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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng 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   
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ 

về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC 

ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Hướng dẫn số 113/HD-SNV ngày 19/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế;  

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 30/6/2015 của UBND thành 

phố Lạng Sơn, Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thực hiện chính sách tinh giản biên chế thành phố 

Lạng Sơn 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, gồm các thành phần như sau: 

1. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng; 

2. Mời đồng chí Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, ủy viên; 

3. Mời đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, ủy viên; 

4. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ, 

ủy viên; 

5. Đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, ủy viên; 



 

 

6. Đồng chí Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, ủy viên; 

7. Đồng chí Phó Trưởng phòng Nội vụ, phụ trách lĩnh vực quản lý công chức 

viên chức, Ủy viên kiêm thư ký; 

8. Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên có nhiệm vụ liên quan tại các phòng: Nội 

vụ; Tài chính - Kế hoạch; Giáo dục và Đào tạo (do Lãnh đạo cơ quan phân công). 

Điều 2. Hội đồng thực hiện chính sách tinh giản biên chế thành phố 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 có nhiệm vụ: 

1. Tham mưu giúp UBND thành phố tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

chính sách tinh giản biên chế; xây dựng Đề án tinh giản biên chế và các văn bản 

để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

trên địa bàn thành phố; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện theo các văn bản 

chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện 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; 

2. Tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ tinh giản biên chế của các cơ quan, 

đơn vị, UBND các phường, xã; hoàn chỉnh hồ sơ, giúp UBND thành phố ban hành 

tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự 

toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo quy định hàng năm. 

3. Trong thời gian hoạt động, Hội đồng thực hiện chính sách tinh giản biên 

chế thành phố được sử dụng con dấu của UBND thành phố và tự giải thể sau khi 

triển khai thực hiện xong chính sách tinh giản biên chế quy định tại 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. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 5018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND thành phố về việc 

kiện toàn Hội đồng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Nội vụ thành 

phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường, 

xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

                     
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Sở Nội vụ; 

- BHXH tỉnh; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- LĐLĐ TP; 

- Ban Tổ chức Thành ủy; 

- Phòng NV TP; 

- CVP HĐND-UBND TP; 

- Trang TT Điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 
  

  

Nguyễn Văn Hạnh 
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