
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:          /SYT-TCCB  Bình Định, ngày         tháng 9 năm 2021 
 

V/v xác định tuổi để hưởng chính 

sách về hưu trước tuổi quy định tại 

Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

 

Theo Công văn số 1666/SNV-TCBC ngày 17/9/2020 của Sở Nội vụ về 

việc xác định tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 

số 143/2020/NĐ-CP (đính kèm Công văn số 1666/SNV-TCBC).  

Để đảm bảo thực hiện tốt chế độ chính sách về tinh giản biên chế theo quy 

định, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm nghiên 

cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định về việc xác định tuổi để hưởng 

chính sách về hưu trước tuổi tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP) và theo hướng dẫn tại Công văn 

số 1666/SNV-TCBC của Sở Nội vụ.   

 Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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