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BÁO CÁO 

Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chính sách thôi việc đối 

với công chức, viên chức 

 

Thực hiện Văn bản số 2329/SNV-CCVC  ngày 17/11/2022 của Sở Nội về 

việc đánh giá việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chính sách thôi việc 

đối với cán bộ, công chức, viên chức. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo cụ thể như 

sau: 

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN 

CHẾ  

1. Kết quả đạt được  

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về 

tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 

số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản 

biên chế (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 

31/8/2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ). 

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế; Kế hoạch số 2152/KH-UBND ngày 

10/6/2015 của UBND tỉnh về tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc 

tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2021 và Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2015; 

Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng Đề án số 352 /ĐA-VPUB ngày 22/7/2015 

của Văn phòng UBND tỉnh về Đề án tinh giản biên chế của Văn phòng UBND 

tỉnh giai đoạn 2016-2021 và năm 2015. Hằng năm, Văn phòng UBND tỉnh đã 

xác định tỷ lệ tinh giản biên chế từng năm, rà soát biên chế cần tinh giản đảm 

bảo đúng đối tượng, dân chủ khách quan, công khai minh bạch và theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Kết quả tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2022: 

- Biên chế công chức: Từ năm 2015 đến năm 2022, Văn phòng UBND 

tỉnh đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP là 04 biên chế và xây dựng Kế hoạch cắt 

giảm biên chế hàng năm. Đến nay đã tinh giản 07 biên chế công chức đạt 10,6%. 

- Biên chế viên chức: Từ năm 2015 đến năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh 

đã tinh giản được 05 biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 

số 113/2018/NĐ-CP và cắt giảm 11 biên chế; Đến nay đã tinh giản 16 biên chế 

viên chức đạt 30,2%. 

(Có biểu 01 kèm theo) 



2 

 

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THÔI VIỆC  

Trong năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh có 01 viên chức xin thôi việc và  

đi liên hệ công tác. Việc thực hiện thôi việc được thực hiện đúng các trình tự, 

thủ tục theo quy định hiện hành.  

(Có biểu 03 kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, 

chính sách thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND 

tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo VP; 

- Các phòng, ban, trung tâm;   

- Lưu: VT, HCTC.                                

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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