
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

 

Số:        /UBND-NV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Bắc Yên, ngày      tháng 03 năm 2021 
 

V/v thực hiện chính sách tinh 
giản biên chế đợt 2 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:   

   - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 
- 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 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của 
liên bộ, Bộ Nội vụ và 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 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 3928/UBND-NC ngày 16/2/2020 về việc hướng  dẫn triển khai Nghị định 
143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ;  

Thực hiện kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Sơn 
La về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 202 1; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn rà soát, lập hồ sơ đối tượng đủ điều kiện nghỉ tinh giản biên chế đợt 2 năm 
2021, cụ thể:  

1. Đối tượng áp dụng: Theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 108/2014/NĐ -
CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nghỉ tinh giản:  

- Áp dụng theo Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP  

- Khoản 3; 4; 5, Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ -CP của Chính phủ;  

- Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ -CP của Chính phủ. 
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Lưu ý: Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế , cụ thể: 

“1. Những người đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế 

có thẩm quyền. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang trong thời gian 
mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 

3. Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự.” 

3. Thời điểm nghỉ tinh giản 

Đợt 2 năm 2021: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 01/12/2021. 

4. Hồ sơ đề nghị xét tinh giản biên chế 

(1) Tờ trình đề nghị kèm danh sách đối tượng nghỉ của đơn vị. 

(2) Biên bản họp Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị.  

(3) Hồ sơ cá nhân của các đối tượng tinh giản biên chế bao gồm:  

+ Đơn xin nghỉ tinh giản biên chế của cá nhân (nếu cá nhân tự nguyện thực 
hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý);  

+ Tờ khai quá trình công tác được bảo hiểm xã hội xác nhận đến thời điểm xét 
nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ -CP; 

+ Sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức;  

+ Quyết định tuyển dụng;  

+ Các quyết định lương của 5 năm cuối (60 tháng) tính từ thời điểm nghỉ trở 

về trước (Quyết định nâng lương thường xuyên, Quyết định phụ cấp thâm niên nghề, 
phụ cấp thâm niên vượt khung, Quyết định phụ cấp chức vụ  ...); 

+ Kết luận đánh giá của cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên 
chức trong hai năm gần nhất (đối tượng tinh giản biên chế theo Điểm đ, Điểm e, 

Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ); 

+ 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 hiện hành của pháp luật (đối tượng tinh giản 
biên chế theo Điểm g, Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 143/2020/NĐ -CP ngày 

10/12/2020 của Chính phủ); 

+ Đối với đối tượng đi học nghề để tìm việc làm mới phải có biên nhận tiền 

học phí của khóa học; 

+ Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan. 

5. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ 

- Địa điểm: Hồ sơ gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ tổng hợp). 

- Thời gian: Chậm nhất 17h ngày 15/04/2021; 

Quá thời hạn trên nếu cơ quan, đơn vị không gửi hồ sơ về UBND huyện ( qua phòng 
Nội vụ) coi như không có nhu cầu xét tinh giản biên chế đợt 2 năm 2021. 
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* Lưu ý: Hồ sơ được lập thành 03 bộ (cá nhân và cơ quan, đơn vị chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của văn bản). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
khẩn trương triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ với 
UBND huyện (qua phòng Nội vụ, điện thoại 02123.861.637) để phối hợp giải 

quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Bảo hiểm xã hội huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH  

 
 

 
 
 

 
Lê Văn Kỳ 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP  
 

Kính gửi: …………………………………… 
 

1. Họ và tên người đề nghị:…………………………………….Nam/Nữ  

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………… 

3. Cơ quan, đơn vị công tác: …………………………………................... 

4. Năm tuyển dụng:…….... 

5. Vị trí việc làm đang đảm nhiệm:……………………………… 

6. Trình độ đào tạo: …………………Chuyên ngành:……………………  

7. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội:………năm………….tháng  

Sau khi nghiên cứu Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 

21/11/2018 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 108/2014/NĐ -CP ngày 21/11/2018 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 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. Tôi làm đơn này kính đề nghị ………………………  xem xét giải 

quyết chính sách tinh giản biên chế  cho tôi kể từ ngày……   tháng………năm 
201…. Theo chính sách ........................................................ 

Lý do tinh giản biên chế: 

………………………………………................................... 

…………………………………………………………………………………………

…......................………….…………….........................................................................

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

Tôi cam đoan chấp hành đầy đủ các quy định của pháp lu ật và của cơ quan, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao cho tới ngày được giải quyết tinh giản biên chế và thực 

hiện mọi thủ tục bàn giao công việc, tài sản liên quan đến công việc do tôi đảm 

nhiệm cho…………………………………………………… 

Kính đề nghị …………………………………xem xét, giải quyết./. 
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Ý kiến của Thủ trưởng  

cơ quan chủ quản 

 

Ý kiến của đơn vị 

trực tiếp quản lý 

 

 

Người đề nghị 

 

 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-03-04T11:09:26+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Lê Văn Kỳ<kylv.bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-03-04T11:11:01+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-03-04T11:11:08+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-03-04T11:11:50+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




