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Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

- Các Hội đặc thù được giao biên chế; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

  

 Thực hiện Công văn số 1074/SNV-TCBC&CCHC ngày 01/9/2021 của Sở 

Nội vụ về việc triển khai, rà soát đối tượng thực hiện tinh giản biên chế kỳ I năm 

2022; 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai rà soát, 

thực hiện tinh giản biên chế kỳ I năm 2022 (đối tượng nghỉ từ ngày 01/01/2022 

đến hết ngày 30/6/2022) như sau: 

1. Về việc xác định tuổi để thực hiện tinh giản biên chế kỳ I năm 

2022: 

Ngày 24/8/2021, Bộ Nội vụ có Văn bản số 4126/BNV-TCBC về việc xác 

định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020, theo đó Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:  

“1. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao 

động bình thường: Các trường hợp tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 

5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế quy định tại 

khoản 2 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuổi nghỉ hưu và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì tuỳ từng 

trường hợp cụ thể được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại 

khoản 2 hoặc khoản 4 Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP(đã được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP”. 

“2. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu 

trong điều kiện lao động bình thường: Các trường hợp tinh giản biên chế có tuổi 

thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên 

chế quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 

18/11/2020 của Chính phủ và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có 15 



năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương Binh và Xã 

hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 

0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì tuỳ từng trường hợp cụ thể 

được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 

3 Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP(đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 

Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP”. 

Như vậy, đối với các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế kỳ I năm 

2022 sẽ tiếp tục được thực hiện và áp dụng cách tính theo như kỳ II năm 2021. 

2. Về thành phần hồ sơ: 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ, lập biểu 

dự toán kinh phí thực hiện đối với từng đối tượng tinh giản biên chế theo quy 

định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP và Hướng dẫn số 113/HD-SNV ngày 19/6/2015 của 

Sở Nội vụ. Trong đó lưu ý: 

- Ngoài thành phần hồ sơ theo quy định tại Hướng dẫn số 113/HD-SNV, 

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 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 (bản gốc) vào thành phần hồ sơ cá nhân. 

- Về thành phần hồ sơ được quy định tại Hướng dẫn số 113/HD-SNV, đề 

nghị sử dụng bản gốc hoặc bản photo có chứng thực đối với các mục d, đ, e, g, 

h, i, k, l. 

- Về biểu mẫu kinh phí tinh giản biên chế: 

+ Thống nhất sử dụng biểu mẫu gửi kèm công văn này (đã được điều 

chỉnh công thức thống nhất với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định và 

được làm tròn số tiền đến đơn vị tính nghìn đồng). 

+ Sau khi hoàn thiện các biểu mẫu đề nghị gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Nội vụ) file điện tử về địa chỉ email: phongnoivubinhgia.ls@gmail.com 

hoặc nnnam@langson.gov.vn. 

3. Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

4. Thời hạn nộp hồ sơ: 

Các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 

ngày 20/9/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở nội vụ thẩm định. Sau thời hạn trên, 

mailto:phongnoivubinhgia.ls@gmail.com


các cơ quan, đơn vị không gửi hồ sơ coi như không có nhu cầu thực hiện tinh 

giản biên chế kỳ I năm 2022. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các cơ quan, đơn vị có ý kiến về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ1) để thống 

nhất thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Bùi Hoàng Nam 
 

 

                   
1 ông Nông Ngọc Nam, Số điện thoại: 0369.785.888 hoặc ông Hoàng Văn Nhâm 0385.989.711. 
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