
 

BÁO CÁO 

Về việc báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP,  

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa  

từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019 

 

Căn cứ Văn bản số 2870/BNV-TCBC  ngày 09/11/2017 của Bộ Nội vụ về 

việc báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 

26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa; 

Thực hiện Văn bản số 1994/UBND-NV ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, 

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa, 

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả thực hiện tháng 8 năm 2019 

như sau: 

- Không có cán bộ được giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 

số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ trong tháng 8 năm 2019. 

- Kết quả giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo Nghị định số 

46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ và số biên chế chuyển sang xã 

hội hóa trong tháng 8 năm 2019 là 07 người, trong đó: 

+ Số nghỉ hưu đúng tuổi là: 07 người; 

+ Không có số công chức thôi việc; 

+ Không có số biên chế chuyển sang xã hội hóa. 

(Chi tiết tại Biểu số 2C kèm theo) 

Trên đây là báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 

26/2015/NĐ-CP và biên chế chuyển sang xã hội hóa trong tháng 8 năm 2019 của 

các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Sở Nội vụ tỉnh 

Tuyên Quang trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ (báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, PGĐ sở phụ trách; 

- Lưu: VT, CCVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Khánh 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 327/BC-SNV Tuyên Quang, ngày 14 tháng 9 năm 2019 
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BIỂU SỐ 2C 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGHỈ HƯU ĐÚNG TUỔI, THÔI VIỆC 

THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

Thời điểm từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019 

(Kèm theo Báo cáo số 327/BC-SNV ngày 14/9/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Cơ quan, đơn vị  
Số cán bộ, công chức 

 nghỉ hưu đúng tuổi 

Số cán bộ, công chức  

thôi việc theo quy định 

TỔNG CỘNG 7 0 

I Công chức cấp tỉnh 1 0 

1 Cán bộ     

2 Công chức 1 0 

II Cán bộ, công chức cấp huyện 0 0 

1 Cán bộ     

2 Công chức 0 0 

III Cán bộ, công chức cấp xã 6 0 

1 Cán bộ 4 0 

2 Công chức 2 0 
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