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Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 

Tiếp nhận Công văn số 3648/VPUB-KTTH ngày 16/9/2019 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời trên chuyên mục HỎI – ĐÁP (ông 

Nguyễn Tiến Dũng); 

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Tiến Dũng tại Công 

văn số 3648/VPUB-KTTH nêu trên và căn cứ các quy định pháp luật hiện hành 

có liên quan; Sở Nội vụ xin trả lời như sau: 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP “Cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động đang trong thời gian mang thai, 

nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi” chưa xem xét tinh giản biên 

chế.  

Nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện công tác tinh giản biên chế trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo đúng quy định pháp luật; góp phần thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh 

giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị quyết số 

18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Khóa XII; 

Ngày 18/12/2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 3416/SNV-CCHC 

gửi Bộ Nội vụ về việc cho ý kiến giải quyết một số nội dung liên quan đến việc 

tinh giản biên chế, trong đó có nội dung liên quan đến câu hỏi của cá nhân 

“Trường hợp nam giới đang nuôi con dưới 36 tháng (nuôi con đẻ hoặc nuôi 

con nuôi) có thuộc đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế do “đang 

nuôi con dưới 36 tháng tuổi” quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP không. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Sở Nội vụ vẫn chưa nhận được văn 

bản trả lời của Bộ Nội vụ về nội dung nêu trên. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ sẽ tiếp 

tục có văn bản gửi Bộ Nội vụ phối hợp thực hiện và kịp thời thông báo đến quý 

đơn vị để thông báo cho cá nhân theo quy định.  
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Trên đây là nội dung trả lời ông Nguyễn Tiến Dũng trong chuyên mục 

HỎI - ĐÁP trên Cổng Thông tin điện tử Ninh Thuận; Sở Nội vụ xin chuyển đến 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lời cho cá nhân theo quy định. 

Trân trọng./.  
 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCBM. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
  Nguyễn Long Biên 
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