UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08 /QĐ-VP

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
CHÁNH VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ 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;
Căn cứ Nghị định số 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 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND
tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên
chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng
Ngãi;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ông Võ Quốc Hội, sinh ngày: 30 tháng 4 năm 1960, nơi sinh: xã
Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Số sổ BHXH: 3596002927.
Chức vụ, chức danh: Giám đốc.
Đơn vị công tác: Trung tâm Công báo và Tin học trực thuộc Văn phòng
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/5/2020.
Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: Tổ 01, Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Phương thức nhận lương hưu: Qua tài khoản ông Võ Quốc Hội, số tài
khoản: 0271000071511, mở tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương
Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Vietcombank).
Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng
Ngãi.
Điều 2. Giao Trung tâm Công báo và Tin học chịu trách nhiệm thực hiện
đầy đủ các thủ tục, chế độ, chính sách đảm bảo cho ông Võ Quốc Hội được
hưởng chế độ hưu trí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Võ Quốc Hội do Bảo hiểm xã
hội tỉnh Quảng Ngãi giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội
hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Giám đốc Trung tâm Công
báo và Tin học và ông Võ Quốc Hội căn cứ Quyết định thi hành./.
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Nội vụ;
- BHXH tỉnh Quảng Ngãi;
- VPUB: BTV Đảng uỷ, CVP,
PCVP, Chủ tịch Công đoàn, CBTH;
- Lưu: VT, HCTC.
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