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Kỳ Phong, ngày 04 tháng 7 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị hình thức kỷ luật đối với ông Bùi Văn Bảo 

Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã 

 

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 Quyết định số 49-QĐ/ĐU ngày 02/6/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã Kỳ Phong quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Văn Bảo, ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, sinh 

hoạt tại chi bộ thôn Tuần Tượng, Đảng bộ xã Kỳ Phong: Nội dung vi phạm: 

Không gương mẫu trong việc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình 

(sinh con thứ 3 vào tháng 11/2021). 

 Căn cứ kết quả hội nghị toàn thể cán bộ, công chức ngày 01/7/2022 về 

việc kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Văn Bảo. 

Tại hội nghị các thành viên tham dự đã đóng góp ý kiến cho đồng chí Bùi Văn 

Bảo với tinh thần xây dựng và đồng chí Bùi Văn Bảo đã tiếp thu nghiêm túc 

kiểm điểm và tự nhận hình thức trước tập thể. Qua kết quả kiểm phiếu đề nghị 

hình thức kỷ luật đối với đồng chí Bùi Văn Bảo (có biên bản kiểm phiếu kèm 

theo). Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phong đề nghị Ủy ban nhân dân huyện; Phòng 

Nội vụ xem xét quyết định hình thức kỷ luật đối với đồng chí Bùi Văn Bảo - Chỉ 

huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã bằng hình thức: Khiển trách. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ huyện; 

- BTV Đảng ủy (để biết) 

- Lưu: VT. 

   Gửi văn bản điện tử./.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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