
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ địa chỉ mail nguyenvantambrvt@gmail.com 

liên quan đến ông Hà Văn Thanh, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế Dự 

phòng, trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 08/3/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ địa chỉ mail 

nguyenvantam@gmail.com trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

với nội dung như sau:  

- Khoản 6 Điều 2 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, quy định: “Trường hợp cán bộ, 

công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải 

bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết 

định việc xử lý kỷ luật hành chính”. 

- Ông Hà Văn Thanh có bị kỷ luật hành chính theo quy định pháp luật không? 

- Cơ quan thẩm quyền cấp nào quyết định kỷ luật hành chính đối với ông Hà 

Văn Thanh. 

- Xử lý kỷ luật khách quan, công bằng; công khai, minh bạch; nghiêm minh, 

đúng pháp luật. 

Về nội dung này, Sở Y tế trả lời như sau: 

Ông Hà Văn Thanh, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng giai đoạn từ 

năm 2012 đến 2017. Trong quá trình lãnh đạo, điều hành đơn vị, ông Thanh đã để 

xảy ra một số sai phạm về quy định tại khoản 3, Điều 33 và điểm k, khoản 6, Điều 

89, Luật Đấu thầu năm 2013; quy đinh tại khoản 4, Điều 33, Nghị định 

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Sở Y tế đã kiểm điểm và xử lý kỷ luật ông Thanh với hình thức Khiển trách, thời 

hạn kỷ luật 12 tháng, kể từ ngày 16/3/2017 (Quyết định số 147/QĐ-SYT ngày 

16/3/2017); đồng thời, Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng cũng kiểm điểm và xử lý 

về mặt Đảng với hình thức Khiển trách (Quyết định số 29-QĐ/CB ngày 03/7/2017). 

Vừa qua, xuất phát từ đơn phản ảnh của viên chức Trung tâm Y tế dự phòng 

(nay là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật), Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 

tỉnh đã tiến hành xem xét lại và ban hành Quyết định số 333-QĐ/ĐUK ngày 

29/12/2020 về thi hành kỷ luật đồng chí Hà Văn Thanh, Bí thư Chi bộ Trung tâm Y 

tế dự phòng tỉnh; theo đó đã thay đổi hình thức kỷ luật Khiển trách bằng hình thức 

Cách chức Bí thư Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2017. 

Căn cứ Quyết định số 333-QĐ/ĐUK ngày 29/12/2020 của Đảng ủy Khối Cơ 

quan và Doanh nghiệp tỉnh; khoản 6 Điều 2 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 
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18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Sở Y tế đã 

ban hành Quyết định số 219/QĐ-SYT ngày 25/3/2021 về việc thi hành kỷ luật đối 

với viên chức, theo đó: Thay đổi hình thức Khiển trách bằng hình thức Cách chức 

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng giai đoạn 2012 – 2017 đối với ông Hà Văn 

Thanh, thời hạn thi hành kỷ luật 12 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định. 

* Việc Sở Y tế ban hành Quyết định kỷ luật đối với ông Hà Văn Thanh chậm 

hơn 30 ngày sau khi Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ban hành quyết 

định kỷ luật là do các nguyên nhân sau: 

 - Tại Điều 1 Quyết định số 333-QĐ/ĐUK ngày 29/12/2020 của Đảng ủy Khối 

Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ nêu: “Thay đổi hình thức kỷ luật khiển trách 

bằng hình hình thức cách chức Bí thư Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh nhiệm 

kỳ 2015-2017 đối với đồng chí Hà Văn Thanh” nhưng không nêu thời hạn thi hành 

kỷ luật. Vì vậy, ngày 18/02/2021 Đảng uỷ Sở Y tế có công văn số 68-CV/ĐU gửi 

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp để xin ý kiến về thời hạn kỷ luật đối với 

đồng chí Hà Văn Thanh, sau đó, ngày 22/02/2021, Đảng ủy Khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp có công văn số 219-CV/ĐUK trả lời thời hạn kỷ luật đảng viên đối 

với đồng chí Hà Văn Thanh là 01 năm. 

 - Sau khi có văn bản trả  lời về thời hạn kỷ luật đảng viên đối với đồng chí Hà 

Văn Thanh của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Sở Y tế đã tiến hành 

xem xét thay đổi hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Hà Văn Thanh, 

tuy nhiên trong quá trình xem xét có một số vướng mắc như: văn bản áp dụng xử lý 

kỷ luật thay đổi (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 thay Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 

17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định 

số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên 

chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức) nhưng không có quy định 

về nội dung thay đổi hình thức kỷ luật, thời hạn thi hành kỷ luật khi thay đổi hình 

thức kỷ luật; trước đây ông Hà Văn Thanh là công chức theo Nghị định số 

06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định những người là công 

chức, hiện nay là viên chức theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức và Luật Viên chức ban hành năm 2019. Vì vậy, để đảm bảo xử lý 

đúng quy định, Sở Y tế đã phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, trao đổi với Bộ Nội 

vụ để được hướng dẫn áp dụng. 

Sở Y tế thông báo đến người dân được biết./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Nội Chính Tỉnh ủy (//); 

- ĐDN BRVT (đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (th/h); 

- Thanh tra SYT (th/h); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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