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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2357/QĐ-UBND  

ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định 

chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức 

vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, các 

tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư; 

 Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý  tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 

của Chủ tịch UBND huyện Yên Mô về việc nâng bậc lương trước thời hạn để 

nghỉ hưu đối với cán bộ xã; 

Lý do: Để chuyển từ việc giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi sang chế độ nghỉ 

công tác chờ đủ tuổi để nghỉ hưu đối với cán bộ xã do không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm 

giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ. 

Điều 2. Giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện giải quyết chế độ, chính 

sách đối với cán bộ xã nghỉ công tác do không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức 

vụ, chức danh theo nhiệm kỳ đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

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

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Khánh Dương, Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan và ông Tạ Quang Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Hội Cựu chiến binh huyện; 

- Sở Nội vụ (Để báo cáo); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV 
    PH_NV (10) 

CHỦ TỊCH  
 

 

 
 

Đặng Thái Sơn 
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