
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN __________________ 

Số:                 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________________________________ 

Cẩm Xuyên, ngày           tháng            năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Thực hiện chính sách thôi việc ngay theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND  

ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với viên chức giáo dục _______________________________ 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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 quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về 

chính sách tinh giản biên chế; số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 về việc điều chỉnh 

và sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; số 143/2020/NĐ-CP ngày 

10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị 

định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, 

kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Thực hiện Công văn số 7304/UBND-NC2 ngày 20/12/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thực hiện chính sách thôi việc ngay theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với viên chức: Lê Thị Thúy;          

Sinh ngày 10/10/1980; Giáo viên trường THCS Minh Lạc. 

Thời gian cho thôi việc ngay kể từ ngày 01/12/2022. 

Điều 2. Viên chức Lê Thị Thúy được hưởng các chế độ, chính sách theo Công 

văn số 7304/UBND-NC2 ngày 20/12/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giải 

quyết chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

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

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, GD-ĐT, 

TC-KH; Giám đốc BHXH; Hiệu trưởng trường THCS Minh Lạc, Trưởng các cơ quan 

liên quan và Viên chức có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 
Nơi nhận:      
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng: Nội vụ, GD-ĐT, TC-KH; 

- BHXH huyện; 

- Trường THCS Minh Lạc; 

- Lưu: VT, NV.                                  
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
   Phạm Văn Thắng 
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