
QUYẾT ĐỊNH 

V/v viên chức nghỉ hưu trước tuổi  

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 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 sửa đổi, bổ sung 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; số 135/2020/NĐ-CP 

ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu; 

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành 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; 
Căn cứ văn bản số 7370/UBND-NC1 ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 

của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Bà Dương Thị Lệ Sáu; số sổ BHXH: 3099009495 

Sinh ngày: 15 tháng 6 năm 1969 

Chức vụ, đơn vị: Diễn viên hạng IV, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống 

Hà Tĩnh. 

Được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 03/11/2021 để hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội và chế độ, chính sách theo Nghị định 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 sửa đổi, bổ sung 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. 

            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     /QĐ-SVHTTDL        Hà Tĩnh, ngày       tháng   năm 2021 



Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: Phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Dương Thị Lệ Sáu do cơ quan 

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

Kinh phí chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 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 sửa đổi, bổ sung 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 cho bà Dương Thị Lệ 

Sáu do Sở Tài chính thực hiện theo quy định hiện hành . 

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

Chánh Văn phòng,  Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống 

Hà Tĩnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và bà Dương Thị Lệ Sáu căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP(2). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Xuân Thập 
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