
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-NV 

V/v xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức có hành vi vi phạm 

Xuân Trường, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

    Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 2363/SNV-T.Tr ngày 11/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Nam Định về việc hướng dẫn một số nội dung xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức có hành vi vi phạm, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị; Chủ tịch UBND các xã thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thực hiện xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm 

theo Hướng dẫn số 25/HD-NV ngày 02/8/2022 của Phòng Nội vụ huyện (đính kèm 

Công văn này). 

2. Định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi báo cáo, danh sách xử lý kỷ luật về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ huyện tổng hợp). Thời điểm lấy số liệu báo cáo 6 tháng 

tính từ ngày 15/12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo và nộp 

trước ngày 18/6; báo cáo năm tính từ 15/12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 

14/12 của kỳ báo cáo và nộp trước ngày 18/12; các Biểu mẫu tổng hợp số liệu báo 

cáo được gửi kèm theo Công văn này. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp 

báo cáo xử lý kỷ luật đối với viên chức các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên 

địa bàn huyện, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện tổng hợp) theo quy 

định; phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý kỷ 

luật đối với viên chức lãnh đạo, quản lý trường học. 

3. Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham 

mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền; tổng hợp tình hình, tham mưu UBND huyện báo cáo UBND 

tỉnh, Sở Nội vụ theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội 

dung Công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, báo 

cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để chỉ đạo./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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