
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 2210  /SNV-TCBC&TCPCP 

V/v chế độ đối với cán bộ chuyên 
trách công tác ở Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội không 

đủ điều kiện tái cử về tuổi 

Lạng Sơn, ngày  05  tháng 12 năm 2016 

 
Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

 

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 14/11/2016 của 
Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 
09/3/2015 của Chính phủ đối với cán bộ chuyên trách công tác ở Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không đủ điều kiện tái cử về tuổi (sau đây 
viết tắt là Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW); 

Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội 
dung như sau: 

1. Về chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác ở Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không đủ điều kiện tái cử về tuổi 

UBND các huyện, thành phố thực hiện theo Hướng dẫn số 05-
HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương gửi kèm theo văn bản này. 

 2. Về hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 
26/2015/NĐ-CP 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Hướng dẫn số 05-
HD/BTCTW rà soát đối tượng và hoàn thiện hồ sơ (theo Hướng dẫn số 131/HD-
SNV ngày 09/7/2015 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
26/2015/NĐ-CP của Chính phủ) giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ 
thuộc thẩm quyền quản lý gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân 
dân tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan phản ánh 
về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh (b/c); 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 
- Sở Tài chính; 
- Lãnh đạo sở; 
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 
- Các Phòng: CCVC, XDCQ&CTTN, 
  TCBC&TCPCP (02b); 
- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 

Hứa Hải Quỳnh 
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