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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thẩm định hồ sơ đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị 

định 108/2014/NĐ-CP tháng 10 năm 2020 thuộc thành phố Hà Tĩnh 

  

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

về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; 

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ 

và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 24/6/2015 

của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ;  

 Xét nguyện vọng của cá nhân và đề nghị của Trường Tiểu học Thạch Linh, 

UBND phường Đại Nài; sau khi kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với điều kiện tiêu 

chuẩn tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; 

UBND thành phố Hà Tĩnh lập danh sách 02 đối tượng tinh giản biên chế tháng 

10 năm 2020 và dự kiến kinh phí thực hiện trình Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm 

định (có danh sách và hồ sơ gửi kèm). 

 Kính đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem 

xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;   

- Các phòng: Nội vụ, TC-KH; 

- Lưu VT, NV. 
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