
UBND TỈNH NAM ĐỊNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
            Số:          /TB-SGTVT            Nam Định,  ngày        tháng  6  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ hưu đối với cán bộ công chức 

  

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 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 Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định 

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

Căn cứ Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuổi nghỉ hưu; 

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức viên 

chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp 

nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định; 

Căn cứ hồ sơ cán bộ và hồ sơ bảo hiểm xã hội, Sở Giao thông vận tải    

Nam Định thông báo: 

Ông: Trần Ngọc Minh 

Sinh ngày: 21/8/1961 

Chức vụ: Lái xe Thanh tra Sở 

Đơn vị công tác: Sở Giao thông vận tải 

Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội theo quy định. 

Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo để ông Trần Ngọc Minh được 

biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:              GIÁM ĐỐC 

- Các đ/c Phó GĐ Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Ông Trần Ngọc Minh (t/h); 

- Lưu: VT, VPS. 

 

             Đinh Xuân Hùng 
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