
 

UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN LỆ THUỶ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 2209/UBND-NV                            Lệ Thuỷ, ngày 02 tháng 10 năm 2019 
 

V/v thực hiện tinh giản biên chế đợt 1  

   năm 2020 và những năm tiếp theo 
 
                  

      Kính gửi:    

           - Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị sự nghiệp cấp huyện; 

 - Hiệu trưởng các đơn vị trường học; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

 - Bảo hiểm xã hội huyện. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1292/SNV-XDCQ&TCBC ngày 26/9/2019 của Sở 

Nội vụ về việc thực hiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020 và những năm tiếp 

theo; UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Rà soát, lập hồ sơ, danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh 

phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020 và những năm tiếp theo gửi Phòng 

Nội vụ, Phòng GD&ĐT, Phòng TC-KH thẩm định.  

- Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất: 

+ Đợt 1 trước ngày 10/10 năm trước liền kề. 

+ Đợt 2 trước ngày 20/4 trong năm thực hiện tinh giản. 

- Thời điểm tinh giản biên chế:  

+ Đợt 1 kể từ ngày 01 tháng 01đến ngày 31 tháng 5 hàng năm. 

+ Đợt 2 kể từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

2. Để thuận lợi trong việc tập hợp và thẩm định, đề nghị các cơ quan, đơn vị 

lưu ý những điểm sau: 

a. Về lý do tinh giản: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 

và Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

b. Về danh sách đề nghị tinh giản: Danh sách được đánh trên file Excel theo 

phông chữ Times New Roman, điền đầy đủ thông tin về trình độ chuyên môn, vị trí 

công tác và quá trình diễn biến tiền lương, phụ cấp lương, tính toán số tiền, số tuổi, 

số năm đóng BHXH. (theo mẫu 1a, 1b, 1c, 1d và mẫu 2 Thông tư liên tịch số 

01/2015/TTLT-BNV-BTC) 

c. Về hồ sơ:  

* Số lượng: Hồ sơ cá nhân đề nghị tinh giản biên chế: nộp 5 bộ, cụ thể: 

- 2 bộ gửi Phòng Nội vụ (để thẩm tra đối tượng, gửi Sở Nội vụ). 

- 2 bộ gửi Phòng TC-KH (để thẩm tra tính toán kinh phí, gửi Sở Tài chính). 



 

- 1 bộ gửi Phòng Giáo dục&Đào tạo (để thẩm tra đối tượng). 

* Thành phần hồ sơ, gồm:     

- Tờ trình của đơn vị; 

- Danh sách và dự toán kinh phí theo mẫu 1a (hoặc 1b, 1c, 1d) và mẫu số 2 

tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC; 

- Đơn của cá nhân thực hiện tinh giản biên chế; (theo mẫu) 

- Văn bản của cấp có thẩm quyền xác định đối tượng là cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động; (Quyết định tuyển dụng …) 

- Bản xác nhận quá trình đóng BHXH của cơ quan BHXH huyện; 

- Các Quyết định xếp lương, nâng lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức 

danh, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 

được hưởng trong 60 tháng kể từ ngày đề nghị tinh giản biên chế; 

- Bản sao Bằng chuyên môn; 

- Văn bản chứng minh đối tượng có đủ điều kiện tinh giản biên chế theo quy 

định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về 

chính sách tinh giản biên chế, Điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-

BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều 

của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 

31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP. 

3. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục&đào tạo thẩm tra về đối 

tượng đề nghị tinh giản biên chế hàng năm.    

- Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm tra việc tính toán kinh phí cụ thể cho từng 

trường hợp, gửi Phòng Nội vụ tổng hợp chung để gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm 

định. 

- Bảo hiểm xã hội huyện: giải quyết chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối 

với các trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP. 
 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                                          CHỦ TỊCH         
- CT, PCT  UBND huyện;                
- Đăng Website Phòng GD&ĐT;  

- Lưu: VT, NV. 

 

 
 

                                                                                                              Đặng Đại Tình 

 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

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

 

Kính gửi:  

        - Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thuỷ 

        - (Đơn vị công tác)......................................... 

 

Tôi tên là:............................................................................................................... 

Ngày sinh:.............................................................................................................. 

Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................... 

Chức vụ:............................ Đơn vị công tác:......................................................... 

............................................................................................................................... 

Trình độ đào tạo:................................................................................................... 

Tôi làm đơn này kính trình và xin quý cấp cho tôi được đăng ký thực hiện 

tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định 

số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

Thời gian xin nghỉ: Ngày………..tháng............. năm.......................... 

Lý do xin đăng ký tinh giản biên chế:.......................................................... 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

Kính mong quý cấp chấp thuận và thực hiện các thủ tục cho tôi được đăng ký 

thực hiện tinh giản biên chế. 

 

 Ngày........tháng.........năm …. 

   Người làm đơn 
 

 

 

 

 
Ý KIẾN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN                         Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
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