
UBND TINH LING SON CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VI1T NAM 
sO' TU' PHAP Dc 1p - Tii' do - Hnh phüc 

So: 158 /QD-STP Lqng Son, ngày 31 tháng 5 nàm 2022 

QUYET DNH 
Ban hành ni quy tiêp cong dan 

tii d!a  diem tiêp cong dan cüa So' Tu pháp tinh Ltng So'n 

GIAM DOC S TU' PHAP TINH LING S(iN 

Can ct'c Lut Tiêp cong dan ngày 25 tháng 11 nOm 20/3,' 

COn ci'Lut Khiêu nii ngày 11 tháng 11 nOm 2011,' 

COn c& Lit To cáo ngày 12 tháng 6 nOm 2018; 

COn ct iVghj djnh so 64/2014/ND-cP ngày 26 tháng 6 nOm 2014 cia 

Chinh phii quy djnh chi tiEt m3t sá diu cia Lut Tip cOng dOn; 

COn ci- ThOng tic s 04/2021/TT-TTCP ngày 01 thOng 10 nOm 2021 cia 

TOng Thanh tra Chmnh phá quy djnh quy trInh tiê'p cOng dOn; 

COn ci Quyét djnh sO' 31/2021/QD-UBND ngày 28 tháng 10 nOm 2021 cüa 

UBND tinh v viçc quy djnh chic nOng, nhiçm vy, quyn hin vO co cd'u td chic 

cza Sà Tic phOp tinh Lang So'n, 

COn ci'c QuyOt djnh sO' 154 /QD-STP ngOy 30 thOng 5 nãm 2022 cza GiOm 
dOc Sà Tic phOp tinh Lgng Scm Ban hành Quy ché tiêp cOng dOn cua Sà Tu'phOp 
tinh Lang San; 

Xét dé nghj ChOnh Thanh tra Sà TitphOp. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Ni quy tip cong dan tai  dja 

diem tiêp cong dan cüa S Tu pháp tinh Lang Sun. 

DiêL1 2. Quyêt djnh nay có hiu hrc k ttr ngày k', thay th Quyt djnh s 
34/QD-STP ngày 05/3/2020 cOa Giárn doe So Tir pháp tinh Lang Son ban hàrth 
ni quy tiêp cOng dan t.i SO Tir pháp tinh Lang Son. 

Diu 3. Chárih Van phOng SO, Chánh Thanh tra SO, Trtthng các phông 

chuyên mOn cia SO, Thu truOng các don vj sr nghip trijc thuc SO và to chirc, 

Ca nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt dinh này./. 

jVcmi n/ian: M DOC 
- Than N tra Bô Tir phãp; 
- Thanh tra tinh; 
- Nhts Diéu 3; 
- Lânti dao SO 
- Ltru: VT. 



N CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc1p—Trdo- Flanh phác 

   

NO! QUY TIEP CONG DAN 
(Ban hành kern theo Quye't djnh Sd: 158/QD-STP ngày 31/5 /2022 cza 

Giám ddc So' Tic pháp tinh Lqng San) 

Diêu 1. To chu'c tiêp Cong dan 
1. Tiêp cong dan djnh kS': 
Giám dc Si TLr pháp tip cong dan dlnh kS' vào ngày 09 hang tháng, 

trithng hop trüng vâo ngày nghi, ngày 1 thI thirc hin vào ngày lam vic tiêp 
theo Ein k. 

Trthng hop Giám dc So' bn cOng tác dt XULt khOng th tiêp cong dan 
theo [ch thI u' quyn cho Phó Giám dc So' ho.c Chánh thanh tra So' tip cOng 
dan. 

2. Tip cong dan dt xuât: Ngoài vic tip cong dan djnh kSr, Giám dc So' 
tip cOng dan dt xu.t trong các trumg hop: 

- Vii vic phirc tap, có nhiêu ngithi tham gia, lien quan dn trách nhim 
cüa nhiu phông chuyôn môn, don vj trrc thuc. 

- Viii vic nu không chi djo, xem xét kjp thai có th gay ra hu qua 
nghiêm trong hoäc có th dn cthn hüy hoi tài san cüa Nhà nuâc, cüa tp the, 
xâm hai  dn tInh mng, tài san cita nhân dan, ãnh hro'ng dn an ninh, chInh tn, 
trât ti.r, an toàn xã hi. 

2. Tip cong dan thi.ro'ng xuyên: 
Cong chirc thanh tra tip cong dan thiro'ng xuyên t?i  dja diem tiêp cOng 

dan ci1a So' Tix pháp. 
Diu 2. Thôi gian, dla  diem tiêp cOng dan 
1. Thii gian tip cOng dan: 
Tiêp cOng dan trong gia hành chInh vão ngày lam vic trong tun (Tr thir 

hai dn tho' sáu hang tun): 
- Bui sang: Tü 07 gio' 00 phCit den 11 gio' 30 pho't; 
- BuM chiu: Tr 13 gio' 30 phüt den 17 gii00 phiit. 
2. Dja dim tip cong dan: 
PhOng Tip cOng dan, tng 1 trii so' So Tii pháp tinh Lang Son, dja chi so 

623, duang Ba Tniêu, phtthng DOng Kinh, thânh phô Lang Son, tinh Lang Son. 
Diu 3. Quyn và nghia vy cüa cong dan khi dn no'i tip cong dan 
1. Quyn cüa cong dan: 



a) TrInh bay nhung nôi dung khiu ni, to cáo, kiên nghi, phán ánh vâ. 
dtigc huàng din, giái thIch, trá ki v ni dung dã trmnh bay; 

b) Khiu nai, t cáo v hánh vi vi pham pháp 1ut cüa ngithi tiëp cong 
dan; 

c) Nhn thông báo v vic tip nhn, kt qua xcr I khiêu ti, to cáo, kiên 
ngh, phán ánh; 

d) Tri.rng hp ngt.ri khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phán ánh không str 
diing thông thto ting Viêt thi có quyn scr diing ngi.thi phiên djch; 

d) Các quyn khác theo quy djnh cOa pháp 1ut ye khiêu ni, to cáo. 
2. Nghia vt1 cüa cOng dan: 
a) Khi den nai tiêp cong dan, cong dan mc trang phic chiith t gçn 

gang, kin dáo phi hap vi van hóa truyn thông cüa ngt.thi Vit Narn; 
b) Nêu rO ho ten, dia chi hoãc xut trInh giy t t11y than, giây i1y quyên 

(nu có); 
c) Co thai do ditng muc, ton tr9ng di vri ngithi tiêp cong dan; 
d) Nghiêrn chinh chip hânh ni quy tip cOng dan và hucng dn cüa 

nguii tiêp cong dan. Không có hành vi gay ri, lam ánh hu&ng den an ninh, trât 
tu, an toân, v siah ncii tip cOng dan; Không mang theo vu khI, chat n& chat dê 
cháy; 

d) TrInh bay trung thirc sir vic, cung cp thông tin, tài [iou lien quan den 
ni dung khiu nai, t cáo, kin nghj, phãn ánh; k hoc diem chi xác nhn 
nhüng ni dung trmnh bay dã dt.rçc ngi.thi tip Cong dan ghi chép lai; 

e) Tru&ng hap có nhiu ngu?ii dn nai tiêp cong dan dê khiêu ni, tO cáo, 
kiên ngh, phãn ánh ci1ng mt nti dung thI yêu cu cCr d.i din dé trinh bay vâi 
can b tiêp cong dan; 

g) Chju trách nhim truYc pháp 1ut v ni dung khiêu ni, tO cáo cüa 
mInh. 

Diu 4. Trách nhim cila nglrô'i tip cong dan 
1. Khi tip cong dan, ngithi tip cong dan phâi báo dam trang phc chinh 

t có deo the cOng chtrc, viên chirc hoc phü hiu theo quy dnh. 
2. Yêu cAu nguYi dn khiu nai, t cáo, kin nghj, phán ánh nêu rO h9 ten, 

dja chi hoc xut trInh giy ti thy than, giy üy quyn (nu có); có don hoc 
trInh bay rO rang nôi dung khiêu ni, t cáo, kin nghj, phán ánh; cung cap thông 
tin, tâi lieu cn thiêt cho viêc tiêp nh.n, th l vii vic. 

3. Co thai do ding mirc, ton trQng cong dan, lang nghe, tiép nhn don 
khiu nai, tO cáo, kiOn nghi, phán ánh hoäc ghi chép day dü, chinh xác ni dung 
ma nguYi den khiêu nai, to cáo, kin nghj, phán ánh trInh bay. 

4. Giái thIch, Eurng dn cho ngithi dn khiu nii, t cáo, kiên nghj, phán 
ánh chp hânh chu trircrng, dithng 1i, chInh sách, pháp lut, kCt luãn, quyOt djnh 



giái quyt dA có hiêu krc pháp 1ut ctia Ca quan có thâm quyên; huOng dn nguôi 

khiêu nii, to cáo, kin nghj, phán ánh den diing Co quan holtc nguôi có thm 

qUyêfl giâi quyêt; Truông hçcp cOng chrc tiêp cong dan thây cong dan thuc 

trung hap dwc tr chM tip cong dan theo Diu 5 quy ch nay phái kjp thai 

báo cáo ngay sir vic dn Chánh Thanh tra d báo cáo Giám dc SO ban hành 

Thông báo ti'.r chM tip Cong dan theo quy djnh. 

5. Trirc tip xr 1 hoc phãn 1oi, chuyn don, trInh nguOri có thm quyn 

xi:r 1 khiêu nai,  t cáo, kin nghj, phán ánh; thông báo kt qua xü I khiu n.i, 

t cáo, kin nghi, phàn ánh cho cong dan. 

6. Yêu cu ngithi vi pham ni quy noi tiêp cong dan châm di.rt hành vi vi 

phm; trong trirng hap cn thit, Ep biên ban v vic vi phm và yêu cAu co 

quan chüc nãng xCr 1 theo quy djnh ciia pháp 1ut. 

Diu 5. Nhüng trtrOng hçrp du'çrc hr chôi tip cong dan 
Ngui tip cOng dan dircic tir chi tip ngiRii dn noi tip cOng dan trong 

các trueing hçip sau day: 
I. Nguxi trong tInh trng say do dung ch.t kIch thIch, ngithi mc bnh 

tam thin hotc mt bnh lchác lam mt khá näng nhn thirc hoc khá nàng diu 

khiên hành vi cüa mInh. 

2. Ngui có hành vi de d9a, xüc phtm ca quan, t chirc, clan v, ngwYi tiêp 

cong dan, ngiri thi hành cOng vit hoãc có hành vi khác vi phm ni quy noi tip 

cong dan. 

3. Ngithi khiëu ni, to cáo v vii vic dã giâi quyêt dting chInh sách, pháp 

1ut, dugc co quan rthà nirâc có thm quyn kim tra, rà soát, thông báo b.ng 

van ban và dã dirqc tip, giái thIch, huOng dn nhung vn c tInh khiu nai, to 

cáo kéo dài. 

4. Nh&rtg tru&ng hap khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

IJiêu 6. Diêu khoãn thi hãnh 
Ngithi tip cOng dan và các t chüc, cá nhân Co lien quan den noi tip 

cong dan phái chAp hành vá thirc hin nghiêm tue Ni quy nay.!. 
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