
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-STNMT Bắc Kạn, ngày         tháng    năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm  

người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu phòng chuyên môn, đơn vị  

trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Quy định số 01-QĐ/TU ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Bắc Kạn quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó 

người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức 

trách nhiệm vụ được giao; 

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm và xử lý 

trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ được giao (có Quy định kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị, công chức, 

viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:         
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 2 (T/h); 

- UBND tỉnh  (B/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

Gửi bản giấy: 

- TT Tỉnh ủy (B/c); 

- Lưu: VT (18b).   

                                             
                                                                    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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 UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

QUY ĐỊNH 

Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm  

người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu phòng chuyên môn,  

đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-STNMT ngày    /10/ 2017 của Sở TN&MT) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người 

đứng đầu, cấp phó người đứng đầu phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; 

Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trực 

thuộc; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng; Giám đốc, phó Giám đốc các đơn vị 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Căn cứ xác định trách nhiệm và nguyên tắc xử lý trách nhiệm 

1. Căn cứ xác định trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu 

a) Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; nghĩa vụ của công chức, viên 

chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; những việc công chức, viên chức 

không được làm; 

b) Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo 

Quyết định số 55/QĐ-STNMT ngày 02/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của từng phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

c) Kết quả đánh giá phân loại cơ quan, đơn vị; kết quả đánh giá phân loại 

đảng viên, công chức,viên chức, người lao động hằng năm; kết luận của cơ quan 

chức năng qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra. 

2. Nguyên tắc xử lý trách nhiệm  

a) Việc xử lý trách nhiệm phải được tiến hành công khai, khách quan, đúng 

quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, đúng trình tự, đúng tính chất và mức độ 

của hành vi vi phạm. 

b) Người được phân công phụ trách phòng, đơn vị chịu trách nhiệm như 

người đứng đầu. Cấp phó của người đứng đầu chịu trách nhiệm như người đứng 

đầu đối với lĩnh vực được phân công lãnh đạo, quản lý, điều hành (bằng văn bản 



2 

 

uỷ quyền hoặc văn bản phân công phụ trách lĩnh vực của người đứng đầu cơ 

quan). 

c) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan để cấp dưới vi 

phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước thì phải liên đới chịu trách nhiệm. 

Chương 2 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Quy định trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu 

1. Trách nhiệm của bản thân người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu 

a) Về tư tưởng chính trị: Trung thành với cương lĩnh và đường lối đổi mới 

của Đảng; chấp hành và tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện đúng 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức, trách nhiệm và 

thái độ cương quyết trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; không 

ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của bản thân. 

b) Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính 

tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Có 

tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các 

biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đối 

với làm. Luôn trung thực, khách quan trong tự phê bình và phê bình. 

c) Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Có tinh thần trách nhiệm cao trước 

nhiệm vụ được giao, đạt kết quả và mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có ý thức xây 

dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ quan, đơn vị; coi trọng việc quy tụ, 

đoàn kết trong nội bộ; có thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của công 

chức, viên chức, đảng viên, quần chúng; có trách nhiệm tham gia cùng tập thể 

trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán 

bộ của cơ quan, đơn vị. 

d) Về ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành nghiêm sự phân công, điều động 

của tổ chức; thực hiện đúng quy định về những điều đảng viên không được làm và 

các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy 

định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân 

nơi cư trú. 

2. Trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong 

lãnh đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị 

a) Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của cơ quan, đơn vị được giao 

lãnh đạo quản lý, phụ trách. 

b) Tổ chức triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước và các quy định khác một cách có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu, chỉ 

tiêu, nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển sự 

nghiệp tài nguyên và môi trường; xây dựng Đảng và đoàn thể vững mạnh; xây 

dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển. 
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c) Xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong 

cơ quan, đơn vị có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh; có tinh thần 

trách nhiệm cao; có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng; kỷ cương, kỷ luật 

tốt; cần cù, sáng tạo; tận tụy phục vụ nhân dân; không quan liêu, tham nhũng, lãng 

phí; không cửa quyền, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong thực 

hiện nhiệm vụ. 

d) Đảm bảo phát huy dân chủ; xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống 

nhất; ngăn chặn, phát hiện và xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề tiêu 

cực, vấn đề nảy sinh tại cơ quan, đơn vị. 

Điều 4. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu  

1. Miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, bố trí chức vụ thấp hơn hoặc khuyến 

khích từ chức đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu bị xử lý kỷ 

luật nhưng chưa đến mức cách chức do một trong các sai phạm sau: 

a) Khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc có dư luận được xác minh, kết luận 

người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu có biểu hiện cục bộ, bè phái, gây 

mất đoàn kết nội bộ, để vợ, con tham gia những việc làm ảnh hưởng đến trách 

nhiệm bản thân. 

b) Không chỉ đạo, tổ chức triển khai hoặc triển khai không đầy đủ các chỉ 

thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không triển khai ý kiến chỉ đạo 

của Lãnh đão Sở hoặc triển khai chậm dẫn đến cơ quan không hoàn thành mục tiêu 

đề ra; suy thoái về tư tưởng chính trị; vi phạm đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tổ 

chức kỷ luật. 

c) Không kiểm tra hoặc thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới tự thực hiện dẫn 

đến vi phạm pháp luật hoặc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao không đảm 

bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

2. Xem xét điều động, bố trí công tác khác khi vi phạm một trong các trường 

hợp sau: 

a) Để nhân viên tham nhũng, lãng phí bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

b) Cơ quan hoặc bản thân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị 

đánh giá, phân loại cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc do nguyên nhân 

chủ quan thực hiện nhiệm vụ được giao chậm tiến độ 03 lần/năm. 

c) Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc chậm chễ, ách tắc, để nhân viên 

nhũng nhiễu, làm việc hiệu quả thấp, không hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ 

yếu trong năm. 

d) Không hoàn thành các nhiệm vụ: Cải cách thủ tục hành chính; xây dựng 

văn bản quy phạm luật do UBND tỉnh giao.  

Điều 5. Thẩm quyền, thời gian xem xét xử lý trách nhiệm 

1. Thẩm quyền: 

Ban Giám đốc Sở quyết định xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. 
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2. Thời gian xem xét xử lý trách nhiệm: 

a) Xem xét xử lý trách nhiệm hằng năm: Thực hiện sau khi có kết quả đánh 

giá, phân loại cơ quan, công chức, viên chức, người lao động. 

b) Xem xét xử lý trách nhiệm đột xuất: Thực hiện khi phát hiện có sai 

phạm theo kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, điều tra của cơ quan 

có thẩm quyền. 

 

Chương 3 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 6. Cam kết trách nhiệm 

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc đang đảm nhiệm chức vụ và khi được bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ 

mới phải xây dựng bản cam kết và ký cam kết chịu trách nhiệm trước Ban Giám 

đốc Sở. 

2. Bản cam kết trách nhiệm được niêm yết tại phòng làm việc 01 bản; báo 

cáo Lãnh đạo Sở 01 bản; gửi Văn phòng 01 bản để tổng hợp, giúp Lãnh đạo Sở 

theo dõi, đôn đốc thực hiện.  

3. Định kỳ hằng năm, cùng với đánh giá phân loại công chức, viên chức 

người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc tự đánh giá kết quả thực hiện cam kết trách nhiệm gửi Văn phòng tổng hợp 

báo cáo Lãnh đạo Sở. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực 

hiện Quy định này. Tổ chức phổ biến, quán triệt Quy định đến toàn thể đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị biết để giám sát và theo 

dõi thực hiện. 

2. Văn phòng tham mưu mẫu cam kết trách nhiệm áp dụng cho từng loại đối 

tượng (Cấp trưởng, phó); đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

cam kết theo quy định. Tham mưu thực hiện đúng quy trình xem xét xử lý trách 

nhiệm cua Ban Thường vụ tỉnh ủy đối với những trường hợp vi phạm. 

3. Trong quá trình thực hiện, có phát sinh vướng mắc, các phòng, đơn vị 

phản ánh qua Văn phòng để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp./. 
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