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Kính gửi: -  Bộ Tài chính; 

                                               - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

Sau khi kiểm tra 156 trường hợp thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

bổ sung từ năm 2015-2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn tại biểu 

kèm theo Văn bản số 254/BC-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn báo cáo kết quả 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 của Chính phủ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 

1. Đối với kết quả tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2022 

a) Thống nhất thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2022 đối với 83 

trường hợp, gồm 77 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 06 người hưởng 

chính sách thôi việc ngay. Trong đó: 

- Cơ quan, tổ chức hành chính: 06 người hưởng chính sách về hưu 

trước tuổi. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 69 người, gồm: 

+ Hưởng chính sách về hưu trước tuổi: 67 người; 

+ Hưởng chính sách thôi việc ngay: 02 người. 

- Cán bộ, công chức cấp xã: 06 người, gồm:  

+ Hưởng chính sách về hưu trước tuổi: 02 người; 

+ Hưởng chính sách thôi việc ngay: 04 người. 

- Các hội được giao biên chế: 02 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi. 

b) Đề nghị báo cáo giải trình làm rõ việc chưa qua đào tạo về chuyên 

môn, nghiệp vụ mà đã bố trí làm cán bộ cấp xã, nay đề nghị thực hiện tinh giản 

biên chế đối với 07 trường hợp, cụ thể: ông Lương Văn Thành (STT07), ông 

Dương Trùng Phúc (STT08), ông Dương Chiến Hữu (STT13), ông Bế Văn 

Bằng (STT14), ông Tô Văn Dụ (STT15), ông Phương Minh Tiến (STT16), ông 

Lộc Văn Thắng (STT20) và 05 trường hợp dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công 

chức, viên chức theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc 
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làm khác, cụ thể: ông Nông Văn Tâm (STT09), ông Nông Văn Thắng (STT18), 

bà Bùi Như Quỳnh (STT19), ông Đặng Văn Hoàn (STT23), ông Hoàng Kim 

Triệu (STT24). 

2. Đối với việc tinh giản biên chế bổ sung giai đoạn 2015 - 2021 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải trình rõ lý do việc chậm giải 

quyết tinh giản biên chế đối với 61 trường hợp là cán bộ, công chức cấp xã đã 

nghỉ việc giai đoạn 2015 - 2021 nhưng chưa được giải quyết chế độ theo quy định 

vì định kỳ hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giải quyết tinh giản biên 

chế cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thực hiện đúng các 

quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về 

chính sách tinh giản biên chế, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 

10/12/2020 của Chính phủ, bảo đảm đúng nguyên tắc, trình tự, đối tượng thực 

hiện tinh giản biên chế và diễn biến tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh của 

từng đối tượng tinh giản biên chế. 

Đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra về việc tính toán chế độ chính sách, kinh phí 

thực hiện tinh giản biên chế để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết toán kinh phí 

đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo đúng quy định./. 
 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TTr Nguyễn Trọng Thừa (để b/c); 

- Lưu: VT, TCBC. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ 

 

 
 

Vũ Hải Nam 
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