
DI HQC HIJE CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
TRUNG DI HOC Y DUC Dc 1p — Tr do — Hnh  phñc 

S:  12'jt  /TB-DHYD Thàa Thiên Hi4 ngày  Li'  tháng 7 nthn 2020 

THÔNG BAO 
V vic thirc hin chInh sách tinh giãn biên c1i giai doui 2021-2025 

Thrc hin Cong van so 11 13/DHH-TCCB ngày 23/7/2020 cüa Dai  hçc Hu 
ye vic xây dirng Dê an tinh giãn biên ehé giai doan 2021 — 2025, Nhà trithng 
thông báo den các don vj các ni dung nhii sau: 

1. Trithng các don vj phôi hcip vâi to chüc cong doàn, cap üy ciing cap tuyên 
truyên, phô biên, quán trit các van ban sau den toàn the viên chüc cUa don vj: 

- Nghj quyêt so 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 cüa Ban Chap hành Trung u'ong 
ye tinh gián biên chê ya cci câu 'ai  di ngü can b, cong chirc, viên chüc; 

- Nghj quyêt so 19-NQ/TW ngày 25/10/20 17 cüa Ban Chap hânh Trung 
rong ye tiêp t1ic dôi mâi h thông tO chirc và quãn 1, nâng cao chat krçrng và hiu 

qua hoat dng cüa don vj sir nghip cOng l.p; 
- Nghj djnh sO 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 cüa ChInh phü ye chInh 

sách tinh giân biên chê và Nghj djnh so 113/201 8/ND-CP ngày 31/8/2018 cUa 
Chinh phü süa dOi, bô sung mt sO diêu cüa Nghj djnh 108/2014/ND-CP ngây 
20/11/2014 cüa ChInh phü ye chInh sách tinh giân biên ché. 

Trong do c.n kru nQi dung chInh v các tn.r?Yng hcrp tinh giân biên ch (khoãn 
1 Diêu 6 Nghj djnh 108/2014/ND-CP; khoãn 2, khoán 3 Diôu 1 Nghj dnh 
113/201 8/ND-CP si'ra dôi, bô sung các diem c, d, d, e, g và bô sung dirn h khoàn 
1 Diêu 6 Nghj djnh 108/2014/ND-CP)nhu sau: 

a) Dôi dir do rà soát, sap xêp lai  to chüc b may, nhân sir theo quyêt djnh cüa 
co quan có thâm quyên cUa Dàng, Nhà nithc hoc do don vj sr nghip cong 1p 
sap xêp lal to chuc bô may, nhân su dê thuc hien chê do tu chu, tu chiu ti.ach nhiêm 
v thrc hin nhim vii, tài chInh, to chirc bO may vâ nhân sii; 

b) Dôi du do co câu lai  can b, cOng chüc, viên chirc theo vj trI vic lam, 
nhung khOng the bô trI, sap xêp duçic vic làmkhác; 

c) Chua dat  trInh d dào tao  theo tiêu chuân chuyên môn, nghip vii quy djnh. 
dOi voi vi tn viêc lam dang dam nhiêm, nhuTig khOng co vi ti 1 V1êC lam khac phu 
hp d b trI và khOng the bO trI dào tao iai dé chuân hóa ye chuyên môn, nghip 
vi1 hoc ducic co quan b trI vic lam khác, cá nhân tir nguyen thirc hin tinh giãn 
biên ch và duqc co quan, don vj trirc tiép quãn 1 dOng . 

d) Co chuyên ngành dào tao  khOng phü hçip vâi vi trI vic lam hin dang darn 
nhim nên bj han  ch ye nang 1rc hoàn thành cong vic duc giao, nhiing khOng 
the bO tn viêc lam khac hoãc diioc co quan bô tn viêc lam khac, ca nhân tu nguyen 
thuc hiên tinh gian biên che ya duoc co quan, don vi tiuc tiêp quan ly dOng y 

d) Co 02 närn lien tiêp lien ke tai  thai diem xét tinh giãn bien chê, can b, 
cOng chirc dugc phân loai, dánh giá xêp vào müc hoàn thành nhim vi nhung cOn 
han chê ye näng luc hoäc co 01 nàm hoan thanh nhiêm vu nhung con han ché ye 
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näng lirc và 01 näm không hoàn thành thim vçi nhiing không the bó trI vic lam 
khac phü hçip hoc không hoãn.thâth nhim vii trong näm trurc lien k tai  thai 
diem xet tmh gian biên chê, ca nhân tu nguyen thuc hiên trnh gian biên ché va 
duac co quan, dcm vi truc tiêp quan ly dông y 

e) Co 02 näm lien tiêp lien kê tti thii diem xét tinh gián biéñ ch, vien chcrc 
có 01 nàm duçic phân loai  dánh giá xêp vào rnüc hoàn thành ithim vi và 01 näm 
không hoan thanh nhiêm vu nhung không the bô tn viêc lam khac phu hop hoãc 
không hoan thanh nhiêm vu trong nàm truoc hen kê tai thai diem xet trnh gian biCn 
chê, ca nhân tu nguyen thi.rc hiên tmh gian biên chê va duac ea quan, don vi tiuc 
tiêp quan ly dông y 

g) Co 02 näm hen tiêp hen kê tai thai diem xet trnh gian biên chê, ma ti ong 
tung näm dêu co tong so ngày nghi lam viêc bang hoäe cao han so ngay nghi tôi 
da do m dau theo quy djnh ti khoán 1 Diêu 26 Lut báo hiêrn xã hi, Co xác nhn 
cua co so kham chtia bênh va cua co quan Bao hiêm xä hôi chi tra tror cap ôrn dau 
theo quy drnh hiên hành cua phap luât hoäc trong näm truac hen kê tai thai diem 
xet trnh gian biên ché co tOng so ngay nghi lam viêc bang hoäc cao horn so ngay 
nghi tôi da do ôm dau theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 26 Lut bâo hiêm xâhi, cá 
nhân tu nguyen thuc hiên tinh gian biOn chO va dIJOC co quan, don vi true tiêp quan 
ldông'. 

h) Can b, cong chüc, viên chic lânh dao,  quãn l thôi giü chcrc vii do sap 

xp t chrc b may theo quyêt djnhcüa Ca quan có thâm quyên, tr nguyen tIc 
hiên tinh gian biên chê va duoc co quan, don vi true tiêp quan ly dOng y 

2. H so gui ye Phông To chirc Hành chInh Thanh tra. và Pháp chê truóc 
15g00 ngáy 30 tháng 7 näm 2020 dê tong hcTp trmnh Hi dông Thirc hin chInh sách 
tinh giãn biên ché Tnth'ng, bao gôm: 

- Th trInh báo cáo qua trmnh thrc hin ti don vj và d xut các truông hçvp 
th%rc hin tinh giãn biên chê. 

- Biên ban hop xet trnh gian biên ché cua don vi 

- Dan tir nguyen tinh giàn biên ch cüa cá nhân (theo mu). 

D nghj các don vj nghiêm tue thrc hin./. 
* Ghi chi: Các don v/ Download van ban lien quan.và các máu trang Web 

cüa Trwông./- 
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Noi nhmn: 
- Các dan vj toàn tnrng; 
- Lxu: VT, TCCB. 
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CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc 1p — Tir do — Hanh phIic 

DON XIN NGHI  

(ch dO  tinh giãn biên ch ttieo ND 108/2014/ND-CP) 

KInh gui: - So Giáo diic và Dào to Ha NOi 

- TruOng THPT (Trung tarn)  

Ten tôi là: 
Sinh ngày 
ChOc vi, chirc danh: 
Dan vj cong tác: 
TrInh dO chuyên rnôn: 
ThOi gian tharn gia BHIXH: näm.. . .tháng (tü tháng ...../  

HO khu thuOng trü (xä, huyn, tinh):................................................... 
Sau khi nghiên cru Nghj djnh so 108/2014/ND-CP ngày 20/1 1/2014 cfia 

ChInh phü v chInh sách tinh giân biên ch; Thông tu lien tich  s 01/2015/TTLT-
BNV-BTC ngày 14/4/20 15 cüa Lien bO BO NOi vii - Bô Tài chinh Hithng dn inOt 
so diu cüa Nghj djnh s 108/2014/ND-CP ngay 20/11/2014 ci.'ia ChInh phO v 
chInh sách tinh giãn biên ch. 

TOi có nguyen v9ng xin nghi (Thói vic hoic iiglii hwu tru'ác 
tui), din  (dói duhoc thc khóeyé'u......) 

ThOi dim xin nghi tinh giân biên ch  
KInh d nghj các cp có thrn quyn xern xét, giâi quyt. 
Trân tr9ng cam cm! 

Hue', ngày tháng náin 2020 
Ngu*i lam don 

(I và ghi 1-5 ho ten,) 
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