
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

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

số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 

của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, 

THCS công lập thuộc huyện. 

 

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

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định có hiệu lực thi hành từ 

ngày 20/9/2020). Để triển khai thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2021 của Chính phủ trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị các cơ quan, 

đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thuộc cơ quan, đơn vị. 

2. Trường hợp cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức (thuộc đối 

tượng áp dụng theo quy định của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP) có hành vi vi 

phạm gây hậu quả đến mức độ phải xử lý kỷ luật thì thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện để thực hiện quy trình, thủ tục xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Thẩm quyền kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP và Quyết định số 

02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy 

định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Vĩnh Phúc. 

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

quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện thực hiện quy trình về kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. 

 (UBND huyện gửi kèm theo Văn bản này Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT&PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- CPVP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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