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Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
ðiều 12. Quy ñịnh khen thưởng
Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và bảo vệ
môi trường thì ñược khen thưởng theo quy ñịnh pháp luật về thi ñua khen thưởng.
ðiều 13. Quy ñịnh xử lý vi phạm
1. Người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền
hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, công dân, bao che cho người vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường hoặc thiếu trách nhiệm ñể xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường
thì tùy tính chất, mức ñộ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình
sự, trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy ñịnh về bảo vệ môi trường
mà không ñủ yếu tố ñể cấu thành tội phạm theo quy ñịnh của Bộ luật Hình sự quy
ñịnh thì bị xử lý vi phạm hành chính theo quy ñịnh của Chính phủ về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có
liên quan.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 14. Tổ chức thực hiện
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, các tổ chức chính
trị - xã hội và ñoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các ñơn vị, cá nhân liên quan có trách
nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Quy ñịnh này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, ñiều chỉnh bổ sung
kịp thời.
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, ñôn ñốc, hướng dẫn việc thực
hiện Quy ñịnh này./.
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