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GIẤY MỜI 

Họp kiểm điểm cán bộ, công chức  

 
 

Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và các Quyết định của Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy: số 185-QĐ/UBKTTU ngày 07/9/2022 về thi hành kỷ luật đồng chí 

Phạm Văn Tình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Xây 

dựng; số 186-QĐ/UBKTTU ngày 07/9/2022 về thi hành kỷ luật đồng chí Trần 

Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Chi 

bộ, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; số 185-QĐ/UBKTTU ngày 

07/9/2022 về thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hữu Dực, Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi Cục Phát triển nông thôn, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp để xem xét xử lý kỷ luật hành 

chính đối với các trường hợp nêu trên. 

1. Địa điểm: Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh (phòng họp xem tại bảng 

thông báo điện tử). 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 26/9/2022 (Thứ 2). 

3. Thành phần dự họp, kính mời:  

a) Nội dung 1: Từ 14h00 đến 14h45: xem xét xử lý kỷ luật hành chính 

ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (mời chủ trì); 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức - Tỉnh ủy; Đảng ủy 

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành: Nội vụ, Xây dựng, Tư pháp; 

Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 

b) Nội dung 2: Từ 14h45 đến 15h30: xem xét xử lý kỷ luật hành chính 

ông Trần Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và ông Nguyễn Hữu Dực, 

Chi cục trưởng Chi cục Cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. 

- Chủ tịch UBND tỉnh (mời chủ trì); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
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- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức - Tỉnh ủy; Đảng ủy 

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động 

tỉnh; 

- Ông Trần Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- Ông Nguyễn Hữu Dực, Chi cục trưởng Chi cục Cục Phát triển nông thôn, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy 

đủ nội dung, chương trình, các tài liệu có liên quan để phục vụ cuộc họp; ông 

Phạm Văn Tình, ông Trần Huy Oánh và ông Nguyễn Hữu Dực chuẩn bị bản tự 

kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật để trình bày tại cuộc họp; Văn phòng 

UBND tỉnh bố trí phòng họp theo quy định. 

Đề nghị các đại biểu mời tham dự, các cá nhân liên quan dự họp đúng 

thành phần và thời gian quy định, đồng thời chuẩn bị ý kiến để phát biểu./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Phòng QT-TV (để bố trí); 

- Lưu: VT, XD, NL, NC2. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

 C ÁN  VĂN P ÒNG 

 

 
 
 

 

 

      Lê Minh Đạo           
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