
UBND TỈNH TÂY NINH 

        SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:         /QĐ-STP                              Tây Ninh, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cho nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP  

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

 Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây 

Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 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 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; 

Xét đề nghị của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tại Công văn 

số 27/CV-CĐCS ngày 01/6/2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho bà Huỳnh Thị Thu Thảo, Chuyên viên Văn phòng Sở được 

nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. 

Thời gian nghỉ là 07 ngày, kể từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021. 

Điều 2. Bà Huỳnh Thị Thu Thảo được hưởng 30% mức lương cơ sở cho một 

ngày nghỉ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp 

và bà Huỳnh Thị Thu Thảo căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                    GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 3;          
- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, VP.            
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