
UBND TỈNH HÀ TĨNH  

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /STC-VP 

V/v đề nghị ban hành thông báo 

nghỉ hưu cho công chức thuộc đối 

tượng quản lý của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh  
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng  9  năm 2021 

     

     Kính gửi:   

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ. 
 

 

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014; Luật Cán bộ, công chức 

ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Bộ Luật Lao động năm 2019; 

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

về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; Nghị Định số 135/2020/NĐ-

CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu; 

 Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 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; Hướng dẫn số 244/HD-SNV ngày 30/10/2020 của 

Sở Nội vụ về thực hiện tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan xem xét ban hành thông báo nghỉ hưu cho công 

chức thuộc đối tượng quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

thông tin chi tiết như sau: 

Họ và tên: Trần Đình Sỹ; Sinh ngày: 10/10/1961; Mã ngạch: 01.002; Chức 

vụ và đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Tài chính; Quê quán: Xã Trung Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;  

Nơi thường trú khi nghỉ hưu: Khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý, TP 

Hà Tĩnh; tỉnh Hà Tĩnh. 

Số sổ BHXH: 3096031173; 

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/5/2022. 

 Sở Tài chính kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ xem xét, quyết định./. 
 
 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                                            
 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Trịnh Văn Ngọc 
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