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Yên Mô, ngày         tháng       năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Về việc nghỉ hưu đối với công chức 

 

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

 Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

 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 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

 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; 

Căn cứ hồ sơ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân huyện 

thông báo:  

Ông Phạm Quốc Cường; Sinh ngày 18 tháng 7 năm 1962 

 Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên Thanh tra huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

Được nghỉ hưu từ ngày 30 tháng 4 năm 2023 và được hưởng chế độ hưu trí 

kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Phạm 

Quốc Cường được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ông Phạm Cuốc Cường; 

- Thanh tra huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
      PH_NV (05) 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Thái Sơn 
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