
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Yên Mô, ngày        tháng        năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kỷ luật đối với ông Phạm Văn Vũ, Công chức Văn hóa-Xã hội 

 xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày năm 2019; 

Căn cứ các Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của 
Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý  tổ chức bộ máy và cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình; 

 Theo đề nghị của UBND xã Yên Lâm tại Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 

01/12/2022 về việc đề nghị thi hành kỷ luật công chức vi phạm chính sách dân số, kế 

hoạch hóa gia đình và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 
 

 
 

 

Điều 1. Kỷ luật ông Phạm Văn Vũ, hiện là công chức Văn hoá – Xã hội xã Yên 

Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
Hình thức kỷ luật: Khiển trách 

Lý do kỷ luật: Đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình (Sinh 

con thứ 3). 

Ông Phạm Văn Vũ phải chấp hành kỷ luật và có trách nhiệm thực hiện các 

quy định khác liên quan đến việc kỷ luật công chức cấp xã theo quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ; 

Chủ tịch UBND xã Yên Lâm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông 

Phạm Văn Vũ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
       PH_NV (10) 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 

 

 

 

  Đặng Thái Sơn 
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