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ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  HUYỆN UỶ NAM TRÀ MY 

  *            Nam Trà My, ngày       tháng 7 năm 2019 

           Số          - QC/HU 

 

QUY CHẾ  
tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Bí thư Huyện ủy 

-----  

Thực hiện Đi m 4  Đi u 3  Qu    nh số 11-QĐi/TW  ngà  18-02-2019 của Bộ 

Chính tr  v  Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại 

trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và các qu    nh có liên 

quan của Đảng  Ban Thường vụ Hu ện ủ  ban hành Qu  chế tiếp dân   ối thoại trực 

tiếp với dân của Bí thư Hu ện ủ   cụ th  như sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

 1- Quy chế nà  qu    nh trách nhiệm của Bí thư Hu ện ủ  trong việc tiếp dân, 

 ối thoại  xử lý  giải qu ết những phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo của dân v  

các lĩnh vực  ược gửi  ến cơ quan Hu ện ủ   nhất là  ối với những trường hợp liên 

quan trực tiếp  ến cán bộ   ảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Hu ện ủ  quản lý. 

 2- Quy chế nà  áp dụng  ối với Bí thư Hu ện ủ ; người phản ánh  kiến ngh   

khiếu nại  tố cáo là người dân  cán bộ   ảng viên;  ại diện cơ quan, tổ chức   ơn v  

tham gia công tác tiếp dân. 

Điều 2. Nguyên tắc chung 

1- Bí thư Hu ện ủ  trực tiếp lãnh  ạo  chỉ  ạo công tác tiếp dân  xử lý  giải 

qu ết phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân  

 ối thoại và xử lý  giải qu ết những phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo của dân 

theo qu    nh của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

2- Việc tiếp dân   ối thoại và xử lý  giải qu ết những phản ánh  kiến ngh   

khiếu nại  tố cáo của dân trên cơ sở tôn trọng  lắng nghe ý kiến  ngu ện vọng của dân; 

dân chủ  công tâm  khách quan  k p thời   úng phạm vi thẩm qu  n;  úng trình tự  thủ 

tục  tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin  bảo  ảm an toàn cho người phản 

ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo theo qu    nh. 
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Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP DÂN 

Điều 3. Trách nhiệm tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo của dân tại trụ sở tiếp dân 

1- Bí thư Hu ện ủ  trực tiếp thực hiện việc tiếp dân  k p thời  ối thoại với dân 

khi cần thiết và xử lý  giải qu ết các phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo của dân 

theo thẩm qu  n. 

 2- Lãnh  ạo  chỉ  ạo  ki m tra, giám sát   ôn  ốc bí thư các chi   ảng bộ  thủ 

trưởng các cơ quan   ơn v  chấp hành qu    nh v  công tác tiếp dân   ối thoại trực 

tiếp với dân và xử lý  giải qu ết phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo của dân. 

 3- Việc tiếp dân  ược thực hiện theo Qu  chế này và theo Nội qu  tiếp công 

dân của Ban tiếp dân hu ện Nam Trà M . Việc  ối thoại trực tiếp với dân  xử lý  giải 

qu ết phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo của dân  ược thực hiện theo qu    nh của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

 4- Đ nh kỳ hằng quý, 6 tháng  9 tháng  cuối năm hoặc  ột xuất trực tiếp làm 

việc với bí thư  ảng ủ  xã và thủ trưởng cơ quan  tổ chức   ơn v  có liên quan v  tình 

hình  kết quả công tác tiếp dân  xử lý  giải qu ết các phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố 

cáo của dân. 

5- Đ nh kỳ hằng quý  6 tháng  9 tháng  cuối năm hoặc  ột xuất báo cáo tình 

hình  kết quả tiếp công dân và xử lý  giải qu ết phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo 

của công dân như sau: 

a- Bí thư Hu ện uỷ báo cáo với Bí thư Tỉnh uỷ  Ban Nội chính  Ban Dân vận 

Tỉnh uỷ. 

b- Bí thư các chi,  ảng bộ trực thuộc Hu ện ủ  báo cáo với Bí thư Hu ện uỷ  

Ban Dân vận Hu ện uỷ. 

Điều 4. Địa điểm tiếp dân 

1- Bí thư H ện ủ  tiếp dân tại phòng tiếp công dân của hu ện (Trụ sở 

HĐND&UBND huyện). Đ a chỉ: Thôn 1  xã Trà Mai  hu ện Nam Trà M   tỉnh Quảng 

Nam. 

 2- Văn phòng Hu ện ủ  và Văn phòng HĐND&UBND hu ện ch u trách 

nhiệm phối hợp quản lý phòng tiếp công dân; tiếp nhận  xử lý thông tin, báo cáo và 
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theo dõi  tổng hợp  tham mưu cho Bí thư Hu ện ủ  lãnh  ạo  chỉ  ạo công tác tiếp 

dân   ối thoại trực tiếp với dân và xử lý  giải qu ết kiến ngh   phán ánh  khiếu nại  tố 

cáo của dân trên   a bàn hu ện; bố trí  i u kiện vật chất  kỹ thuật cần thiết  thuận lợi 

cho người dân  ến phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo.  

 Phối hợp với các cơ quan  tổ chức  người có thẩm qu  n bảo  ảm trật tự  an 

toàn cho việc tiếp dân; bảo vệ người phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo. 

Điều 5. Thời gian và thành phần tham gia tiếp dân 

 1- Bí thư Hu ện ủ  tiếp dân   nh kỳ mỗi tháng 01 lần vào ngà  10 hằng tháng; 

trường hợp trùng vào ngà  nghỉ  ngà  lễ, ngày tết thì việc tiếp dân  ược chu  n sang 

ngà  làm việc li n k  tiếp theo. 

2- Bí thư Hu ện ủ  tiếp dân  ột xuất trong các trường hợp sau: 

a- Vụ việc nổi cộm  phức tạp  kéo dài  có nhi u người tham gia, liên quan  ến 

trách nhiệm của nhi u cơ quan  tổ chức   ơn v  hoặc ý kiến của cơ quan  tổ chức  ơn 

v  còn khác nhau. 

b- Vụ việc có th  gâ  ra hậu quả nghiêm trọng  ảnh hưởng  ến an ninh chính 

tr   trật tự  an toàn xã hội trên   a bàn hu ện. 

3- Thành phần tham gia tiếp dân 

- Bí thư Hu ện ủ  – Chủ trì  trực tiếp tiếp dân. 

 - Đại diện lãnh  ạo Văn phòng Hu ện ủ , Văn phòng HĐND&UBND hu ện, 

UBKT Hu ện ủ , Thanh tra hu ện  công chức phụ trách công tác tiếp công dân của 

phòng tiếp dân hu ện. 

 - Mời  ại diện lãnh  ạo Công an, Quân sự hu ện  các phòng  ban của hu ện, 

 ảng ủ   UBND các xã…  trong trường hợp cần thiết theo  êu cầu của Bí thư Hu ện 

ủy. 

- Mời lãnh  ạo Ban Dân vận  Ủ  ban Mặt trận Tổ quốc hu ện tham gia các 

buổi tiếp dân của Bí thư Hu ện ủ . 

Điều 6. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 

1- Văn phòng Hu ện ủ  làm  ầu mối ch u trách nhiệm tiếp nhận  xử lý  ơn 

thư, phối hợp tham mưu Bí thư Hu ện ủ  lãnh  ạo  chỉ  ạo và thực hiện việc tiếp dân  

 ối thoại trực tiếp với dân  giải qu ết các kiến ngh   phản ánh  khiếu nại  tố cáo cả 

dân. 
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2- Đối với phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo thuộc thẩm qu  n giải qu ết 

của Bí thư Hu ện ủ  thì tiếp nhận  giao cho cơ quan chức năng tham mưu xem xét  xử 

lý  giải qu ết  thông báo kết quả cho người phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo; 

hoặc xử lý  giải qu ết nga   ối với trường hợp có nội dung căn cứ  rõ ràng  cụ th . 

3- Đối với phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo liên quan  ến các cơ quan của 

các cấp khác nhau thì thực hiện như sau: 

a- Tiếp nhận  xử lý  giải qu ết nội dung  ơn thư  kiến ngh  thuộc thẩm qu  n; 

ban hành văn bản    ngh  các cơ quan  người có thẩm qu  n giải qu ết nội dung liên 

quan  báo cáo kết quả với Bí thư Hu ện ủ  và thông báo kết quả giải qu ết cho người 

phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo. 

b- Trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm lãnh  ạo  chỉ  ạo  thẩm qu  n 

xử lý  giải qu ết thì hướng dẫn người phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo  ến  úng 

cơ quan  tổ chức  người có thẩm qu  n    ngh  giải qu ết. 

Điều 7. Thời hạn xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 

của dân 

1- Trong thời hạn 10 ngà  làm việc  k  từ khi tiếp nhận phản ánh  kiến ngh   

khiếu nại  tố cáo; Bí thư Hu ện ủ  thông báo bằng văn bản  ến người phản ánh  kiến 

ngh   khiếu nại  tố cáo v  việc tiếp nhận    giải qu ết hoặc  ã chu  n  chỉ  ạo cơ 

quan  người có thẩm qu  n xử lý  giải qu ết    người dân biết. 

Trường hợp phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo phức tạp  thuộc thẩm qu  n 

giải qu ết của nhi u cơ quan   ơn v  cần có thêm thời gian xem xét  thì thời hạn xử lý 

 ơn có th  kéo dài  nhưng không quá 15 ngà  làm việc k  từ ngà  tiếp nhận phản ánh  

kiến ngh   khiếu nại  tố cáo. 

2- Trong thời hạn 07 ngà  làm việc  k  từ khi nhận  ược phản ánh  kiến ngh   

khiếu nại  tố cáo do Bí thư Hu ện ủ  chu  n, chỉ  ạo giải qu ết; cơ quan  tổ chức  

người có thẩm qu  n giải qu ết phải có văn bản báo cáo Bí thư Hu ện ủ  và thông 

báo bằng văn bản cho người phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo biết v  kết quả tiếp 

nhận    giải qu ết. 

3- Thời hạn giải qu ết phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo  ược thực hiện 

theo qu    nh của Đảng  pháp luật của Nhà nước. 

Chương III 

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP DÂN 
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Điều 8. Xử lý trách nhiệm 

1- Bí thư Hu ện ủ   cán bộ  công chức phụ trách tiếp dân b  xem xét xử lý trách 

nhiệm trong các trường hợp sau: 

a- Thiếu trách nhiệm hoặc buông lỏng trong việc tiếp dân   ối thoại  xử lý  giải 

qu ết phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo của dân. 

b- Vi phạm qu    nh của Đảng  của Nhà nước v  tiếp dân   ối thoại, xử lý  giải 

qu ết phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo dẫn  ến tình trạng  ơn thư kéo dài  vượt 

cấp  ảnh hưởng  ến an ninh chính tr   trật tự  an toàn xã hội 

2- Người phản ánh  kiến ngh   khiếu nại  tố cáo b  xem xét xử lý trách nhiệm 

theo qu    nh của Đảng  pháp luật của Nhà nước nếu lợi dụng việc phản ánh  kiến 

ngh   khiếu nại  tố cáo    kích  ộng  lôi kéo nhi u người xu ên tạc  vu khống  gâ  

mất an ninh  trật tự  xâm hại  ến qu  n và lợi của Nhà nước  cơ quan  tố chức   ơn v   

cá nhân. 

 Chương IV 

TỐ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1- Bí thư Hu ện ủ  và các tổ chức  cá nhân tham gia tiếp dân có trách nhiệm 

tri n khai thực hiện Qu  chế nà . 

2- Trong quá trình thực hiện Qu  chế  nếu phát sinh khó khăn  vướng mắc hoặc 

có những  i m không phù hợp  Văn phòng Hu ện ủ  và Văn phòng HĐND&UBND 

hu ện, các cơ quan   ơn v  liên quan k p thời trao  ổi  xem xét  tổng hợp trình Ban 

Thường vụ Hu ện ủ  xem xét   i u chỉnh  sửa  ổi  bổ sung cho phù hợp. 

 

Nơi nhận:                                              
- Thường trực Tỉnh ủ   

- Ban Nội chính tỉnh  

- Văn phòng Tỉnh ủ   

- Ban Dân vận Tỉnh ủ   

- BTV Hu ện uỷ  

- TT. HĐND&UBND  UBMT hu ện  

- Các cơ quan tham mưu  giúp việc HU  

- Các  ồng chí Hu ện ủ  viên  

- Các cơ quan  ban  ngành của hu ện   

- Đảng ủ   UBND các xã  

- Lưu Văn phòng Hu ện ủ .     

       

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hưng 
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