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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ  

Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Yên Châu  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 338/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu) 

 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi: Quy chế này quy định hoạt động tiếp công dân, mối quan hệ 

phối hợp tiếp công dân giữa các cơ quan: Ban Tiếp công dân huyện, Văn phòng 

huyện ủy, Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện và các 

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

Tiếp công dân huyện Yên Châu. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với cơ quan hành chính 

nhà nước, thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước; người khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác 

tiếp công dân. 

Điều 2. Mục đích của hoạt động tiếp công dân và công tác phối hợp tiếp 

công dân  

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

ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu 

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

2. Việc phối 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, tố cáo, 

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

quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nguyên tắc của hoạt động tiếp công dân và công tác phối hợp tiếp 

công dân  

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 đối xử trong khi tiếp 

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

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

2. Hoạt động phối hợp tiếp công dân phải tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật, 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 phối hợp, cung cấp thông 

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

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN                                               

TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN 
 

Điều 4. Trụ sở Tiếp công dân huyện 

1. Trụ sở Tiếp công dân huyện là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; 

nơi lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân và nơi lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng 

nhân dân huyện tiếp công dân trong các trường hợp cần thiết. 

Trụ sở Tiếp công dân huyện đặt tại Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

2. Ban Tiếp công dân huyện chịu trách nhiệm quản lý Trụ sở tiếp công 

dân huyện.  

Điều 5. Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện 

1. Lịch tiếp công dân  

Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 02 lần vào ngày 

12 và 25 hàng tháng; nếu ngày 12 và 25 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc 

tiếp công dân được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.  

2. Thành phần tham gia tiếp công dân: 

- Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì; 

- Đại diện Văn phòng huyện ủy; 

- Đại diện Ủy ban kiểm tra huyện ủy; 

- Lãnh đạo Thanh tra huyện; 

- Lãnh đạo và công chức Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tham gia trong các 

trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện. 

Trường hợp vì lý do khách quan, lãnh đạo các cơ quan không tham gia 

tiếp công dân được thì phải báo cáo UBND huyện (qua Ban Tiếp công dân 

huyện) và phải cử cán bộ, chuyên viên phụ trách tham gia. 

- Mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tham gia buổi tiếp công 

dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện. 

3. Quy trình đăng ký, tiếp nhận thông tin và tiếp công dân  

a) Công dân đến làm thủ tục đăng ký tiếp công dân tại phòng đón tiếp 

công dân. Việc đăng ký có thể tiến hành trước hoặc trong ngày tiếp công dân 

định kỳ của Chủ tịch UBND huyện. Trên cơ sở trình bày của công dân, người 
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tiếp công dân xem xét, phân loại vụ việc, hướng dẫn công dân đăng ký và báo 

cáo lãnh đạo Ban Tiếp công dân được biết.  

b) Trên cơ sở nội dung đăng ký tiếp công dân, Ban Tiếp công dân huyện 

phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, chuẩn bị nội dung, báo cáo Chủ 

tịch UBND huyện và đề xuất hướng xử lý, trả lời đối với từng trường hợp. 

c) Chủ tịch UBND huyện xem xét nội dung công dân đăng ký; nội dung đề 

xuất của Ban Tiếp công dân huyện, quyết định việc tiếp công dân theo nguyên 

tắc: 

- Đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện hoặc 

vụ việc phức tạp, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp nghe công dân trình bày; chỉ 

định đại diện các ngành, đơn vị, địa phương tham gia buổi tiếp dân có ý kiến; 

kết luận, hướng dẫn, trả lời công dân hoặc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn 

vị tiến hành kiểm tra, đôn đốc, xác minh, giải quyết đối với nội dung vụ việc 

công dân đề nghị. 

- Đối với những vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét, hướng dẫn, trả lời công dân, 

giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành xem xét giải quyết hoặc cho ý kiến để Ban 

Tiếp công dân chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tiếp, giải thích, hướng 

dẫn, trả lời công dân theo quy định của pháp luật. 

d) Việc tiếp công dân phải được ghi chép vào sổ Tiếp công dân hoặc cập 

nhật vào phần mềm quản lý công tác tiếp công dân.  

Kết thúc việc tiếp công dân, tuỳ từng trường hợp cụ thể, Ban Tiếp công 

dân xây dựng văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện làm cơ sở 

trả lời công dân hoặc đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện. 

đ) Các nội dung khác không quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo 

Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy 

trình tiếp công dân. 

Điều 6. Việc tiếp công dân đột xuất của Chủ tịch UBND huyện 

1. Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân đột xuất đối với các vụ việc quy 

định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân và các trường hợp cần thiết khác. 

2. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch UBND huyện quyết định thời 

gian, địa điểm, thành phần tham gia tiếp công dân đột xuất. Ban Tiếp công dân 

huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và 

các công việc liên quan để phục vụ buổi tiếp công dân đột xuất của Chủ tịch 

UBND huyện. 

Điều 7. Việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện 

1. Lịch tiếp công dân thường xuyên 

Tiếp công dân thường xuyên được thực hiện vào tất cả các ngày làm việc 

trong tuần. Thời gian tiếp công dân được quy định trong Nội quy Tiếp công dân 

và niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân. 
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2. Thành phần tham gia tiếp công dân thường xuyên 

- Ban Tiếp công dân huyện phân công công chức làm nhiệm vụ thường 

trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy cử đại diện phối hợp 

cùng Ban tiếp công dân huyện tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công 

dân cấp huyện theo quy định của Điều 13 Luật Tiếp công dân. 

- Thanh tra huyện phối hợp với Ban Tiếp công dân thực hiện việc tiếp 

công dân trong các trường hợp cần thiết. 

3. Công chức thường trực tiếp công dân phải đảm bảo trang phục chỉnh tề, 

đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định. 

4. Quy trình tiếp công dân thường xuyên: Được thực hiện theo Thông tư 

06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy trình tiếp 

công dân. 

Chương III 

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN 

Điều 8. Trách nhiệm chung 

1. Các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở có trách nhiệm thông 

báo bằng văn bản tới Ban Tiếp công dân huyện về họ tên, chức vụ, số điện thoại 

của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại Trụ sở 

tiếp công dân huyện. 

2. Người được giao nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại Trụ sở có 

trách nhiệm: 

a) Thực hiện đúng quy trình tiếp dân. 

b) Phối hợp chặt chẽ với Thường trực tiếp công dân của các cơ quan khác 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

c) Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Trụ sở. 

d) Chấp hành sự điều hành của lãnh đạo Ban Tiếp công dân huyện khi xử 

lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một 

nội dung hoặc các vụ việc phức tạp. 

3. Căn cứ tình hình thực tế, Ban Tiếp công dân huyện và công chức 

thường trực tiếp công dân của các cơ quan thống nhất bố trí, sắp xếp việc tiếp 

công dân cho phù hợp. 

Điều 9. Trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ thường trực tiếp công 

dân của Văn phòng Huyện ủy 

1. Tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và 

những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Huyện ủy. 
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2. Thống nhất lịch và chuẩn bị nội dung tiếp công dân của Thường trực 

Huyện ủy khi có yêu cầu. 

Điều 10. Trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ thường trực tiếp 

công dân của Ủy ban kiểm tra huyện ủy 

Tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban kiểm tra Đảng cấp mình và cấp dưới; tiếp nhận, xử lý 

khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất công 

chức, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban kiểm tra huyện ủy. 

Điều 11. Trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ thường trực tiếp 

công dân của Văn phòng Hội đồng nhân dân - UBND huyện 

1. Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Hội đồng 

nhân dân, UBND huyện liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

Hội đồng nhân dân, UBND huyện. 

2. Thống nhất lịch và chuẩn bị nội dung tiếp công dân của Thường trực 

Hội đồng nhân dân, UBND huyện khi có yêu cầu. 

Điều 12. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND - UBND huyện 

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và pháp luật 

về toàn bộ hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện. 

2. Chỉ đạo xử lý, giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh tại Trụ sở 

Tiếp công dân huyện. 

3. Bảo đảm điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công 

dân, phối hợp các cơ quan chức năng, Công an huyện bảo đảm an ninh, trật tự, 

an toàn tại Trụ sở tiếp công dân huyện. 

4. Duy trì mối quan hệ với các cơ quan phối hợp về thực hiện nhiệm vụ 

được phân công.  

Điều 13. Trách nhiệm của Ban Tiếp công dân huyện 

1. Phân công công chức làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại Trụ 

sở Tiếp công dân huyện; lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân thực hiện pháp luật khiếu 

nại, tố cáo; phân loại, xử lý đơn theo quy định của pháp luật. 

2. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, các điều kiện cần thiết phục vụ việc tiếp công 

dân định kỳ và đột xuất của Chủ tịch UBND huyện; phối hợp với Văn phòng 

Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị phòng họp và điều kiện 

cần thiết cho việc tiếp dân của lãnh đạo huyện uỷ, HĐND huyện khi có yêu cầu. 

3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn cử người phối hợp 

tiếp công dân đối với các vụ việc đông người, phức tạp hoặc các vụ việc theo chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND huyện. 
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4. Yêu cầu cơ quan Công an xử lý những người có hành vi gây rối trật tự 

công cộng, vi phạm nội quy, quy chế tiếp công dân, vi phạm pháp luật; hỗ trợ 

đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân. 

5. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn giải 

quyết đơn, vụ việc do Chủ tịch UBND huyện giao hoặc do Ban Tiếp công dân 

cấp huyện chuyển đến; yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin về kết quả xử lý, 

giải quyết đơn, vụ việc. 

6. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc phạm vi trách 

nhiệm của Ban Tiếp công dân huyện để báo cáo Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND 

huyện. 

Điều 14. Trách nhiệm của Công an huyện 

Phân công lực lượng nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự trong các 

ngày tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất của Lãnh đạo huyện, các ngày tiếp 

công dân thường xuyên khi có yêu cầu của Ban tiếp công dân huyện; có biện 

pháp xử lý kịp thời những người vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy tiếp công 

dân, gây rối trật tự, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tính mạng của công chức 

tiếp dân, xâm phạm tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân. 

Điều 15. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, 

thị trấn  

1. Cử người tham gia phối hợp tiếp công dân theo Điều 5, Điều 7 Quy chế 

này và khi có yêu cầu của Ban Tiếp công dân huyện; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài 

liệu, nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình để hướng dẫn, 

trả lời công dân. 

 2. Báo cáo, cung cấp kịp thời kết quả xử lý đơn thư, giải quyết vụ việc 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do UBND huyện giao hoặc do Ban Tiếp 

công dân chuyển đến. 

 3. Báo cáo kịp thời với UBND huyện (thông qua Ban Tiếp công dân 

huyện) những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phát sinh tại địa phương, các 

vụ việc dự báo sẽ khiếu nại, tố táo vượt cấp; phối hợp với Ban Tiếp công dân 

huyện tiếp dân, hướng dẫn, giải thích, có biện pháp để đưa công dân trở về địa 

phương. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Chế độ giao ban  

Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc các trường hợp đột xuất khác, Ban Tiếp 

công dân huyện chủ trì giao ban với các cơ quan tham gia phối hợp tiếp công 

dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện và các cơ quan có liên quan để kịp thời trao 

đổi thông tin, tình hình về công tác tiếp công dân, thống nhất việc trả lời công 

dân hoặc hướng dẫn, chuyển đơn, đôn đốc giải quyết hoặc xử lý các tình huống 

phát sinh liên quan đến việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện. 



 8 

 Điều 17. Tổ chức thực hiện 

Các cơ quan tham gia phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân, 

các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện 

Quy chế này.  

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc 

hoặc có những điểm không phù hợp, Văn phòng HĐND - UBND huyện cùng 

các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời trao đổi, xem xét, tổng hợp để trình 

UBND huyện sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Như Huệ 
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