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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SNV-QLNS 

V/v trả lời trên chuyên mục  

HỎI - ĐÁP 

                Ninh Thuận, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

 
          Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Tiếp nhận Công văn số 229/STTTT-TTCNTTTT ngày 26/01/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông - về việc trả lời trên chuyên mục HỎI - ĐÁP; 

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thùy Nhiên tại Công 

văn số 229/STTTT-TTCNTTTT nêu trên và căn cứ các quy định pháp luật hiện hành 

có liên quan; Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau: 

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 58 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức: “Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, 

thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) 

kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 

2008” và tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP có quy định: “Đối với 

thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp”. 

Trên cơ sở đó, đề nghị cá nhân liên hệ với bộ phận có chức năng thuộc đơn 

vị sự nghiệp cá nhân đang công tác và xin thôi việc để rà soát - đối chiếu hồ sơ quá 

trình công tác để giải quyết chế độ thôi việc đối với cá nhân đảm bảo theo đúng 

quy định nêu trên và quy định có liên quan của pháp luật hiện hành. 

 Trên đây là nội dung trả lời trong chuyên mục HỎI - ĐÁP trên Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh Ninh Thuận; Sở Nội vụ xin chuyển đến Sở Thông tin và Truyền 

thông để phối hợp trả lời cho cá nhân theo quy định. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm CNTTTT-Sở TTTT; 

- Lưu: VT, QLNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Trần Hải 
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