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QUYET DINH
Ban hành Quy ch tip cong dan cüa
S& Van hóa, The thao và Du ljch tinh BInh Dung
GIAM DOC S VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH
('an ci- Quye't djnh s 14/2020/QD- UBND ngày 04/6/2020 cza Uy ban nhán
dan tinh Blnh Du-ang ye vic ban hành quy djnh ch&c náng, nhiém vu, quyên hgn
Va CO' CaU to cht-c cia SO' Van hóa, The thao và Du ljch tinh BInh Dzto'ng,
Can th Lu2t Tiêv cOngdan ngày 25 tháng 11 näm 2013,' Luat Khié'u ngi
ngày 11 tháng 11 nám 2011; Lut TO cáo ngày 12 tháng 6näm 2018,'
Can th Nghi djnh sO' 64/2014/ND-CP ngày 26 tháng 6 nám 2014 cüa ChInh
Phii quy djnh chi tiêt thi hành m5t sO dieu cia Lut Tiép cOng dan; Nghj d/nh sO
124/2020/ND-CT ngày 19 tháng 10 nàm 2020 cüa ChInhphi Quy djnh chi tiêt mç5t
sO diêu và bin pháp thi hành Lut Khiéu nai, Nghj djnh sO 31/2019/ND-CF ngày
10 tháng 4 näm 2019 cia ChInhphz Quy djnh chi tiêt mç3t sO diêu và binpháp thi
hành Luát To cáo,
Can c& Thong tu' sO' 04/2021/TT-TTC'P ngày 01/10/2021 cza Thanh tra
ChInh phü Quy djnh quy trinh tiêp cOng dan;
Theo d nghj cta Chánh Thanh tra SO,
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch tip cong dan cüa S
Van hóa, The thao va Du ljch tinh BInh Dircmg.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày ban hành, thay th
Quyet djnh so 264/QD-SVHTTDL ngày 03/5/2017 cüa Si Van hóa, The thao và
Du ljch tinh BInh Dung ye vic ban hành Quy ché to chüc tiêp cOng dan cüa Sâ.
Diu 3. Chánh Van phông S&, Chánh Thanh tra S, Thu truOng các phông,
dcm vi true thuc S và các tO chüc, cá nhân Co lien quan chju trách nhim thi hành
Quyêt djnh này./. ,
,
GIAM DOC
No.i nIzn:
-NhuDiêu3;
-1JBNDtinh;
- Thanh tra tinh;
- Ban Giám doe;
- Luu: VT, TI'r, P12.
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHjA VIT NAM
Dc 1p — T do — Hnh phüc

UBND TINH BINH DU'gNG
S VAN HOA, THE THAO VA DU LICH

QUY CHE TIEP CONG DAN
CUA S VAN HOA, THE THAO vA DU L!CH
(Ban hành kern theo Quyé't dinh s Osf /QD.-SVHTTDL, ngày £5thangOi nám 2022
cia So' Van hóa, The thao và Du ljch tinh BInh Du'o'ng)
Chtrorng I
NHUNG QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Phtm vi và di ttrçng áp diing
1.Quy ch nay quy djnh vic tip cong dan ti Sâ Van hóa, Th thao và Du
ljch tinh BInh Dung.
2. Quy ch nay áp ding di vii Giám dc Si, Chánh Thanh tra S&, cong chirc
Si Van boa, The thao va Du ljch duçic phân cong lam nhim vii tiêp cong dan và to
chüc, cá nhân dsên khiêu ni, to cáo, phãn ánh, kiên nghj các ni dung thuc thâm
quyên giái quyêt cUa S&.
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Dieu 2. Mic dich cua viec tiep cong dan
1.Huàng dn cong dan thrc hin quyn khiu nai, t cao, phán ánh, kin nghj
theo dung quy djnh cüa pháp 1ut, gop phân tuyên truyên, phô biên pháp 1u.t.
2. Tip then khiu nai, t, cáo, phán ánh, kin nghj thuc thm quyn giái
quyêt cüa Giám doe Si Van hóa, The thao và Du ljch dé xem xét, giãi quyêt theo
quy djnh cüa pháp 1ut.
A

A

A

Dieu 3. Nguyen tac tiep cong dan
1.Vic tip Cong dan phãi ducrc tin hành ti dja dim tip cong dan cüa S&
Van hóa, The thao và Du ljch.
2. Vic tip Cong dan phái bão dam cong khai, dan chü, kjp thôi; thu t%ic don
gián, thi4n tin; gi bI mt và bâo dam an toàn cho ngui to cáo theo quy djnh cüa
pháp 1ut; bão dam khách quan, bInh d.ng, không phân bit di xir trong khi tip
cong dan.
3. TOn trng, to diu kin thun igi cho cong dan thirc hin vic khiu ni, t6
cáo, kiên nghj, phán ánh theo quy djnh cUa pháp 1ut.
Diu 4. Các hành vi bj nghiêm cm
1. Gay phin h, sách thiu hoc can tth ngithi dn khiu ni, tt cáo, kin
nghj, phãn ánh.
2. Thiu trách thim trong vic tip cong dan; lam mt hoc lam sai 1ch thông
tin, tài 1iu do nguôi khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phãn ánh cung
cap.
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3. Phân bit di xir trong khi tip cong dan.
4. Lçi diing quyn khiu nai, t cáo, kin nghj, phàn ánh d gay ri trt tir
Cong cong.
5. Xuyên tac, vu khng, gay thit hti cho co quan, t chüc, don vj, cá nhân.
6. De d9a, Xüc phm co quan, t chrc, don vj, nguài tip cong dan, ngithi thi
hành cong vii.
7. KIch dng, cixô'ng ép, di d, lôi kéo, mua chuc nguñ khác tp trung dOng
nguii ti ncvi tiêp cong dan.
8. Vi pham các quy djnh khác trong ni quy, quy ch tip cong dan.
Chiwng II
TO CHC, QUAN L'' vA THEO DOI VIC TIEP CONG DAN
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Iheu 5. Da diem tiep cong dan
1. Dja dim tip cong dan dt ti tng 1, tháp B, Tôa nhà Trung tarn Hành
chInh tinh BInh Duong, dung Lê Lgi, phu&ng Hôa Phü, thành phô Thu Dâu Met,
tinh BInh Duong.
2. Dia dim tip dan phâi khang trang, ljch sr, bão dam các diu kin vt chat
cn thiêt dé cong dan den trInh bay khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phán ánh duçic dê
dàng, thun igi.
3. Dja dim tip dan phái niêm yt cong khai ni quy tip cong dan va ljch
tiêp cong dan (thai gian, chtrc vii ngui tiêp cong dan).
Diu 6. Thô'i gian, hInh thü'c tip cong dan
1. S& Van hóa, Th thao va Du ljchthirc hin tip cong dan trong giô hành
chInh cüa tat ca các ngày lam vic trong tuân (tth ngày nghi, ngày 1 theo quy djnh
cüa pháp 1ut) dithi cac hInh thi.rc tiêp cong dan thu&ng xuyên, djnh k' và dt xuât.
2. Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch có trách nhim cir cong chüc tiêp cong
dan thithng xuyên vào các ngày lam vic trong tuân.
3. Giám dc Si tip cong dan djnh k' vào ngày thu tu, tun thu hai hang
thang.
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Dieu 7. Thirc hiçn tiep cong dan
don thI nguôi tip cOng
1.Khi cong dan dn trInh bay trirc tip va khOng
dan huóng dan cong dan viêt don khiêu nai, to CáO, kiên nghj, phán ánh hoc ghi
chép day dñ, trung thirc, chInh xác nOi dung trInh bay cüa cong dan; ni dung nao
chua rO thI de nghj cong dan trInh bay them, sau do d9c lai cho cong dan nghe và dé
nghj hQ k ten hoc diem chi xác nh.n vào van bàn.
.A

*

*

co

2. Tri.r?mg hqp cong dan dn trInh bay và có don vOi ni dung cii th& rO rang,
có the xac djnh duqc rô tInh chat vi vic và Co quan có thâm quyên giãi quyêt thI
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nguñ tiêp cong dan huóng dn cong dan g1ri dm dn c quan có thm quyn d
duoc xem xét, giâi quyêt theo quy djnh cUa pháp 1ut.
3. Truông hçp nhiu ngui dn khiu ni, t cáo, kin nghj, phãn ánh v cüng
môt nôi dung thI ngui tiêp cong dan huOng dan h9 ci ngtthi di din dê trInh bay;
ghi lai ni dung trInh bay và dê nghj nguôi dai din k ten ho.c diem chi xác nhn
vào van bàn.
4. Tru&ng hçip cong dan trInh bay thiu ni dung, vüa có ni dung khiu n.i,
vira có ni dung t cáo, kiên nghj, phán ánh thI ngithi tiêp cong dan huang dan cong
dan thc hin vic khiêu ni, to cáo, kin nghj, phãn ánh theo quy djnh cüa pháp
luât.
5. Victip nhn, ghi chép ni dung khiu n,i, t cáo, kin nghj, phán ánh và
vic hung dan cong dan viêt don phãi duqc ghi vào So tiêp cong dan hoac dirçic
nhâp vào phân mêm co sO dt 1iu ye tiêp cong dan.
Diu 8. Trách nhim cüa ngtrôi tip cong dan
1. Khi tip cong dan, ngui tip cong dan phãi mc trang phiic chinh t, có
deo the cOng chirc hoc phü hiu theo quy djnh.
2. Yêu cu ngu?yi dn khiu nai, t cáo, kin nghj, phân ánh nêu rO h9 ten, dja
chi ho,c xuât trmnh giây ti tüy than, giây üy quyên (nêu có); có dan hoc trInh bay
rO ràngni dung khiêu nai, to cáo, kiên nghj, phán ánh; cung cap thông tin, tài 1iu
can thiêt cho viêc tiêp nh.n,
1 vi1 vic.
3. Co thai d dung mirc, ton tr9ng cOng dan, Ing nghe, tip nh.n don khiu
nai, to cáo, kin nghj, phán ánh hoc ghi chép day dü, chInh xác ni dung ma ngi.rèi
den khiu nai, tO cáo, kiên nghj, phãn ánh trInh bay.
4. Giãi thIch, hmmg dk cho nguôi dn khiu ni, t cáo, kin nghj, phãn anh
chip hành chü truong, duông lôi, chInh sách, pháp 1ut, két 1un, quyêt djnh giái
quyêt dâ có hiu 1c pháp 1ut cüa Co quan có thâm quyên; huóng dan ngui khiêu
ni, t cáo, kin nghj, phãn ánh den dung co quan hoc ngui có thâm quyên giái
quyêt.
5. Trirc tip xir 1 hoc phân loai, chuyn don, trInh ngu?Yi Co thm quyên xu
1 khiêu nai, tO cao, kiên nghj, phãn ánh; thông báo kêt qua xi:r 1 khiêu nai, to cáo,
kiên nghj, phàn ánh cho cOng dan.
6. Yêu cu ngithi vi pharn ni quy noi tip cong dan ch.m dirt hành vi vi
phm; trong tru&ng hqp can thiêt, 1p biên bàn ye vic vi phm và yêu câu co quan
chi.'rc nàng xir 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut.
7. Chun bjdy dU diu kin, phuong tin lam vic (S tip cong dan, gi.y t?y,
may ghi am,...) dê sü diving khi tiêp Cong dan.
Diu 9. Trách nhim cüa Giám dóc S trong vic trrc tip tip cong dan
1. Giám dc Sâ phãi trrc tip tip cong dan d 1ng nghe, xem xét, giài quyt
và chi dao vic giái quyét các khiu ni, to cáo, kiên nghj, phãn ánh thuc thârn
quyên cüa mInh hoc thuc thâm quyên cüa ngithi dirng dâu co quan, don vj cap

HO
TH
vA

LCH

4
duói trong cong tác tip cong dan, xCr 1 dan và giãi quyt khiu ni, t cáo, kin
nghj, phàn ánh.
2. Vic tiêp cong dan cüa Giám doe Sâ phái duqc cong chic giüp vic ghi
chep day dü vao So tiêp cong dan hoc nhp thông tin vào Ca s& dü 1iu quôc gia
ye cong tác tiêp cong dan, giái quyêt khiu ni, to cáo, kiên nghj, phãn ánh ho.c
phân mêm quàn 1 cong tác tiêp cong dan và duçic 1uuti noi tip cong dan. kin
chi dao cüa Giám doe So trong vic giâi quyêt các khiêu ni, tO cáo, kiên nghj, phãn
anh ti dja diem tiêp cOng dânphài duc 1p thành van bàn và gui cho các ca quan,
to chOc, dan vj có lien quan dê triên khai thc hin theo dOng yêu câu, ni dung chi
dao; an djnh thOi gian giài quyêt phü hçp vOi quy djnh cüa pháp 1u.t và cci quan, to
chOc, dan vj có trách nhim giái quyêt phài gOi kêt qua giâi quyêt cho cong dan duçic
biêt.
3. Khi tip cOng dan, nu v11 vic rô rang, cii th& có ccr sO và thuc thm quyn
giãi quyêt thI Giám dOe SO phài trà Ri ngay cho cOng dan bitt; nêu vit vic phOc tp
can nghiên cüu, xem xét thI nói rO thOi hn giãi quyêt và nguOi can lien h dê biêt
kêt qua giái quyêt.
4. Kt thác vic tip cong dan, Giám dc SO ban hành thông báo kt 1un vic
tip cong dan.
Diu 10. Nhüng tru?rng hqp dtrçrc tü chôi tip cong dan
NguOi tip cOng dan dugc tO chi tip nguOi den noi tip cong dan trong các
trumg hqp sau day:
1. NguOi trong tInh trng say ruçlu bia ho.c do dung chat kIch thIch, nguOi
mac bnh tam than, hoc mit bênh khác lam mat khà näng nhn thOc hoc khà näng
diêu khiên hành vi cüa mInh;
2. NguOi có hành vi de d9a, xiic pham ca quan, t chOc, dan vj, nguOi tiêp
cong dan, nguOi thi hành cong vi hoc có hành vi khác vi pham ni quy nai tiêp
cong dan;
3. NguOi khiu nai, t cáo v v¼1 vic dä giâi quyt dung chInh sách, pháp Iut,
dt.rgc co quan nhà nuOc có tham quyên kiêm tra,,rà soát, thông báo bang van bàn và
dä dugc tiêp, giãi thIch, huOng dn nhung vn cO tInh khiêu nai, to cáo kéo dài;
4. Nhüng truông hcip khác theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 11. Theo dôi, quãn I vic tip cong dan
Vic tip cOng dan dn khiu nai, t cáo, kin nghj, phàn ánh phãi duqc ghi
vào SO tiêp cong dan hoc nhp thông tin vào Ca sO dü lieu quOc gia Ye cong tác
tiêp cong dan, giãi quyêt khiêu nai, to cao, kiên nghj, phàn ánh ho.c phân mêm quân
1 cong tác tiêp cong dan.
St tip cong dan ducic thirc hin theo Mu sé 03 ban hành kern theo Thông ttr
so04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cüa Thanh tra ChInh phO Quy djnh quy trInh
tiêp Cong dan.
Chtwng III
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TO CHU'C THUC HIN
Diu 12. Trách nhim cüa Chánh Thanh tra S&
1.Chánh Thanh tra Sâ gip Giám dc S& t, chüc tip cong dan, Va trirc tip
tham gia tiêp cong dan; tham miru cho Giám dôc Si xem xét, giãi quyêt khiêu ni,
to cáo cUa cong dan thirc hin nghiêm tue các nhim vii, trách thim theo Quy ch
nay và quy djnh cüa pháp 1u.t.
2. Chánh Thanh tra Sâ có trách thim trin khai thirc bin Quy ch nay, trong
qua trInh thirc hin neu có nhffiig quy djnh nào khác vOi Quy chê nay, Chánh Thanh
tra Si phái kjp thii kiên nghj, si:ra doi, bô sung cho phü hqp vài quy djnh hin hành.
Diu 13. Khen thirö'ng và xtr t vi phm
1. T chüc, cá nhân có thành tIch trong cOng tác tip cOng dan dixçic biu
dumg, khen thu&ng kjp thii theo quy djnh cUa pháp 1u.t.
2. T chiirc, Ca nhân vi phm các quy djnh cUa Quy ch nay thI tüy theo tInh
chat, müc dO ma bj xü 1 theo quy djnh cüa pháp 1u.t.
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Dieu 14. Cong tac bao cao
Thanh tra S& có trách nhim tng hçp tlnh hInh, kt qua vâ tham muu báo cáo
cong tác tiêp dan vi Thanh tra Tinh, Thanh tra BO Van hóa, The thao và Du Ijch và
co quan có thâm quyên theo djnh k' qu, 6 tháng, 9 thang, nàm hoc báo cáo
xuât khi có yêu câu.

