
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 12/SYT-TCCB An Giang, ngày  04  tháng 01 năm 2023 

V/v báo cáo cán bộ, công 

chức, viên chức bị xử lý kỷ 

luật từ năm 2020 đến năm 

2022 

 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 2437/SNC-CCVC ngày 23 tháng 12 năm 2022 của 

Sở Nội vụ về việc báo cáo cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật từ năm 

2020 đến năm 2022. 

Để kịp thời, tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ theo đúng thời gian quy định, Sở 

Y tế đề nghị cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở báo cáo các nội 

dung sau: 

1. Tiến hành báo cáo thống kê số liệu cán bộ, công chức, viên chức bị xử 

lý kỷ luật thuộc phạm vi quản lý từ năm 2020 đến năm 2022 theo Phụ lục đính 

kèm, cụ thể: 

- Phụ lục 1: Báo cáo danh sách tổ chức có vi phạm trong quản lý, sử dụng, 

thu, chi ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ từ năm 2020 đến năm 2022. 

- Phụ lục 2: Báo cáo danh sách cá nhân cán bộ, công chức, viên chức có 

vi phạm trong quản lý, sử dụng, thu, chi ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 

33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2020 đến năm 2022. 

- Phụ lục 4: Báo cáo thống kê số lượng, danh sách công chức từ cấp 

huyện trở lên bị xử lý kỷ luật từ năm 2020 đến năm 2022. 

- Phụ lục 5: Báo cáo thống kê số lượng, danh sách viên chức bị xử lý kỷ 

luật từ năm 2020 đến năm 2022. 

2. Đối với các biểu mẫu đề nghị: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo chi tiết với 03 Phụ lục, gồm: Phụ lục 

1, 2, 5. 

- 02 Chi cục báo cáo chi tiết với 03 Phụ lục, gồm: Phụ lục 1, 2, 4. 

Để thuận lợi cho việc tổng hợp được chính xác và nhanh chóng, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị không thay đổi kết cấu bảng biểu, thực hiện đúng thứ tự tiêu 

chí cột thông tin và hướng dẫn thể hiện trong biểu mẫu. Trường hợp cột nào 

không có thông tin thì để trống. 



Báo cáo thống kê số liệu công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật từ năm 

2020 đến năm 2022 đề nghị gửi về Sở Y tế (qua Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành VNPT iOffice) trước ngày 05/01/2023 để tổng hợp, báo cáo. 

Rất mong Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

phối hợp và thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT,TCCB 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quang  Hiền 
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