
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Mô, ngày       tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi việc đối với viên chức 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

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

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

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 hợp đồng tỉnh Ninh Bình;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho thôi việc đối với bà Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 15/8/1984. 

Chức vụ, đơn vị công tác: Viên chức Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền 

thanh huyện Yên Mô. 

Được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.  

Bà Nguyễn Thị Hiền có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm 

xong trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 

Điều 2. Chế độ Bảo hiểm xã hội của bà Nguyễn Thị Hiền 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, 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Hiền chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

  PH_NV(10) 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Đặng Thái Sơn 
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