
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Số:            /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng  6  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh chính sách tinh giản biên chế đối với ông Hoàng Văn Hải 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 

Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;  

Căn cứ Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 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; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo tinh giản biên chế tại Tờ trình số 

56/TTr-BCĐ ngày  26  tháng 6 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh mức hưởng chế độ tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 

14/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh sách tinh giản biên 

chế kỳ I năm 2020 đối với ông Hoàng Văn Hải, sinh ngày 19/10/1968, nguyên 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn do 

cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ “7 năm 10 tháng” thành “10 năm 9 

tháng”. Tổng dự toán kinh phí thực hiện 53.235.250 đồng (có danh sách và dự 

toán kinh phí kèm theo). 

Các nội dung khác tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi. 

Điều 2. Giao Sở Tài chính tham mưu cấp bổ sung kinh phí và hướng dẫn 

UBND huyện Lộc Bình thực hiện điều chỉnh kinh phí đối với ông Hoàng Văn Hải 

đảm bảo theo quy định về quản lý ngân sách hiện hành. 

Điều 3. Căn cứ chính sách tinh giản biên chế điều chỉnh tại Điều 1 Quyết 

định này, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình quyết định điều chỉnh chính sách tinh 
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giản biên chế và giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế 

thuộc thẩm quyền quản lý. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình và ông Hoàng Văn Hải chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                       
- Như Điều 4; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Thành viên Ban Chỉ đạo TGBC; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- PCVP, các phòng: THNC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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