ó là ni dung áng chú ý ti Thông t s 80/2021/TT-BQP ca B Quc phòng quy nh thi hn ngi có chc v,
quyn hn trong quân i không c thành lp, gi chc danh, chc v qun lý, iu hành DN, hp tác xã thuc lnh vc
trc ây mình có trách nhim qun lý sau khi thôi gi chc v; quy nh danh mc và thi hn nh k chuyn i v trí
công tác trong c quan, n v thuc B Quc phòng.
Thông t nêu rõ, ngi có chc v, quyn hn quy nh là ngi trc tip thc hin công vic ti n v cp l oàn và tng ng
tr lên, thuc 5 lnh vc: 1- K hoch và u t, tài chính, kinh t, trang b, vt t, hu cn, k thut; 2- Thanh tra quc
phòng; 3- Qun lý nghiên cu tài khoa hc; 4- Qun lý ngân hàng trong quân i; 5- Qun lý doanh nghip
do Nhà nc nm gi 100% vn iu l do B Quc phòng thành lp hoc c giao qun lý; ngi i din phn vn Nhà nc
ti DN do B Quc phòng qun lý.
Trong thi gian 12 tháng, k t khi thôi gi chc v, quyn hn trong các n v thuc B Quc phòng, ngi có chc v,
quyn hn trong quân i công tác thuc lnh vc c nêu trên không c thành lp, gi chc danh, chc v qun lý, iu
hành DN t nhân, công ty trách nhim hu hn, công ty c phn, công ty hp danh, hp tác xã thuc lnh vc
trc ây mình có trách nhim qun lý.
Nhiu nhóm ngành phi chuyn i v trí công tác 5 nn/ln
Thông t cng quy nh danh mc các nhóm ngành, ngành nh k chuyn i.
Theo ó, cán b tham mu gm các ngành: Quân s, chính sách, trang b, tuyn sinh quân s, vt cht hun
luyn t cp s oàn và tng ng tr lên; cp các loi vn bng chng ch, tuyn sinh, kho thí i vi các hc vin, nhà
trng trong quân i.
Cán b chính tr gm các ngành: Nhân s, ào to, tuyn dng, qun lý vt t công tác ng, công tác chính tr, thi
ua khen thng, chính sách, bo him t cp s oàn và tng ng tr lên.
Cán b hu cn gm các ngành: Xng du, quân nhu, doanh tri, u t xây dng c bn t cp s oàn và tng ng tr
lên.
Cán b quân y m nhim các công vic: Cp giy chng nhn hành ngh khám bnh, cha bnh ca Cc Quân
y/TCHC, thanh toán BHYT; giám sát cung ng các loi thuc, dc liu, vt t y t ca các bnh vin trong quân
i.
Cán b tài chính m nhim các công vic: K hoch ngân sách; qun lý ngân sách chi thng xuyên, qun lý
ngân sách chi u t; nghiên cu ch qun lý, ch chính sách; k toán; qun lý tài chính doanh nghip; qun lý
giá; qun lý tài sn công, d tr quc gia; qun lý BHXH, BHYT t cp trung oàn và tng ng tr lên.
Cán b k thut gm các ngành: Qun lý vt t k thut t cp s oàn và tng ng tr lên. Qun lý, ng kim các loi
phng tin; ng ký phng tin; cp, ng ký, giy phép iu khin phng tin i vi các n v trc thuc B Quc phòng.
Cán b khi thanh tra, kim toán, iu tra, thi hành án, ca khu thuc các nhóm ngành, ngành: Thanh tra
viên; kim toán viên; iu tra viên; trinh sát viên; cnh sát viên thuc các lnh vc: Kinh t, chng tham nhng,
chng buôn lu, gian ln thng mi và hàng gi, chng ti phm ma túy, ti phm v môi trng và trt t xã hi; thm
tra viên thi hành án dân s thuc c quan qun lý thi hành án, cán b ca khu.
Cán b thuc các nhóm ngành, lnh vc kinh t, k hoch và u t m nhim các công vic: Qun lý doanh nghip;
u thu và qun lý u thu; thm nh các d án.
Ngoài ra, Thông t cng quy nh nhân viên thuc nhiu nhóm ngành cng phi nh k chuyn i v trí công tác.
Thông t nêu rõ, thi hn nh k chuyn i v trí công tác trong quân i là 5 nm ( 60 tháng) liên tc.
Thông t này có hiu lc thi hành k t ngày 25/8/2021 và thay th Thông t s 30/2010/TT-BQP ngày
24/3/2010 ca B trng B Quc phòng quy nh danh mc các nhóm ngành, ngành công tác và thi hn nh k

chuyn i chc danh i vi cán b, nhân viên trong Quân i nhân dân Vit Nam.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

