
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-UBND           Nam Định, ngày         tháng 8  năm 2021 

  
 

BÁO CÁO 
V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

6 tháng đầu năm 2021 
 

 

                                      Kính gửi: 

  - Bộ Nội vụ; 

- Bộ Tài chính. 
 

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ 

về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 

31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị 

định số 113/2018/NĐ-CP, UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt danh sách 20 

công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh 

giản biên chế 6 tháng đầu năm 2021. 

UBND tỉnh Nam Định trân trọng báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính danh sách 

và kinh phí tinh giản biên chế đối với 20 công chức, viên chức thuộc diện tinh 

giản biên chế 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể là: 

1. Nghỉ hưu trước tuổi: 20 người, trong đó: 

- Khối sự nghiệp: 17 người  

- Khối xã, phường, thị trấn: 03 người 

 2. Tổng kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh 

Nam Định là: 2.859.768.170 đồng (Hai tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm 

sáu mươi tám nghìn, một trăm bảy mươi đồng) 

 (Chi tiết tại Phụ lục IA, Phụ lục II kèm theo) 

UBND tỉnh Nam Định trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:                                 
- Như trên 

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính; 

- Lưu: VP1, VP8. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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