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UBND TNH LiNG SON CONG HOA XA HQL CHU NGHIA VIET NAM 
sO TIS PHAP Dôc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

So: 154 /QD-STP LqngScrn, ngày30 tháng5 nám 2022 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy ch tip cong dan cüa S& Tir pháp tinh Lang Son 

GIAM IJOC S€ TU PHAP TINH LNG SON 

Can c& Luç2t Tiêo cong dan ngày 25 tháng 11 nám 2013; 

Can ct-Lu2tKhiêu nqi ngày 11 tháng 11 nàm 2011, 

Can c&Lut Td cáo ngày 12 tháng 6näm 2018; 

Can cá' Nghf djnh s 64/2014/ND-CP ngày 26 tháng 6 nám 2014 ctha 

ChInh phi quy djnh chi tjlt m3t sd diu cia Litt Tiêp cOng dan; 

Can cz Thông tw SO 04/2021/TT-7TCP ngày 01 tháng 10 näm 2021 cia 

Tang Thanh tra ChInh phü quy dinh quy trinh tiép cOng dan; 

Can c Quylt djnh s 31/2021/QD-UBND ngày 28 tháng 10 näm 2021 cña 

UBND tinh v viçc quy djnh chtc náng, nhiêm vu, quyn hgn và cc cu tá chi'tc 

cia Sà Twpháp tinh Lang Scn; 
Xét d nghj Chánh Thanh tra Sà Tic pháp. 

Q(JYET DLNH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay Quy ch tip cong dan cña S 

Tir pháp tinh Lang San. 
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu Iirc thi hành k tr ngày k và thay th 

Quyt dinh s 29/QD-STP ngày 26/02/2020 cüa Giám doe S& Tu pháp ban hành 

Quy ch tip cong dan cüa Sr Tir pháp tinh Lang San; 

Diu 3. Chánh Van phông Sâ, Chánh Thanh tra Sâ, Tru&ng các phông 

chuyên mOn cüa S&, Thu trithng các dan vj sir nghip trirc thuc Sâ và th chtrc, 

Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt dnh nay.!. 

iYYj nhân: 
- Thanh tra B Ttr pháp; 
- UBND tinh; 
- Thanh tra tinh Lng San; 
- Nhir Diêu 3; 
- Lãnh dao So; 
- Trang thông tin din tCr cüa STP; 
- Lixu: VT, TTr./. 



N CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc1p—Turdo - Hanh phñc 

QUY CHE 
TIEP CONG DAN CUA SJ TIX PHAP TINH LeNG SON 
(Ban hành kern theo Quyt djnh sá: 154 /QD-STP ngày 30/5 /2022 

cia Giárn dóc Sd Tic pháp tinh Lgng Sun,) 

Churong I 
NH1YNG QUY DNH CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diu chinh và dôi tirçrng áp diing 

1. Quy ch nay quy djnh vic tip cong dan dn khiu nai,  t cáo, kin 

nghj, phãn ánh tai ncii tip cong dan cüa So Tu pháp tinh Lang Scm. 

2. Quy ch nay ducic áp diing dôi vdi: 

a) Giám dc SO, Thanh tra SO, Van phông SO, các phông chuyên môn, các 
dcin vj sr nghip tr1rc thuc SO và cong chirc thanh tra thrçic giao nhim viii tip 
cong dan tai  ncii tip cong dan ccia SO Tu pháp. 

b) Ca nhân, t chtrc có khiu nai, t cáo, kin nghj, phán ánh tai  da dim 
tip cong dan cOa SO Tir pháp v rih&ng vn d lien quan den cong tác quán 1' 
nhà nuOc trong linh virc thuc phm vi chüc näng, nhim vi, quyn han  cüa SO 
Tu pháp. 

Diu 2. Myc dIch cüa vic tip cong dan 

1. Tip nh.n các thông tin, kiên dóng gop v nh&ng vn d lien quan 
dn cong tác quán [2  nhà rn.rOc di v&i các linh virc thuc phm vi, chOc nãng, 
nhim vii, quyn han  cila SO Ti.r pháp; Các khiu n.i, th cáo, kin nghj, phán ánh 
thuôc thm quyn giái quyt cüa Giám dc SO Tu pháp. 

2. Xem xét, giái quyt và hirdng dn cOng dan thirc hin quyn khiêu nai, 
t cáo vâ trá lOi các ni dung phãn ánh, kin nghj cüa cong dan theo quy djnh 
gop ph.n tuyên truyn, phô bin pháp lut. 

Diêu 3. Nguyen tãc tiêp cong dan 

1. Vic tiêp cong dan dirgc tiên hành tai  ni tiêp cong dan c1a SO Tir 
pháp. 

2. Vic tip cong dan phái dam báo cong khai, dan chci, kjp thOi; thti tçic 
dan gián, thun tin; giü bi mt và bão dam an toàn cho ngt.rOi tê cáo theo quy 
djnh cüa pháp 1ut; bào dam khách quan, binh d&ng, khOng phân bit di xiir 
trong khi tip cOng dan. 

UB 



3. Ton tr9ng, to diu kin thutn igi cho cong dan thirc hin vic khiêu 

nai, to cáo, kin nghj, phán ánh theo quy djnh cüa pháp 1utt. 

Diu 4. Nhirng trirô'ng hqp dirçc tir chôi tiêp cong dan 

Ngiiôri tip cong dan dtrçic tü chi tip ngui dn ncii tiêp cong dan trong 
các tru&ng hqp sau day: 

1. Ngtthi trong tinh trng say do dung ch.t kIch thIch, nguoi mc bnh 
tam than hoäc môt bênh khác lam mt khá nãng nhn thc hoc khá näng diôu 
khiên hành vi cCia mInh; 

2. Ngui có hành vi de dça, xüc phm Ca quan, to chjrc, dan vj, ngu&i tiêp 
cong dan, ng.thi thi hành cong vi hoc có hành vi khác vi phm ni quy nai tiêp 
cong dan; 

3. Nguii khiu nai,  t cáo v vi vic dã giái quyt dung chInh sách, pháp 
luãt, thrgc ca quan nhã ni.róc có thm quyn kim tra, rà soát, thông báo bang 
van ban và dä dugc tip, giâi thIch, hithng dn nhirng vn cô tmnh khiu nai,  tO 

cáo kéo dài; 

4. NhQng trurng hqp khác theo quy djnh cOa pháp Iut. 

Chirong II 

TO CHrCTIEP CONG DAN 

Diu 5. Da dim, tho'i gian tip cong dan 

1. Dja dim tip cong dan: PhOng Tip cong dan, thng I trii sâ Sâ Tu pháp 

tinh Lang San, dja chi s 623, di.räng Ba Triu, phumg DOng Kinh, thành phô 
Lang San, tinh Lang San. 

2. Thii gian tip cong dan thrc hin trong gi hành chInh vào ngày lam 

vic trong tun (tr thu hai dn thtr sáu hang tuân): 

- Buôi sang: Tü 07 gi1 00 phüt dn 11 gic 30 phi1t; 

BuM chiu: Tr 13 gii 30 phñt den 17 gi 00 phiit. 

Diu 6. Giám dôc S& tip cong dan 

I. Giám dc Sâ tip cong dan theo djnh k' vào ngày 09 hang tháng, 
trurng hçp tthng vào ngày nghi, ngày 1 thI thrc hin váo ngày lam vic tiêp 

theo Iin k. 

2. Trueing hçip Giám d& S& bn cOng tác dt xuât thông th tip cong 

dan theo Ejch thi u' quyn cho Phó Giám dOc Sâ hoc Chánh thanh tra Si tiêp 

cOng dan. 



3. Ngoài vic tip cong dan djnh kr, Giám dc Sä tip cOng dan dt xuât 
trong các trir&ng hcip: 

a) Vi vic gay gt, phiic tap, có nhiu ngui tham gia, lien quan den trách 
nhiêm cüa nhiu phông chuyên môn, &m vi trirc thuôc. 

b) Vi vic nêu không chi do, xem xét kjp then có th gay ra hu qua 
nghiem trong hoc có th dn dn hüy hoai tài san ct1a Nba nuc, cüa t.p the, 
xâm hi dn tinh mtng, tài san cüa nhân dan, ánh humg dn an ninh, chinh trj, 
trât tu, an toàn xã hi. 

Diu 7. Thanh tra S& tip cong dan 

I. Thanh tra Si có trách nhim giao cho cOng chirc thanh tra tiêp cOng 
dan thuenng xuyen tai da dim và than gian tip cong dan quy djnh ti Diü 5 
Quy ch nay. 

2. Cong chirc thanh tra dt.rqc giao nhim vi tip cong dan có trách nhim 
báo cáo kêt qua tiêp cong dan vói Chánh Thanh tra. 

3. Thanh tra So có trách nhim mO s theo dOi vic tiêp cong dan theo 

quy dlnh. 

Diu 8. Các phông chuyên môn, don vj trirc thuc S& Tiêp cong dan 

Van phông SO, các phông chuyên môn, các dcm vj tn1c thuc SO tham gia 
tip cOng dan khi Giám dc SO yêu c.0 di vOi vi vic lien quan den chuyên 
mOn càa phông, dn vi tnrc thuc SO. 

Chirong III 

TRACH NHIEM CUA NGUUI TIEP CONG DAN; QUYEN vA NGHiA 
VU CUA CONG DAN 

Diu 9. Trách nhim cüa ngtrri tip cong dan 

1. Khi tip cOng dan, ngithi tip cong dan phái báo dam trang phiic chinh 
t, có deo the cong chOc, viên chüc hoc phii hiu theo quy dinh. 

2. Yêu cu ngl.r&i dn khiu nai, t cáo, kin nghi, phán ánh nêu rO hp ten, 
dia chi hoãc xuât trInh giy tO thy than, giy áy quyn (nu có); có dan ho.c 
trinh bay rO rang nôi dung khiu nai, t cáo, kin ngh, phãn ánh; cung cp thông 
tin, tài lieu cn thit cho viêc tip nhân, thi 1 vu vic. 

3. Co thai d dung mirc, tOn tr9ng cOng dan, lang nghe, tiêp nMn don 
khieu nal, tO cáo, kien nghj, phãn ánh hoc ghi chép dày dü, chInh xác ni dung 
ma nguOi den khiêu nai, to cáo, kiên nghj, phán ánh trinh bay. 

4. Giái thIch, hi.rOng dan cho nguOi den khiêu nai, tO cáo, kiên nghj, phán 
ánh chap hành chñ tmong, &thng l&, chInh sách, pháp luât, kt Iun, quyt djnh 



giái quyt dã có hiu hrc pháp 1ut cCia Ca quan Co thm quyn; huóng dn ngithi 
khiêu ni, t cao, kin nghi, phãn ánh dn dung cci quan hotc nguôi có thâtn 
quyên giái quyêt; Trir&ng hap cong chüc tip cong dan thây cong dan thuc 
tru&ng hcip duc tü chi tip cong dan theo Diu 4 quy chê nay phái kjp thai 
báo cáo ngay sir vic dn Chánh Thanh tra d báo cáo Giárn dOe So ban hành 
Thông bão tir chi tip cOng dan theo quy dnh. 

5. Trirc tip xr 1 hoc phân Ioi, chuyn dan, trinh ngi.thi có thAm quyn 
xO 1 khiu ni, t cáo, kin ngh, phán ánh; thông báo kt qua xcr I khiu ni, 
t cáo, kin nghj, phán ánh cho cong dan. 

6. Yêu cu nguOi vi pham ni quy nai tip cOng dan ch.rn dirt hành vi vi 
phm; trong tri.rOng hcip cAn thit, 1p  biên ban v vic vi phm vá yêu cAu co 

quan chüc näng xO 1 theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

Diu 10. Trách nhim cüa các phOng chuyên môn, do!n v trtc thuc S 
s& có lien quan dn ni dung khiu nai, to cáo, phãn ánh, kin ngh. 

1. B trI Iãnh dio phOng, dan vl hoc cOng chüc chuyên mon cüng tiêp 
cOng dan khi Giám dc sO yêu câu; 

2. ChuAn bj dAy dü nhüng thông tin, tài 1iu lien quan den ni dung vv 
vic khiu ni, t cáo, kin nghj, phãn ánh d phuc vi cho vic tip cong dan 

cüa Giám dc SO; 

3. Kt thiic vic tip cong dan, có trách nhim giüp Giám doe SO chuãn bj 

van ban trá lOi cong dan. 

Diu 11. Quyn và nghia vii cüa ngtrô'i dn khiu ni, t cáo, kiên 
ngh, phãn ánh 

1. Khi dn nai tip cOng dan, nguOi khiu ni, t cáo, kin nghj, phán ánh S 
có các quyên sau day: 

a) TrInh bay v ni dung khiêu nai,  to cáo, kiên nghj, phán ánh; 

b) D.rçic hi.r&ng dan, giái thIch v ni dung lien quan den khiêu n.i, to cáo, 
kin nghj, phãn ánh cüa mmnh; 

c) Khiu nai, t cáo v hành vi vi pham pháp 1ut cüa nguOi tiêp cOng 

dan; 

d) Nhn thông báo v vic tip nhn, kt qua xO 1 khiu ni, tO cáo, kiëri 

nghj, phãn ánh; 

d) Tnr&ng hqp ngi.thi khiêu nai,  t cáo, kin nghj, phàn ánh không sr 

ding thông thto ting Viêt thI có quyn si:r dung nguOi phiên djch; 

e) Các quyn khác theo quy djnh cua pháp lut v khiêu nai,  tO cáo. 



2. Khi dn ncii tip cong dan, ngithi khiêu ni, tO cáo, kin nghj, phán ánh 
có các nghia v1i sau day: 

a) Nêu rO ho ten, dia chi hoäc xut trmnh giây t tüy than, giây üy quyên 
(nu có); 

b) Co thai do dung mire, tOn tr9ng dM vOi ngri tip cong dan; 

c) TrInh bay trung thuc su viêc, cung cp thông tin, tài 1iu lien quan dn 
nôi dung khiu nai, t cáo, kin nghj, phán ánh; kfr hoc dim chi xác nhn 
nhUng ni dung trInh bay dã dixçc nguOi tiêp cong dan ghi chép tai; 

d) Nghiêm chinh chp hành ni quy tip cong dan vá huOng dan cüa 

nguOi tiêp cong dan; 

d) Tnr?mg hp nhiu ngirOi cüng khiu ni, t cáo, kin nghj, phán ánh v 
mt ni dung thI phái cü ngithi di din d trInh bay ni dung khiu nai,  to cáo, 

kin nghj, phãn ánh; 

e) Chju trách nhim tn.rOc pháp 1ut v nti dung khiu n1i, to cáo cüa 

mInh. 

Chtrong IV 

TO CHUC THTIC HIN 

Diu 12. Chánh Thanh tra vã Thu trirO'ng các don vj sij nghip trtyc 
thuôc có trách nhiêm: 

1. Chánh Thanh tra có trách nhim giup Giám d6c thirc hin cong tác tip 
cong dan cüa SO; theo dOi, kirn tra, các don vj sr nghip trrc thuc SO trong 
cong tác tip cong dan. 

2. Trung tam Tro giiip pháp I nhà niiOc th1rc hin vic tip cong dan 
theo quy djnh cüa Lut Tip cong dan; Phông Cong chIrng s 1 và Trung tam 
djch vu du giá tài san thirc hin vic tip cong dan theo quy djnh cüa Lut Tiêp 
cOng dan và quy djnh cCia IJBND tinh ye vic tip cong dan cüa các co quan trirc 
thuc SO, Ban, Ngành cüa tinh và Co quan chuyên mon thuc JJy ban rthân dan các 
huyn, thành phô Ling San. 

3. Các don vj sr nghip trirc thuc SO djnh k' hang tháng, qu, 6 tháng, 9 
tháng, nàm hoc báo cáo dt xut cOng tác tip cong dan cüa don v (thông qua 
Thanh tra sO) d tng hgp báo cáo cong tác tiêp cong dan theo quy djnh. 

Diu 13. Khen thirOng và xu ! vi phm 

T chi'ic, cá nhân có thành tIch trong cOng tác tip cong dan duçic xem xét 
biêu dtrong, khen thithng kp thOi theo quy ctjnh cña pháp 1ut; tnrOng hc'rp vi 
pham thI tuS'  theo tInh cht vã mOe d sé bj xO l theo quy djnh cüa pháp [uit./. 
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