
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

 

Số: 1383/UBND-NV 
Về việc rà soát, thực hiện  

xử lý kỷ luật đối với cán bộ, 

 công chức, viên chức  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Hương Khê, ngày 13 tháng 7 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

  - Trưởng các phòng, ban, đơn vị; 

                                     - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

    - Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS. 

 

 

Triển khai thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của 

Chính phủ về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; ngày 

18/01/2021, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 29/UBND-NV chỉ đạo rà soát, 

thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức vi phạm chính sách 

dân số; theo đó, hướng dẫn rất cụ thể quy trình xử lý kỷ luật đối với công chức, 

viên chức vi phạm (rà soát, xử lý; theo dõi, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo 

quy định). Tuy vậy, việc thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thiếu 

nghiêm túc, kịp thời; một số trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật Đảng, nhưng 

không thực hiện xử lý kỷ luật hành chính,… 

Để thực hiện nghiêm túc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm 

theo quy định, trong đó có các trường hợp vi phạm về chính sách dân số. Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu.  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn: 

- Rà soát, xem xét xử lý kỷ luật hành chính các trường hợp vi phạm theo 

thẩm quyền; đồng thời lập danh sách những trường hợp là cán bộ, công chức, viên 

chức có hành vi vi phạm đã xử lý kỷ luật Đảng, báo cáo UBND huyện (qua Phòng 

Nội vụ) để xem xét, xử lý theo quy định. Tuyệt đối không để các trường hợp vi 

phạm nhưng không xử lý kéo dài (lưu ý thời hiệu xử lý kỷ luật quy định tại Điều 5, 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ; trường hợp cán bộ, 

công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định 

việc xử lý kỷ luật hành chính).  

- Trường hợp có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật thuộc thẩm 

quyền mà đơn vị không thực hiện xử lý kỷ luật kịp thời theo quy định và không báo 

cáo thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước UBND huyện và pháp luật. 

2. Giao Phòng Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện nội dung nêu trên; tổng hợp danh sách, tham mưu UBND huyện  



 
 

thực hiện việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm theo thẩm 

quyền (nếu có) đảm bảo quy định.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Ủy ban KT Huyện ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

      Ngô Xuân Ninh 

 

        



 
 

DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong thời hiệu xử lý kỷ luật theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 

(Kèm theo Văn bản số 1383/UBND-NV ngày 13/7/2021 của UBND huyện) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ngƣời lập biểu                                                                                                                  Thủ trƣởng đơn vị 

                                                                                                                                               (Ký tên, đóng dấu) 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức vụ, đơn vị 

 hiện nay 
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Hành vi vi 
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