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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /STNMT-VP 

V/v: Rà soát, chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm các hành vi tiêu cực, tham 

nhũng trong các cơ quan, đơn vị   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày      tháng 7 năm 2019 

                              Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

                  

Thực hiện Văn bản số 2735-CV/TU ngày 03/7/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn 

về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong 

các cơ quan, đơn vị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp 

trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng ở phòng, đơn vị do 

mình quản lý. Trong đó, tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, 

văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; chấn chỉnh nhằm nâng 

cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và chấp hành các quy định về phòng, 

chống tham nhũng của đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị. Rà soát lại toàn 

bộ quy trình giải quyết công việc, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến 

người dân, doanh nghiệp để có cơ chế kiểm soát nội bộ, hạn chế thấp nhất các sơ 

hở để thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng; đảm bảo các công việc được giải 

quyết công khai, minh bạch, đúng quy định.  

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung đã chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại các Văn bản số 33/STNMT-VP ngày 01/7/2019 về việc 

tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng; Văn bản số 

1260/STNMT-VP ngày 5/7/2019 về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính đối với công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra. 

3. Thanh tra Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham 

nhũng đối với ít nhất 01 đơn vị trực thuộc Sở. 

4. Văn phòng Sở thường xuyên theo dõi việc thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng tại các phòng chuyên môn, đơn vị; tham mưu Lãnh đạo Sở kiên 

quyết xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo các phòng, đơn vị để xảy ra tình trạng trì 

trệ trong công việc, nhất là để công chức, viên chức trong đơn vị có hành vi vòi 

vĩnh, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…nhưng 

không chủ động phát hiện hoặc không báo cáo, tham mưu xử lý nghiêm những sai 
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phạm; thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá và kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại 

bỏ công chức, viên chức không đủ phẩm chất, đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu 

cực, tham nhũng trong Sở; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả về Thường trực 

Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Với nội dung trên, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, 

triển khai thực hiện./. 

(Scan kèm Văn bản số 2735-CV/TU ngày 03/7/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn). 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên (thực hiện); 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ (để biết); 

- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo); 

- Chánh Văn phòng Sở (theo dõi, đôn đốc); 

- Lưu: VT, VP (Hạnh). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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