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Số: 2981 /SNV- TT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 7 năm 2020

V/v triển khai thực hiện đúng quy
định về xử lý trách nhiệm người
đứng đầu liên quan đến công tác
phòng, chống tham nhũng

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đơn vị
sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; ngày 01/7/2019, Chính
phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày
15/8/2019) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống
tham nhũng;
Theo đó, Nghị định đã dành toàn bộ Chương X để quy định “việc xử lý trách
nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị để
xảy ra tham nhũng và xử lý vi phạm đối với hành vi khác vi phạm pháp luật phòng,
chống tham nhũng”, quy định cụ thể việc căn cứ xác định trách nhiệm, các hình thức
xử lý từ khiển trách, đến cảnh cáo, cách chức.
Đồng thời, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ (có
hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019) cũng đã quy định rõ các văn bản quy phạm
pháp luật liên quan trách nhiệm người đứng đầu sẽ hết hiệu lực, cụ thể:
- Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định
việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham
nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;
- Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ
quy định việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy
ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
Do vậy, để thực hiện đúng các quy định liên quan về xử lý trách nhiệm người
đứng đầu, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai lại
các nội dung liên quan đến xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
cụ thể, từ căn cứ, hình thức, trách nhiệm xử lý, thẩm quyền … đến các cơ quan, đơn
vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết, thực hiện theo
quy định.

Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ SNV;
- Phòng NV cấp huyện (để biết);
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc SNV;
- Lưu: VT, TT.
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