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1. MỤC ðÍCH 
     Quy trình này quy ñịnh trình tự và phương pháp tiến hành việc xác minh, kết luận, 
kiến nghị giải quyết ñơn khiếu nại, vụ việc khiếu nại ñối với quyết ñịnh hành chính, hành vi 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám ñốc Sở Tư pháp Bình ðịnh. Nhằm nâng 
cao tính chuyên nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm tham mưu cho Giám ñốc Sở trong công 
tác giải quyết ñơn khiếu nại của cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 
     Quy trình này áp dụng cho Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn và các ñơn vị trực 
thuộc có liên quan của Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN: 
- Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 
- Nghị ñịnh số 75/2012/Nð-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một 

số ðiều của Luật Khiếu nại; 
- Quyết ñịnh số 2278/2007/Qð-TTCP ngày 24 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra 

Chính phủ Ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ 
giải quyết tố cáo;  

- Quyết ñịnh số 1131/2008/Qð-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành 
mẫu văn bản trong hoạt ñộng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan ñến nội dung khiếu nại; 
- Và các tài liệu có liên quan khác. 
4.  ðỊNH NGHĨA, VIẾT TẮT: 
- Khiếu nại: là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục 

do Luật khiếu nại quy ñịnh, ñề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại 
quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có 
thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết ñịnh kỷ luật cán bộ, công chức 
khi có căn cứ cho rằng quyết ñịnh hoặc hành vi ñó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi 
ích hợp pháp của mình. 

- Người khiếu nại: là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện 
quyền khiếu nại. 

- Rút khiếu nại: là việc người khiếu nại ñề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền chấm dứt khiếu nại của mình. 

- Người giải quyết khiếu nại: là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại. 

- Quyết ñịnh hành chính: là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có 
thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành ñể quyết ñịnh về một vấn ñề cụ 
thể trong hoạt ñộng quản lý hành chính nhà nước ñược áp dụng một lần ñối với một hoặc 
một số ñối tượng cụ thể.  
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- Hành vi hành chính: là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có 
thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Quyết ñịnh kỷ luật: là quyết ñịnh bằng văn bản của người ñứng ñầu cơ quan, tổ 
chức ñể áp dụng một trong các hình thức kỷ luật ñối với cán bộ, công chức thuộc quyền 
quản lý của mình theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức. 

- Giải quyết khiếu nại: là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết ñịnh giải quyết 
khiếu nại. 

5. NỘI DUNG 
5.1. Lưu ñồ: 

Bước Nội dung Biểu mẫu Trách nhiệm Thời gian  

B01.QT751-TTra 01 Văn thư hoặc cán 
bộ tiếp công dân 

 

 
B02.QT751-TTra 01 

 
 
 

Văn thư hoặc cán 
bộ tiếp công dân 

 
 
1 

 Giám ñốc Sở 

 
 
 
 
 
2 

B03.QT751-TTra 01 
B04.QT751-TTra 01 
B05.QT751-TTra 01 
B06.QT751-TTra 01 
B07.QT751-TTra 01 
B08.QT751-TTra 01 
B09.QT751-TTra 01 
B10.QT751-TTra 01 
B11.QT751-TTra 01 
B12.QT751-TTra 01 
B13.QT751-TTra 01 

Thanh tra Sở 

 
 

Trong vòng 
10 ngày kể từ 

ngày nhận 
ñơn 

 
 
3 

 

 
 

B14.QT751-TTra 01 
 

Giám ñốc Sở 

 

Tiếp nhận nội dung 
khiếu nại 

(ðơn/trực tiếp) 

Phân loại, 
 vào sổ theo dõi 

Thi hành Quyết ñịnh 
giải quyết 

Xem xét giải quyết 

Ra quyết ñịnh 
giải quyết 

 

Lưu hồ sơ 

Ý kiến chỉ ñạo 
 



QUY TRÌNH 

 
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  

Mã số : QT751-TTra 01 

Lần ban hành: 02 

Ngày BH: 24/10/2014 

Trang: 4/8 

                            SỞ TƯ PHÁP BÌNH ðỊNH ISO 9001 :2008 
 

 4 

 

 
 
4 

 
 
 
 

Cá nhân, tổ chức có 
liên quan 

 

5 

 

 Thanh tra Sở 

 

 
  5.2 Mô tả lưu ñồ: 
  Bước 1: Tiếp nhận ñơn khiếu nại 

-  Người khiếu nại gửi ñơn và các tài liệu liên quan (nếu có) ñến Sở Tư pháp Bình 
ðịnh. Việc tiếp nhận ñơn khiếu nại ñược thực hiện qua Văn thư Sở và ñược chuyển cho 
Thanh tra Sở tham mưu Giám ñốc Sở xử lý. 

- Trong trường hợp người khiếu nại ñến khiếu nại trực tiếp thì cán bộ tiếp công dân 
có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành ñơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại, 
có chữ ký hoặc ñiểm chỉ của người khiếu nại (Mẫu ñơn khiếu nại: B01.QT751-TTra 01). 
Trong trường hợp việc khiếu nại ñược thực hiện thông qua người ñại diện thì người ñại diện 
phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc ñại diện (Giấy ủy quyền khiếu nại:  
B02.QT751-TTra 01). 

- Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại một nội dung ñến trực tiếp thì cán bộ tiếp 
dân hướng dẫn người khiếu nại cử ñại diện ñể trình bày nội dung khiếu nại, nội dung khiếu 
nại thể hiện bằng văn bản. 

- Cán bộ tiếp nhận ñơn khiếu nại, hồ sơ khiếu nại phải ghi vào Sổ theo dõi ñơn khiếu 
nại (Sổ tiếp công dân và theo dõi ñơn khiếu nại: B03.QT751-TTra 01). Các nội dung khiếu 
nại phải ñược chuyển ngay cho Giám ñốc Sở chỉ ñạo giải quyết (Mẫu ñề xuất xử lý ñơn: 
B04.QT751-TTra 01). 

 
Bước 2: Thụ lý, xử lý ñơn khiếu nại:  
- Sau khi nhận ñược ñơn khiếu nại, Giám ñốc Sở chuyển cho Thanh tra Sở tham mưu 

xử lý. 
- Thanh tra Sở nghiên cứu nội dung khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 

nhận ñược ñơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì Thanh tra Sở tham mưu 
Giám ñốc Sở trả ñơn và hướng dẫn công dân gửi ñơn ñến các cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám ñốc Sở mà ñơn khiếu nại ñó 
không thuộc các trường hợp không ñược thụ lý giải quyết thì Thanh tra Sở tham mưu Giám 
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ñốc Sở ra Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (Thông báo thụ lý khiếu nại B05.QT751-
TTra 01); trường hợp không thụ lý ñể giải quyết thì có văn bản trả ñơn khiếu nại hoặc 
thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển ñến 
và nêu rõ lý do (Mẫu B06.QT751-TTra 01 và B07.QT751-TTra 01). Các nội dung khiếu 
nại thuộc thẩm quyền giải quyết, có ñủ ñiều kiện thụ lý phải ñược ghi vào Sổ thụ lý ñể theo 
dõi kết quả giải quyết (Sổ thụ lý ñơn khiếu nại B08.QT751-TTra 01). Nếu nội dung khiếu 
nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, Thanh tra Sở giúp Giám ñốc Sở hướng dẫn bằng 
văn bản ñể công dân khiếu nại ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết (Phiếu hướng dẫn 
khiếu nại B09.QT751- TTra 01). 

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần ñầu không quá 30 ngày, kể từ ngày có thụ lý; ñối 
với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng khống quá 45 ngày; ở 
vùng sâu, vùng xa ñi lại khó khăn thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ 
ngày thụ lý; ñối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài nhưng không quá 
60 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; ñối với 
vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng khống quá 60 ngày; ở 
vùng sâu, vùng xa ñi lại khó khăn thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ 
ngày thụ lý; ñối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài nhưng không quá 
70 ngày, kể từ ngày thụ lý. ðối với vụ việc khiếu nại phức tạp, nếu thấy cần thiết thì Giám 
ñốc Sở thành lập Hội ñồng tư vấn ñể tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại. 

- Khi khiếu nại ñược thụ lý giải quyết, nếu xét thấy việc thi hành quyết ñịnh hành 
chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, Thanh tra Sở tham mưu cho Giám ñốc Sở 
quyết ñịnh ñình chỉ thi hành quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. 

 
Những trường hợp khiếu nại không ñược thụ lý giải quyết:  

  Theo quy ñịnh tại ðiều 11 Luật Khiếu nại thì khiếu nại thuộc một trong các trường 
hợp sau ñây không ñược thụ lý giải quyết: 

1. Quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước ñể chỉ 
ñạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính trong 
chỉ ñạo ñiều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết 
ñịnh hành chính có chứa ñựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các 
lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy ñịnh; 

2. Quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp 
ñến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; 

3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự ñầy ñủ mà không có người ñại 
diện hợp pháp; 

4. Người ñại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại; 
5. ðơn khiếu nại không có chữ ký hoặc ñiểm chỉ của người khiếu nại; 
6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại ñã hết mà không có lý do chính ñáng; 
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7. Khiếu nại ñã có quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lần hai; 
8. Có văn bản thông báo ñình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu 

nại không tiếp tục khiếu nại; 
9. Việc khiếu nại ñã ñược Tòa án thụ lý hoặc ñã ñược giải quyết bằng bản án, quyết 

ñịnh của Toà án, trừ quyết ñịnh ñình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án. 
 
Bước 3: Tổ chức gặp gỡ, ñối thoại với người khiếu nại; Thẩm tra, xác minh nội 

dung khiếu nại: 
- Trong quá trình giải quyết ñể làm rõ nội dung khiếu nại, Giám ñốc Sở ra Quyết 

ñịnh giao Thanh tra Sở xác minh nội dung khiếu nại (Quyết ñịnh về việc xác minh nội dung 
khiếu nại: B10.QT751-TTra 01).  

- Nếu việc xác minh có nội dung khác nhau thì Giám ñốc Sở  hoặc giao Thanh tra Sở 
tổ chức trực tiếp gặp gỡ, ñối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, 
lợi ích liên quan ñể làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải 
quyết khiếu nại. Việc gặp gỡ, ñối thoại phải thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, 
người bị khiếu nại, người có quyền lợi ích liên quan biết thời gian, ñịa ñiểm, nội dung việc 
gặp gỡ, ñối thoại. (Giấy mời về việc gặp gỡ, ñối thoại: B11.QT751-TTra 01) 

- Việc gặp gỡ, ñối thoại ñược lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những 
người tham gia; tóm tắt kết quả về những nội dung ñã ñối thoại, có chữ ký của người tham 
gia; trường hợp người tham gia ñối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do (Biên bản 
về việc gặp gỡ, ñối thoại: B12.QT751-TTra 01). 

  - Sau khi có kết quả xác minh, Thanh tra Sở báo cáo kết quả xác minh ñể Giám ñốc 
Sở xem xét giải quyết. (Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại: B13.QT75- TTra 
01). ðồng thời, Thanh tra Sở dự thảo Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại trình Giám ñốc Sở ban 
hành. Việc xác minh nội dung khiếu nại ñược thực hiện trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 
khiếu nại ñược thụ lý. 

ðối với các khiếu nại quyết ñịnh kỷ luật công chức, viên chức, tuỳ tình hình Giám 
ñốc Sở giao cho Chánh Văn phòng Sở hoặc Chánh Thanh tra Sở xác minh, kết luận và kiến 
nghị giải quyết. 

 
Bước 4: Ra quyết ñịnh giải quyết khiếu nại. 
- Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày có báo cáo kết quả xác minh và kiến nghị của 

Thanh Tra Sở, Giám ñốc Sở Tư pháp ra quyết ñịnh giải quyết khiếu nại bằng văn bản 
(Quyết ñịnh về việc giải quyết khiếu nại lần ñầu: B14.QT751-TTra 01). Trong thời hạn 03 
ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lần ñầu và trong thời hạn 07 
ngày, kể từ ngày có quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lần hai. Thanh tra Sở có trách nhiệm 
giúp Giám ñốc Sở gửi Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu 
nại, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan quản lý liên quan, công khai quyết ñịnh giải 
quyết khiếu nại theo quy ñịnh. 
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- ðối với quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lần hai, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
có quyết ñịnh giải quyết khiếu nại. Giám ñốc Sở có trách nhiệm công khai quyết ñịnh giải 
quyết khiếu nại theo quy ñịnh của Luật khiếu nại. Thanh tra Sở có trách nhiệm theo dõi, ñôn 
ñốc việc thi hành quyết ñịnh giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành của Giám ñốc Sở. 

 
5.3. Hồ sơ giải quyết khiếu nại:  

     - Việc giải quyết khiếu nại phải ñược lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại 
bao gồm: 

+ ðơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; 
+ Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp; 
+ Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám ñịnh (nếu có); 
+ Biên bản tổ chức ñối thoại (nếu có); 
+ Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại; 
+ Các tài liệu khác có liên quan. 

- Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải ñược ñánh số trang theo thứ tự tài liệu và ñược lưu 
giữ theo quy ñịnh của pháp luật. Trường hợp người khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại 
Tòa án thì hồ sơ ñó phải ñược chuyển cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu. 

 
6. HỒ SƠ:  

Hồ sơ lưu trữ Trách nhiệm Thời gian lưu 
ðơn khiếu nại  Văn thư, Thanh tra  Lưu theo quy ñịnh 
Giấy ủy quyền Thanh tra Sở   
Sổ tiếp công dân / Sổ thụ lý ñơn            Thanh tra Sở  
Phiếu ñề xuất xử lý ñơn Thanh tra Sở   
Thông báo thụ lý ñơn Văn thư, Thanh tra Sở  
Phiếu trả ñơn   Văn thư, Thanh tra Sở  
Thông báo không thụ lý   Văn thư, Thanh tra Sở  
Sổ thụ lý ñơn Thanh tra Sở  
Phiếu hướng dẫn Văn thư, Thanh tra Sở  
Quyết ñịnh xác minh  Văn thư, Thanh tra Sở  
Giấy mời gặp gỡ, ñối thoại Văn thư, Thanh tra Sở  
Biên bản gặp gỡ, ñối thoại Thanh tra Sở  
Báo cáo xác minh  Thanh tra Sở  
Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại Văn thư, Thanh tra Sở  
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7. PHỤ LỤC   

       Biểu mẫu áp dụng 
B01.QT751- TTra 01 : ðơn khiếu nại  
B02.QT751- TTra 01  : Giấy ủy quyền  
B03.QT751- TTra 01 : Sổ tiếp công dân/Sổ thụ lý ñơn   
B04.QT751- TTra 01 : Phiếu ñề xuất xử lý ñơn  
B05.QT751- TTra 01 : Thông báo thụ lý   
B06.QT751- TTra 01 : Phiếu trả ñơn  
B07.QT751- TTra 01 : Thông báo không thụ lý  
B08.QT751- TTra 01 : Sổ thụ lý ñơn  
B09.QT751- TTra 01 : Phiếu hướng dẫn  
B10.QT751- TTra 01 : Quyết ñịnh xác minh 
B11.QT751- TTra 01 : Giấy mời gặp gỡ ñối thoại  
B12.QT751- TTra 01 : Biên bản gặp gỡ ñối thoại  
B13.QT751- TTra 01 : Báo cáo xác minh  
B14.QT751- TTra 01 : Quyết ñịnh về việc giải quyết khiếu nại 

  
 

 
 
 


