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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giải quyết chế độ, chính sách
tinh giản biên chế cho các đố i tươ ̣ng
đã nghỉ từ năm 2015 đế n nay

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan nghiên cứu, rà soát, tham mưu thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ
Nội vụ tại Công văn số 4017/BNV-TCBC ngày 17/8/2021.
Sau khi nghiên cứu các nội dung tại Công văn số 4017/BNV-TCBC, căn cứ
các các quy định1 về chính sách tinh giản biên chế; Sở Nội vụ đề nghị UBND các
huyện, thành phố triển khai rà soát, thực hiện tinh giản biên chế như sau:
1. Điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện tinh giản biên chế
Tại Công văn số 4017/BNV-TCBC có nội dung: “Đố i với các trường hợp
cán bộ cấ p xã đủ điề u kiê ̣n hưởng chế độ chính sách theo Nghi ̣ đi ̣nh 108/2014/NĐCP nhưng đã được nghỉ và hưởng chế độ theo Nghi ̣ đi ̣nh số 46/2010/NĐ-CP thì
không được giải quyế t chính sách tinh giản biên chế quy đi ̣nh tại Nghi ̣ đi ̣nh số
108/2014/NĐ-CP; trường hợp chưa được giải quyết thì đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, giải
quyết theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động”.
Căn cứ ý kiến trên của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện,
thành phố thực hiện rà soát, nế u còn có đố i tượng đủ điề u kiê ̣n hưởng chính sách
theo Nghi ̣ đinh
̣ 108/2014/NĐ-CP mà chưa được giải quyế t chế đô ̣, hoàn thiê ̣n hồ
sơ gửi Sở Nô ̣i vu ̣ để tổng hợp, thẩ m đinh
̣ (thời điểm nghỉ tính từ ngày 10/01/2015
đến hết ngày 31/8/2021).
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; Nghị định số 143/2020/NĐCP ngày 10/12/2020 của Chính phủ 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 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 ngày 20/11/2014 của Chính phủ
về chính sách tinh giản biên chế.
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2. Về thành phần hồ sơ, gồm:
- Tờ trình đề nghị giải quyết chế độ;
- Biên bản họp Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế;
- Quyết định cho thôi việc; bảng kê quá trình công tác đóng bảo hiểm xã
hội; các quyết định nâng lương và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến việc
giải quyết cho thôi việc đối với từng cá nhân (bản sao có chứng thực);
- Danh sách đối tượng, lý do tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực
hiện tinh giản biên chế theo biểu mẫu gửi kèm Công văn này.
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn nộp hồ sơ
Các đơn vị gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 05/9/2021 (các biểu mẫu
gửi đề nghị gửi file đồng thời qua địa chỉ email: tcbcsonoivuls@gmail.com) để
tổng hợp, thẩm định, báo cáo Ban chỉ đạo 108 trình Chủ tịch UBND tỉnh xem
xét, quyết định. Quá thời hạn trên, các đơn vị không gửi hồ sơ coi như không có
nhu cầu thực hiện.
Sau đợt rà soát này, nếu các huyện, thành phố vẫn còn bỏ sót đối tượng
mà không đề nghị giải quyết chế độ dẫn đến phát sinh đơn thư kéo dài, vượt cấp,
Sở Nội vụ sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị
các cơ quan, đơn vị có ý kiến về Sở Nội vụ2 để thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Chỉ đạo 108;
- Tổ Chuyên viên giúp việc BCĐ 108;
- GĐ, các PGĐ Sở Nội vụ;
- Website Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TCBC&CCHC (LTHT).
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Phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính. Số điện thoại: 02053.812713 hoặc 02053.812.879.

