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1. MỤC ðÍCH: 
- Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Giám ñốc Sở Tư pháp, ñể Giám ñốc Sở xem xét, ra quyết ñịnh giải quyết khiếu nại, kết 
luận việc giải quyết tố cáo, quyết ñịnh xử lý tố cáo và trả lời cho công dân biết theo 
ñúng thời gian quy ñịnh của pháp luật. 

- Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo ñúng quy ñịnh pháp luật; 
góp phần tuyên truyền pháp luật về Luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho công dân. 

 
2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng cho việc tiếp công dân ñối với Giám ñốc Sở, Thanh tra Sở và người ñược 
giao nhiệm vụ trong việc tiếp công dân (gọi chung là người tiếp công dân). 

 
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 
Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13; 

 Căn cứ Luật Khiếu nại 02/2011/QH13; 
Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2014/Nð-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết thi hành một số ñiều của Luật tiếp công dân; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 75/2012/Nð-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều của Luật khiếu nại; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 76/2012/Nð-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều của Luật tố cáo; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 858/Qð-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt ñề án ñổi mới công tác tiếp công dân; 
 Căn cứ Quyết ñịnh số 740/Qð-UB ngày 12/10/2009 của UBND tỉnh Bình ðịnh 
ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp 
Bình ðịnh; 
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4. Nội dung quy trình: 
 4.1. Lưu ñồ 

Trách 
nhiệm 

Lãnh ñạo 
sở, Người 
tiếp công 
dân, Văn 
thư Sở 

Lãnh ñạo Sở, 
người tiếp 
công dân, 

Chánh 
Thanh tra 

Giám ñốc  
Sở Tư 
pháp 

Văn thư 
Sở, 

Thanh tra 
Sở 

Lưu 
ñồ 

     

Thời 
gian 

Các ngày 
làm việc 

Không quá 
03 ngày 

Không 
quá 

03 ngày 
Không quá 04 ngày 

 
4.2. Diễn giải nội dung quy trình 

 Bước 1: Phân công người tiếp công dân 
- Giám ñốc Sở giao Chánh thanh tra Sở phân công công chức thực hiện việc tiếp 

công dân, người thực hiện công tác tiếp công dân phải là công chức nhà nước, có phẩm 
chất, ñạo ñức tốt; có kiến thức và am hiểu chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và phải tốt nghiệp ñại học. 

- Giám ñốc Sở bố trí, sắp xếp mỗi tháng 02 ngày trực tiếp tiếp công dân (vào 
ngày 09 và ngày 24 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì thực hiện việc tiếp công 
dân trước ngày liền kề ñã quy ñịnh), không kể các trường hợp phải tiếp xúc theo yêu 
cầu khẩn thiết. Ngoài ra, phải bố trí cán bộ thường trực ñể thường xuyên tiếp công dân. 

- Thông báo công khai lịch tiếp công dân; thời gian, ñịa ñiểm tiếp dân phải ñược 
gửi lịch tiếp cho công dân, các phòng chuyên môn và ñơn vị trực thuộc có liên quan ñể 
tham gia tiếp công dân. 

- Việc tiếp công dân ñến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ñược tiến hành tại 
Phòng tiếp dân của Sở Tư pháp. 

- Khi tiếp công dân, trang phục của người tiếp công dân phải chỉnh tề, có ñeo thẻ, 
dán ảnh, ghi rõ cơ quan, họ tên, chức danh, số hiệu theo quy ñịnh. 

- Phân loại, xác ñịnh 
thẩm quyền giải quyết. 
- Dự thảo thông báo thụ 
lý ñơn trình lãnh ñạo, 
hoặc văn bản trả lời 
(ñối với trường hợp 
không thuộc thẩm 
quyền giải quyết) 

Tiếp công 
dân theo 
ñịnh kỳ – 
tiếp nhận 
ñơn thư 

khiếu nại, tố 
cáo 

Kiểm 
tra xác 
nhận ðạt 

Chưa ñạt 

Ký văn 
bản 
phân 
công 
thụ lý 

ðóng dấu 
và phát 

hành ñến 
các, tổ 

chức, cá 
nhân liên 

quan 
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- Người tiếp công dân phải có thái ñộ ñứng mực, tôn trọng nhân dân; lắng nghe 
công dân trình bày ñầy ñủ nội dung sự việc và giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện 
quyền khiếu nại, tố cáo theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

- Khi tiếp người khiếu nại, tố cáo người tiếp công dân ñề nghị người khiếu nại, tố 
cáo giới thiệu họ tên, ñịa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu (nếu có). Sau 
ñó, xem xét nội dung khiếu nại có thuộc các trường hợp không thụ lý giải quyết hay 
không. Từ ñó, người tiếp công dân giải thích, hướng dẫn công dân làm các thủ tục cần 
thiết ñể thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo ñúng quy ñịnh. 

 
Bước 2: Phân loại, xác ñịnh thẩm quyền giải quyết: 
a) Lắng ghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo 

- Trường hợp công dân trực tiếp ñến trình bày khiếu nại, tố cáo hoặc gửi ñơn khiếu nại, tố 
cáo mà khiếu nại ñó thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám ñốc Sở thì cán bộ tiếp công 
dân hướng dẫn công dân viết thành ñơn hoặc lập thành văn bản ghi lại nội dung khiếu nại 
hoặc tố cáo công dân trình bày và yêu cầu người khiếu nại, tố cáo ký tên hoặc ñiểm chỉ 
vào văn bản ñó; vào sổ theo dõi khiếu nại hoặc sổ tố cáo; báo cáo Giám ñốc Sở ñể giải 
quyết theo quy ñịnh của pháp luật; nếu vụ việc khiếu nại hoặc tố cáo không thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Giám ñốc Sở thì cán bộ tiếp dân hướng dẫn công dân khiếu nại, tố 
cáo ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. (ñơn khiếu nại: B01.QT751-TTra 04, ðơn tố 
cáo: B03.QT751-TTra 04; Giấy ủy quyền: B03.QT751-TTra 04, biên bản ghi nội dung tố 
cáo hoặc khiếu nại: B05.QT751-TTra 04) 

 
b) Xác ñịnh nội dung vụ việc, yêu cầu của người khiếu nại, tố cáo 
Sau khi nghe người khiếu nại, người tố cáo trình bày, nghiên cứu sơ bộ nội dung 

khiếu nại, tố cáo các thông tin, tài liệu liên quan mà người khiếu nại, tố cáo cung cấp, 
người tiếp công dân phải xác ñịnh những nội dung sau: ðịa ñiểm, thời gian phát sinh vụ 
việc; Người bị khiếu nại là cá nhân, cơ quan, tổ chức nào; Nội dung khiếu nại về vấn ñề 
gì, lĩnh vực nào, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào; ðối tượng khiếu nại là 
quyết ñịnh hành chính hay hành vi hành chính; Quá trình xem xét, giải quyết: vụ việc ñã 
ñược cấp nào giải quyết chưa; kết quả giải quyết; hình thức văn bản giải quyết của cơ 
quan có thẩm quyền; ðối với tố cáo thì yêu cầu của người tố cáo, ñồng ý hay không ñồng ý 
với việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền ñã giải quyết; lý do tố cáo tiếp (nếu có) và 
những bằng chứng mới mà người tố cáo cung cấp (nếu có). 

 
c) Tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại, tố cáo cung 

cấp  
-  Khi người ñương sự cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan ñến 

khiếu nại, tố thì người tiếp công dân phải kiểm tra tính hợp lệ của các tài liệu ñó. 
- Sau khi ñối chiếu tài liệu, bằng chứng do ñương sự cung cấp, người tiếp công dân 

phải viết “Giấy biên nhận” theo mẫu thống nhất, thành 2 bản, ghi lại tên các tài liệu, 
bằng chứng ñã nhận, tình trạng tài liệu, bằng chứng (chú ý ghi rõ loại tài liệu nhận là 
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bản gốc hay bản sao …) ñề nghị người khiếu nại ký vào “Giấy biên nhận”, giao 01 bản 
cho ñương sự, 01 bản sẽ chuyển cho bộ phận thụ lý cùng các tài liệu, bằng chứng ñã 
nhận. (Giấy biên nhận tài liệu, chứng cứ B06.QT751-TTra 04) 

- Báo cáo Giám ñốc Sở về việc tiếp nhận ñơn thư; 
- Xem xét nội dung ñơn thư, phân loại và xác ñịnh thẩm quyền giải quyết; 
- Dự thảo công văn giao ñơn vị liên quan thụ lý; 
- Dự thảo quyết ñịnh thành lập ðoàn thanh tra (nếu có); 
- Lập phiếu báo cho người khiếu nại, tố cáo về việc thụ lý ñơn thư hoặc thông báo 

không thụ lý ñơn; 

- Việc thụ lý, giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo ñược thực hiện theo quy ñịnh Luật 
Khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

d)  Xử lý ñối với khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền  
- Nếu khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám ñốc Sở và không thuộc các 

trường hợp không ñược thụ lý quy ñịnh tại ðiều 11 Luật Khiếu nại và khoản 2, ðiều 20 Luật 
tố cáo thì người tiếp công dân phải làm các thủ tục tiếp nhận khiếu nại, tố cáo và các thông tin, 
tài liệu kèm theo do người khiếu nại, tố cáo cung cấp (nếu có), báo cáo với Thủ trưởng cơ quan 
ñể thụ lý trong thời hạn do pháp luật quy ñịnh. 

Nếu khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng thuộc các trường hợp không 
ñược thụ lý  thì người tiếp công dân căn cứ vào từng trường hợp cụ thể ñể thì người tiếp dân 
tham mưu Giám ñốc Sở trả lời hoặc hướng dẫn cho người khiếu nại, tố cáo biết rõ lý do và bổ 
sung những thủ tục cần thiết ñể thực hiện việc khiếu nại. 

 
e)  Xử lý ñối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền  
- Trường hợp khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám ñốc Sở Tư pháp thì 

người tiếp công dân hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo ñến ñúng cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám ñốc Sở, thì người tiếp 
công dân tham mưu Giám ñốc Sở chuyển ñơn và các tài liệu liên quan ñến cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết trong thời hạn quy ñịnh, ñồng thời báo bằng văn bản cho người tố cáo biết. 

- Trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp dưới trực 
tiếp nhưng quá thời gian quy ñịnh mà chưa ñược giải quyết thì người tiếp công dân báo cáo ñể 
Giám ñốc Sở ra văn bản yêu cầu. ñôn ñốc cấp dưới giải quyết theo ñúng quy ñịnh. 

- Trường hợp tố cáo về hành vi phạm tội theo quy ñịnh Bộ luật hình sự thì người tiếp 
công dân báo cáo Giám ñốc Sở ñể làm thủ tục chuyển ñơn và các tài liệu liên quan ñến Cơ 
quan ñiều tra hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết. 

4.3. Vào sổ theo dõi 

Sau khi kiểm tra, ñối chiếu các giấy tờ cần thiết và căn cứ vào ñơn khiếu nại, tố cáo hoặc 
nội dung trình bày của người khiếu nại, tố cáo, những thông tin, tài liệu mà người khiếu nại, tố 
cáo cung cấp, người tiếp công dân phải ghi vào sổ tiếp công dân. (Sổ tiếp công dân: 
B07.QT751-TTra 04).  
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5. Hồ sơ gồm có: 
- Sổ tiếp công dân; 
- Phiếu nhận ñơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân; 
- ðơn thư khiếu nại, tố cáo; 
- Các hồ sơ văn bản liên quan; 
- Sổ theo dõi giải quyết khiếu nại tố cáo; 
- Sổ theo dõi thụ lý ñơn; 
- Thông báo thụ lý hoặc không thụ lý ñơn; 
 
6. Phụ lục 
- Sổ tiếp công dân      B01.QT751-TTra 04 
- Mẫu ñơn khiếu nại     B02.QT751-TTra 04 
- Mẫu ñơn tố cáo      B03.QT751-TTra 04 
- Biên nhận tài liệu, chứng cứ    B04.QT751-TTra 04 
- Phiếu ñề xuất xử lý ñơn       B05.QT751-TTra 04 
- Biên bản tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo B06.QT751-TTra 04 


