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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 40/2014/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 16 tháng 10 năm 2014 

QUYẾT ðỊNH  
Ban hành Quy ñịnh về xử lý kỷ luật ñối với cán bộ, công chức,  

viên chức, người lao ñộng trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp 
 vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 

03 tháng 12 năm 2004; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; 
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; 
Căn cứ Pháp lệnh Dân số và Pháp lệnh sửa ñổi ðiều 10 Pháp lệnh Dân số; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 104/2003/Nð-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Dân số; Nghị 
ñịnh số 20/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa ñổi ðiều 10 Pháp lệnh Dân số; Nghị ñịnh số 
18/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ sửa ñổi Khoản 6, ðiều 2 
Nghị ñịnh số 20/2010/Nð-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính 
phủ quy ñịnh về xử lý kỷ luật ñối với công chức;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2012/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ quy ñịnh về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên 
chức; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 112/2011/Nð-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính 
phủ về công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ ban 
hành Kế hoạch hành ñộng của Chính phủ giai ñoạn 2010 - 2015 thực hiện Kết luận số 
44-KL/TW ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Bô Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện 
Nghị quyết số 47-KL/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về 
tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia ñình; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về xử lý kỷ luật ñối với 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự 
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nghiệp trên ñịa bàn tỉnh vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các cơ 
quan, ñơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn ðức Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 40/2014/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 16 tháng 10 năm 2014 

 

QUY ðỊNH 
Về xử lý kỷ luật ñối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng 

trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị 
vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 40/2014/Qð-UBND 
ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Quy ñịnh này quy ñịnh việc xử lý kỷ luật ñối với cán bộ, công chức, viên 
chức, người làm việc theo chế ñộ hợp ñồng lao ñộng trong các cơ quan nhà nước, ñơn 
vị sự nghiệp, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là cán bộ, 
công chức, viên chức) trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị vi phạm chính sách dân số và kế 
hoạch hóa gia ñình. 

2. Quy ñịnh này áp dụng ñối với 

a) Cán bộ ñược bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo 
nhiệm kỳ trong cơ quan Nhà nước ở tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. 

b) Công chức, người làm việc theo chế ñộ hợp ñồng trong Văn phòng ðoàn ñại 
biểu Quốc hội và HðND tỉnh, trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND 
tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã (dưới ñây viết tắt là công chức). 

c) Viên chức, người làm việc theo chế ñộ hợp ñồng lao ñộng trong các ñơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã; thuộc các cơ 
quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND huyện, thành phố, thị xã; thuộc các chi cục và tương ñương trực thuộc các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; người làm việc trong các tổ chức Hội ñược 
UBND tỉnh giao biên chế (dưới ñây viết tắt là viên chức). 

d) Chủ tịch HðND, Phó Chủ tịch HðND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch 
UBND và công chức xã, phường, thị trấn (dưới ñây viết tắt là cán bộ, công chức cấp 
xã). 

ðiều 2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật 

1. Khách quan, công bằng; nghiêm minh, ñúng pháp luật. 

2. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật.   

3. Những cặp vợ chồng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình mà 
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cả vợ và chồng ñều thuộc một trong những ñối tượng quy ñịnh tại các ðiểm a, b, c, 
Khoản 2, ðiều 1 Quy ñịnh này thì cả vợ và chồng ñều bị xem xét xử lý kỷ luật theo 
Quy ñịnh này. 

4. Thái ñộ tiếp thu của cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số 
và kế hoạch hóa gia ñình là yếu tố xem xét tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi áp dụng hình 
thức kỷ luật. 

5. Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật ñối với cán bộ, công chức, viên chức 
trong các trường hợp quy ñịnh tại ðiều 5 Quy ñịnh này không tính vào thời hạn xử lý 
kỷ luật. 

6. Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỷ luật. 

7. Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công 
chức, viên chức trong quá trình xử lý kỷ luật. 

ðiều 3. Các hành vi bị xử lý kỷ luật 

1. Vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình về quy ñịnh mỗi cặp vợ 
chồng chỉ sinh từ một ñến hai con. 

2. Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia ñình; tham gia các hoạt 
ñộng xét nghiệm, chuẩn ñoán ñể xác ñịnh giới tính thai nhi trái quy ñịnh. 

3. Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, 
không bảo ñảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa ñược phép lưu 
hành và sử dụng tại Việt Nam. 

4. Khai báo hoặc xin xác nhận không trung thực về tình trạng sức khoẻ của 
vợ (chồng), con ñể thực hiện không ñúng quy ñịnh hoặc ñể trốn tránh không bị xử 
lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình. 

5. Gian dối trong việc cho con ñẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là 
con ñẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy ñịnh. 

ðiều 4. Trường hợp không coi là vi phạm quy ñịnh sinh một ñến hai con 

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc 
dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân 
(tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư. 

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên. 

3. Cặp vợ chồng ñã có một con ñẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên. 

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời ñiểm sinh chỉ có một con 
ñẻ còn sống, kể cả con ñẻ ñã cho làm con nuôi. 

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu ñã có hai con ñẻ nhưng một hoặc cả hai 
con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, ñã ñược Hội 
ñồng Giám ñịnh y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận. 
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6. Cặp vợ chồng ñã có con riêng (con ñẻ) 

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người ñã có con riêng (con 
ñẻ). 

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người 
ñã có con riêng (con ñẻ). Quy ñịnh này không áp dụng cho trường hợp hai người ñã 
từng có hai con chung trở lên và các con hiện ñang còn sống. 

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. 

ðiều 5. Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật  

Cơ quan, tổ chức, ñơn vị có thẩm quyền chưa xem xét xử lý kỷ luật ñối với cán 
bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình trong 
các trường hợp sau: 

1. ðang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế ñộ, nghỉ việc riêng ñược 
người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị cho phép. 

2. ðang trong thời gian ñiều trị, chữa bệnh có xác nhận của cơ quan y tế có 
thẩm quyền. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức là nữ ñang trong thời gian mang thai, nghỉ thai 
sản, ñang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

4. ðang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền ñiều tra, 
truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật. 

ðiều 6. Thời hiệu và thời hạn xử lý kỷ luật 

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật 

a) Thời hiệu xử lý kỷ luật ñối với công chức và cán bộ, công chức cấp xã thực 
hiện theo quy ñịnh tại ðiều 6 Nghị ñịnh số 34/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 5 năm 
2011 của Chính phủ quy ñịnh về xử lý kỷ luật ñối với công chức. 

b) Thời hiệu xử lý kỷ luật ñối với viên chức thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 7 
Nghị ñịnh số 27/2012/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy ñịnh về 
xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. 

2. Thời hạn xử lý kỷ luật 

a) Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia 
ñình về quy ñịnh mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ một ñến hai con thì thời hạn xử lý kỷ 
luật như sau: Nếu cán bộ, công chức, viên chức là nữ thì thời hạn xử lý kỷ luật là 2 
tháng (60 ngày) kể từ ngày con ñủ 12 tháng tuổi; nếu cán bộ, công chức, viên chức là 
nam thì thời hạn xử lý kỷ luật là 02 tháng (60 ngày) kể từ ngày sinh con. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia 
ñình trong các trường hợp quy ñịnh tại các Khoản 2, 3, 4, 5, ðiều 3 Quy ñịnh này thì 
thời hạn xử lý kỷ luật là 02 tháng (60 ngày) kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.  
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Chương II 
ÁP DỤNG HÌNH THỨC KỶ LUẬT 

ðiều 7. Khiển trách   

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng ñối với cán bộ, công chức, viên chức vi 
phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình trong trường hợp sinh con thứ ba. 

ðiều 8. Cảnh cáo 
Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng ñối với công chức, viên chức và công chức 

cấp xã không giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý vi phạm chính sách dân số và kế hoạch 
hóa gia ñình thuộc một trong các trường hợp sau: 

1. Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư. 

2. Vi phạm một trong các trường hợp quy ñịnh tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, 
ðiều 3 Quy ñịnh này làm giảm uy tín của bản thân và cơ quan, ñơn vị nơi công tác.  

ðiều 9. Cách chức 

Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng ñối với cán bộ, công chức, viên chức giữ 
chức vụ lãnh ñạo, quản lý vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình thuộc 
một trong các trường hợp sau: 

1. Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư. 

2. Vi phạm một trong các trường hợp quy ñịnh tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, 
ðiều 3 Quy ñịnh này làm giảm uy tín của bản thân và cơ quan, ñơn vị nơi công tác.  

ðiều 10. Buộc thôi việc 
Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng ñối với cán bộ, công chức, viên chức 

vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình thuộc một trong các trường hợp 
sau: 

1. Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. 

2. Vi phạm một trong các trường hợp quy ñịnh tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 
ðiều 3 Quy ñịnh này làm mất uy tín của bản thân và cơ quan, ñơn vị nơi công tác, 
gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức 
cấp xã và nhân dân.  

3. Vi phạm Khoản 5, ðiều 3 Quy ñịnh này. 

Chương III 
THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC 
XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT VÀ CÁC QUY ðỊNH KHÁC 

ðiều 11. ðối với cán bộ, công chức 

Thẩm quyền xử lý kỷ luật, việc tổ chức họp kiểm ñiểm cán bộ, công chức vi 
phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình, Hội ñồng kỷ luật, thành phần Hội 
ñồng kỷ luật, tổ chức họp Hội ñồng kỷ luật và quyết ñịnh kỷ luật áp dụng và thực 
hiện theo quy ñịnh tại các ðiều 15, 16, 17, 18, 19 và 20 Nghị ñịnh số 34/2011/Nð-CP 
ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy ñịnh về xử lý kỷ luật ñối với công 
chức. 
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ðiều 12. ðối với viên chức 

Thẩm quyền xử lý kỷ luật, việc tổ chức họp kiểm ñiểm viên chức vi phạm 
chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình, Hội ñồng kỷ luật, thành phần Hội ñồng 
kỷ luật, tổ chức họp Hội ñồng kỷ luật và quyết ñịnh kỷ luật thực hiện theo quy ñịnh 
tại các ðiều 14, 15, 16, 17, 18 và 19 Nghị ñịnh số 27/2012/Nð-CP ngày 06 tháng 4 
năm 2012 của Chính phủ quy ñịnh về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi 
thường, hoàn trả của viên chức. 

ðiều 13. ðối với cán bộ, công chức cấp xã 

Thẩm quyền xử lý kỷ luật, việc tổ chức họp kiểm ñiểm cán bộ, công chức vi 
phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình, Hội ñồng kỷ luật, thành phần Hội 
ñồng kỷ luật, tổ chức họp Hội ñồng kỷ luật và quyết ñịnh kỷ luật thực hiện theo quy 
ñịnh tại các ðiều 40, 41, 42, 43 và 44 Nghị ñịnh số 112/2011/Nð-CP ngày 05 tháng 
12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn. 

ðiều 14. Khiếu nại, khiếu kiện 

Việc khiếu nại, khiếu kiện và giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của cán bộ, công 
chức, viên chức bị xử lý kỷ luật do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia 
ñình ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 15. Các quy ñịnh khác 

1. Việc kéo dài thời hạn nâng bậc lương ñối với cán bộ, công chức bị xử lý kỷ 
luật do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình thực hiện theo quy ñịnh 
tại Khoản 1, ðiều 82 Luật Cán bộ, công chức. 

2. Việc kéo dài thời hạn nâng bậc lương ñối với viên chức bị xử lý kỷ luật do vi 
phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 
1, ðiều 56 Luật Viên chức. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia 
ñình về quy ñịnh mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ một ñến hai con bị xử lý kỷ luật bằng 
hình thức khiển trách thì trong thời hạn ba năm kể từ ngày quyết ñịnh kỷ luật có hiệu 
lực, không ñược ñề bạt, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh ñạo, quản lý (ñối với người 
không giữ chức vụ lãnh ñạo quản lý) hoặc ñề bạt, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh ñạo, 
quản lý cao hơn (ñối với người giữ chức vụ lãnh ñạo quản lý). 

4. Công chức, viên chức và công chức cấp xã không giữ chức vụ lãnh ñạo quản 
lý vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình về quy ñịnh mỗi cặp vợ chồng 
chỉ sinh từ một ñến hai con bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo thì trong thời 
hạn năm năm kể từ ngày quyết ñịnh kỷ luật có hiệu lực, không ñược ñề bạt, bổ nhiệm 
vào chức vụ lãnh ñạo, quản lý. 

5. Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý vi phạm chính 
sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình về quy ñịnh mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ một 
ñến hai con bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức thì trong thời hạn năm năm kể 
từ ngày quyết ñịnh kỷ luật có hiệu lực, không ñược ñề bạt, bổ nhiệm vào chức vụ 
lãnh ñạo, quản lý mới. 



CÔNG BÁO/Số 18+19/Ngày 15-11-2014 11

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 16. Xử lý ñối với những trường hợp vi phạm chính sách dân số và kế 
hoạch hóa gia ñình trước ngày Quy ñịnh này có hiệu lực 

1. Công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã vi phạm chính sách dân 
số và kế hoạch hóa gia ñình ñã ñược cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật thì nay 
không xem xét, xử lý lại. 

2. Công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã vi phạm chính sách dân 
số và kế hoạch hóa gia ñình chưa ñược cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật thì 
xử lý như sau: 

a) Nếu thời gian vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình ñã quá 
thời hiệu xử lý kỷ luật quy ñịnh tại ðiều 6 Quy ñịnh này thì không xem xét, xử lý kỷ 
luật. 

b) Nếu thời gian vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình chưa quá 
thời hiệu xử lý kỷ luật quy ñịnh tại ðiều 6 Quy ñịnh này thì tiến hành xem xét, xử lý 
kỷ luật theo quy ñịnh này.   

ðiều 17. Áp dụng ñối với các chức danh cán bộ cấp xã thuộc khối ðảng và 
các tổ chức chính trị - xã hội 

1. Bí thư ðảng ủy, Phó Bí thư ðảng ủy, Ủy viên Thường trực (nơi không có 
Phó Bí thư trực ðảng), việc xử lý kỷ luật do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch 
hóa gia ñình thực hiện theo ðiều lệ ðảng và quy ñịnh của ðảng. 

2. Các chức danh thuộc các tổ chức chính trị - xã hội (gồm: Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, 
Bí thư ðoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) việc xử lý vi phạm chính sách dân số 
và kế hoạch hóa gia ñình thực hiện theo ñiều lệ và quy ñịnh của tổ chức chính trị - xã 
hội. Trường hợp ñiều lệ và quy ñịnh của tổ chức chính trị - xã hội chưa quy ñịnh về 
áp dụng hình thức kỷ luật ñối với cán bộ vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa 
gia ñình thì áp dụng theo các ðiều 7, 8, 9 và 10 Quy ñịnh này ñể xem xét, xử lý kỷ 
luật. 

ðiều 18. Trách nhiệm thi hành 
1. Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, ñơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách 
nhiệm phổ biến, quán triệt ñến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, 
ñơn vị mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy ñịnh này. 

2. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các 
Ban ngành, ñơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, 
thủ trưởng các cơ quan liên quan báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, 
hướng dẫn, giải quyết. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn ðức Cường 


