
 

UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4444 /SGDĐT-TCCB 

V/v triển khai, thực hiện Nghị định 

số 143/2020/NĐ-CP. 

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 12 năm 2020 

 

 

 

           Kính gửi:  

- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Cơ quan Sở; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở. 

 

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 

và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 

năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (gọi tắt là Nghị định 

143/2020/NĐ-CP);  

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ Cơ quan Sở; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở tổ chức nghiên 

cứu, phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị định 143/2020/NĐ-CP 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị. Hàng 

năm khi có hướng dẫn triển khai, Sở GD&ĐT sẽ có văn bản thông báo đến các 

đơn vị để thực hiện. 

Trong quá trình quán triệt, triển khai Nghị định cần tập trung nghiên cứu kỹ 

đối tượng áp dụng, các chính sách tinh giản và điều kiện hưởng chính sách để 

mỗi trường hợp xét tinh giản biên chế luôn đảm bảo đúng theo quy định. 

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TCCB.  

 

Trần văn Thức 
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