
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
         

 

Số:          /UBND-NC      Lạng Sơn, ngày        tháng  02 năm 2020 
V/v đề nghị kiểm tra bổ sung đối 

tượng tinh giản biên chế 6 tháng cuối 

năm 2019 thuộc khối chính quyền  

 

 
Kính gửi:   

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Tài chính. 

Thực hiện 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 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 và Thông tư liên 

tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ 

trưởng 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, UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng 

báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về tổng hợp bổ sung kết quả thực hiện tinh giản 

biên chế 06 tháng cuối năm 2019 (đối tượng nghỉ từ 01/7/2019 đến hết 31/12/2019) 

thuộc khối chính quyền như sau: 

1. Đối tượng tinh giản biên chế 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 

04/10/2019 về việc phê duyệt bổ sung 02 đối tượng đối với viên chức đơn vị sự 

nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết 

định số 2180/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 về việc phê duyệt bổ sung 05 đối 

tượng đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Như vậy, tổng số đối tượng đã thực hiện tinh giản biên chế bổ sung 06 

tháng cuối năm 2019 thuộc khối chính quyền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 07 

đối tượng (nghỉ hưu trước tuổi: 02 đối tượng, thôi việc ngay: 05 đối tượng), 

trong đó: 

1.1. Đơn vị sự nghiệp công lập: 01 đối tượng (nghỉ hưu trước tuổi); 

1.2. Cán bộ, công chức cấp xã: 06 đối tượng (nghỉ hưu trước tuổi: 01 đối 

tượng, thôi việc ngay: 05 đối tượng). 

 2. Kinh phí thực hiện 

2.1. Tổng kinh phí thực hiện: 474.523.385đ (bằng chữ: Bốn trăm bảy 

mươi tư triệu, năm trăm hai mươi ba nghìn, ba trăm tám mươi năm đồng). 

2.2. Nguồn kinh phí thực hiện:  

- Ngân sách nhà nước cấp bổ sung:       414.714.785đ 

- Ngân sách địa phương tự chi trả:           59.808.600đ 
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Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài 

chính về tổng hợp bổ sung kết quả thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối 

năm 2019 thuộc khối chính quyền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để Bộ Nội vụ, Bộ 

Tài chính kiểm tra theo quy định. 

Gửi kèm Báo cáo này có danh sách, kinh phí thực hiện tinh giản biên 

chế theo biểu số 1a, 1c và biểu số 2./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Thành viên BCĐ TGBC tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ (2b); 

- Sở Tài chính (2b); 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: TH, KTTH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC (HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Dương Xuân Huyên 
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