
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ IIỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỜ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----- ■-----------  Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày /3 thảng 4 năm 2021 

Số: Z<ẴZ/SGDĐT-TCCB
về báo cảo kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

năm 2020

Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông (công lập);
- Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sờ;
- Hiệu trường trường cao đẳng, trung câp thuộc Sở;
- Thủ trường các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP Ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỳ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Công văn số 1296/SNV-CCVC ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ 
về báo cáo kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2020,

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo dề nghị thủ 
trưởng các đơn vị gửi báo cáo thống kê về kỷ luật cán bộ, công chức, vicn chức nãm 
2020 (có so sánh số liệu của nãm 2018 và 2019) thuộc thẩm quyền quàn lý của đơn vị 
theo đúng các nội dung sau:

1. Đối với báo cáo kỷ luật công chức thực hiện theo Biểu sổ 01 (Biểu 01- 
KLCC/BNV), có so sánh số liệu của nãm 2018 và 2019.

2. Đối với báo cáo kỷ luật viên chức thực hiện theo Biểu số 02 (Biểu 02- 
KLVC/BNV), có so sánh số liẹu của năm 2018 và 2019.

-Thời điểm báo cáo số liệu: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 (có so sánh 
số liệu của năm 2018 và 2019).

- Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 21 tháng 4 năm 2021.
- Hình thức nộp báo cáo:
+ Gửi các biểu mẫu báo cáo bằng vãn bản, gửi kèm bản sao Quyết định kỷ luật và 

các văn bản liên quan về Phòng Tổ chức cán bộ.
+ Gửi tập tin biểu mẫu báo cáo theo địa chỉ email: ltlnga.sgddt@tphcm.govATI và 

email: cvcuong.sgddt@tphcm.gov.vn.
Sờ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện báo 

cáo chính xác, đúng hạn và chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu của báo cáo. Đối 
với các đơn vị không có trường hợp công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật trong các năm 
2018,2019,2020 thì thông tin bằng vãn bàn

Noi nhận:
- Như trên (kèm biểu mẫu);
- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Các phòng, ban thuộc Sờ GD&ĐT;
- Lưu; VP, TCCB.-7

Tạ Thị Minh Thư

mailto:cvcuong.sgddt@tphcm.gov.vn

