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Thực hiện Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 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; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND 

ngày 30/03/2022 triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 

2022-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để đảm bảo tính thống nhất, đúng quy định về quy trình, hồ sơ trong quá 

trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2030, Sở Nội vụ 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện như sau: 

1. Quy định về chính sách tinh giản biên chế 

- 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 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/NĐ-CP 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. 

- Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuổi nghỉ hưu. 

- Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Thông tư số 117/2021/TT-

BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. 

- Công văn số 4126/BNV-TCBC ngày 24/8/2021 của Bộ Nội vụ về việc 

xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020; Công văn số 128/BNV-TCBC ngày 

11/01/2022 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế; 
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Công văn số 3538/BNV-TCBC ngày 28/7/2022 của Bộ Nội vụ về việc tính 

hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế. 

2. Điều kiện áp dụng chính sách tinh giản biên chế 

2.1. Về đối tượng áp dụng: 

Tại thời điểm xét tinh giản biên chế, hồ sơ tinh giản biên chế phải đáp ứng 

quy định tại Điều 6, 8, 9, 10, 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các nội dung 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP, điều kiện tương ứng với hình thức tinh giản biên chế (về hưu 

trước tuổi/chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường 

xuyên từ ngân sách nhà nước/Thôi việc ngay/Thôi việc sau khi đi học nghề/Thôi 

giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức) và không thuộc một trong 

các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 7 Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP. 

2.2. Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế: 

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi 

hành đến hết ngày 31/12/2021. Do vậy, kể từ ngày 01/01/2022 các nội dung 

hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC được thực hiện 

theo Công văn số 3538/BNV-TCBC ngày 28/7/2022 của Bộ Nội vụ về việc tính 

hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế (gửi kèm theo Hướng dẫn này). 

3. Thành phần hồ sơ xét tinh giản biên chế 

3.1. Thành phần hồ sơ bắt buộc: 

3.1.1. Văn bản đề nghị thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có đối tượng thực hiện tinh giản biên chế. 

3.1.2. Biên bản họp Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

3.1.3. Biểu tổng hợp danh sách và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản 

biên chế (theo biểu tổng hợp mẫu 2A kèm theo). 

3.1.4. Hồ sơ của các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế: 

3.1.5. Biểu tính kinh phí tinh giản biên chế đối với từng cá nhân (theo 

biểu mẫu số 1A, 1C, A2 kèm theo) có đóng dấu treo của cơ quan, đơn vị. 

3.1.6. Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHYT của cá nhân được cơ quan 

BHXH xác nhận (mẫu số 07/SBH). 

3.1.7. Quyết định phê chuẩn (đối với cán bộ), Quyết định tuyển dụng hoặc 

hợp đồng (bản Photo). 

3.1.8. Các Quyết định nâng lương, các quyết định liên quan đến phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc 
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hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) trong 5 năm cuối (60 tháng) trước thời điểm 

tinh giản biên chế (bản photo). 

3.1.9. Văn bằng chứng chỉ về trình độ chuyên môn cao nhất (bản Photo). 

3.2. Thành phần hồ sơ tương ứng các trường hợp tinh giản biên chế: 

3.2.1. Đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại điểm a, khoản 1 

Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP: Các Quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ 

máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước 

hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực 

hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức 

bộ máy và nhân sự. 

3.2.2. Đối tượng tinh giản biên chế theo điểm b, khoản 1, Điều 6 Nghị định 

số 108/2014/NĐ-CP: Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3.2.3. Đối tượng tinh giản biên chế theo điểm c, khoản 1, Điều 1 Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP:  

- Lý lịch cán bộ, công chức (theo mẫu 2C-BNV gửi kèm). 

- Đơn tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế có xác nhận đồng ý của cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý (theo mẫu đính kèm). 

3.2.4. Đối tượng tinh giản biên chế theo điểm d, khoản 1, Điều 1 Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP: Đơn tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế có xác 

nhận đồng ý của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý (theo mẫu đính kèm). 

3.2.5. Đối tượng tinh giản biên chế theo điểm đ, điểm e, khoản 1, Điều 1 

Nghị định số 143/2020/NĐ-CP: 

- Trường hợp có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức có 01 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ: Quyết định 

đánh giá xếp loại chất lượng 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 biên chế (bản dấu đỏ hoặc photo chứng thực). 

- Không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm 

xét tinh giản biên chế: 

+ Quyết định đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cấp 

có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong năm trước liền kề tại 

thời điểm xét tinh giản biên chế (bản dấu đỏ hoặc photo chứng thực). 

+ Đơn tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế có xác nhận đồng ý của cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý (theo mẫu đính kèm). 

3.2.6. Đối tượng tinh giản biên chế theo điểm g, khoản 1, Điều 1 Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP: 

- Trường hợp có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản 

biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao 



4 

 

hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định: Giấy xác nhận của cơ sở 

khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo 

quy định của pháp luật (bản dấu đỏ hoặc photo chứng thực). Lưu ý: Số ngày 

nghỉ làm việc được tính trong 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản 

biên chế, không tính năm liền kề thời điểm nghỉ tinh giản biên chế. 

- Trường hợp năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có 

tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau 

theo quy định: 

+ Giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã 

hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật (bản dấu đỏ hoặc photo 

chứng thực). Lưu ý: Số ngày nghỉ làm việc được tính trong năm liền kề tại thời 

điểm xét tinh giản biên chế, không tính năm liền kề thời điểm nghỉ tinh giản 

biên chế. 

+ Đơn tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế có xác nhận đồng ý của cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý (theo mẫu đính kèm). 

3.3. Số lượng hồ sơ: Hồ sơ được lập thành 02 bộ (01 bộ gửi Sở Nội vụ 

thẩm định, 01 bộ lưu tại cơ quan, đơn vị). 

4. Số kỳ thực hiện hằng năm 

Các cơ quan, đơn vị lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản 

biên chế cho từng đối tượng tinh giản biên chế gửi Sở Nội vụ (cơ quan thường 

trực Ban Chỉ đạo) 02 kỳ/năm, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

- Kỳ I: các đối tượng có thời điểm tinh giản biên chế từ ngày 01/01 đến 

hết ngày 30/6 hằng năm. 

- Kỳ II: các đối tượng có thời điểm tinh giản biên chế từ ngày 01/7 đến 

hết ngày 31/12 hằng năm. 

5. Chế độ báo cáo 

Định kỳ 6 tháng các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo gồm: (1) Kết quả 

tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế; (2) Tổng hợp danh sách, kinh 

phí đối tượng thực hiện tinh giản biên chế; kết quả thực hiện chính sách theo 

từng nhóm đối tượng theo Biểu 1a, 1c, 2A, phụ lục 01 đính kèm; (3) Khó khăn, 

vướng mắc (nếu có) và gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổng hợp theo quy định. 

- Báo cáo 6 tháng đầu năm, gửi trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. 

          - Báo cáo 6 tháng cuối năm, gửi trước ngày 10 tháng 01 hằng năm. 

6. Một số lưu ý khác 

6.1. Hướng dẫn này thay thế các văn bản trước đây liên quan đến việc 

hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế. 

6.2. Từ năm 2022, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 

bổ sung việc đánh giá về chất lượng thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế và chế 

độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị là một trong các tiêu chí đánh giá tại Quy 
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định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Do đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, 

đơn vị quan tâm thực hiện tốt các nội dung trên. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các cơ quan, đơn vị liên hệ1 Sở Nội vụ để phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- Các ĐVSN trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Các DN có vốn nhà nước; 

- Các Hội được giao biên chế; 

- Phòng NV các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TCBC (LTHT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Luân 

 

                                                 
1 Phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính: Điện thoại 02053.812.879 - 02053.812.623 
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