
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

 

 Số:        /UBND-PNV 
 

V/v triển khai thực hiện tinh giản  

biên chế kỳ II năm 2021 

    Bắc Sơn, ngày       tháng  4  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 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 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. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các 

xã, thị trấn triển khai, rà soát thực hiện tinh giản biên chế kỳ II năm 2021 (đối tượng 

nghỉ từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021) như sau: 

1. Nội dung, đối tượng, chính sách, trình tự và hồ sơ thực hiện theo Hướng dẫn 

số 10/HD-UBND ngày 12/3/2019 của UBND huyện về Hướng dẫn thực hiện chính 

sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP (Hướng dẫn 10/HD-UBND ngày 

12/3/2019 gửi kèm theo văn bản này). 

2. Về tuổi để thực hiện tinh giản biên chế kỳ II năm 2021: Cộng thêm 03 tháng 

đối với Nam và cộng thêm 04 tháng đối với Nữ. 

3. Hồ sơ đề nghị gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 

10/4/2021. Riêng đối với sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện giao cho 

Phòng GD&ĐT triển khai đến các trường học trực thuộc và tổng hợp hồ sơ gửi về 

UBND huyện theo thời hạn trên.   

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

ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ theo số điện thoại 02053 839 268) để thống 

nhất thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 Nguyễn Ngọc Thiều 
 


		2021-04-02T10:53:21-0700


		2021-04-02T15:06:44+0700


		2021-04-02T15:06:44+0700


		2021-04-02T15:06:44+0700




