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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Cẩm Xuyên, ngày      tháng     năm 2022 

                           

                         
                          Kính gửi:     

 - Các phòng: Nội vụ, Giáo dục - Đào tạo; 

       - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

       - Các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; 

       - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

 Thực hiện 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 

135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu; Năm 2023 tuổi 

nghỉ hưu của công chức, viên chức trong điều kiện bình thường là: Nam 60 tuổi 09 

tháng, Nữ 56 tuổi. 

Để thực hiện kịp thời chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức trong 

năm 2023, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ 

sở rà soát, lập hồ sơ công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, hưởng 

chế độ BHXH trong năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị của đơn vị; 

- Danh sách trích ngang (ghi rõ nơi thường trú sau khi nghỉ hưu); 

- Bản kê khai quá trình tham gia BHXH (có xác nhận của cơ quan BHXH). 

2. Thời gian, địa điểm nộp:  

- Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nộp về phòng 

Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/6/2022, phòng Giáo dục - Đào tạo tổng hợp 

trình UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 15/6/2022. 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, UBND 

các xã, thị trấn, hồ sơ nộp trực tiếp về phòng Nội vụ huyện trước ngày 15/6/2022. 

Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND huyện ban hành 

Thông báo và Quyết định nghỉ hưu đúng thời gian theo quy định. 

Nhận được Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

- Lưu: VT, NV.                                                                   
                        

                                           

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Phạm Văn Thắng 
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