
UBND T1NH LiNG SON CQNG HOA xA H01 CIIU NGIIIA VJET NAM 

SO Ti]' PHAP J)c 1p - Tff do - I1anh phüc 

So: 159 /QD-STP
Lgng San, ngày 3] tháng 5 näm 2022 

QUYET DNH 
Ban hành Quy ch thtrc hiên dan cbü trong hot dng 

cüa S& Tir pbãp tinh Lng So'n 

GIAM OOC So TI]' PHAP TINH LNG SOTN 

Can c Nghi djnh s O4/2015-CP ngày 09/01/2015 cüa ChInh phñ v 
vic thrc hin dan chü trong hot dng cüa ca quan hành chinh nhà nuOc va dan 

vi sir nghip cong lap; 
Can cr Thông tu so O1/2016/TT-BN'' ngày 13/01/2016 cia B Ni vi 

huOng dn mt s ni dung cüa Nghi dlnh sO 04/201 5/ND-CP ngày 09/01/2015 

ca ChInh ph ye vic thrc hin dan chi trong hot dng cia Co quan hành 

chinh nhà fluOC và dan v s nghip cong 1p; 

Can c QuyM dnh s 31/2021/QDUB
ngày 28/10/2021 cüa UBND 

tinh Lang Son ye vic quy djnh chc näng, nhim v, quyên hn và CO câu to 

chrc cüa SO Tu pháp; 
Xét dê ngh ci:ia Chánh Van phông sO, 

QUYET DiNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay Quy ch thrc hin dan chiii 

trong hoit dông cüa SO Tu pháp tinh Lang San. 

DIMi 2. Quyêt dnh nay Co hiu 1rc thi hành k tr ngày k và thay th 

Quyêt djnh so 59/QD-STP ngày 10/4/20 17 ciia Giám dOc SO Tu pháp banhành 

Quy chê thirc hin dan chà trong hot dng So Tu pháp. 

Diêu 3. Chánh Van phOng, TruOng các phOng, Thu truO'ng các dan v sir 
nghip trrc thuc SO, cOng chc, viên chrc, nguOi lao dng SO Tu pháp chju 

trách nhirn thi hành Quyêt dnh nay.!. 

- B Tir pháp; 
- UBND tinh; 
- Ban Dan van Tinh i:iy; 
-SôNivv; 
- Länh dao So; 
- Nhtr Diêu 3; 
- Luu: VT, VP. 



CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phuc 

QUY CHE 
Thirc hin dan chü trong hotit dn cüa S& Tur pháp tinh Lang Son 

(Ban hành kern theo Quyét d/nh so: 159 /QD-STP ngày 3 1/5/2022 
cia Giáni dOc Sà Tzzpháp tinh Lng Scm) 

Chirong I 
QUY DINH CHUNG 

Diu 1. Pham vi thêLj chi'nh, dôi tu'çrng áp dung 
1. Quy ch nay quy dnh vic thrc hin dan chii trong các hoat dông nôi 

b cüa S Tir pháp tinh L?ng San; dan chü trong quan h Va giài quyêt cong 
vic cüa Sâ Tu pháp vO'i tO chüc, cá nhân cO lien quan. 

2. Quy ch nay áp diing di vOi các di tucing sau: 
a) Lânh dao Si; 

b) Van phông, Thanh tra, các phOng chuyên mon nghiêp vi, cac dan vi su 
nghip (sau day gçi chung là các phOng, dan vj) tr?c thuôc S& Tx pháp; 

c) Cong chirc, viên chLrc, ngithi lao dng Si Tu pháp; 
d) Ca quan, t chrc, cá nhân có lien quan dn ho?t dông cua So Tix pháp. 

Diêu 2. Myc dich thrc hin dan chü trong hoit dng cüa S& 1u' pháp 
1. Phát buy quyn lam chii cüa cong chüc, viên chic, nguôi lao dng va 

nâng cao trách nhirn cüa nguäi drng dâu co quan, dan vi. 

2. Gop phn xây dirng di ngU cong chic, viên chác, ngu&i lao dng là 
cong bôc ciia nhân dan, có di phâm chat chmnh tij, phárn chat dao dic, IOi sOng, 
nàng hjc và trInh d chuyên môn, nghip vii, lam vic có nãng sut, chat luçing, 
hiu qua, dáp 1i'ng yeu cãu nhim vi thrcc giao. 

3. PhOng ngüa, ngàn chn Va chng các hành vi tham nhng, lang phi, 
quan lieu, phiên ha, sách nhiêu nhân dan. 

Chuo'ng II 

THUC HJN DAN CHU TRONG NOI BQ SO,  TU' PHAP 
Muc I 

TRACH NHIM THVC HIN QUY CHE DAN CHU 
Diéu 3. Trach nhim cüa Giám dc Sô Ttr pháp 

I. Thtrc hiên dan chU trong quán I và diu hành hot dng ciia So Tu 
pháp; trong quãn ii', sü diing, dào tao, bOi du0ng, thirc hin ch d, chInh sách 
dOi vói cOng chirc, viên chü'c, ngu&i lao dng cüa S&. 

2. T chirc các cuc h9p giao ban Lãnh dio S& djnh kS' hang tun, giao 
ban S hang tháng, qu', nAm theo Quy chê lam vic cüa SO d dánh giá kEt qua 



thc hin các nhim v duc giao và d ra các nhim vi, giái pháp chü yu phái 

thirc hin trong thai gian ttci. 

Viêc t chüc Hi nghi cong chrc, viên chirC, ngiRci 
lao dng thrc hin 

theo Diêu 5 Ngh dnh so 04/20151ND-CP, Diêu 7 Quy chê 
nay và theo hu&ng 

dan cüa Cong doàn viên chirc tinh. 

3. Hang näm, to ch(rc dánh giã, phãn loi cOng chrc, viên chrc, ng.thi lao 

dng cüa S theo quy djnh cüa pháp lut hin hành và huàng dn ca Ban T6 

chiic Tnh üy, Si Ni vIi. 

4. 
Ltng nghe kin phàn ánh cüa cong chirc, viên chirc, ngu?i lao dng 

cia So. Khi cong chirc, Viêfl chi'Tc, ngl.r&i lao dng cüa SO däng k &rçic gp và 

có ni dung, l' do ciii the thI bô tn thOi gian thich h.p dê gp và trao dOi. 

5. Thông báo cong khai 
dé cong chirc, viên chirc, nguOi lao dng cüa SO 

biêt nhUng ni dung duçic quy dinh t?i Diêu 8 ca Quy ché nay. 

6. 
Ban hành Quy ché chi tiêu ni b, quân 19 vâ sO ding tài san 

cong cüa 

SO và chi do các dcm vj s nghip trTc thuc SO xãy dmg Quy chê chi tiêu ni • 

b bào dam thiêt thrc, hiu qua, tiêt kim; sO ding tiêt kim kinh phi duqc cap; 

thrc hin các quy djnh ye cOng khai tài chinh. Vic mua sam thiêt bi, phucing 

tin và các loai tài san cüa co quan phài 
thrc hin theo quy djnh cüa pháp lu@. 

7. Thic hin các bin pháp phông ngOa ngän chtn hành vi tham nhüng; 

xO 19 và to diêu kiin dê co quan, to chOc Co thâm quyên xO 19 ngu&i cO hành vi 

tham nhiing; nêu thiêu trách nhim dê xáy ra tham nhüng trong cu quan thI b xir 

19 theo quy djnh cüa pháp lut. 

8. 
Chi do vic cung cp dy dü, kip thOi nhing thông tin, tài lieu, cách 

thOc tO chOc thirc hin, trách nhim thrc hin và trách nhim giãi trInh nhng 

ni dung cOng vjC 
trong co quan duqc quy dnh ti Diêu 8, Diêu 10 cüa Quy 

ch nay, trir nhing tài lieu mat theo quy dnh cüa pháp lut. 

9. 
Xem xét, giài quyêt kp thôi theo quy djnh ca pháp lut các khiu nai, 

t cáo, kin nghi cüa cOng chic, 
viên chOc, ngu&i lao dng và kiên ngh cia Ban• 

Thanh tra nhân dan; kp thôi báo cáo vOi ca quan có thâm quyên nhing van dê 

không thuc thâm quyên giái quyêt cUa mInh. 

iO. Kip thOi xO 19 nguOi cO hành vi can trO vic thrc hin dan chü trong 

boat dng cüa co quan và nguOi có hành vi trà thü, trü dp cOng chOc, viên chi'xc, 

nguOi lao dng khiê'u nai, tO cáo, kiên nghi theo quy dnh cüa pháp lut. 

Diêu 4. Trc1i nhiêni cila Phó Giám dc Sö 

1. 
Giip Giám dc SO chi dao, t chOc thrc hin Quy ch dan chU di vOi 

các linh vrc chuyêfl mon v \'iC 
thrc hin Quy chê dan chü tai các phOng, don 

vj trirc thuc SO thuc pham vi phi trách. 

2. 
TruOng hcip PhO Giám dôc Sâ kiêm nhim các chOc 

v11 lành dao trong 

Chi b Dãng, các t chOc doàn th quân chüng thuc SO thI có trách nhim chi 

dao thTc hin Quy ch dan ch trong 
to chOc minh theo quy dnh cüa cap cO 
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thm quyn; phi hçip vâi Giám dc Sâ t chüc thrc hin Quy ch dan chü trong 
boat dng cUa Si dôi vâi các ni dung có lien quan. 

Diêu 5. Trách nhim dlla Truong các phông, Thu trröng cic don v 
truc thuôc S& 

1. Ph bin, quán trit kp thô'i, th'irmg xuyên den cong chiirc, viên chirc, 
nguô'i lao dng thuc thâm quyén quãn l' nhrng chii tnrang, quan diem dlla 
Dãng, chInh sách, pháp lust cUa Nhâ nuâc ye thuc hin dan chll trong hot dng 
cüa Ca quan, dcm vj. 

2. T chirc th1rc hin nghiêm ti1c Quy ch dan chll trong quãn l)', diu 
hành hoat dng ella phông, dan vj theo Quy djnh cia pháp lut và Quy chê nay. 

3. Tham mini cho Giám doe Sâ thirc hin Quy ch dan chll d6i vói cac 
trtring hçip phài cOng khai dé cOng chirc, viên chirc, ngi.ri lao dng biêt theo 
Diêu 8; tham muu lay kiên v tong hcip ' kiên dlla cOng chüc, viên chüc, 
ngithi lao dng di vi các tnthng hcip quy djnh t?i Diêu 10 Quy chê nay. 

Diêu 6. Trlch nhiêm ella cong chile, viên chil'c, ngtrôi lao dng ella So' 

1. Nghiêm chinh chap hành ni quy, quy ché lam vic dlla Sâ; thiic hànli 
tit kiêm, chông lang phi và bao dam thông tin chinh xác, kjp th&i; thuc hiên các 
quy dnh v nghia vii, dao  dirc, van hóa giao tiép, quy tac irng xfr, nguyen tc hoat 
dng ngh nghip và nhting vic khOng dugc lam theo quy djnh dlla pháp luât. 

2. Chjii trách nhim truc pháp lut, truót nguäi phi trách truc tip vã 
truâc Giám dOc Si ye vic thi hành nhim viii dlla rnInh. Trong khi thi hành cOng 
vi, cOng chirc, viên chile &rgc trinh bay kiên, dê xuât vic giãi quyet nhthig 
van dé thuc phm vi trách thim ella mInh khác vói kiên dlla ngu&i phi trách 
trirc tiêp, nhimg vn phâi chap hành s1r chi do và hixóng dn ella ngui phu 
trách trirc tip, dông th?ii có quyên bâo luu kiên và báo cáo vài Lânh d?o SO 
phii trách. 

3. Thirc hin phé bInh vã tir phê bmnh nghiêm tllc, phát huy iru dim, có 
giái pháp slla chüa khuyêt diem: thàng than dóng gop kiên d xãy dirng noi bô 
co quan trong sch, vQng rnanh. 

4. Dóng gop kiên vào vic xãy diing các van ban ccia So khi diicc yêu cu. 

5. Báo cáo nguOi có thm quyên khi phát hin hành vi vi phm pháp luät 
trong hoat dng ella ca quan, don vi. 

Diu 7. To chIrc Hi nghj cong chile, viên chile, ngu'Oi lao dOng 

II. Giám dc SO chll trI, phi hcp vOi Ban chAp hành Cong don SO t 
chllc Hi nghj cong chirc, viên chllc, ngu1i lao dng dlla S& mi näm môt IAn 
vão cuOi nàm. TruOng hgp khi có 1/3 cong chirc, viên chirc, ngui lao 4ng dlla 
SO hoc Ban Chap hánh COng doàn SO yêu cAu hoc Giám dc SO thAy bAn thit 
thI triu tp Hôi nghj cong chllc, viên chirc, ngu&i lao dng bAt thu?rng. 
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Thành phân thr Hôi nghi bao gm toàn th cong chirc, viên chirc, ngr1i lao 

dng cüa Si. 

2. Ni dung cia Hôi nghj, gm: 

a) Kirn dim vic thirc hin các nghj quyt, chü truong, chinh sách cüa 
Dàng, pháp lut cüa Nhã ni;thc có lien quan den chüc nàng, nhim v cüa So; 
kiêm diem vic thirc hin Nghj quyêt Hi nghj cong chüc, viên chirc. nguOi lao 

dng truOc do và nhU'ng quy dnh ye thuc hin dan chü trong hot dng cüa SO; 

dánh giá, t 6 ng két vá kiêm diem trách nhim ca nguOi dung dâU co quan trong 
vic thuc hin kê ho?ch cong tác näm; thào 1un, bàn bin pháp thirc hin k 

hoch cong tác narn tói ca Co quan; 

b) Giám dc SO lang nghe kin dOng gop, giãi dáp nhtrng thc mc, kin 

nghj cia cong chirc, viên chirc, ngtrOi lao dng ciia SO; 

c) Thông qua Quy ch lam vic; Quy ch chi tiêu ni b cUa SO; phát dng 

phong trào thi dua va k kêt giao uOc thi dua gia Giám dôc SO vOi Ban chap 

hành Cong doàn SO; 

d) Bàn các bin pháp cài tin diêu kin lam vic, nâng cao dOi sang cUa 

cong chüc, viên chrc, nguôi lao dng cüa SO. 
d) Ban Thanh tra nhân dan cña SO báo cáo ông táC; bàn Ban Thanh tra 

nhân dan theo quy djnh cia pháp lust; 

e) Cong khai các ni dung theo quy dnh cüa pháp lut ye phOng chng tham 
nhng: Cong khai bàn kê khai tài san, thu nhp cOa cong chüc, viên chuc ciia SO 
thuc din phài kê khai; cong khai quyêt toán thu, chi ngãn sách cia SO và các 

don v sir nghip trtrC thuc SO; 

g) Khen thuOng cá nhân, tp th cüa SO có thành tich trong cong tác; 

h) Các ni dung khác theo quy djnh ca pháp 1ut và huOng dn cüa cp 

có thâm quyên. 
Miic2 

NHIJNG VIC PHAI CONG IUIAI D CONG CJIIJ'C, 

VIEN CH1fC, NGU'Ol LAO DQNC BIET 

Diêu 8. Nhfrng vic phãi cong khai và hInh thuc cong khai 

I. Chi truong, chinh sách cüa Dàng và pháp lut cua Nba nuOc lien quan 

dn cOng vic ciia SO Tu pháp. 

2. K hoch cong tác tir pháp hang näm, hang qu', hang tháng; ljch cong 

tác hang tuân cüa SO Tu pháp. 

3. Kinh phi ho?t dng hang nm cña SO và các dun vl si nghip trrc thuc 

SO, bao gm các nguOn kinh phi do ngân sách nhà nuOc cap và các nguôn tài 
chinh khác; cong thai tInh hInh scr dung ngân sách cüa SO và các dun vi sr 
nghip tnrc thuc SO hang qu, 06 tháng 01 lan; cong khai quyêt toán kinh phi 

hang nãm, tài san, trang thiêt bj; kt qua kim toán. 
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4. Tuyên dung, dào tao, bi duöitg, diêu dng, bô nhirn, luân chuyn, 
biêt phái, ti'r chirc, mien nhim; hçip dông lam vic, thay dôi chüc danh nghê 
nghip, thay d6 i vj trI lam vic, châm dfrt hçp dông lam vic; di cong tác nuàc 
ngoài, giãi quyt chê d, nâng bc lucing, nâng ngch, dánh giá, xêp loai cong 
chi:rc. viên chirc, nguii lao dng; khen thi.nng, k' 1ut, thôi vic, nghi huu; các 
dê an, di,r an và vic xây dirng các dir thào van bàn quy pham pháp luât cüa 
HDND, UBND tinh do S Tii pháp chü tn. 

5. Các vu viêc tiêu crc, tham nhüng trong co quan dâ duc kt Juan. 

6. Bàn kê khai tài san, thu nhp ca nguOi có nghia vi phài ké khai theo 
quy djnh ca pháp lut. 

7. Kt qua thanh tra, kiêm tra, giái quyêt khiéu ni, to cáo trong nôi bô co quan. 

8. Ni quy, quy ch cia SO. 

9. Kt qua tiêp thu ' kién cüa cong chüc, viên chüc, ngrOi lao dông cüa 
SO ye nht?ng van dé thuc thâm quyên quyêt djnh cia SO Tu pháp dra ra 1y 
kiên cong chic, viên chirc, ngithi lao dng quy djnh ti Diêu 10 cia Quy ch 
nay. 

10. Van bàn chi do, diu hành cña B Tu pháp, UBND tinh và các co 
quan chirc näng lien quan dn cOng vic cüa SO Tu pháp. 

Diu 9. Hinh thirc và thb'i gian cong khai 

1. HInh thüc cong khai: 

a) Niêm yt ti tru sO cia co quan, don vj; 

b) Thông báo t?i  Hi nghj cong chüc, viên chi'rc, nguOi lao dng cüa SO 
hoc các cuc hop co quan; 

c) Thông báo cho TruOng cac phOng, Thu .tri.r&ng các don vj tnrc thuôc SO 
và yêu cu h thông báo den cong chi'rc, vién chOc, nguôi lao dng lam viêc 
trong phOng, don v hoc thông báo gl'ri toàn the cong chi'rc, viên chi'ic, nguOi lao 
dng cla SO (qua h thông Van phOng din tO eOfrice); 

d) Thông báo bang van bàn dn Ban chp hành Chi b, Ban Chp hành 
Cong doãn So; 

d) Däng trên Trang thông tin din tO cüa SO. 

Thy tOng trtrông hp ci,i th& SO Tu pháp thrc hin cong khai tIông qua 
môt hoàc môt sO hinh thOc nêu trên. 

2. ThOi hn cong khai chrn nhAt là 03 ngàv lam vic, tnrông hp dàc biêt 
không qua 05 ngày ké t& ngày van bàn ducc ban hành hoc ké tO ngày nhân 
duçic van bàn ci.ia co quan cap trên, tth nhüng tài lieu mt theo quy dinh cia 
phàp luât. Doi vOi van bàn niêm yet t?i  tr sO co quan thI phãi thrc hin niêrn 
yet It nhât 30 ngày lien tic ké tO ngây niêm yet. 

3. TnrOng hop các van bàn pháp lut cüa co quan có thm quyn v các 
lThh vuc tài chinh, ngân sách, phông chông tham nhiThg, giãi quyt khiu nai, t 
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cáo, t chirc can b... quy dnh nôi dung, hinh thirc, thM h?n, thii gian cong 

khai khác vi quy djnh ti Diêu nay thi ap dung theo các van ban pháp 1ut do. 

Miic 3 

NHYNG vic CONG CH11cC, VIEN CHITC, NGU'OI LAO DQNG 
THAM GIA K1EN, GIAM DOC Si T1X PHAP QUYET  D!NII 

Diêu 10. Nhfrng vic cong chüc, viên chile, ngirôi lao dông tham gia 9 
kin, Giám dic Sfv quyt dlnh 

I. Chil trtrang, giài pháp thrc hin nghi quyêt cila Dãng, pháp lust ci'ia 

Nhà nu&c lien quan den cong vic cia So. 

2. Kê hoch cong tác tu pháp hang nàm. 

3. Kê hoch to chirc phong trào thi dua cüa cc quan. 

4. Báo cáo sci kêt hang qu9, 6 tháng, 9 tháng, tng kêt näm cüa SO. 

5. Các bin pháp cài tintO chirc, hot dng và l li lam vic; phOng, 

chOng tham nhng, thrc hành tiêt kirn, chông lang phI, chông quan lieu, phin 

h, sách nhiêu nhân dan. 

6. Dr. thào Ké hoch tuyên dpng dào tao, bôi ducng, b nhim cOng 

chirc, viên chLrc. 

7. 
Thirc hin các ch d, chInh sách lien qtian dn quyên và Igi ich ca 

cong chirc, viên chüc, nguOi lao dng. 

8. Dii thão ni quy, quy ch cüa SO. 

Diêu 11. HInh thfrc tham gia 9 kin 

Can cü dc t1im, tinh cht hot dng và ni dung tham gia 9 kin, Giám 

dc SO Tu pháp áp diing môt trong các hInh thüc tham gia 9 kiên sau dày: 

1. Cong chc, viên chOc, nguOi lao dng tham gia 9 kin trrc tip hoc 

tham gia 9 
kin thông qua TnuOng các phOng, Thu tnuOng các den vl trirc thuc. 

2. 
Thông qua Hi nghi cong chOc, viên chüc, ngu&i lao dng cüa cc quan. 

3. Phát phiêu hOi 9 kin triTc tip. 

4. 
Giri dr thão van bàn (gui bàn giy hoc gii qua h thng Van phông 

din tr eOffice) dé cOng chOc, viên chirc, ngithi lao dng tham gia 9 kiên. 

Mc 4 
NHU'NG VIC CONG CHfC, VIEN CHtl'C, 
NG1fM LAO DQNG G1AM SAT, KIEM TRA 

Diêu 12. Nhfrng vic cong chá'c, viên cbfrc, ngu'ri lao dng giám 
sat, 

kiêrn tra 

1. Thrc hin chi.i tnueng, chInh sách cua Dãng và pháp lut cua Nba flUOC, 

k hoch cOng tác hang nãm cOa SO. 
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2. Sü diing kinh phi ho?1 ding, chp hành chInh sách, ché d quân l Va 
sir ding tài san ciia Si vã các don vj sir nghip trirc thiic SO. 

3. Thirc hin các fbi quy, quy ché cüa SO. 

4. Thrc hin các ch do. chinh sách cüa Nhà nuOc v& quyn vã Ioi ich cOa 
cong chIrc, viên chrc, ngu'Oi lao dông trong co quan. 

5. Giâi quyt khiu nii. tO cáo trong ni b co quan. 

Diêu 13. HInh thá'c giám sat, kim tra 

Cong chrc, viên chirc, nguôi lao dng giám sat, kim tra thông qua các 
hInh thirc giãin sat, kiêrn tra sau day: 

1. Thông qua hot dng cia Ban Thanh tra nhân dan. 

2. Thông qua kim dim cong tác, tr phê bInh và phê bInh trong các cuoc 
hop ctinh k' cüa CO quan. 

3. Thông qua Hi ngh cOng chirc, viên chirc, nguOi lao dng c1ia So. 

Chuong III 
DAN CHU TRONC QUAN H VA G1AI QUYET CONG VI*:C 

VI CONG DAN, C QUAN, DON !, TO CHUC CO LIEN QUAN 
Diu 14. Trách nhiêni cüa Giam dc Sr 

I. To chirc, chi d?o  vã kiêrn tra vic niêm yet cong khai t?i  tri1 sO lam vic 
cüa SO, cac don vj slr nghip tn1c thuc S& và dàngtâi trén Trang thông tin din 
t1r cüa SO Tu pháp dê cong dan, co quan, tO chrc biêt các ni dung sau: 

a) Phông, don vj có chüc näng, nhim vii tham mini giâi quyt cOng viêc 
Co lien quan; 

b) Thu t11c hãith chInh thuc thm quyn tham mini giãi quyt cüa So và 
các don vj sir nghip trirc thuc SO; 

c) Mu don, ho so cho timg loi cong vic; 

d) PhI, 1 phi theo quy dnh; 

d) ThOi gian giái quyt timg Joii cOng vic. 

2. Chi do Va kiêm tra cOng chtrc, viên chirc trong vic giãi qut cong 
vic cua cong dan, tO chrc; kjp th&i có nhng bin pháp xi:r I thich 1op theo 
quy djnh ci1a pháp 1ut dôi vói nhng cong chcrc, viên chrc không hon thành 
nhim vti, thiêu tinh than tráCh nim, sách nhiu, gay phin ha, tham nhing 
trong vic giãi quyt cOng vic cUa cong dan, tO chüc. 

3. Chi dao vic b6 trI noi tip dan cüa SO và các don v sir nghip trirc 
thuôc SO, thtrc hin vic tiêp dan vã to chirc horn thu gop ' ciia SO; chi do Van 
phOng cung di din Ban Thanh tra nhân dan cüa SO hang tun mO hOrn thu gop 
, nghiên ciu vâ dê xuât giâi quyêt các kiên gop duc gOi dn, báo cáo 
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Giárn dôc Sâ d d ra các biên pháp hqp 1' nhm tiëp thu va giái quyêt các 

kiên gop '. 

4. Thông báo d cong dan, t chüc bit và tham gia dóng gop kin di 

vói nhUng chi.rang trInh, dr an do Sc Tu pháp xây drng hoc to chirc thic hin 

có lien quan den sr phát triên kinh tê - x hi cüa tinh. 

5. CingUYi có trãch nhim gp và giâi quyt cong viec có lien quan khi 

cong dan, 
tO chirc có yêu câu theo quy dnh cüa pháp ut; nhUng kin nghj, 

phãn ánh cia cong dan, to chirc phâi duçic nghiên ccu và xir 1 kjp thii. 

6. Chi do thuc hin tot 
co chê mt ci:ra trong giãi quyêt thU tic hành 

chinh tai Sâ Tu pháp và các don v sir nghip trirc thuc Sd 

Diêu 15. Trách nhim cüa cong chfrc, viên chuc 

1. Chi duqc tip nhn tâi lieu 
và giãi quyt cong vic cUa cong dan, t 

chirc tai tril sâ lam 
vic cUa Ca quan; bâo v bi mt Nba rnthc, bi mt cong tác và 

hi mt thông tin ye nguôi tO cáo theo quy djnh cUa pháp lut. 

2. Khi cOng dan, t chirc Co yêu câu, cOng chirc, viên chüc cO trách nhim 

tharn muu giãi quyêt theo thâm quyên. Nhüng vic không thuc thâm quyên giài 
quyêt, cong chirc, viên chüc phâi thông báo dê cong dan, to chc biêt và huàng 
dan cong dan, tO chxc den noi cO thâm quyên giâi quyêt. Cong chc, viên chirc 

không dugc quan lieu, hách djch, tha quyên tham nhing, gay khó khän, phin 

ha, sách nhiêu trong giài quyêt cong vic cUa cong dan, to chi:rc. 

3. COng vic cUa cong dan, t chiirc phài dugc cong chüc, viên chirc 

nghiên cUu xu l và kjp thii tham muu giài quyêt theo dUng quy dnh cUa pháp 

lut và ni quy, quy chê cUa ca quari. 

4. Nhüng cong vic dã Co thOi han giài quyêt theo quy dlnh thI cOng chüc, 

viên chUc phài chap hành dUng thôi han do. Truäng hqp phUt tap dOi hOi phài 
có thôi gian d nghiên cru giãi quyêt thI cong chtrc, viên chc CO trách nhim 
báo cáo ngui phi trách trrc tiêp d báo cáo lãnh dao Sâ, ThU trithng don vj sii 
nghip và kp thôi thông báo cho cOng dan, to ch'crc biêt theo quy dlnh. 

5. 
Cong chirc, viên chUc tai B phn tip nhn và trà kt qua cUa SO, các 

don vj sr nghip tric thuc SO có trách nhim tham im.ru giài quyêt cong vic 

theo quy dnh cUa pháp 1ut và Quy ché lam 
vic tai b phn tiêp nhtn và trã kêt 

qua, Quy djnh v thc hin co ch nt cra trong giái quyêt thU tic hành chInh 

do Giám dc SO ban hành. 

Thêu 16. Quan h giüa SO Tir pháp vO'i co quan cap trên 

1. Chap hành quyêt dnh cUa cp trên. Khi cO can ci:r cho rng quyM djnh 
do lâ trái pháp lut thI phái kjp thai báo cáo bang van bàn vOi nguOi ra quyêt 

djnh; truOng hqp nguOi ra quyêt dnh v.n quyêt dnh ViC thi hành thI SO Tu 

pháp phái chp hành nhung khOng chu ,
trách thim ye hu qua cUa vic thi 

hành, dông thOi báo cáo cp trén trirc tiêp cUa nguOi ra quyêt djnh. NguOi ra 

quyêt dlnh phài chu trách nhim truOc pháp lut ye quyêt dnh cUa mInh. 
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2. Phàn ánh nhirng vuâng mac, khO khàn trong qua trmnh thrc iin chirc 
nàng, nhim v cüa Sâ; kiên nghj cci quan cap trén nhüng van dê không phü 
hgp, cn süa dôi, bô sung trong các chê d, chInh sách, các quy djnh cfia pháp 
1ut vã trong chi do, diêu hành cüa Co quan cap trên. 

3. Tham gia dóng gop kin dôi vói hoat dông cia co quan cp trên; Co 
trách nhim nghiên thu, tham gia kién vào các dr tháo ye chê d, chInh sách, 
van bàn quy phm pháp Iut do co quan cap trén yêu câu. 

4. Báo cáo co quan cap trên tInh hInh cong tác cüa co quan mInh theo quy 
dnh; di vOi nhtthg van dê vuqt qua thâm quyên giãi quyêt thI phâi kjp th?i báo 
cáo, xin kiên chi dao  cüa co quan cap trên. Ni dung báo cáo len ca quan cap 
trén phài khách quan, trung th1rc. 

Diêu 17. Quan h gifra S& Tu pháp vol co quan cap du*i 

1. Thông báo cho co quan cap d.ri nhung chii tri.rcing, chInh sách cüa 
Dâng và các quy djnh cüa pháp lut lien quan den hot dng vá phm vi trách 
nhim cüa co quan cap duOi; chi do, huâng dan và kiêm tra hott dng cüa ccr 
quan cap drnri và chju trách nhim ye nhithg hành vi vi phm pháp luât cüa co 
quan cp duâi néu nhüng hânh vi vi pham nay cO nguyen nhân t& si chi dio, 
hiiâng dn cia So. 

2. Nghiên ciru, kjp thii giãi quyêt các kiên nghj cüa Ca quan cp dithi; 
djnh kS'  lam vic vOi ngtthi dirng dâu co quan cap duói. Khi ngithi dfrng du Ca 
quan cap dual dàng k lam vic thI phãi trã kyi ci the vic tiêp và lam viêc. 

3. Khi cn thit, phái c1r cong chirc, viên chirc dn co quan cp duOi d 
trao dôi, nghiên cfru, giái quyêt nhüng van dé ci the cüa co quan cAp dtthi; xr i 
nghiêm khäc nhüng cong chi'rc, viên chirc báo cáo, phãn ánh sai sr that, không 
trung thirc. 

Chuo'ng IV 

TO CHUC THUC HuN 

Diêu 18. To chfrc thuc hin 

1. lruOng các phOng, Thu tnrOng các don vj cO trách nhiêm trin khai, 
ph6 biên, quán trit Quy ché nay tOi cong chirc, viên chirc, nguôi lao dông tl-iuôc 
thârn quyên quân 1. 

2. Cong chüc, viên chüc, nguOi lao dng cia SO có trách nhiêm thuc hiên 
nghiêm tuc Quy chê nay. 

3. Trén co sO quy dnh cUa phàp lut hin hành, Quy ch nay v can cr 
vào tInh hInh thuc tin, Th: tnrông các don v sir nghip trrc thuc SO ãy drng 
Quy ch thirc hin dan chii trong hoat dng cüa don vj. 

Diêu 19. Diu khoãn thi hành 

1. Van phOng SO chü trI theo dOi, dOn dc vic thirc hin Quy nay, 
tham ml.ru tong hp, báo cáo két qua thirc hin vOi co quan có thAm qu,4n theo 
quy djnh. 
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