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

 
THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ hưu đối với viên chức 

 

 

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

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 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 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; 

 Theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh 

Hóa tại Công văn số 105 CV/XSKT ngày 25/6/2020; của Giám đốc Sở Nội vụ 

tại Tờ trình số 467/TTr-SNV ngày 10/7/2020; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 

thông báo: 

Ông Nguyễn Trọng Quang, sinh ngày 07 tháng 9 năm 1960; 

Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số 

kiến thiết Thanh Hóa;  

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định từ ngày 

01 tháng 10 năm 2020.  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo để Giám đốc Sở Nội 

vụ, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Trọng Quang biết để thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa; 

- Ông Nguyễn Trọng Quang; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 
 

Nguyễn Đức Quyền 
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