
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số:  1810/UBND-NV 
 

V/v đề nghị giải quyết chế độ, 

chính sách theo Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

            Đức Thọ, ngày 12 tháng  7 năm 2021 

 
   Kính gửi:   

                                                  - Sở Nội vụ Hà Tĩnh 

                                                  - Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh 

Thực hiện Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 sữa 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 và Nghị định số 113/20218 ngày 31/8/2018 của 

Chính phủ; 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 (sau đây gọi tắt là 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); Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 

24/6/2015 của UBND tỉnh; Văn bản số 163/SNV-CCVC ngày 24/02/2016 của 

Sở Nội vụ về việc nộp hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP 6 tháng cuối năm 2016;  

Sau khi soát xét đối chiếu những quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP 

ngày 10/12/2020 sữa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP 

ngày 20/11/2014 của Chính phủ. UBND huyện xin đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính tỉnh xem xét cho 04 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ theo chế độ Nghị 

định 143/2020/NĐ-CP. 

                             (Có danh sách kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tài chính xem xét giải 

quyết./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT H.ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TC-NV. 

             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

        Trần Quang Tuấn 
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