
UBND HUYỆN CÔN ĐẢO 

THANH TRA HUYỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /QĐ-TTr Côn Đảo, ngày         tháng        năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình tiếp công dân 

tại Trụ sở Thanh tra huyện Côn Đảo 

 

CHÁNH THANH TRA HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

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

Chính phủ về quy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Chủ tịch 

UBND huyện Côn Đảo về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Côn Đảo, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp công dân tại 

Trụ sở Thanh tra huyện Côn Đảo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3: Cán bộ, công chức, người lao động của Thanh tra huyện Côn Đảo 

và cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để t/h); 

- UBND huyện (b/c); 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện; 

- Lưu: VT, TTr. 
 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Bùi Hữu Thế 
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UBND HUYỆN CÔN ĐẢO 

  THANH TRA HUYỆN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

QUY TRÌNH 

Tiếp công dân tại Trụ sở Thanh tra huyện Côn Đảo 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-TTr ngày      tháng      năm 2021 

của Chánh Thanh tra huyện huyện Côn Đảo) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy trình này quy định quy trình tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Thanh tra huyện Côn Đảo. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cán bộ, công chức Thanh tra huyện và người tiếp công dân. 

2. Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến trình bày trực tiếp tại 

Trụ sở Thanh tra huyện Côn Đảo. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ tiếp công dân tại Thanh tra huyện. 

Điều 3. Mục đích của việc tiếp công dân 
1. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền 

giải quyết của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xem xét, giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 4. Việc từ chối tiếp công dân 
Người tiếp công dân được từ chối tiếp công dân trong các trường hợp 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Luật Tiếp công dân và phải giải thích 

cho công dân được biết lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách 

tiếp công dân. 

Trường hợp từ chối tiếp công dân theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật 

Tiếp công dân thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân ra 

Thông báo từ chối tiếp công dân. Thông báo được thực hiện theo Mẫu số 01 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh 

tra Chính phủ. 

 

 

Chương II 

QUY TRÌNH TIẾP NGƯỜI KHIẾU NẠI, NGƯỜI TỐ CÁO, 

NGƯỜI KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 
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Mục 1 

XÁC ĐỊNH NHÂN THÂN CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI, NGƯỜI TỐ 

CÁO, NGƯỜI KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

 

Điều 5. Xác định nhân thân của người khiếu nại, người tố cáo, người 

kiến nghị, phản ánh 
1. Khi tiếp người khiếu nại, người tiếp công dân yêu cầu họ nêu rõ họ 

tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu 

có). 

2. Khi tiếp người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân 

yêu cầu người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ và xuất 

trình giấy tờ tùy thân. 

Trong quá trình tiếp người tố cáo, người tiếp công dân phải giữ bí mật 

họ tên, địa chỉ, bút tích người tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo. 

Điều 6. Xác định tính hợp pháp của người đại diện, người được ủy 

quyền, luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý 
1. Trường hợp cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua người 

đại diện là người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người tiếp công dân yêu cầu 

người đại diện xuất trình giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân. 

Trong trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người 

đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện việc khiếu nại thì người tiếp 

công dân đề nghị người được ủy quyền xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy 

quyền của người ủy quyền. 

2. Trường hợp người đến trình bày việc khiếu nại là người đại diện, người 

được ủy quyền của người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 

Luật Khiếu nại thì người tiếp công dân yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh 

việc đại diện, ủy quyền hợp pháp hoặc giấy tờ khác có liên quan. 

Trường hợp người đến trình bày là người đại diện, người được ủy quyền 

hợp pháp thì người tiếp công dân tiến hành các thủ tục tiếp như đối với người 

khiếu nại. 

3. Trường hợp người khiếu nại ủy quyền cho luật sư hoặc trợ giúp viên 

pháp lý thực hiện việc khiếu nại thì người tiếp công dân yêu cầu luật sư hoặc 

trợ giúp viên pháp lý xuất trình Thẻ luật sư, Thẻ trợ giúp viên pháp lý và Giấy 

ủy quyền khiếu nại. 

4. Trường hợp công dân không có giấy ủy quyền hoặc việc ủy quyền 

không theo đúng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu 

nại thì người tiếp công dân 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 việc khiếu nại theo 

đúng quy định. 

 

Mục 2 

TIẾP NHẬN, PHÂN LOẠI, XỬ LÝ NỘI DUNG KHIẾU NẠI, 

TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 
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Điều 7. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
1. Khi công dân đến trình bày trực tiếp và không có đơn thì người tiếp 

công dân hướng dẫn công dân viết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

hoặc ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác nội dung trình bày của công dân; 

nội dung nào chưa rõ thì đề nghị công dân trình bày thêm, sau đó đọc lại cho 

công dân nghe và đề nghị họ ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản. 

2. Trường hợp công dân đến trình bày và có đơn với nội dung cụ thể, rõ 

ràng, có thể xác định được rõ tính chất vụ việc và cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm 

quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 

cùng một nội dung thì người tiếp công dân hướng dẫn họ cử người đại diện để 

trình bày; ghi lại nội dung trình bày và đề nghị người đại diện ký tên hoặc điểm 

chỉ xác nhận vào văn bản. 

4. Trường hợp công dân trình bày nhiều nội dung, vừa có nội dung khiếu 

nại, vừa có nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng 

dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy 

định của pháp luật. 

5. Việc tiếp nhận, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh và việc hướng dẫn công dân viết đơn phải được ghi vào Sổ tiếp công dân 

hoặc được nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu về tiếp công dân. 

Điều 8. Phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
1. Việc phân loại, xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

được căn cứ vào bản ghi nội dung trình bày hoặc đơn của công dân và thực hiện 

theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh. 

2. Ý kiến trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tiếp công dân thì người tiếp 

công dân hướng dẫn công dân viết đơn gửi đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

giải quyết. 

Trường hợp nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị 

mình thì người tiếp công dân tiếp nhận các thông tin, tài liệu để báo cáo người 

có thẩm quyền giải quyết. Nếu công dân cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng 

cứ có liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công 

dân xem xét để tiếp nhận các thông tin, tài liệu, chứng cứ đó. Việc tiếp nhận 

thông tin, tài liệu, chứng cứ được thực hiện bằng giấy biên nhận theo Mẫu số 

02 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của 

Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình tiếp công dân. 

 

Chương III 

TIẾP CÔNG DÂN VÀ QUẢN LÝ, THEO DÕI VIỆC TIẾP CÔNG DÂN 

CỦA CHÁNH THANH TRA HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-05-2021-tt-ttcp-quy-trinh-xu-ly-don-khieu-nai-don-to-cao-don-kien-nghi-phan-anh-484771.aspx
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Điều 9. Trách nhiệm của Chánh Thanh huyện trong việc trực tiếp 

tiếp công dân 

1. Chánh Thanh tra huyện sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ năm hàng 

tuần (hoặc tiếp đột xuất), để lắng nghe, xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc chuyển đến các cơ quan 

có thẩm quyền để giải quyết vụ việc theo quy định. 

2. Việc tiếp công dân của Chánh Thanh tra huyện phải được công chức 

giúp việc ghi chép đầy đủ vào Sổ tiếp công dân hoặc nhập thông tin vào Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh hoặc phần mềm quản lý công tác tiếp công dân và được lưu tại 

nơi tiếp công dân.  

3. Khi tiếp công dân, nếu vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở và thuộc thẩm 

quyền giải quyết thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trả lời ngay cho công 

dân biết; nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì nói rõ thời hạn giải 

quyết và người cần liên hệ để biết kết quả giải quyết. 

4. Kết thúc việc tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị ra thông 

báo kết luận việc tiếp công dân. 

Điều 10. Theo dõi, quản lý việc tiếp công dân 
Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải được 

ghi vào Sổ tiếp công dân hoặc nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc 

phần mềm quản lý công tác tiếp công dân. 

Sổ tiếp công dân được thực hiện theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo 

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

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 
1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn 

đề mới phát sinh, cán bộ, công chức Thanhtra huyện kịp thời báo cáo, đề xuất 

Chánh Thanh tra huyện xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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