
 

 

 

BỘ NỘI VỤ 

 

Số:          /BNV-TCBC 
V/v thực hiện chính sách 

tinh giản biên chế 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

 - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

 - Đại học Quốc gia Hà Nội; 

 - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ nhận được báo cáo kết quả thực hiện tinh 

giản biên chế của các Bộ, ngành, địa phương để kiểm tra theo quy định. Qua kiểm 

tra kết quả thực hiện tinh giản biên chế, có một số Bộ, ngành, địa phương đã thực 

hiện tinh giản biên chế chưa đúng đối tượng nên Bộ Nội vụ đã phải yêu cầu báo 

cáo, giải trình và đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường 

hợp này, như: (1) chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 

vụ mà vẫn bố trí vào làm công chức, viên chức hoặc cán bộ cấp xã; (2) công chức, 

viên chức có 2 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn 

đề nghị giải quyết tinh giản biên chế; (3) công chức, viên chức không hoàn thành 

nhiệm vụ đề nghị giải quyết tinh giản biên chế nhưng vẫn được nâng bậc lương 

thường xuyên theo quy định; (4) chưa đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ hưu thấp hơn 

tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường; (5) công chức, viên chức dôi 

dư do sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp tổ chức, bộ 

máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị,... 

Do vậy, để tránh trường hợp phải khắc phục việc giải quyết tinh giản biên 

chế không đúng quy định, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần phải 

thực hiện tinh giản biên chế đúng đối tượng, áp dụng đúng chế độ, chính sách tinh 

giản biên chế và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên 

chế, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Nội vụ tỉnh, thành phố  

   trực thuộc Trung ương (để t/hiện);  

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Nguyễn Trọng Thừa; 

- Lưu: VT, TCBC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

  

 

 

 

Nguyễn Trọng Thừa 
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