
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:       /UBND-NV 

V/v hoàn thiện hồ sơ tinh giản biên 

chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP của Chính phủ kỳ II năm 2020 

Đình Lập, ngày        tháng 3 năm 2020 

  

                   Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các Hội: Chữ thập đỏ, Đông y. 

 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ 

về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư 

liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ. 

Để thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP của Chính phủ trong giai đoạn 2015 - 2021, UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Căn cứ vào Đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị đã xây dựng 

trong giai đoạn 2015 - 2021 và Đề án điều chỉnh Tinh giản biên chế giai đoạn 

2015 - 2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, các cơ quan chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn rà soát, nếu có đối tượng đủ điều kiện thực 

hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 

113/NĐ-CP trong kỳ II năm 2020 hoàn thiện Hồ sơ theo Khoản 2 Mục III Hướng 

dẫn số 454/HD-UBND ngày 29/6/2015 của UBND huyện Đình Lập về thực hiện 

chính sách tinh giản biên chế (ngoài ra bổ sung đơn xin nghỉ tinh giản biên chế 

của cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị). 

Thời điểm để tính cho các đối tượng đủ điều kiện xét tinh giản biên chế 

kỳ II năm 2020 được giải quyết chế độ nghỉ từ ngày 01/7/2020 đến ngày 

31/12/2020. 

2. Thời gian hoàn thiện Hồ sơ gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Nội 

vụ) chậm nhất ngày 20/04/2020 để tổng hợp, họp xét trình UBND tỉnh phê duyệt 

theo quy định. 

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai và tổng hợp hồ 

sơ của các đơn vị trường học. 
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Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị sử dụng bản gốc hoặc bản photo có chứng 

thực đối với các thành phần hồ sơ 

- Các văn bằng chứng chỉ về trình độ chuyên môn được đào tạo (đối 

tượng tinh giản biên chế theo Điểm c, d, Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108 và 

được sửa đổi bởi  Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 113); 

- Quyết định, văn bản phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong 02 năm liên 

tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản (đối tượng tinh giản biên chế theo Điểm đ, 

Điểm e, Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108 và được sửa đổi bởi  Khoản 2 Điều 1 

Nghị định số 113); 

- Các giấy tờ xác minh số ngày nghỉ làm việc do ốm đau trong 02 năm 

liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản (đối tượng tinh giản biên chế theo 

Điểm g, Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108 được sửa đổi bởi  Khoản 2 Điều 1 

Nghị định số 113); 

- Đối với biểu mẫu A1, A2, C đề nghị sử dụng biểu mẫu đính kèm các biểu 

1, 2 không thay đổi. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, trong quá 

trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc trao đổi với Phòng Nội vụ theo số 

điện thoại 02053 507 507 để cùng thống nhất thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Vi Văn Đông 
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