
             UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:         /QĐ-STNMT 

 

        Hà Tĩnh, ngày  30  tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kỷ luật đối với công chức 

 

 Căn cứ Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ Về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 55/2021/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 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; số 52/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

 Căn cứ Quyết định số 22-QĐ/CB-TNMT ngày 04/11/2022 của chi bộ Tài 

nguyên – Môi trường về việc thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Thị Thành, đảng 

viên chi bộ Tài nguyên – Môi trường;  

 Xét đề nghị Chánh Văn phòng.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kỷ luật bà Trần Thị Thành, chuyên viên Phòng Môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

 Hình thức: Khiển trách. Do sinh con thứ 3, vi phạm chính sách dân số kế hoạch 

hoá gia đình. 

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

 Chánh Văn phòng, Phòng Môi trường, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan và bà Trần Thị Thành căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:    

- Như Điều 2;   

- Đảng uỷ Sở TN&MT;  

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

      GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

       Lê Ngọc Huấn 

 


		Binhdh.stnmt@hatinh.gov.vn
	2022-12-02T15:28:26+0700


		2022-12-03T14:57:37+0700


		2022-12-03T15:58:50+0700


		2022-12-03T15:59:27+0700




