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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 127 /UBND-NV Lý Nhân, ngày 26  tháng 02 năm 2019 

V/v hướng dẫn thực hiện chính sách  

tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014  

và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP  

ngày 31/8/2018 của Chính phủ 

 

 

         Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS 

trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 

Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 

tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP; Công văn số 862/SNV-TCBC ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Sở 

Nội vụ tỉnh Hà Nam 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 của Chính phủ; Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện 

tuyên truyền, triển khai nội dung Công văn này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị quản lý. 

1. Đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức trong biên 

chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ 

tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung 

là cán bộ, công chức, viên chức) nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ 

máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước 

hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực 

hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức 

bộ máy và nhân sự. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức 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 làm khác. 

c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy 

định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm 

khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên 

môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. 

d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm 

nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể 
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bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. 

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, 

công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng 

còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn 

chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí 

việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề 

tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên 

chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. 

e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên 

chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 

01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù 

hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét 

tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. 

g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mà 

trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày 

nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội, 

có 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 hoặc trong năm trước liền 

kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc 

cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật 

bảo hiểm xã hội, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. 

h. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp 

xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực 

hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. 
 

 2. Chế độ chính sách được hưởng: 

2.1. Chính sách về hưu trước tuổi 

a) Đối tượng tinh giản biên chế nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, 

đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội đủ 20 

năm trở lên: 

- Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội; 

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; 

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có 

đóng đủ Bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác 

có đóng Bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương; 

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so 

với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 
 

b) Đối tượng tinh giản biên chế nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với 

nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội 

đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về 

Bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. 
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2.2. Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương 

thường xuyên từ ngân sách nhà nước 

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng; 

- Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng Bảo 

hiểm xã hội. 

2.3. Chính sách thôi việc 

a) Chính sách thôi việc ngay 

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên có tuổi đời dưới 58 tuổi đối 

với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về 

hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, nếu thôi việc 

ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau: 

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm; 

- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng Bảo 

hiểm xã hội.  

b) Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề 

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 45 tuổi, 

có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm 

nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có 

nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề 

trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng các chế độ sau: 

- Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn 

vị đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong thời gian đi học nghề, nhưng thời 

gian hưởng tối đa là 06 tháng; 

- Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học 

nghề tối đa là 06 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề; 

- Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng tại 

thời điểm đi học để tìm việc làm; 

- Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng Bảo 

hiểm xã hội; 

- Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng 

không được tính thâm niên để nâng lương hàng năm. 

c) Các đối tượng thôi việc này được bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội và 

cấp sổ Bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của 

Luật Bảo hiểm xã hội; không được hưởng chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị 

định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi 

việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 

tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

2.4. Chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được 

bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn 

do sắp xếp tổ chức 

Cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh 

đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo 
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thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết 

nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc 

nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng. 

3. Thời hạn gửi danh sách, dự toán kinh phí và hồ sơ tinh giản biên chế. 

Định kỳ 02 lần/năm (6 tháng/1lần) các cơ quan, đơn vị lập danh sách và 

dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế trình Ủy ban nhân dân huyện (qua 

Phòng Nội vụ đối với và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

và UBND các xã, thị trấn; qua Phòng Giáo dục - Đào tạo đối với các đơn vị nhà 

trường) thẩm định, cụ thể: 

- Lần thứ nhất: Chậm nhất là ngày 20 tháng 5 hằng năm, các cơ quan, 

đơn vị gửi danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện 

tinh giản biên chế đối với các trường hợp có thời điểm nghỉ từ 01 tháng 7 đến 

31 tháng 12 hằng năm.  

- Lần thứ hai: Chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của hằng năm, các cơ 

quan, đơn vị gửi danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực 

hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp có thời điểm nghỉ từ 01 tháng 

01 đến 30 tháng 6 của năm sau liền kề.  

4. Hồ sơ đề nghị phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí chi trả cho đối 

tượng tinh giản biên chế, gồm: 

- Tờ trình đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (Chủ tịch UBND cấp xã); 

- Biên bản xét duyệt của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp đối tượng tinh giản; 

- Danh sách và số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế. 

5. Hồ sơ của đối tượng tinh giản biên chế:  

- Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản 

biên chế (đối với các trường hợp nghỉ theo quy định tại các điểm: c, d, đ, e, g, 

khoản 2, Điều 1, Nghị định số 113/2018/NND-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ). 

- Bản ghi quá trình đóng Bảo hiểm xã hội (do Bảo hiểm xã hội cấp). 

- Quyết định nâng lương, phụ cấp, vượt khung, thâm niên nghề,... của 05 

năm cuối (60 tháng) trước thời điểm tinh giản biên chế. 

- Các văn bản, giấy tờ của đối tượng thực hiện tinh giản biên chế nghỉ một 

trong các trường hợp sau: 

+ Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công 

lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự, gồm: Bản 

sao chứng thực Quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự của cơ quan có 

thẩm quyền.  

+ 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 làm khác, gồm: Đề án xác định vị trí 

việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 



5 

 

+ Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy 

định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm 

khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên 

môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; Có 

chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm 

nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố 

trí việc làm khác hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện 

thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý, 

gồm: Đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bản xác 

nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về trình độ đào tạo, chuyên môn, nghiệp 

vụ chưa đạt chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm đang đảm nhận; bản sao chứng 

thực văn bằng chuyên môn kèm theo.  

+ Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, 

công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng 

còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn 

chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí 

việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề 

tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên 

chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; Có 02 năm liên tiếp liền 

kề tại thời điểm tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá 

xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ 

nhưng không thể bố trí làm việc khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ 

trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện 

thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý  đồng ý, 

gồm: Phiếu phân loại, đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức hai năm liền kề 

tại thời điểm xét tinh giản biên chế. 

 + Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mà 

trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày 

nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội, 

có 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 hoặc trong năm trước liền 

kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc 

cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật 

bảo hiểm xã hội, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý, gồm: Bản sao chứng thực Giấy xác nhận 

khám, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên và bản sao chứng 

thực xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau. 

 6. Không thực hiện giải quyết tinh giản biên chế đối với công chức, viên 

chức theo quy định tại khoản 3, Công văn số  5873/BNV-TCBC ngày 14 tháng 

12 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh biên chế theo 

Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm 

trước UBND huyện và trước pháp luật về tính chính xác của đối tượng, đề xuất 

kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho các trường hợp tinh giản biên chế đảm 
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bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp đề xuất thực hiện 

tinh giản biên chế không đúng quy định của pháp luật thì bị xem xét, xử lý kỷ 

luật theo quy định của pháp luật. 

7. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS quán triệt các nội 

dung, chế độ chính sách tinh giản biên chế, quyền lợi của người được hưởng chế 

độ tinh giản biên chế và động viên cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh 

giản biên chế đăng ký, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định; 

8. Giao Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện tổng hợp danh sách, hồ sơ các 

đối tượng tinh giản biên chế của các nhà trường báo cáo UBND huyện (qua 

Phòng Nội vụ) để tổng hợp trình Sở Nội vụ. 

9. Phòng Nội vụ phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định hồ sơ 

các đối tượng; dự toán kinh phí chi trả cho từng đối tượng; tổng hợp danh sách, 

kinh phí thực hiện tinh giản tham mưu giúp UBND huyện để trình Sở Nội vụ. 

10. Sau khi có Thông báo của Sở Nội vụ, phòng Nội vụ huyện phối hợp 

với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tham mưu ban hành quyết định 

cho từng đối tượng tinh giản theo quy định.  

11. Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm các cơ quan, đơn vị báo cáo kết 

quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội 

vụ) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Trên đây là hướng dẫn của UBND huyện về thực hiện chính sách tinh giản 

biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 

Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 

tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 

các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ 

huyện - đồng chí Đào Trọng Vương, số điện thoại 0987642666) để kịp thời phối 

hợp tham mưu giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;  

   (để báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 
Ngụy Thị Tuyết Lan 
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