
 UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ  Y TẾ 

 

Số: 696/QĐ- SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 4  năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xử lý kỷ luật viên chức 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/ 2012 của Chính phủ, 

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn 

trả của viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và 

cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh, 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Căn cứ Công văn số 2630-CV/HU ngày 17/4/2020 của Huyện ủy Hương Khê  

về việc  phúc đáp Văn bản số 998/SYT-TCCB; 

Xét  tính chất, mức độ vi phạm của viên chức và kiến nghị của Hội đồng kỷ 

luật ngày 15/4/2020, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Anh 

Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê.  

Đã có hành vi vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức về chấp hành 

đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; ảnh hưởng 

đến công tác tuyên truyền vận động người dân áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập 

đông người theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tạo 

ra dư luận xấu trong xã hội; ảnh hưởng không tốt đến uy tín của các cơ quan, đơn 

vị, của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 

Điều 2. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày 20/4/2020; 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Các Trưởng phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Lê Anh 

Hùng căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:       
- Như điều 3; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Huyện ủy Hương Khê; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT,TCCB. 

Gứi VB giấy+điện tử  

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

    Lê Ngọc Châu 
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