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QUYẾT ĐỊNH 

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

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 

quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; số 115/2015/NĐ-CP 

ngày 11/11/2015 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội bắt buộc; số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu; 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, 

viên chức; 

Thực hiện Thông báo số 1329-TB/TU ngày 14/8/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức;  

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 

304/STTTT-VP ngày 24/3/2021 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 484/SNV-

CCVC ngày 26/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ông: Bùi Đắc Thế; Số sổ BHXH: 3096023168;  

Sinh ngày: 19/01/1961;  

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh;  

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/5/2021;  

Nơi cư trú khi nghỉ hưu: Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.  

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Bùi Đắc Thế do cơ quan Bảo 

hiểm Xã hội tỉnh giải quyết theo quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và 

Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Bùi Đắc Thế căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, PC1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Hồng Lĩnh       
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