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Yên Mô, ngày         tháng        năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
  

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 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; 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 và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của 

Bộ Lao động thương binh xã hội 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 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định 

về tuổi nghỉ hưu; 

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; 

Căn cứ Thông báo số 1973-TB/HU ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy 

Yên Mô về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bà Trần Thị Thúy Hải, sinh ngày 04/5/1967. 

 Quê quán: Xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

 Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình được nghỉ hưu kể từ ngày 31/5/2023 và hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội kể từ ngày 

01/6/2023.  

 Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

 Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Trần Thị Thúy Hải do Bảo hiểm xã 

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

 Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng 

phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và bà Trần Thị Thúy Hải chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, NV; 

  BT_NV (7). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Đặng Thái Sơn 
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