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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kỷ luật viên chức 

 

CHỦ TỊCH ỦY 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 ngày 13/11/2008; Luật viên chức ngày 15/11/2010; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 

22/2019/QH19; 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 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; 

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của Uỷ ban nhân dân 

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

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

Theo đề nghị của Hội đồng kỷ luật viên chức tại Tờ trình số 55/TTr-HĐKL, ngày 

15/6/2022 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
// 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Đặng Thế Thanh; sinh ngày 

02 tháng 12 năm 1975; chức vụ, đơn vị công tác: Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thanh huyện. 

Lý do: Ông Đặng Thế Thanh đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật Nhà 

nước về phòng, chống tệ nạn xã hội, đã bị Tòa án nhân dân huyện Yên Mô ra Quyết 

định số 01/2022/QĐ-TA ngày 04/01/2022 về thi hành án hình phạt cải tạo không giam 

giữ đối với ông Đặng Thế Thanh, thời gian chấp hành hình phạt 12 tháng về tội danh 

“Đánh bạc”. 

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, Giám 

đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và ông Đặng Thế Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

An Đôn Nghĩa 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


		2022-06-16T08:27:33+0700


		2022-06-20T17:26:41+0700


		2022-06-20T17:51:04+0700


		2022-06-20T17:51:04+0700


		2022-06-20T17:51:04+0700




