
                 

      VĂ  LÃ G 

    2171/QĐ-UBND 

   G      Ã          G    V        

  c     -    d  -         c 

Văn Lãng  ng   8 t  ng 7 năm 2022 

 

Q  Ế   Ị   

Về việc ba   à   Quy c ế  iế  cô g dâ   

 

                      VĂ  LÃ G 
 

 Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền địa p ương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ c ức c ín  p ủ v  Luật Tổ c ức c ín  qu ền địa 

p ương ng   22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ng   25 t  ng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Ng ị địn  số 64/2014/NĐ-CP ng   26 t  ng 6 năm 2014 qu  địn  

c i tiết t i   n  một số điều của Luật tiếp công dân; 

 Căn cứ T ông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

C ín  p ủ qu  địn  về qu  trìn  tiếp công dân; 

 Xét đề ng ị của C  n  văn p òng Hội đồng n ân dân v  Ủ  ban n ân dân 

 u ện  
 

Q  Ế   Ị  : 
 

  iều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp công dân. 

  iều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn; Ban tiếp Công dân huyện và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ 

ngày ký và thay thế Quyết định s  162/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc Ban hành Quy chế ph i hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp 

công dân./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

  .  Y BAN NHÂN DÂN 

     Ị   

 

 

 

 

 

Lê  uấ  Minh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2014-nd-cp-huong-dan-luat-tiep-cong-dan-237609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-06-2014-tt-ttcp-quy-trinh-tiep-cong-dan-257241.aspx
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      VĂ  LÃ G 

 

   G      Ã          G    V        

  c     -    d  -         c 

 

 

Q     Ế  

 iế   ô g dâ  
(Kèm t eo Qu ết địn  số: 2171/QĐ-UBND ngày 8/ 7/2022 của UBND  u ện) 

 

C ƢƠ G I 

  ữ g quy đị   c u g 

  

  iều 1. P  m vi á  dụ g 

 Quy chế này quy định hoạt động tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân 

thường xuyên, tiếp công dân đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; m i 

quan hệ ph i hợp trong công tác tiếp công dân giữa Ban Tiếp công dân huyện, các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở 

Tiếp công dân huyện. 

  iều 2.  ối tƣợ g á  dụ g 

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

 2. Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện kiêm Trưởng ban Ban tiếp công dân huyện; cán bộ, công chức 

được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản 

ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. 

 3. Công chức được cử tham gia tham gia tiếp công dân định kỳ, tiếp công 

dân thường xuyên, tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. 

 4. Người khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh đến trực tiếp tại Trụ sở Tiếp 

công dân huyện. 

 5. Lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp công dân. 

  iều 3.  ục đíc  của    t đ  g tiế  cô g dâ  và cô g tác   ối  ợ  tiế  

công dân 

 1. Tiếp công dân để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, t  cáo, 

kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. 

 2. Việc ph i hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân nhằm đảm bảo 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t  cáo, 

kiến nghị, phản ánh của công dân; tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện 

quyền khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. 
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  iều 4.  guyê  tắc của    t đ  g tiế  cô g dâ  và cô g tác   ối  ợ  

tiế  cô g dâ  

 1. Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn 

giản, thuận tiện; bảo đảm khách quan, không phân biệt đ i xử trong khi tiếp công 

dân; tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, t  

cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. 

 2. Hoạt động ph i hợp tiếp công dân phải tuân thủ đúng quy định của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được 

pháp luật quy định. 

 3. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm ph i hợp, cung cấp thông 

tin tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh theo yêu cầu 

của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Việc cung cấp, trao đổi thông tin phải kịp 

thời, đúng thời gian, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu 

cầu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t  cáo. 

  iều 5.  ác  à   vi bị  g iêm cấm 

 1. Theo quy định tại Điều 6, Luật Tiếp công dân s  42/2013/QH13 ngày 25 

tháng 11 năm 2013. 

 2. Vi phạm các quy định nội quy tiếp công dân. 

C ƢƠ G II 

 rụ sở  iế  cô g dâ  của  uyệ  và    t đ  g tiế  cô g dâ  t i trụ sở 

  iều 6.  rụ sở tiế  cô g dâ  

 1. Trụ sở tiếp công dân của huyện là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, t  cáo, 

kiến nghị, phản ánh với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; là nơi Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ, đột xuất. 

 2. Trụ sở tiếp công dân huyện đặt tại địa chỉ  Khu 2, thị trấn Na  ầm, huyện 

Văn Lãng, tỉnh Lạng  ơn. 

 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (Ban Tiếp công 

dân  u ện) chịu trách nhiệm quản lý Trụ sở Tiếp công dân huyện; đảm bảo các 

điều kiện để phục vụ buổi tiếp công dân theo quy định. 

  iều 7.    t đ  g tiế  cô g dâ  t i  rụ sở 

 1. Trực tiếp lắng nghe, xử lý, hướng dẫn trả lời các khiếu nại, t  cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 

và Thông tư s  04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ. 

 2. Thực hiện đầy đủ quy trình tiếp công dân theo quy định tại Thông tư 

s  04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy 

trình tiếp công dân. 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-06-2014-tt-ttcp-quy-trinh-tiep-cong-dan-257241.aspx
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C ƢƠ G III 

 iế   ô g dâ  đị   kỳ 

 

  iều 8. Việc tổ c ức tiế  cô g dâ  đị   kỳ 

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 

05 và ngày 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì tiếp vào ngày 

làm việc liền kề tiếp theo). Chủ tịch UBND huyện kết luận đ i với từng nội dung 

tiếp công dân. 

 2. Việc tiếp công dân thường xuyên do Ban Tiếp công dân huyện và các cơ 

quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thực hiện theo quy định tại 

điểm C, khoản 4, điều 13 Luật Tiếp công dân.  

  iều 9.   à     ầ  tham gia tiế  cô g dâ   

 1. Các thành phần tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện 

gồm  Chủ tịch UBND huyện, đại diện các cơ quan  Thường trực HĐND huyện, Ủy 

ban Kiểm tra huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận tổ qu c huyện, Ban 

Tiếp công dân huyện, Hội Nông dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tư pháp và các cơ quan đơn vị có 

vụ việc liên quan. 

  2. Người chủ trì tiếp công dân được yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức 

có liên quan cử người có trách nhiệm đến Trụ sở Tiếp công dân để ph i hợp tham 

gia tiếp công dân khi có vụ việc phức tạp hoặc trong trường hợp cần thiết khác. 

  iều 10. Quy trì   đă g ký, tiế       t ô g ti  và tiế  cô g dâ  

  Ban Tiếp công dân huyện đón tiếp, chỉ dẫn ban đầu, hướng dẫn công dân 

thực hiện việc khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh. 

  iều 11:   ô g bá  ý kiế  kết  u   của  gƣời c ủ trì tiế  cô g dâ  đị   

kỳ. 

 Chậm nhất là sau 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc việc tiếp công dân định 

kỳ, Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm thông báo kết quả tiếp 

công định kỳ đến các cơ quan liên quan biết thực hiện để triển khai thực hiện. 

 

C ƢƠ G IV 

 iế   ô g dâ  đ t xuất 

 

  iều 12:  iế  cô g dâ  đ t xuất 

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại Khoản 3, 

Điều 18 Luật Tiếp công dân s  42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013. 
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 2. Khi được yêu cầu, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn có liên quan phải có mặt kịp thời và chuẩn bị nội dung 

theo yêu cầu của người chủ trì tiếp công dân. 

C ƢƠ G V 

 iế   ô g dâ  t ƣờ g xuyê  t i trụ sở tiế  cô g dân 
 

  iều 13. P  m vi tiế      , xử  ý đơ  t ƣ k iếu   i, tố cá , kiế   g ị, 

  ả  á   t i  rụ sở  iế  cô g dâ  của  uyệ  

 Đại diện Ban Tiếp công dân huyện tiếp công dân đến khiếu nại, t  cáo, kiến 

nghị, phản ánh với Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

  iều 14. Việc tiế  cô g dâ  t ƣờ g xuyê  của  a   iế  cô g dâ   uyệ  

và cử  gƣời đ i diệ  cơ qua , tổ c ức t am gia tiế  cô g dâ  t ƣờ g xuyê  

t i  rụ sở tiế  cô g dâ   uyệ  

 1. Ban Tiếp công dân huyện làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân, b  trí 

người tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc để tiếp nhận, xử lý đơn 

thư khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 

 2. Cơ quan, tổ chức cử người tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công 

dân huyện phải b  trí người có năng lực, trình độ phù hợp làm nhiệm vụ tiếp công 

dân thường xuyên. Việc cử người tiếp công dân của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp 

công dân tại Trụ sở phải được thông báo bằng văn bản cho Trưởng ban tiếp công 

dân, nêu rõ họ tên, chức vụ, phạm vi nhiệm vụ của người được cử. 

  iều 15.  ác đị   tƣ các  c ủ t ể, tiế       và xử  ý bƣớc đầu 

 1. Công chức làm nhiệm vụ đón tiếp, chỉ dẫn ban đầu thuộc Ban Tiếp công 

dân huyện có trách nhiệm đón tiếp, hướng dẫn công dân đến đại diện cơ quan, tổ 

chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân để thực hiện 

việc khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh. Việc xác định tư cách chủ thể, xử lý 

bước đầu thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật Tiếp công dân s  

42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013. 

 2. Trong trường hợp người đến khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh không 

xuất trình các loại giấy tờ theo quy định thì người tiếp công dân từ ch i không tiếp 

nhận hồ sơ vụ việc và giải thích rõ lý do, hướng dẫn công dân làm các thủ tục cần 

thiết để thực hiện quyền của họ. 

C ƢƠ G VI 

P ối  ợ  xử  ý các vụ việc k iếu   i, tố cá , kiế   g ị,  

  ả  á   đô g  gƣời,   ức t   
 

  iều 16.   ô g ti  về các vụ việc k iếu   i, tố cá , kiế   g ị,   ả  á   

đô g  gƣời,   ức t   

 Khi phát sinh vụ việc khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, 

phức tạp hoặc có biểu hiện chuẩn bị tụ tập đông người thì Thủ trưởng cơ quan, địa 
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phương đơn vị nơi có đoàn đông người tụ tập phải kịp thời báo cáo với Trưởng ban 

Tiếp công dân huyện diễn biến về việc khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh; đồng 

thời cung cấp thông tin về nguồn g c, diễn biến, quá trình giải quyết vụ việc và 

những thông tin cần thiết khác có liên quan để xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền, 

người có thẩm quyền chỉ đạo ph i hợp xử lý kịp thời. 

  iều 17.  iều   ối   c  ƣợ g 

 1. Ban Tiếp công dân huyện có trách nhiệm ph i hợp chặt chẽ với cơ quan, 

tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, 

Thanh tra huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nơi phát sinh khiếu kiện đông 

người phải có mặt ngay tại địa điểm đông người tụ tập để điều ph i lực lượng; 

đồng thời ph i hợp với lực lượng Công an để tổ chức công tác đảm bảo an ninh trật 

tự và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. 

 2. Cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm ph i hợp chặt chẽ với Ban 

Tiếp công dân huyện trong việc tiếp công dân, hướng dẫn, vận động thuyết phục 

công dân trở về địa phương để xem xét giải quyết theo quy định. 

  iều 18.  ử  ý tì    uố g t i  iệ  trƣờ g 

 1. Phân công triển khai lực lượng  

 a) Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự (căn cứ p ương  n  qu  trìn  ng iệp vụ 

v  sự p ân công của ng n  mìn ) nhanh chóng ổn định và bảo vệ trật tự xung 

quanh địa điểm đông người tụ tập; khi cần thiết thì phân công ch t chặn, cô lập các 

tuyến đường vào địa điểm đang có đông người tụ tập. 

 b) Trưởng Ban Tiếp công dân, Thủ trưởng cơ quan chủ trì ph i hợp với ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn nơi phát sinh đông người cùng đại diện các cơ quan, 

tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện hội ý 

nhanh cách thức xử lý, th ng nhất cách tiếp xúc, thuyết phục đoàn đông người đến 

đúng địa điểm tiếp công dân. 

 c) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nơi phát sinh đông người điều động 

phương tiện (theo phương án, kế hoạch đã chuẩn bị trước) để đưa người khiếu nại, 

t  cáo, kiến nghị, phản ánh trở về địa phương để xem xét giải quyết theo quy định. 

 2. Tiếp xúc với đại diện người khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh  

 a) Trường hợp đoàn đông người đến Trụ sở Tiếp công dân của  tỉnh, Trung 

ương để khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh thì lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 

ph i hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Trung ương để tiếp xúc, đ i thoại và xử lý 

theo quy định; bàn biện pháp đưa công dân trở về địa phương. 

 b) Trường hợp đoàn đông người đến tại trụ sở các cơ quan của huyện 

để khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh thì mời về Trụ sở Tiếp công dân của 

huyện để tiếp xúc, đ i thoại và xử lý theo quy định. 

 c) Trường hợp s  người khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh quá đông thì 

chỉ tổ chức tiếp đại diện do đoàn người khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh tín 
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nhiệm cử đại diện. Việc cử người đại diện thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật 

Tiếp công dân s  42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013. 

 d) Nơi tiếp đoàn đông người khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh phải 

trang bị phương tiện ghi âm, ghi hình; cơ quan Công an phụ trách địa bàn nơi tiếp 

đoàn đông người khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh tổ chức t t công tác nắm 

tình hình, xử lý kịp thời những tình hu ng phát sinh gây mất an ninh trật tự; lập 

biên bản ghi nhận vụ việc vi phạm, ngăn chặn, xử lý những hành vi kích động, gây 

r i an ninh trật tự, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức. 

  iều 19. Giải quyết   ữ g vụ việc k iếu   i, tố cá , kiế   g ị,   ả  á   

đô g  gƣời  àm ả    ƣở g đế     t đ  g của cơ qua    à  ƣớc 

 1. Khi phát sinh những vụ khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh đông người 

làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan Nhà nước thì thủ trưởng cơ quan nơi có 

đoàn đông người tụ tập phải thông báo cho thủ trưởng cơ quan Công an phụ trách 

địa bàn kịp thời có biện pháp xử lý nhanh để ổn định tình hình. 

 2. Trường hợp vụ việc khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh đông người quá 

phức tạp không tự xử lý được thì thủ trưởng cơ quan có đông người tụ tập khiếu 

nại, t  cáo thông báo nhanh cho Trưởng ban Tiếp công dân huyện để tham mưu 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xử lý. 

  iều 20. P ƣơ g   á  xử  ý đối với các vụ việc k iếu   i, tố cá , kiế  

 g ị,   ả  á   đô g  gƣời sau k i tiế  x c 

 1. Đ i với những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo hoặc kết luận giải quyết của 

cấp có thẩm quyền, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thì cơ quan chủ trì 

yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện dứt điểm. 

 2. Nếu nội dung khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh là có cơ sở thì Ban 

Tiếp công dân huyện chủ trì, ph i hợp cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân 

thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện chỉ đạo, giao Thủ trưởng các phòng, ban, ngành hoặc Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã, thị trấn rà soát lại vụ việc theo quy định. 

 3. Đ i với các vụ việc đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết đúng chính 

sách, pháp luật thì giải thích, thuyết phục người khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản 

ánh để họ chấp hành. Trong trường hợp người khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản 

ánh vẫn không chấp nhận thì có văn bản đề nghị cơ quan có chức năng giám sát 

hoặc tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho lợi ích của người khiếu nại, t  cáo, kiến 

nghị, phản ánh có ý kiến bằng văn bản để công b  cho người khiếu nại, t  cáo, 

kiến nghị, phản ánh biết. 

 Trong trường hợp người khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh vẫn thiếu 

thiện chí, lạm dụng quyền khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu 

kh ng cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, gây 

r i trật tự công cộng, cư trú trái pháp luật thì cơ quan Công an áp dụng các biện 

pháp cưỡng chế hành chính hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hình sự theo quy 
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định của pháp luật; đồng thời công b  rõ nội dung vụ việc trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để có tác dụng giáo dục và phòng ngừa. 

 4. Đ i với những vụ việc chưa được xem xét giải quyết theo trình tự, thủ tục 

theo quy định của pháp luật thì giải thích và có văn bản hướng dẫn người khiếu 

nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có trách nhiệm để giải quyết theo 

thẩm quyền.  

 

C ƢƠ G VII 

 ảm bả  a   i   t i trụ sở tiế  cô g dâ  của  uyệ  
 

  iều 21.  rác    iệm đảm bả  a   i   t i  rụ sở tiế  cô g dâ  của 

 uyệ  

 1. Công an huyện có trách nhiệm ph i hợp với Ban Tiếp công dân huyện bảo 

đảm an ninh, trật tự và hoạt động tại Trụ sở Tiếp công dân huyện; chủ động kịp 

thời phát hiện các trường hợp người khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh có hành 

vi kích động, gây r i trật tự hoặc đe dọa đ i với người tiếp công dân, người thi 

hành công vụ trong hoạt động tiếp công dân, những dấu hiệu tụ tập đông người kéo 

đến Trụ sở Tiếp công dân huyện để gây mất an ninh trật tự, có biện pháp phòng 

ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời khi có yêu cầu. 

 2. Trường hợp người khiếu nại, t  cáo, kiến nghị, phản ánh không chấp hành 

yêu cầu của người tiếp công dân, vi phạm nội quy, quy chế tại Trụ sở Tiếp công 

dân huyện thì lực lượng công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có biện 

pháp ngăn chặn, đưa người vi phạm ra khỏi khu vực hoặc cưỡng chế về Trụ sở 

công an để xử lý theo quy định của pháp luật; bảo đảm hoạt động bình thường tại 

Trụ sở Tiếp công dân huyện. 

C ƢƠ G VIII 

 ổ c ức t  c  iệ  

 

  iều 22. Quả   ý cô g tác tiế  cô g dâ  

 1. Ban Tiếp công dân huyện chủ trì tổ chức công tác tiếp dân, xử lý đơn thư 

khiếu nại t  cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện;  

 2. Chánh Thanh tra huyện giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện th ng nhất 

quản lý công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật và Quy chế tiếp công 

dân; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) về tiếp công dân với 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

  iều 23. Sửa đổi, bổ su g 

 Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế này, nếu có phát sinh, vướng 

mắc thì các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện (qua Ban tiếp công dân huyện) để xem xét giải quyết hoặc sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp./. 
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