
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ NỘI VỤ 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 4 

Kết quả kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Kế hoạch  

tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2022   
 (Kèm theo Báo cáo số:           /BC-SNV ngày      /12/2022 của Sở Nội vụ Ninh Thuận) 

 
 

 

 

Stt 

 
Tên cơ quan, đơn 

vị được kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 
Ngày 

kiểm tra 

Kết quả xử lý vi phạm đối với 

cá nhân Giờ giấc làm việc, 

tỷ lệ % 
Uống rượu, bia 

Các tồn tại 

hạn chế khác 

1 
Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh  
Không vi phạm  Không vi phạm Không có 18/01/2022  

2 
Văn phòng Đăng ký 

đất đai Ninh Thuận  
Không vi phạm  Không vi phạm Không có 18/01/2022  

3 
Ủy ban nhân dân  

huyện Ninh Hải  
Không vi phạm  Không vi phạm Không có 19/01/2022  

4 
Ủy ban nhân dân  

thị trấn Phước Dân  

Có 05 trường hợp  

vi phạm  

(chiếm tỷ lệ 22,7%) 

Không vi phạm Không có 20/01/2022 

Kiểm điểm rút kinh nghiệm; hạ bậc, 

xếp loại C trong tháng 02/2022; không 

xem xét thi đua khen thưởng năm 

2022 (theo Báo cáo số 19/BC-UBND 

ngày 22/02/2022 của UBND Thị trấn 

Phước Dân) 

5 
Ủy ban nhân dân 

phường Đông Hải  
Không vi phạm Không vi phạm Không có 21/01/2022  

6 
Ủy ban nhân dân 

 xã Cà Ná 
Không vi phạm Không vi phạm Không có 21/01/2022  



2 

Stt 

 
Tên cơ quan, đơn 

vị được kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 
Ngày 

kiểm tra 

Kết quả xử lý vi phạm đối với 

cá nhân Giờ giấc làm việc, 

tỷ lệ % 
Uống rượu, bia 

Các tồn tại 

hạn chế khác 

7 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

 

 

 

01 trường hợp thuộc 

Sở Tư pháp 
Không vi phạm Không có 

08/02/2022 

Phê bình rút kinh nghiệm; hạ bậc, xếp 

loại B trong tháng 02/2022 (theo Công 

văn số 245/STP-TTr ngày 05/02/2021 

của Sở Tư pháp) 

01 trường hợp thuộc 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Không vi phạm Không có 

Phê bình rút kinh nghiệm; hạ bậc, xếp 

loại D Quý I/2022 (theo Thông báo số 

09/TB-SVHTTDL ngày 09/3/2022 của 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) 

02 trường hợp thuộc  

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Không vi phạm Không có 

Phê bình rút kinh nghiệm; hạ bậc, xếp 

loại C trong tháng 02/2022 (theo Công 

văn số 749/SNNPTNT-TCHC ngày 

07/3/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) 

8 
Ủy ban nhân dân  

xã Công Hải 

Có 10 trường hợp  

vi phạm  

(chiếm tỷ lệ 52%) 

Không vi phạm Không có 08/02/2022 

Kiểm điểm rút kinh nghiệm; hạ bậc, 

xếp loại C trong tháng 02/2022 (theo 

Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 

11/02/2022 của Ủy ban nhân dân xã 

Công Hải) 

9 
Ủy ban nhân dân  

thị trấn Tân Sơn  

Có 05 trường hợp  

vi phạm  

(chiếm tỷ lệ 22,7%) 

Không vi phạm Không có 09/02/2022 

Kiểm điểm rút kinh nghiệm; hạ bậc, 

xếp loại C trong tháng 02/2022; không 

xem xét thi đua khen thưởng năm 

2022 (theo Báo cáo số 24/BC-UBND 

ngày 18/02/2022 của UBND Thị trấn 

Tân Sơn) 
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Stt 

 
Tên cơ quan, đơn 

vị được kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 
Ngày 

kiểm tra 

Kết quả xử lý vi phạm đối với 

cá nhân Giờ giấc làm việc, 

tỷ lệ % 
Uống rượu, bia 

Các tồn tại 

hạn chế khác 

10 
Ủy ban nhân dân  

xã Tri Hải 
Không vi phạm Không vi phạm Không có 10/02/2022  

11 
Ủy ban nhân dân  

xã Phước Đại   
Không vi phạm Không vi phạm Không có 11/02/2022  

12 
Ủy ban nhân dân  

phường Tấn Tài   

Có 02 trường hợp vi 

phạm  

(chiếm tỷ lệ 11%) 

Không vi phạm 

 

24/10/2022 

Kiểm điểm rút kinh nghiệm; hạ bậc, 

xếp loại C trong tháng 11/2022 (theo 

Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 

09/11/2022 của UBND phường Tấn 

Tài) 

13 
Ủy ban nhân dân  

xã Phước Diêm   
Không vi phạm Không vi phạm Không có 25/10/2022  

14 
Ủy ban nhân dân  

thị trấn Tân Sơn   
Không vi phạm Không vi phạm Không có 27/10/2022  

15 
Ủy ban nhân dân 

phường Thanh Sơn 
Không vi phạm Không vi phạm Không có 01/11/2022  

16 
Ủy ban nhân dân  

xã Quảng Sơn 

Có 01 trường hợp vi 

phạm  

(chiếm tỷ lệ 4,5%) 

Không vi phạm Không có 02/11/2022 

Kiểm điểm rút kinh nghiệm; hạ bậc, 

xếp loại C trong tháng 11/2022 (theo 

Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 

16/11/2022 của UBND xã Quảng Sơn) 

17 
Ủy ban nhân dân  

xã Phước Nam 
Không vi phạm Không vi phạm 

05 Cán bộ, 

công chức 

không đeo thẻ 

công chức 

trong quá trình 

thực thi nhiệm 

vụ 

02/11/2022 
UBND xã Phước Nam đã chấn chỉnh, 

quán triệt, nhắc nhở 
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Stt 

 
Tên cơ quan, đơn 

vị được kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 
Ngày 

kiểm tra 

Kết quả xử lý vi phạm đối với 

cá nhân Giờ giấc làm việc, 

tỷ lệ % 
Uống rượu, bia 

Các tồn tại 

hạn chế khác 

18 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Có 02 trường hợp vi 

phạm thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

(chiếm tỷ lệ 4,3%) 

Không vi phạm Không có 08/11/2022 

Kiểm điểm rút kinh nghiệm; Hạ 01 

bậc đánh giá xếp loại tháng 11 và Quý 

IV/2022; Hạ 01 bậc thi đua năm học 

2022 - 2023 (theo Công văn  số 

3172/SGDĐT-TCHC ngày 12/12/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Tổng cộng: 18 cơ quan, đơn vị, địa phương: Có 29 trường hợp cán bộ, công chức vi phạm giờ giấc làm việc 
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