
UBND HUYỆN BẮC YÊN 

PHÒNG NỘI VỤ 

 
Số: 162/PNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Bắc Yên, ngày  04  tháng 5 năm 2021 
 

Về việc đăng ký danh sách đối tượng 

nghỉ tinh giản biên chế trong năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

  - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy  
  ban nhân dân huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

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 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 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổi 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 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;  

Căn cứ Hướng dẫn số 509/SNV-TCBC ngày 26/5/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn 

La về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 
108/2014/NĐ-CP; Công văn số 4095/UBND-NC ngày 13/11/2018 về việc hướng dẫn 

triển khai Nghị định số 113/2018/NĐ -CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ; Công văn số 
85/SNV-TCBC&TCPCP ngày 18/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn 

triển khai Nghị định 143/2020/NĐ -CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ;  

Để có cơ sở tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế 

năm 2022, Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 
UBND các xã, thị trấn rà soát, đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức, ng ười 
lao động đủ điều kiện nghỉ tinh giản biên chế trong năm 2022 (theo biểu mẫu gửi kèm). 

Danh sách của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn gửi về phòng Nội vụ 
trước ngày 05/7/2021, bản mềm gửi theo địa chỉ nv.bacyen@sonla.gov.vn, để tổng hợp, 

báo cáo UBND huyện. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan 

tâm triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ với Phòng Nội 
vụ, điện thoại 02123.861.637 để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: PNV(3b). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 
Hà Tùng Mậu 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGHỈ TINH GIẢN NĂM 2022 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ,  

đơn vị 

Thời điểm 

dự kiến nghỉ 
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