
   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Số: 2087 /SNN-TCHC                   Quảng Trị, ngày 13 tháng 12 năm 2019 

   V/v đề nghị tinh giản biên chế 

theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tinh giản 

biên chế, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 

2083/KH-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc 

triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ 2015 - 2021 của tỉnh 

Quảng Trị, Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1384/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 và Công văn số 818/SNV-CCVC ngày 

06/12/2019 của Sở Nội vụ về thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 

2020; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Nội vụ xem xét, thẩm định và 

thông báo đối tượng tinh giản biên chế theo chính sách nghỉ hưu trước tuổi, 

cụ thể như sau: 

1. Ông  Đinh Văn Tỉnh, ngày 15/05/1965.  

- Vị trí việc làm: Phó trưởng phòng Chính sách Phát triển nông thôn và 

Bố trí dân cư. 

- Thuộc diện: Công chức.  

- Thời điểm tinh giản: 01/7/2020. 

- Lý do: Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí 

việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác theo Điểm b, 

Khoản 1, Điều 6 của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 

Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

2. Ông Hoàng Đình Đảm, sinh ngày 22/12/1964 

- Vị trí việc làm: Đội trưởng Đội Điều tra Quy hoạch thiết kế số 2, Trung 

tâm Điều tra Quy hoạch thiết kế nông lâm. 

-  Thuộc diện: Viên chức 

- Thời điểm tinh giản: 01/3/2020. 

- Lý do: Năm 2019, không hoàn thành nhiệm vụ và cá nhân tự nguyện 

thực hiện tinh giản biên chế theo Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 



113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về 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. 

(Có hồ sơ kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Sở Nội vụ xem xét, 

giải quyết./.  

 

Nơi nhận:                                
 - Như trên;                                                          
 - Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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