BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:3058 /BTNMT-TTr
V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
đối với công chức thực hiện nhiệm vụ thanh
tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và
Môi trường;
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.
Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên
chức được giao thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường, ngăn chặn tình trạng cán bộ, công chức vì động cơ cá
nhân, khi thực thi nhiệm vụ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách
nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng, tiêu cực, không chấp hành nghiêm túc nội quy,
quy chế của ngành thanh tra, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà
nước làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quán triệt đối với
các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, đảng viên thực hiện tốt một số
nhiệm vụ sau đây:
1. Chấp hành nghiêm quy định về những việc cán bộ công chức, viên chức
không được làm theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CTTTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử
lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân,
doanh nghiệp trong giải quyết công việc; các văn bản của Ban cán sự Đảng Bộ và
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như: Quyết định số 177 QĐ/BCSĐTNMT ngày 11 tháng 4 năm 2014 quy định chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên môi
trường; Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2013 về tăng cường kỷ
cương, kỷ luật hành chính của cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc
ngành tài nguyên và môi trường; Văn bản số 1729/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng
5 năm 2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và
phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; Quyết định số 599/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng
02 năm 2018 ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên
và Môi trường; Văn bản số 1150/BTNMT-TCCB ngày 12 tháng 3 năm 2018 về
tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và quan tâm đời sống
vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động.
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2. Tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm pháp luật về công vụ,
công chức, pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên
môn nghiệp vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao
đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.
Cần ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch và có cơ chế kiểm soát hiệu
quả đối với cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra,
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, bảo đảm
ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà
cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi
nhiệm vụ.
3. Thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Quy tắc ứng xử của
cán bộ thanh tra, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của công
chức, viên chức thanh tra trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trong thực
thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng.
4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ nhất là đối với các đơn vị được giao
nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng về tài nguyên và môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các đơn vị có liên
quan tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các cơ
quan, đơn vị và công chức, viên chức, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc
thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh
những trường hợp vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công
chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển,
thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo quy định;
đồng thời, lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn
nghiệp vụ để đảm nhiệm các công việc phức tạp, nhạy cảm nhất là đối với các
trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung
nêu trên./.
BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Thanh tra Chính phủ;
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP (TH), TTr.
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