UBND TỈNH SƠN LA
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 59 /QĐ-VPUB

Sơn La, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người
đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn
phòng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04
tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10
năm 2015 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quy định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Sơn La về trách nhiệm và xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu,
cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được giao;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của
UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công
chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Sơn
La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
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Thực hiện Công văn số 1080/UBND-NC ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban
thường vụ tỉnh ủy Sơn La;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trách nhiệm và xem
xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng,
ban và đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm
vụ được giao.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 50/QĐ-VPUB ngày 05/5/2017 của Văn phòng UBND tỉnh.
Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; Lãnh đạo các
phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Đ/c PCT UBND tỉnh phụ trách VP (B/c);
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCHCQT. 02b.
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