
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 
 

Số:          /UBND-NV 
V/v triển khai thực hiện Nghị 

định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 

18/9/2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Yên Mô, ngày       tháng      năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 

   nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
  

 

Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 

18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Sau khi Nghị định 

112/2020/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực, hầu hết các cơ quan đơn vị trên địa 

bàn huyện đã triển khai và thực hiện nghiêm túc việc xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Tuy nhiên qua theo dõi trên địa bàn huyện vẫn có trường hợp cán bộ, công 

chức, viên chức là đảng viên nhưng đơn vị chỉ xem xét xử lý kỷ luật Đảng mà không 

đề nghị xử lý về mặt chính quyền. Trong việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, 

viên chức cuối năm có trường hợp trong năm bị xử lý kỷ luật song cuối năm vẫn đánh 

giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. 

Để thực hiện nghiêm túc trong công tác xử lý, kỷ luật và đánh giá, xếp loại đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, UBND huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 

của Chính phủ để triển khai và thực hiện theo đúng quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức. 

(Gửi kèm Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ )./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Các Ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, NV. 
   VT_NV(95) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Đặng Thái Sơn 
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