
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 
 

Số:  12725/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Thạch Hà, ngày  06 tháng  9 năm 2021           

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chế độ, chính sách  

theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP,  

Nghị định 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 

113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sữa đổi, bổ sung một số điều 

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

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

113/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý 

doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước 

thuộc UBND tỉnh; 

Thực hiện Công văn số 5810/UBND-NC2  ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ̀

Điều 1. Cho nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 

số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định 143/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ đối với: 

Bà Nguyễn Thị Điểm; sinh ngày: 09/8/1969;  

Số sổ BHXH: 3096014448; 

Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Thạch Khê, huyện 

Thạch Hà; 

Thời điểm nghỉ: Kể từ ngày 01/9/2021; 

Nơi cư trú sau khi nghỉ: Xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội của bà Nguyễn Thị Điểm do cơ quan Bảo 

hiểm xã hội giải quyết theo quy định hiện hành;  



  

 

Kinh phí chi trả chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với bà Nguyễn 

Thị Điểm do Trường Tiểu học Thạch Khê chi trả.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, 

Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch; Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch 

Khê, thủ trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Lưu: VT, NV; 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Văn Khoa 
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