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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 141 /PGDĐT

Thị xã Kỳ Anh, ngày 26 tháng 9 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thực hiện Nghị quyết 96/2018/NQHĐND tỉnh về chính sách đối với cán bộ
công chức, viên chức và người lao động

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn thị xã;
- Hiệu trưởng các trường TH&THCS Kỳ Hoa, Kỳ Nam.
Thực hiện theo khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND của Hội
đồng nhân dân tỉnh ngày 18/7/2018 về chính sách đối với cán bộ công chức, viên
chức và người lao động có nguyện vọng về hưu trước tuổi, Phòng Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu các trường rà soát một số nội dung sau:
1. Hỗ trợ nhóm đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số
108/2014/NĐ-CP, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh
giản biên chế: Người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị
định số 108/2014/NĐ-CP nếu trên 58 tuổi đến đủ 59 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi
đến đủ 54 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở
lên, ngoài chính sách được hưởng theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP được tỉnh
hỗ trợ như sau:
- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương (cách tính lương áp dụng theo hướng dẫn
tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của
Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐCP) cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội;
- Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã
hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.
2. Hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND:
- Đơn xin về hưu của cá nhân, ghi rõ thời điểm muốn về hưu.
- Bản cam kết của cá nhân.
- Tờ trình của đơn vị mà cá nhân đang công tác.
- Biên bản họp về việc đồng ý cho cá nhân nghỉ hưu.
- Bản ghi sổ bảo hiểm xã hội.
- Sổ hộ khẩu, Chứng minh thư (photo công chứng).
- Bản nhận xét đánh giá 2 năm liên tục trước thời điểm nghỉ hưu.
- Các quyết định nâng lương, vượt khung (nếu có) 5 năm gần nhất.
- Các biểu tính toán theo mẫu (4 biểu mẫu đính kèm).
* Tải công văn, biểu mẫu qua website của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
Kỳ Anh (thixakyanh.edu.vn), qua hộp thư điện tử của hiệu trưởng, kế toán (đề nghị

các đơn vị không sửa biểu mẫu đính kèm). Rà soát, tổng hợp theo các biểu mẫu
nộp bản mềm bằng thư điện tử theo địa chỉ minhvy10kh@gmail.com trước ngày
29/9/2018, bản cứng nộp đ/c Lê Minh Vỹ trước ngày 02/10/2018, Phòng yêu cầu
hiệu trưởng, kế toán các trường học đọc kỹ các văn bản liên quan và hướng dẫn làm
đầy đủ các loại hồ sơ, đảm bảo tính chính xác nộp đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng;
- Lưu: VT, TCCB.
Gửi văn bản điện tử./.
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