
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi  

theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Cán bộ, 

công chức ngày 13/11/2008; 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; Nghị định số 

26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ Quy định chế độ, chính sách đối với cán 

bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm 

kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;  

Căn cứ Thông báo số 1665-TB/TU ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 517/TTr-SNV ngày 

30/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ông Tống Thanh Bình,   Số sổ BHXH 2796009197;  

Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1962;  

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn;  

Được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 

của Chính phủ, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020;  

Nơi cư trú khi nghỉ hưu: Tổ 5 Khu phố 3, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. 

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Tống Thanh Bình do Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Thanh Hóa giải quyết theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND thị xã Bỉm 

Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Tống Thanh Bình chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Thường trực Tỉnh ủy (đề b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 
 

Nguyễn Đình Xứng 
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