UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 46 /SNV-CCVC

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo kỷ luật cán bộ,
công chức, viên chức năm 2020

Kính gửi: - Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp
tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các hội đặc thù cấp tỉnh;
- Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân (Hội
Nông dân tỉnh);
- Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên (Tỉnh
đoàn Bắc Ninh).
Thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính p hủ
quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 33/2008/CTTTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm các
chính sách tài khóa và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán,
thanh tra; Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện
như sau:
1. Thống kê, tổng hợp báo cáo kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức,
viên chức năm 2020 thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình quản lý, sử
dụng theo biểu mẫu số 01 đính kèm.
2. Tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai
phạm trong lĩnh vực tài chính - ngân sách theo kết luận, kiến nghị của cơ quan
kiểm toán, thanh tra trong năm 2019 theo biểu mẫu số 02 đính kèm.
Các cơ quan, đơn vị báo cáo theo các biểu nêu trên gửi về Sở Nội vụ
(Phòng Công chức, viên chức) chậm nhất ngày 28/01/2021, đồng thời gửi file
excel theo địa chỉ mail: cbcc.snv@bacninh.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định. (Riêng các cơ quan thuộc khối Đảng,
Đoàn thể gửi 01 bản về Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Các cơ quan, đơn vị tải biểu mẫu báo cáo trên Cổng thông tin điện tử của
Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://snv.bacninh.gov.vn.
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng Nội vụ các huyện, TX, TP (t/h);
- Cổng điện tử;
- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Tân

