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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế,  

nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ điều kiện 

về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 

6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Cao Bằng 

 

Thực hiện Công văn số 1131/BNV-TCBC ngày 05 tháng 3 năm 2020 của 

Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nghỉ 

hưu đúng tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ 

nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh 

Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

1. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP năm 2019 

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 

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 Nội vụ và Bộ Tài 

chính hướng dẫn 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. 

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu, tổ chức thẩm định thực hiện 

chính sách tinh giản biên chế chia làm 02 đợt (01 đợt thực hiện vào 6 tháng đầu 

năm, 01 đợt thực hiện vào 6 tháng cuối năm, theo quy định tại Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP).  

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã thẩm định và ban 

hành quyết định phê duyệt 252 trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế 

theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, gồm 199 

người hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 53 người hưởng chính sách thôi 

việc ngay, trong đó: 

- Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể:  

+ Hưởng chính sách về hưu trước tuổi: 07 người. 

- Các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước:  
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+ Hưởng chính sách về hưu trước tuổi: 15 người. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 97 người, gồm:  

+ Hưởng chính sách về hưu trước tuổi: 88 người; 

+ Hưởng chính sách thôi việc ngay: 09 người. 

- Cán bộ, công chức cấp xã: 130 người gồm:  

+ Hưởng chính sách về hưu trước tuổi: 87 người; 

+ Hưởng chính sách thôi việc ngay: 43 người 

- Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 

+ Hưởng chính sách về hưu trước tuổi: 02 người; 

+ Hưởng chính sách thôi việc ngay: 01 người. 

- Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động: 23 người, gồm:  

+ Hưởng chính sách về hưu trước tuổi: 14 người; 

+ Hưởng chính sách thôi việc ngay: 09 người. 

(Có Biểu mẫu 1B kèm theo) 

2. Tổng hợp số người nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2019 

Thực hiện Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ 

quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức. UBND tỉnh thường 

xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định 

về thôi việc, nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, công chức, 

viên chức theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo và lưu ý các đơn vị thực 

hiện nội dung công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết chế độ hưu, thôi 

việc, cụ thể: Thông báo nghỉ hưu trước 6 tháng tính đến thời điểm công chức 

được nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ 

hưu; Quyết định nghỉ hưu trước 3 tháng tính đến thời điểm công chức được nghỉ 

hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ hưu... 

Kết quả: 6 tháng đầu năm 2020 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã giải 

quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi cho 23 công chức hành chính, 148 viên chức 

trong đơn vị sự nghiệp công lập và 13 cán bộ, công chức cấp xã; giải quyết chế 

độ thôi việc cho 03 công chức hành chính, 03 viên chức trong đơn vị sự nghiệp 

công lập và 12 cán bộ, công chức cấp xã. 

 (Có biểu mẫu 2B kèm theo). 
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3. Số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức 

vụ, chức danh theo nhiệm kỳ theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 

năm 2019 

Thực hiện Nghị quyết số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 về quy định 

chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và hướng dẫn số 

35-HD/BTCTW ngày 24/4/2015 về thực hiện một số nội dung của Nghị định 

26/2015/NĐ-CP, Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Hướng dẫn số 43-HD/TU ngày 

29/6/2015 về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, 

tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo Nghị quyết số 

26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ.  

Theo đó, hàng năm các đơn vị lập danh sách các đối tượng nghỉ hưu trước 

tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy (chủ trì), phối 

hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh thẩm định và trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí chi trả 

cho các đối tượng thuộc diện thực hiện chính sách theo Nghị định số 

26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.  

Kết quả: 6 tháng đầu năm 2020 đã giải quyết cho 30 trường hợp, trong đó: 

05 trường hợp công chức cấp huyện và 25 trường hợp cán bộ, công chức cấp xã. 

(Có biểu mẫu 3B kèm theo). 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nghỉ 

hưu đúng tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ 

nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 6 tháng đầu năm 2020 của UBND 

tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng gửi Bộ Nội vụ tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ (b/c); 

- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV, NC. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 
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