
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ NỘI VỤ 
 

Số:             /SNV-TCBC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng,  ngày        tháng 4 năm 2020 

V/v gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt danh 

sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2020 
 

 

 

Kính gửi: 

      - Các sở, ban, ngành; 

      - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; 

      - UBND các quận, huyện. 

    

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo quy 

định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính 

phủ, 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 108/2014/NĐ-CP, Sở Nội vụ kính đề 

nghị các cơ quan, đơn vị rà soát những trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế 

để lập danh sách, hồ sơ, thủ tục gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/5/2020 để Sở 

Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt danh sách nghỉ tinh 

giản biên chế đợt 2 năm 2020 theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét, 

chịu trách nhiệm thẩm định từng trường hợp trước khi đề nghị giải quyết chính 

sách tinh giản biên chế, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định và không giải quyết 

đối với các trường hợp không có kế hoạch, bổ sung riêng lẻ. Sau thời gian nêu trên, 

Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét đưa vào danh 

sách tinh giản biên chế đợt tiếp theo. 

Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCBC.  
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Đặng Chí Thanh 
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