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Số:        /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày       tháng 4 năm 2022 
 

     

THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ hưu đối với công chức 

 

Kính gửi: Ông Đặng Văn Nghĩa 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, 

phường, thị trấn; 

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

định về tuổi nghỉ hưu; 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập và người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần 

vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

 Căn cứ hồ sơ cán bộ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân 

huyện Nghi Xuân thông báo: 

 Ông: Đặng Văn Nghĩa 

 Sinh ngày: 03/03/1962 

 Chức vụ, đơn vị công tác: Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng 

& Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Xuân Hồng 

 Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 ông sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ 

bảo hiểm xã hội theo quy định. 

 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thông báo để ông Đặng Văn Nghĩa biết 

và chủ động sắp xếp công việc./. 

 Nơi nhận:                 
- Như trên;                                                                   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã Xuân Hồng; 

- Lưu: VT, NV.            
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