BO NONG NGHIP VA PTNT
HQC \TIN NONG NGHIEP VIET NAM
So: 281 /HVN-TCCB
V/v: thixc hiên chInh sách
tinh gián biên chê nãm 2023

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM

Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc
HàNf?i,ngày 24 tháng 02 nám 2022

KInh gui: Các dan vj trong HQc vin
Thrc hin Cong van s 825/BNN-TCCB ngày 08 tháng 02 11am 2021 cüa
Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn v vic thçrc hin chInh sách biên ch.
Giám dc H9c vin yêu cu Tmâng dan vj trin khai cong tác v chinh sách tinh
giãn biên ch trong nàm 2023 nhix sau:
1. Ph bin, quán trit chinh sách tinh giãn biên ch quy djnh tai Nghj djnh
s 108/2014/ND-CP ngày 20 tháng 11 11am 2014; Nghj djnh s 113/2018/ND-CP
ngày 31 tháng 8 nãm 2018; Nghj djnh s 143/2020/ND-CP ngày 10 tháng 12 näm
2020 (tiê tuc thu'c hién chInh sách tinh gián biên ché' dé'n hé't nám 2030) cüa
ChInh phü dn toàn th viên chrc và ngixâi lao dng cüa dan vj minh.
2. Rà soát, sp xp iai ca ctu t chüc cüa dan vj; dánh giá phân loai di ngü
viên chüc và nguii lao dng thuc phm vi quãn 1. Nhitng tnnYng hçip chua dáp
üng duçc yeu cu nhim vçi d nghj giãi quyt theo các hithng sau:
a) D nghj di dào tao, dào tao iai, bi duôiig nâng cao trinh d chuyên mon
cho phü hçp;
b) D nghj b trI, luân chuyn dan vj khác;
c) D nghj thirc hin chInh sách v htxu tnrc tui, thôi vic...
Riêng viên chüc và ngui lao dng có dü diu kin và nguyen v9ng duçc
nghi him tnróc tui theo chjnh sách tinh giãn biên ch cn lam dan d nghj, có
kin cUa dan vi.
3. Báo cáo tlnh hInh trin khai thçrc hin và 1p danh sách các dôi tixgng (theo
rnu) tinh gián biên ch gui v Hc vin (qua Ban To chuc can b) tnrOc ngày 01
tháng 4 nàm 2022 d H9c vin tng hcp báo cáo B.
Các van bánv thirc hin chinh sách tinh giãn biên ch dixc däng tái trén
website cüa Ban To chuc can b.
Trân trçng./.
Ncr! n/ian:
- Nhu trên;
- Bô NN vã PTNT (d b/c);
- Liru VT, TCCB.

Nguyê Th Lan

VIN NONG NGHIP VWT NAM
VI.

CONG HOA xA HQ! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hinh phñc

SACH VIEN CH1'C vA NGIXOI LAO BONG THUQC DO! TUNG TINH GIAN BIEN CHE
STT

Ngày, thang,
nam sinh

Gió'i

Huóiig thtrc hiên tinh giãn

1.

Nguyen Van A

05/02/1972

Nam

Ci:r dào tto, dào tao lai, bi duö'ng
nng cao trinh d chuyên mon cho phü
hçp

2.

Nguyn Van B

05/02/1968

Nam

B tn, luân chuyên &m vi khác

3.

Nguyn Van C

02/08/1957

Nam

V huu tnthc tuôi

4.

Nguyn Van D

09/01/1970

Nü

5.

Nguyn Van E

09/01/1970

Nam

NGU'OI LAP BIEU
(Kj, ghi rô hQ và ten)

Thô'i dim tinh giãn

L do tinh giãn

Thôi vic ngay
Thôi viêc sau khi di hoc

TRIXiNG DJN Vi
(Kj, ghi rö hQ và ten)

Ghi chil

