
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 831/UBND-NV Văn Quan, ngày  14 tháng 8 năm 2019 

V/v đôn đốc thực hiện tinh giản 

biên chế theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP kỳ I năm 2020. 

 

 

Kính gửi:   
 

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện. 

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 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 

14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số điều của Nghị định 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; 

Thực hiện Kế hoạch 70/KH-UBND ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân 

huyện Văn Quan, kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; 

Thực hiện Đề án số 09/ĐA-UBND ngày 05/02/2018 của Ủy ban nhân dân 

huyện Văn Quan đề án điều chỉnh tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021theo 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nội dung sau: 

1. Rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, căn 

cứ vào Đề án điều chỉnh tinh giản biên chế của các cơ quan đơn vị đã xây dựng, 

thực hiện tinh giản đối với các trường hợp theo lộ trình trong Đề án.  

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện việc sáp nhập, điều chỉnh 

địa giới hành chính rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện việc tinh giản 

đối với các trường hợp đủ điều kiện và các trường hợp không đáp ứng được yêu 

cầu nhiệm vụ theo quy định.  

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có cán bộ, công chức, 

viên chức có kết quả đánh giá, phân loại 2 năm liên tiếp (năm 2017 và năm 2018) 

ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, không hoàn thành 

nhiệm vụ, đôn đốc nhắc nhở trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tinh giản đối với 

các trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ 

tinh giản theo Kế hoạch số 70/KH-UBND huyện, đối với những đối tượng mà cá 

nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Khoản 2, 3, Điều 1 

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP nếu thuộc một trong các trường hợp tinh giản biên 
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chế thì các cơ quan, đơn vị bổ sung Đơn cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản 

biên chế có xác nhận của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý vào thành phần hồ sơ cá 

nhân (Theo mẫu gửi kèm Công văn này).  

3. Thời gian gửi hồ sơ các đối tượng tinh giản biên chế của kỳ I năm 2020 

về Ủy ban nhân dân huyện (Qua Phòng Nội vụ) trước ngày 10/9/2019.  

(Kế hoạch 70/KH-UBND ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Văn 

Quan và các biểu đính kèm trên eOffice) 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                           
- Như trên; 
- Thường trực HU;     
- Thường trực HĐND huyện;      

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ban Tổ chức HU; 

- Lưu: VT. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

                           (Đã ký) 

 

 

 
 

Lương Mai Tú 

 

 


