Quyt nh ngh công tác hng ch hu trí i vi cán b, công chc, viên chc ó là quyt nh ánh du mt bc
ngoc ln sau mt thi gian dài công tác, do vy cn c trân trng.

Trc ây, i vi các c quan hành chính, s nghip khi Nhà nc thì th trng c quan có thm quyn ban hành
quyt nh ngh hu i vi cán b, công chc, viên chc theo thm quyn qun lý là ch tch y ban nhân dân cp
tnh, Giám c các s, ban, ngành (tng ng), ch tch y ban nhân dân cp huyn cho nên quyt nh ngh hu s c
thng nht t mt c quan t chc tham mu d tho quyt nh.

Hin nay, theo phân cp qun lý thì th trng các c quan hành chính, s nghip quyt nh ngh hu i vi cán
b, công chc, viên chc thuc thm quyn s dng và qun lý cho nên quyt nh ngh hu s do nhiu c quan, n v
ban hành không có s thng nht ca mt vn bn hành chính nh: V quyt nh ngh hu i vi cán b, công chc
thc hin theo mu ban hành kèm theo Ngh nh s 46/2010/N-CP ngày 27/4/2010 ca Chính ph quy nh v
thôi vic và th tc ngh hu i vi công chc; tuy mu thng nht nhng công chc tham mu d tho quyt nh có trng
hp thc hin theo quy nh ti Thông t s 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 ca B Ni v hng dn th thc và k
thut trình bày vn bn hành chính thì quyt nh ban hành rõ ràng, úng th thc vn bn hành chính; có trng
hp vn dng, sáng to không úng quy nh, trng hp là nhân viên, cán s, chuyên viên, không có chc v
qun lý thì vn ghi chc v nhân viên, cán s, chuyên viên mà thc t ây là chc danh ngch công chc ang m
nhn. i vi viên chc thì tng n v s dng mu quyt nh khác nhau, có n v vn dng mu ban hành kèm theo
Ngh nh s 46/2010/N-CP, có n v s dng mu do c quan Bo him xã hi ban hành nhng vn có s sáng to
không phù hp, th thc trình bày không theo quy nh ti Thông t s 01/2011/TT-BNV; thêm ni dung
trong quyt nh nh ngày bàn giao công vic; trong mu ghi ông, bà thì trong quyt nh vn ghi li ông, bà
sau ó mi n h tên ca viên chc; có trng hp ch vit hoa ch cái u ca h, tên còn ch cái u ca m lót thì không
vit hoa, sai chính t,…

Thit ngh, quyt nh ngh hu c mang theo n cui cuc i ca mt cán b, công chc, viên chc; th hin chc
danh, chc v, cp bc cui cùng trong quá trình hc tp, phn u công tác ca cán b, công chc, viên chc, cn
c trân trng. Do vy, công chc, viên chc c giao nhim v d tho quyt nh cn phi cn thn, các ni dung rõ
ràng, tránh sai li chính t, th hin chính xác, úng quy nh th thc trình bày vn bn hành chính, trình bày p
trên 01 trang ca kh giy A4 có nh vy thì ngi nhn quyt nh s cm nhn c s tôn trng ca c quan, t chc i vi
ngi ngh hu./.
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