
 

 

 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI SƠN LA 
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MA TÚY TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

 

Số: 145/CSĐTNMT-TCHCKT 
V/v triển khai Công văn số 

356/SNV- TCBC&TCPCP của Sở 

Nội vụ về việc thực hiện chính sách 

tinh giản biên đợt 2 năm 2023 

Sơn La, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

 

  Kính gửi: Các phòng chuyên môn, Cơ sở vệ tinh thuộc Cơ sở 

 

Thực hiện Công văn số Công văn số 356/SNV- TCBC&TCPCP  ngày 10/3/2023 

của Sở Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên đợt 2 năm 2023. Cơ sở Điều 

trị nghiện ma túy tỉnh đề nghị Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Cơ sở vệ tinh triển 

khai và thực hiện cụ thể như sau:  

 1. Tiếp tục tuyền truyền, quán triệt đến toàn thể viên chức trong phòng chuyên 

môn các quy định của pháp luật về chính sách tinh giản biên chế Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng11 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 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 

Chính phủ và 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 

ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

2. Căn cứ nội dung Công văn số 356/SNV- TCBC&TCPCP  triển khai rà soát 

viên chức thuộc thẩm quyền quản lý có đủ điều kiện và nguyện vọng  nghỉ theo chế độ 

tinh giản biên chế trong giai đoạn 2022-2025 lập danh sách gửi về Phòng TC-HC-KT 

trước 16h00 phút ngày 15/3/2023. 

3. Các trường hợp đủ điều kiện và có nguyện vọng nghỉ tinh giản làm hồ sơ gồm: 

3.1. Đơn xin nghỉ tinh giản biên chế của cá nhân  

3.2.  Tờ khai quá trình công tác được bảo hiểm xã hội xác nhận đến thời điểm xét 

nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 

3.3. Bản sao công chứng Sổ bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức  

3.4. Bản sao công chứng Quyết định tuyển dụng  

3.5. Bản sao công chứng các Quyết định nâng bậc lương của 5 năm cuối (60 

tháng) tính từ thời điểm nghỉ về trước 

3.6. Kết luận đánh giá của cấp có thẩm quyền quản lý viên chức trong hai năm 

gần nhất 



 

 

 

3.7. Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan (Quyết định tạm xếp ngạch; Quyết định bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp…) 

(Hồ sơ được lập thành 04 bộ, đề nghị photo công chứng các quyết định nâng lương, 

quyết định tuyển dụng, sổ bảo hiểm xã hội xong trước 9 giờ 00 phút ngày 16/3/2023) 

Giám đốc Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh đề nghị các phòng chuyên môn triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo cơ sở (B/c); 

- Lưu: VT, TCHCKT (Toan 01b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Tứ  
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