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của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai) 

 
 

 

STT Tên xã, phƣờng, thị 

trấn 

Đơn vị 

hành 

chính  

loại 

Tổng 

điểm 

Lý do chƣa đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. THÀNH PHỐ BIÊN HÒA (02/30 XÃ, PHƢỜNG: CHIẾM TỶ LỆ 6,67%) 

1 Phường Hóa An   I 94 

Có công chức bị xử lý kỷ luật 

bằng hình thức cảnh cáo do vi 

phạm pháp luật trong thực thi 

công vụ 

2 Phường An Hòa I 92 

Có công chức bị xử lý kỷ luật 

bằng hình thức cảnh cáo do vi 

phạm pháp luật trong thực thi 

công vụ. 

2. HUYỆN TRẢNG BOM (01/17 XÃ, THỊ TRẤN: CHIẾM TỶ LỆ 5,89%) 

1 Xã Hố Nai 3 I 93 

Có công chức bị xử lý kỷ luật 

bằng hình thức cảnh cáo do vi 

phạm pháp luật trong thực thi 

công vụ. 

3. HUYỆN ĐỊNH QUÁN (02/14 XÃ, THỊ TRẤN: CHIẾM TỶ LỆ 14,3%) 

1 Xã Thanh Sơn I 91 

Có công chức bị xử lý kỷ luật 

bằng hình thức cảnh cáo do vi 

phạm pháp luật trong thực thi 

công vụ. 

2 
Thị trấn           

Định Quán 
I 95 

Có công chức bị xử lý kỷ luật 

bằng hình thức cảnh cáo do vi 

phạm pháp luật trong thực thi 

công vụ. 

4. HUYỆN NHƠN TRẠCH (02/12 XÃ: CHIẾM TỶ LỆ 8,33 % 

 

1 Xã Phước Thiền I 95 

Có công chức bị xử lý kỷ luật 

bằng hình thức cảnh cáo do vi 

phạm pháp luật trong thực thi 

công vụ. 

 



2 

 

2 
Thị trấn Hiệp 

Phước 
I 94 

Có công chức bị xử lý kỷ luật 

bằng hình thức cảnh cáo do vi 

phạm pháp luật trong thực thi 

công vụ. 

5. HUYỆN TÂN PHÚ (04/18 XÃ: CHIẾM TỶ LỆ 22,2% 

 

1 0

1 
Xã Thanh Sơn II 96 

Có công chức bị xử lý kỷ luật 

bằng hình thức cảnh cáo do vi 

phạm pháp luật trong thực thi 

công vụ. 

2  Xã Núi Tượng II 93 

Có công chức bị xử lý kỷ luật 

bằng hình thức cảnh cáo do vi 

phạm pháp luật trong thực thi 

công vụ. 

3  Xã Phú Thịnh II 93 

Có công chức bị xử lý kỷ luật 

bằng hình thức hạ bậc lương do vi 

phạm pháp luật trong thực thi 

công vụ. 

4  Xã Phú Lộc II 96 

Có công chức bị xử lý kỷ luật 

bằng hình thức hạ bậc lương do vi 

phạm pháp luật trong thực thi 

công vụ. 
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