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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã 

hội bắt buộc; 

Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; 

Theo Quyết định số 1368/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế thực hiện thủ tục nghỉ hưu 

đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Vụ 

trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ông Lê Thanh Hải, sinh ngày 05 tháng 8 năm 1959, Phó Tổng cục 

trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm 

xã hội từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. 

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn có trách nhiệm giải 

quyết các thủ tục để ông Lê Thanh Hải nghỉ hưu theo đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế 

hoạch - Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn và ông Lê 

Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Thứ trưởng; 
- Đảng ủy, Công đoàn Tổng cục KTTV; 

- Văn phòng Đảng- Đoàn thể; 

- BHXH thành phố Hà Nội; 
- Lưu: VT, TCCB, HSNS. (TH16). 

BỘ TRƯỞNG 
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