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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thi hành kỷ luật công chức  

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

 

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 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người 

quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước 

thuộc UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/CB ngày 28/01/2022 của Chi bộ Nội v  - LĐ-

TB&XH thuộc Đảng bộ Chính quyền thị xã về việc thi hành kỷ luật đối với đồng chí 

Tô Thị Tuyết Mai; 

Theo đề nghị của Ph ng Nội v  và Ph ng Lao động - TB&XH tại Tờ trình 

số 32/TTr-LĐTBXH ngày 15/3/2022 về việc đề nghị xử lý kỷ luật đối với công 

chức. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Điều 1. Thi hành kỷ luật bằng hình thức  hi n tr ch đối với bà T  Th  Tu  t 

Mai, Chuyên viên ph ng   o đ ng - Th  ng binh và    h i th    . 

Lý do: Vi phạm chính s ch dân số, k  hoạch hó  gi  đình (sinh con thứ 3). 

Thời gi n kỷ luật 12 th ng, tính từ ngà  ký b n hành Qu  t đ nh.  

Điều 2. Gi o ph ng N i vụ ghi hình thức kỷ luật vào hồ s  lý l ch c ng chức và 

th ng b o hình thức kỷ luật cho toàn th  c n b , c ng chức, c  qu n, đ n v  đ ợc bi t. 

Điều 3. Qu  t đ nh có hiệu lực k  từ ngà  ký b n hành. 

Ch nh Văn ph ng HĐND và UBND th    , Tr ởng c c phòng: N i vụ,   o 

đ ng Th  ng binh và    h i th    , Thủ tr ởng c c b n, ngành liên quan và bà T  

Th  Tu  t   i căn cứ qu  t đ nh thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Nh  Điều 3; 

- Th ờng trực Th  ủ ; 

- Chủ t ch, các PCT UBND th    ; 

- Uỷ b n ki m tr  Th  ủ ;  

- Đảng ủ  Chính qu ền; 

-   u VT, NV. 
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