
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:              /UBND-NC2 

V/v giải quyết chế độ, chính sách  

theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Tĩnh, ngày         tháng        năm 2022 

  

            Kính gửi:  

       - Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; 

       - Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 

       - UBND các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. 

 
Thực hiện Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND 

tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo; xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 2252/SNV-CCVC 

ngày 22/11/2022 và Sở Tài chính tại Văn bản số 5149/STC-NSHX ngày 

25/11/2022 về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí chi trả chính sách theo Nghị 

quyết số 96/2018/NQ-HĐND; 

Sau khi có ý kiến đồng ý bằng Phiếu biểu quyết của Thành viên UBND tỉnh 

và sở liên quan, UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

 1. Thống nhất thực hiện chính sách thôi việc ngay theo quy định tại khoản 

3 Điều 12 Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho các đối tượng 

như đề xuất của các Sở: Nội vụ, Tài chính tại các Văn bản nêu trên. 

2. Giao: 

- Sở Nội vụ thông báo cho các đơn vị, địa phương để giải quyết chế độ, 

chính sách cho các trường hợp nêu trên theo quy định. 

- Sở Tài chính tham mưu cấp kinh phí để các đơn vị, địa phương chi trả cho 

các trường hợp nêu trên theo quy định hiện hành. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh căn cứ 

phân cấp hiện hành, kịp thời ban hành quyết định cho các trường hợp nghỉ việc 

để hưởng chế độ, chính sách theo quy định. 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh giải quyết kịp thời chế độ, chính sách liên quan đối 

với các trường hợp tinh giản biên chế./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm CB-TH; 
- Lưu: VT, NC2. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

    Nguyễn Hồng Lĩnh 
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