
 

       QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đồng ý để viên chức thôi việc 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

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

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, Công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Xét đơn xin thôi việc của ông Đỗ Văn Thành, đề nghị của Trưởng ban Ban 

Quản lý di tích Nguyễn Du tại Công văn số 28/CV-DTND ngày 10/8/2020 và đề 

nghị của Chánh Văn phòng Sở,                           

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Đồng ý cho ông Đỗ Văn Thành, sinh ngày 20/02/1979; 

 Chức danh, đơn vị công tác: Tổ trưởng, Tổ Dữ liệu di sản, Ban Quản lý di 

tích Nguyễn Du; 

 Được nghỉ việc từ ngày 01 tháng 9 năm 2020; 

 Lý do: Do gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực 

hiện hợp đồng. 

 Điều 2. Ông Đỗ Văn Thành được hưởng trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Quản lý di tích Nguyễn Du, Thủ 

trưởng các cơ quan liên quan và ông Đỗ Văn Thành căn cứ Quyết định thi hành./. 

 Nơi nhận:                              
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Bảo hiểm xã hội; 

- Lưu: VT, VP. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Thập 

               UBND TỈNH HÀ TĨNH 

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  186 /QĐ-SVHTTDL 

 
        Hà Tĩnh, ngày  21  tháng 8 năm 2020 
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