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Yên Mô, ngày           tháng        năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nghỉ hưu đối với công chức cấp xã  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 

Căn cứ  Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc và thông tư 

59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Nghị 

định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuổi nghỉ hưu; Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính 

phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; 

Theo đề nghị của UBND xã Yên Thái tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 

07/9/2021 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ.. 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Ông Phạm Xuân Thủy 

Sinh ngày 25 tháng 5 năm 1961 

Nơi sinh: Xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã   

Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

Được nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 10 năm 2021. 

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: Xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội của ông Phạm Xuân Thủy do Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Ninh Bình giải quyết theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thái, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và ông Phạm Xuân Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Phòng Tài chính- Kế hoạch; 

- Hội cựu chiến binh huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
   PH_NV (12) 

CHỦ TỊCH 

 
                                
 

 

 

Đặng Thái Sơn 
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