
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v nộp hồ sơ thực hiện tinh giản biên chế 
theo Nghị định  108/2014/NĐ-CP, Nghị định 
113/2018/NĐ-CP, Nghị định 143/2020/NĐ-
CP,  đợt 2/2023.

       #DiaDiemNgayBanHanh

                        
 Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, THCS;

      - UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Đại Lộc về tinh giản biên chế theo 
Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP và Nghị định 
143/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Phòng Nội vụ huyện thông báo cho các cơ quan, 
đơn vị, địa phương, các đơn vị trường học lập hồ sơ, thủ tục đối với cán bộ, công 
chức, viên chức có đủ điều kiện đăng ký tinh giản biên chế trong đợt 2 năm 2023. 

Hồ sơ gồm 04 bộ (gửi Phòng Nội vụ 03 bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương có 
CB,CC,VC nghỉ lưu 01 bộ) gồm:

- Đơn xin nghỉ hưu theo NĐ 108 (theo mẫu);
- Bảng tính chi tiết kinh phí tinh giản biên chế theo mẫu 2a (dành cho người 

nghỉ hưu trước tuổi) và mẫu 2b (dành cho người nghỉ thôi việc ngay). Đề nghị các 
đơn vị thực hiện thống nhất cách tính theo mẫu gửi kèm theo Công văn này;

- Các quyết định lương của 05 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản biên 
chế (dựa trên bảng tính 2a, 2b thể hiện các bậc lương, phụ cấp thâm niên, phụ 
cấp thâm niên…… để nộp đầy đủ);

- Bảng tổng hợp các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi bao gồm mẫu 1a, mẫu 
2 (đề nghị các đơn vị liệt kê cụ thể hệ số lương và thời điểm hưởng của 5 năm 
cuối trước khi tinh giản);

- Bản xác nhận thời gian đóng BHXH tính đến thời điểm nghỉ (có xác nhận 
của cơ quan BHXH);

- Các văn bản xác nhận đủ điều kiện nghỉ theo quy định tại Nghị định 
108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định 143/2020/NĐ-CP.

Lưu ý: 
- Bộ Nội vụ điều chỉnh cách tính thời gian trợ cấp có tháng lẻ tại công văn 

số 5401/BNV-TCBC ngày 31/10/2022 (được gửi kèm theo). Các đơn vị lưu ý cách 
tính thời gian hưởng trợ cấp để tính kinh phí cho đối tượng.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ 
sơ trình UBND huyện.

- Nhờ Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện thông báo rộng rãi nội dung Công 
văn này đến các đơn vị trường học đóng trên địa bàn huyện để giáo viên được 
biết, triển khai thực hiện.

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện chậm nhất đến hết ngày 
20/2/2023, đồng thời gửi các file excel đính kèm công văn này  qua địa chỉ email: 



phanthuy1002@gmail.com. Mọi thắc mắc về hồ sơ liên hệ số điện thoại: 
0935.440.368 (đ/c Thùy).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nội dung Công văn 
này./.
Nơi nhận:                                                                           
- Như trên;                                                                 
- Lưu: VT, CCVC.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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