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QUYET DINH
Vê vic ban hành Quy dlnh tiêp nhn, xü' I
phãn ánh, kiên nghi cüa to chtI'c, cá nhân ye quy djnh
hành chInh trên (ha bàn tinh Kon Turn.

UY

BAN NHAN DAN T!NH KON TUM

Can cir Ludt TO^ chrc HOi dng nhân dan và U' ban nhân dan ngày
26/11/2003;
Can cir Nghj djnh sO^ 20/2008/ND-CP ngày 14/02/2008 cüa ChInh phü v
tiêp nhn, xt'r 1 phán ánh, kiên nghi cia cá nhân, to chirc ye quy dlnh hành chInh;
Can ctr Nghj djnh sO^ 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü v
kiêm soát thU tue hânh chInh;
Can ci'r Nghj djnh so^ 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cUa ChInh phU sUa
dOi, bô sung mt so Diêu cUa các Nghj djnh lien quan den kiém soát thU tiic hành
chInh;
Can cir Chi thj s6 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 cUa Thu tuàng Chinh phU v
vic to chirc thirc hin Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cUa ChInh
phU si:ra dôi, bô sung mt so diêu cUa các Nghj djnh lien quan den kiêrn soát thU
tIc hành chInh;
Theo de^ nghj cUa Giám d& Sâ Tu pháp,
QUYET DNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh tip nhn, xcr l phán
ánh, kiên nghj cUa cá nhân, to chirc ye quy djnh hành chInh trên dja bàn tinh Kon
Turn.
Dieu 2. Giao So Iii pháp theo dOi, htxOng dan, don d6c, kim tra vic thirc
hin; djnh k báo cáo Uy ban nhân dan tinh và ChU tjch Uy ban nhân dan tinh.
Diu 3. ThU truOng các sO, ban, ngành; ChU tjch (Jy ban nhân dan các
huyn, thành phô chju trách nhirn thi hành Quyêt djnh nay.
Quy& dlnh nay có hiu 1irc sau 10 (muOi) ngày ke tr ngày k và thay th
Quyet djnh so 1293/QD-UBND ngày 30/11/2011 c'a Uy ban nhân dan tinh Kon

Turn v8 vic ban hành Quy djnh tip nhn, xir 1 phán ánh, kin nghj cCia Ca nhân,
to ch(rc ye quy djnh hành chInh trên dja bàn tinh Kon Turn.!.
Ncri nI:mn:
- B6 Tir pháp (Ciic KTrVBQPPL, Ciic KSUHC);
- ThLrYng trrc Tinh üy;
- Thu&ng trirc HDND tinh;
- Doãn DBQH tinh;
FR
- ChU tjch, dc PCT UBND tinh;
It
-NhuDiêu3;
- Các ban tham mu'u xay ding dáng thuc Tinh üy;
- Vn phang: Tinh üy, Doàn DBQH-HDND tinh;
- UBMTTQVN tinh, các doàn the;
- TAND, VKSND, Cc THADS tinh;
- Cong báo, Báo Kon Turn, Dài PiTH Kon Turn;
- Cong thông tin din tü tinh;
- Lanh dao và các phông thuc Van phOng UBND tinh;
- Lim VT,NC2.

TM. UY BAN NHAN DAN
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CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

UY BAN NHAN DAN
TINH KON TUM

QUY D!NH
Tip nhn, xii' ly phãn ánh, kiên nghi ciia to chii'c, cá nhân
ye quy dnh hành chInh trên dja bàn tinh Kon Turn.

(Ban hành kern theo Quyet cl/nh so j3 120131QD-UBND ngàyj///12013
cia Uy ban nhân dan tinh Kon Turn)
Chirong I:
NHITfNG QUY D!NH CHUNG
Dieu 1. Phirn vi diti chinh và di tu'Q'ng áp dting

1. Pharn vi disu chinh:
a) Quy djnh nay quy djnh vic tip nhtn, xcr ! phán ánh, kin nghj c t6
chIrc, cá nhân ye quy djnh hành chInh lien quan den hot dng kinh doanh, di
song nhân dan trên dja bàn tinh Kon Turn.
b) Quy djnh nay khong quy djnh ve khiu iii, t6 cáo và giài quyt khiu ni,
to cáo; phán ánh, kiên nghj thu tic hành chInh (TTHC) trong ni b6 trng cor quan
hành chInh hoc guUa cci quan hành chInh nhà rnrc vOi nhau không lien quan den
vic giái quyêt TTHC cho Ca nhân và to chrc.
c) Các nOi dung khác lien quan dn cong tác tip nhn, xü l phán ánh, kin
nghj ciia cá nhân, tO chiic ye quy djnh hánh chInh trCn dja bàn tinh khong quy djnh
tai van bàn na y, duqc thirc hin theo guy djnh tai Nghj djnh so 20/20081ND-CP
ngày 14/02/2008 ciia ChInh phii ye tiêp nhn, xir l phãn ánh, kiên nghi ciia cá
nhân, to chirc ye quy djnh hành chInh và các quy dnh ciia pháp 1ut có lien quan.
2. D6i tuqng áp dung:
a) C (Y quan hành chInh nhà nuâc các cp trên dja bàn tinh;
b) Ng!.ri có thm quyn tip nhn, xCr l phàn ánh, kin nghj ve quy djnh
hành chInh trên dia bàn tinh;
c) Ca nhân, tO chiirc cO phin Onh, kin nghj ye quy djnh hành chInh trên dja
bàn tinh.
Dieu 2. HInh thii'c

Va yêU cu di vói phãn ánh, kiên ngh

1. Các phàn ánh, kin nghi ciia cá nhân, th chirc v8 quy djnh hành chInh trên
da bàn tinh thrçic thrc hin thông qua rnt trong hai each thirc vAn bàn hoc din
thoii.
2. Yêu cAu di vâi phàn ánh, kin nghj:
a) Di vâi phàn ánh, kin nghj bang vAn bàn (Phu lc 1):

kz

- Ca nhân, to chirc chuyn van bàn dn Co quan tip nhn thông qua mt trong
nh€ng each tht'rc sau: Trrc tiêp chuyên den co quan tiêp nhan; thông qua djch v11
buu chInh hoc gCri thông dip d& 1iu qua ming may tInh (thw diên ti trang tin
diên t&, cong thông tin dién tz);
- Sir dung ngôn ngii ting Vit;
- The hin rO ni dung phán ánh, kin nghj;
- Ghi rO ten, dja chi, s6 din thoti (hoàc dia chi thur tin khi ccn lien h
nhân, to chirc có phãn ánh, kiên nghj.

cüa cá

b) Di vOi phàn ánh, kin nghj bang din tho?i:

- Chi thrc hin phãn ánh, kin nghj thông qua s6 din thoi chuyên dung dA
cong bô cOng khai;
- SL'r dung ngôn ngQ ting Vit;
- TrInh bay rO ni dung phân ánh, kin nghj;
- Thông báo ten, dja chi, s din thoai ('hoc dja chi thw tin khi can lien he,)
cüa Ca nhân, tO chirc có phân ánh, kiên nghj;
- Can b, cong chc tip nhn phãi the hin trung thrc ni dung p1 -ian ánh,
kiên nghj bang van bàn (Phu lyc 2).
Diu 3. Ni dung phãn ánh, kin nghj

1. Phãn ánh ve hành vi: Nhttng vuàng mc C11 the trong thirc hin quy djnh
hành chInh do hành vi chm tr, gay phiên ha hoc không thirc hin, thirc hin
không ding quy djnh hành chInh cüa can bO, cong chüc và co quan hành chInh các
cap trên dja bàn tinh.
2. Phãn ánh ve^ nOi dung các guy djnh hânh chInh, gni: Sçr không phü hçip
cüa quy dnh hành chInh vài thirc tê; sr không dong bO, không thông nhât cüa các
quy djnh hành chInh; quy djnh hành chInh không hçTp pháp; quy djnh hành chInh
trái vài các diêu uâc quôc tê ma Vit Nam dà k kêt hoc gia nhp; nhng van d
khác lien quan den quy djnh hãnh chInh.
3. Kin nghi các phi.rcing an xcr 1' nhung phãn ánh nêu trên và sang kin ban
hành mài quy djnh hành chInh lien quan den hoat dng kinh doanh, di sOng nhân
dan.
Chtrong II:
QUY TRiNH TIEP NHJN, xU' LY PHAN ANH, KIEN NGH!
Diu 4. Cor quan tip nhn và xü I phãn ánh, kin ngh

1. Sâ Tu pháp là co quan giüp Uy
ban nhân dan tinh, Chü tich Uy ban nhãn
dan tinh tiêp nhn các phãn ánh, kiên nghj cta cá nhân, to ehirc ye quy djnh hành
chInh thuOc phim vi quán l cUa Uy ban nhân dan inh, Chà tjch Uy ban nhán dan
tinh.
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2. Dja chi tip nhn phân ánh, kin nghj:
a) PhOng Kim soát TTHC, Sâ Tu pháp tinh Kon Turn (dja chi: só 211 Duxng Trãn Hung Do - Thành ph o^ Kon Turn - Tinh Kon Turn);
b) S dien thoi chuyên dung: 0603.866.3 89
c) Thu din tCr: phongkstthcgrnai1.com
d) Website: http://tthc.kontum.gov.vn hoc http://sotuphap.kontum.gov.vn
3. Ca quan hành chInh nhã nuàc cac cp cüa tinh có trách nhim:
a) Trirc tip xr 1 và chi dto các co quan, dja phucxng trirc thuc xCr 1 các
phãn ánh, kiên nghj thuc phm vi thâm quyên theo dê nghj cüa Sô Tu pháp;
b) Kip thai tip nhn, xCr I các phán ánh, kin nghj cUa cá nhân, t6 chirc thrcxc
giri den qua chuyên rnic ttgóp thu t1ic hành chInh" và 'thôi và dápt' trên trang
thông tin din tir cüa ccx quan, dja phwing;
c) Phi hcip vâi Sâ Tu pháp thirc hin cong tác cong khai k& qua xcr 1 phän
ánh, kien nghj theo quy djnh tai Diêu 19 Nghj djnh 20/2008/ND-CP ngày
14/02/2008 cüa ChInh phü.
4. Dja chi tip nhn phãn ánh, kin nghj quy dnh hinh chInh will Kon Turn
tai Khoàn 2 Diêu nay phãi duçc cong khai:
a) Tai fbi tip nhn và giài quy& TTHC cUa các co quan hành chInh nhà nuOc
các cap cüa tinh;
b) Trên Cng thông tin din tCr cüa tinh; trang thông tin din Ur các sex, ban,
ngành và Uy ban nhân dan các huyn, thành ph 06
;

SOr Tu pháp huàng dn vic cong khai và cong bo^ trên các phuong tin thông
tin dai chCing cüa dja phucxng.

Diu 5. Xü 1 phãn ánh, kin ngh
1. Xi.'r1 d6i vâi phàn ánh ve hành vi:
a) Trong thyi h?n 05 (nàm) ngày làrn vic ke^ Ur ngày tip nh.n, SO T.r pháp
lp thu tiic chuyên phãn ánh tOi các ccx quan, dcxn vi bj phán ánh hoc các ccx quan,
dja phi.rcxng trrc tiêp quán 1 can b, cOng chirc có hành vi bj phàn ánh dê xcr 1';
b) Trong th&i hin 07 (bay) ngày lam vic sau khi nhtn di.rçic van bàn tir Sx Tix
pháp chuyên den, các ccx quan, dja phucxng bj phãn ánh hoc các c(y quan, don vi
trijc tiêp quãn 1 can bO, cOng chrc có hành vi bj phãn ánh, phãi tiên hành xem xét,
kiêm tra và xi'r 1;
c) Sau khi xCr 1, trong thai gian 01 (rnt) ngày lam vic, ca quan, dja phucxng
bj ,phãn ánh phãi gi'ri thông báo ye kêt qua xcr l cho cá nhân, tO chrc có phân ánh
kiên nghj bi&, dông thai gcri kêt qua xr I ye Sâ Tu pháp dê theo dOi, tong hcxp
báo cáo Uy ban nhân dan tinh;
d) Trong trung hcip can thiêt, Giárn dôc Sâ Tu pháp di.rçic phép ci'r can b,
cOng chCrc có trách nhim trirc tiép tiên Minh kiCm tra, xác minh và xCr I theo thâm

quyn hoc kin nghj Co quan Co thrn quyn xcr 1 theo quy djnh, báo cáo kt qua
thirc hin ye Chü tjch Uy ban nhin dan tinh.

2. Xü 1 di vài phán ánh, kin nghj v8 quy djnh hành chInh:
a) Trong thii h?n 05 (näm) ngày lam vic ke^ tr ngày tip nhn, S& Tu pháp
chuyên phãn ánh, kiên nghi den các sâ, ban, ngành có lien quan dê xcr l theo quy
djnh;
b) Di vâi nhitng phán ánh, kin nghj không dü Co sâ dd xem xét, xCr 1:
Trong thii htn 03 (ba) ngáy lam vic, cci quan phãi CO van ban trá ki cho cá nhân,
to chic phán ánh, kiên nghj biêt; dông thi gi ye S& Tu pháp dC theo döi, tong
h?p báo cáo Uy ban nhãn dan tinh;

c) Di vói phán ánh, kin nghj Co dCi Co sâ xem xét xcr l: Co quan phái chU
trI, phôi hp vOi các ngành lien quan tiên hành xem xét xir 1 theo quy djnh cüa
Nghj djnh so 20/2008/ND-CP ngày 14/02/2008 ca ChInh phi.
- Trong thai hn 30 (ba muoi) ngày lam vic, gcri van ban dn Sâ Tu pháp
xem xét, tham miru Uy ban nhan dan tinh sra dôi, bô sung, bâi bO hotc hüy bO các
quy djnh hành chInh khong phü hçxp (dôi vái các quy djnh hành chInh thu5cthárn
quyên cüa Uj ban nhdn dan tinh) hoc kiên nghj cap có thâm quyên sCra dôi, bô
sung, bâi bO các quy djnh hành chInh không phu hcip (dói vái các quy d.inh hành
chInh khóng thu5c thám quyên ban hành cia Uy ban nhán dan tinh).
- Co quan chü trI có trách nhim thông báo tInh hInh xü 1
chCrc CO phán ánh, kiên nghj biêt;

cho cá nhân, t

d) ,S& Tu pháp chü trl, phéi hçp vri CáC co quan lien quan xi'r l nhiThg phán
ánh, kiên nghj ye quy djnh hành chInh dä thrçic các Co quan chuyên mon xfr l, trã
li nhi.rng cá nhân, tO chirc van tiep tVc phán ánh, kiên nghj; nhüng phán ánh, kiên
nghj ma CáC CO quan chuyên mon khong thông nhât duc phuong an xir l vâ
nhUng phán ánh, kiên nghj khác do CH tjch Uy ban nhân dan giao; dOng thai báo
cáo kêt qua xir l ye Chü tjch Uy ban nhân dan tinh.
Dieu 6. Cong khai kt qua xü' I phãn ánh, kin ngh
1. Sau khi xr 1, ngoài viC thirc hin Cong táC Cong khai theo quy djnh ti
DiCm C Khoán 1, Khoân 2 Diêu 5 Quy djnh nay, CO quan, dja phuong chü trI phãi
cOng khai kêt qua xfr l trên trang thông tin din tü cUa don vi;
2. Sâ Tu pháp tng hop báo cáo Uy ban nhân dan tinh, COng khai trên trang
thông tin din tCr cüa don vi; phôi hop vOi Sâ Thông tin và Truyên thông cong khai
trên Cong thông tin din tü Cua tinh;
3. Ngoài CáC hInh thlrC tren, S& Tu pháp cOng khai trên CáC phu'ong tin thông
tin dti ChUng kháC theo Chi do cüa Chü tjch Uy ban nhan dan tinh.

Dieu 7. Trách nhim thu tru'ô'ng các s&, ban, ngãnh; Chü tich Uy ban
nhân dan các huyn, thank phô trong tiêp nhn, xü' l phãn ánh, kiên nghi cüa
cá nhãn, to chive ye quy dlnh hank chink
1. TráCh nhim cüa thu truâng CáC sâ, ban, ngành:,

a) Chi dao xem xét, xü 1 các phán ánh, kin nghj theo dung quy trInh dd dtxçc
pháp 1ut quy djnh va theo Quy djnh nay;
b) Xây dung phuang an, phi hçp vâi S Tix pháp tham mtxu Uy ban nhân dan
tinh xem xét si'ra dôi, bô sung, huS' bô quy djnh hành chInh thuc thâm quyên quyêt
djnh cüa Uy ban nhân dan tinh hoc kiên nghj cap có thâm quyên stra dôi, bô sung,

bâi bO doi vri các quy djnh hành chInh không thuc thâm quyên ban hãnh cüa Uy
ban nhân dan tinh;
c) T05 chüc km trQ ho^ si, tài !iu các phãn ánh, kin nghj ve^ quy djnh hành
chInh và kêt qua xr 1;
d) Cong khai kt qua xcr 1 phãn ánh, kin nghj;
d) Don dc, kirn tra và kip thyi có bin phap cAn thit & chAn chinh k9 1ut,
kS' cung hânh chInh trong xr 1 phán ánh, kiên nghj.
2. Trách nhirn cüa Giám d& Sr Tix pháp:
Ngoai vic thtrc hin các nhim vii theo Quy djnh nay, Giám d& Sâ Tu pháp
cOn có trách nhim:
a) Thirc hin Ong tác tip nhn, phân 1oi, dang k, chuyn, don dc, tn
hop và cong khai kêt qua xü 1 các phãn anh, kiên nghj cüa cá nhân, to chirc ye
quy djnh hành chInh trên dja bàn tinh theo quy djnh ti Nghj djnh so 20/2008/NDCP cüa ChInh phU;
b) HuOng dan, kim tra vic thirc hin cong tác xi:r I phãn ánh, kin nghj cüa
Ca nhân, to chi'rc ye quy djnh hành chInh trên dja bàn tinh;
c) Xây dung, quãn 1 he thng ca sâ dCr !iu din Ur ve^ các phãn ánh kin nghj
ve quy djnh hãnh chInh theo hisàng dn cüa BO Tix pháp; phôi hcip vOi B6 Tij pháp
trong vic quãn 1, cong khai và khai thác si:r dung he thông cci sâ dU 1iu din Ur
nay;
d) Theo dOi, hurng dan, don d&, kim tra vic thirc hin Quy djnh nay.!.
3. Trách nhim cUa Chü tjch TiJy ban nhân dan các huyn, thành ph6:
a) Chi do xem xét, xü 1 các phàn ánh, kin nghj theo dung quy trmnh da dtrçxc
pháp 1ut quy djnh và theo Quy djnh nay;
b) TOA chirc 1uu trct hO^ sci, tài 1iu cac phán ánh, kin nghj v8 quy djnh hãth
chInh và kêt qua xir 1;
c) Cong khai kt qua xi'r 1 phân ánh, kin nghj;
d) Don dc, kirn tra và kip thi có bin pháp cAn thit d8 chin chinh kS' 1ut,
k' cuang hành chInh trong xi'r 1 phân ánh, kiCn nghj.
Chu'ong III:
DIEU KILN BAO DAM VA DIEU KHOAN THI HANH
Diu 8. Kinh phi thirc hin

Cong tác tip nhn, xfr 1 phãn ánh, kin nghj cüa Ca nhân, t6^ chi'rc v6 quy
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djnh hành chInh cüa các cci quan, dja phucing duçic ngân sách dja phucing bão dam
trong dir toán chi ngân sách thuàng xuyen cüa các cor quan, dja phuorng theo ding
quy djnh cüa Ludt Ngan sách nhà ni.rcc.
Diu 9. Che^ dqQ thông tin báo cáo

1. Các s&, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thãnh pM djnh k' hang
qu (truc ngày 10 tháng cuôi quj5) báo cáo Uy ban nhân dan tinh qua Sâ Tir
pháp) ye tInh hInh vã kêt qua thirc hin vic tiêp nhn, xir 1 các phán ánh, kiên
nghj ye quy djnh hành chInh hotc báo cáo dt xuât theo yêu câu cüa Uy ban nhân
dan tinh.
2. Sr Tu pháp có trách nhim thng hap, tham mu'u Uy ban nhân dan tinh b'io
cáo Bô Ttr pháp theo quy djnh.
Diu 10. Diu khoãn thi hành

Trong qua trInh thirc hin, nu phát sinh khó khän, vuâng mac hay cn thi&
si'ra dôi, bô sung, cac cor quan, dja phuorng kip th?yi phán ánh ye Si Tu pháp dé
tong hqp, báo cáo dê xuât Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh./TM. UY BAN NHAN DAN
CHUTICH

'Tguyen van I-lung

