
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

 

Số:            /UBND-NV 
V/v báo cáo danh sách xử lý vi 

phạm, kỷ luật viên chức                   

năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hồng Lĩnh, ngày          tháng 12 năm 2022 

     

Kính gửi:     

- Trưởng phòng Nội vụ; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ 

sở, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trên địa bàn. 
 

Thực hiện Văn bản số 2309/SNV-CCVC ngày 30/11/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo danh sách xử lý vi phạm kỷ luật năm 2022; để có số 

liệu chính xác báo cáo Sở Nội vụ về xử lý kỷ luật công chức, viên chức hàng 

năm theo quy định, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị: 

1. Thủ trưởng các các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã; Hiệu 

trưởng các trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học 

cơ sở công lập trên địa bàn báo cáo việc xử lý kỷ luật viên chức năm 2022, cụ thể 

như sau: 

1.1. Báo cáo danh sách các tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm trong việc 

quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 (Phụ lục số 01, 02).  

1.2. Báo cáo thống kê số lượng viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2022 (Phụ 

lục số 03).  

(Có biểu mẫu kèm theo) 

Báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân (qua phòng Nội vụ) trước ngày 

07/12/2022. 

2. Giao phòng Nội vụ: Tổng hợp số liệu các đơn vị báo cáo và tham mưu 

UBND thị xã báo cáo Sở Nội vụ đảm bảo thời gian quy định. 

Nhận được văn bản, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, thực 

hiện nghiêm túc./. 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- Các cơ quan chuyên môn UBND thị xã; 

- Cổng Thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hùng 
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