
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-VP  Lạng Sơn, ngày       tháng  02 năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ hưu đối với công chức 
 

Kính gửi: Ông Trịnh Văn Lạng, Nhân viên lái xe 

thuộc Phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh 
 

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

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của 

Chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản 

lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Laṇg Sơn; 

Căn cứ hồ sơ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội,  

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo: 

Ông Trịnh Văn Lạng; 

Sinh ngày: 17 tháng 7 năm 1960; 

Ngac̣h công chức: Nhân viên, ma ̃ số 01.005; bậc 12; hệ số lương 4,03; 

vượt khung 16%; 

Chức vụ, đơn vi ̣ công tác: Nhân viên lái xe thuộc Phòng Hành chính - 

Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh; 

Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để ông Trịnh Văn Lạng được biết và 

thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng CM, đơn vị; 

- Lưu: VT, HSCC (LTH). 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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