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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

   
Số: 04/2013/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                TP Lào Cai, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ tiếp công dân 

tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 25/11/2011;
Căn cứ Luật Tố cáo ngày 25/11/2011;
Căn cứ Nghị định số: 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại;
Căn cứ Nghị định số: 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND - UBND và Chánh Thanh tra thành 

phố Lào Cai,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của 
Tổ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND - UBND; Chánh Thanh tra; Thủ trưởng các 
phòng, ban, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đỗ Trường Giang
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Tổ tiếp công dân 
tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/2013/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố Lào Cai)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

và hoạt động của Tổ tiếp công dân thành phố Lào Cai.
2. Tổ tiếp công dân thành phố Lào Cai; Các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến việc tiếp công dân và đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
gửi đến Trụ sở tiếp công dân thành phố Lào Cai căn cứ Quy chế thực hiện.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
1. Tổ tiếp công dân thành phố Lào Cai được thành lập theo Quyết định của Chủ 

tịch UBND thành phố và chịu sự chỉ đạo, điều hành của Thành uỷ, Hội đồng nhân 
dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai.

2. Tổ tiếp công dân trực thuộc Văn phòng HĐND & UBND thành phố Lào Cai. 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố có trách nhiệm bố trí phòng làm việc, các 
trang thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ và được sử dụng con dấu của Văn 
phòng HĐND & UBND thành phố Lào Cai trong hoạt động tiếp công dân.

3. Việc tiếp công dân của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Lào Cai được 
thực hiện tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Lào Cai.

Chương II 
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và địa điểm làm việc của Tổ tiếp công dân
1. Cơ cấu tổ chức của Tổ tiếp công dân thành phố Lào Cai được thành lập trên cơ 

sở quy định của Luật Khiếu nại và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, gồm:

- 01 Tổ trưởng: Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố Lào Cai.
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- 01 Tổ phó. 
- Các Tổ viên: Trưởng các phòng, ban chuyên môn thành phố Lào Cai có liên 

quan và Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND thành phố là cán bộ chuyên trách 
tiếp công dân.

- Thành phần mời tham gia tiếp công dân gồm: Văn phòng Thành ủy và Ủy ban 
kiểm tra Thành ủy.

- Bộ phận tham gia phối hợp làm nhiệm vụ an ninh, trật tự: Tổ bảo vệ UBND 
thành phố Lào Cai.

2. Địa điểm làm việc của Tổ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố 
nằm trong khuôn viên trụ sở làm việc của UBND thành phố Lào Cai.

Điều 4. Trách nhiệm của các Thành viên Tổ tiếp công dân
1. Tổ trưởng: Chịu trách nhiệm trước Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Lào 

Cai về mọi hoạt động của Tổ tiếp công dân; chịu trách nhiệm cá nhân trước Pháp luật 
về các quyết định giải quyết công việc của mình; phân công, tổ chức hợp lý trong 
việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ tiếp công dân; quản lý tài sản trang thiết bị phục vụ 
công tác tiếp công dân đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích.

2. Tổ phó: Chịu trách nhiệm trước Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố và Tổ 
trưởng Tổ tiếp công dân về các công việc được giao; chịu trách nhiệm cá nhân trước 
Pháp luật về các quyết định giải quyết công việc của mình.

3. Tổ viên: Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định; có trách nhiệm đề 
xuất với Tổ trưởng, Tổ phó biện pháp xử lý, giải quyết trong hoạt động tiếp công 
dân; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công việc khác có 
liên quan đến hoạt động tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân khi 
được Tổ trưởng phân công.

4. Cán bộ chuyên trách tiếp công dân có trách nhiệm tham mưu giúp Tổ trưởng:
a) Chủ trì việc phối hợp công tác giữa cán bộ các cơ quan tham gia tiếp công dân 

tại Trụ sở tiếp công dân; Tổ chức tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh do công dân gửi đến Trụ sở tiếp công dân;

b) Yêu cầu cơ quan nhà nước có liên quan cử cán bộ có trách nhiệm đến địa điểm 
tiếp công dân để phối hợp tham gia tiếp công dân, bàn biện pháp xử lý khi có nhiều 
người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị kế hoạch, chương trình, 
hồ sơ, tài liệu cho người có thẩm quyền của Thành uỷ, HĐND và UBND thành phố 
tiếp công dân;

d) Kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, chuyên môn; UBND 
các xã, phường thuộc thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 
đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được gửi 
đến Trụ sở tiếp công dân thành phố Lào Cai;

đ) Phối hợp, cung cấp số liệu tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân gửi tới Thanh tra thành phố tổng hợp báo 
cáo Thanh tra tỉnh; Thành uỷ, HĐND và UBND thành phố Lào Cai theo quy định;
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e) Có trách nhiệm quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trụ sở tiếp công dân.
Điều 5. Hoạt động của Tổ tiếp công dân
1. Các thành viên của Tổ tiếp công dân hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Cán bộ chuyên trách tiếp công dân có nhiệm vụ thường trực tại trụ sở tiếp 

công dân thành phố Lào Cai giúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giúp Chủ tịch 
UBND thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật.

3. Bộ phận tham gia phối hợp làm nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh 
trật tự tại Trụ sở tiếp công dân của thành phố Lào Cai.

4. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ tiếp công dân các Thành viên của Tổ 
tiếp công dân phải hoàn thành tốt nhiệm vụ do cơ quan chủ quản giao và chịu trách 
nhiệm trước Pháp luật; chịu trách nhiệm trước Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND và 
Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương III
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ TIẾP CÔNG DÂN

Điều 6. Nhiệm vụ
1. Tổ tiếp công dân hoạt động theo các quy định của Pháp luật về khiếu nại, tố 

cáo; các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản có liên quan đến hoạt động tiếp 
công dân. Có nhiệm vụ tham mưu giúp Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai trong việc tiếp công dân; tiếp 
nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân gửi đến Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tại Trụ sở tiếp công dân.

2. Tham mưu xây dựng lịch và tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ hàng 
tuần, tháng, quý, năm; đề xuất lịch và tham mưu giúp việc cho Thành uỷ, HĐND, 
UBND thành phố Lào Cai tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của thành 
phố Lào Cai theo quy định.

3. Tổng hợp, báo cáo, nghiên cứu và tham mưu giúp Thành uỷ, HĐND và UBND 
thành phố Lào Cai trong hoạt động tiếp công dân; Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân.

4. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện các nội 
dung kết luận chỉ đạo của Bí Thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND 
thành phố  có liên quan đến công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

5. Đề xuất với Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Lào Cai tổ chức các cuộc 
họp; làm việc với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thuộc thành phố Lào 
Cai và cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và 
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giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân theo quy định của Pháp luật. 

Điều 7. Quyền hạn
1. Tổ tiếp công dân có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra thành phố trong việc 

kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 
Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố trong việc chấp hành các quy 
định của Pháp luật về công tác tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Yêu cầu các phòng, ban chuyên môn; UBND các xã, phường thuộc thành 
phố và cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ 
cho công tác tổng hợp, báo cáo trong hoạt động tiếp công dân, cũng như tiến độ giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã gửi đến Bí thư Thành uỷ, Chủ 
tịch HĐND và UBND thành phố tại Trụ sở tiếp dân.

3. Có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức xuất trình giấy tờ tuỳ thân, giấy giới thiệu 
và cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung trình bày với Tổ tiếp công dân.

4. Kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn; Chủ tịch 
UBND các xã, phường thuộc thành phố thực hiện sự chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, 
UBND thành phố Lào Cai trong hoạt động tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, cá nhân, cơ quan, 
tổ chức.

5. Phối hợp với Công an thành phố đề xuất các biện pháp, hình thức xử lý đối 
với các trường hợp vi phạm Pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo theo quy định của Pháp luật.

6. Tham gia các cuộc họp của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Lào Cai có 
nội dung liên quan đến giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

7. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác khi được Thành uỷ, HĐND, UBND 
thành phố Lào Cai giao.

Chương IV
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Quan hệ công tác
l. Trong phạm vi nhiệm vụ được giao, các Thành viên Tổ tiếp công dân được 

quyền yêu cầu sự phối hợp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, địa phương thuộc 
thành phố Lào Cai để giải quyết những việc có liên quan đến công tác tiếp dân và 
giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Tổ tiếp công dân thường xuyên trao đổi với các cấp, ngành, cơ quan đơn vị, 
UBND các xã, phường nghiên cứu, thống nhất biện pháp giải quyết các công việc có 
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liên quan đến công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh.

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường khi nhận được văn bản chỉ đạo về 
việc tiếp công dân của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố 
Lào Cai và văn bản hướng dẫn của Tổ tiếp công dân có trách nhiệm kiểm tra, xem 
xét, giải quyết theo quy định của Pháp luật, sau đó báo cáo kết quả giải quyết đến Bí 
thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, đồng thời gửi 
cho Tổ tiếp công dân thành phố để tổng hợp.

4. Tổ tiếp công dân có trách nhiệm báo cáo với Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 
HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, kiến nghị các biện pháp đối với những 
cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật mà không giải 
quyết hoặc để quá thời hạn không giải quyết các kiến nghị, đề nghị của công dân 
theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố hoặc 
theo đề nghị của Tổ tiếp công dân.

Chương V
CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 9. Chế độ hội họp
Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất trong tình hình cần thiết phải họp để rút kinh 

nghiệm Tổ công tác tiếp công dân tổ chức họp để đánh giá kết quả hoạt động và tình 
hình tiếp công dân theo quy định của Quy chế này. Căn cứ vào Quy chế hội họp đã 
ban hành, Tổ trưởng Tổ tiếp dân tham mưu lịch họp, nội dung họp đảm bảo nguyên 
tắc đổi mới về hình thức và phương pháp.

Điều 10. Thông tin, báo cáo
1. Tổ trưởng Tổ tiếp công dân có trách nhiệm báo cáo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 

HĐND, Chủ tịch UBND thành phố về tình hình tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công 
dân vào chiều ngày thứ 6 hàng tuần, khi có vụ việc phức tạp, bức xúc phải báo cáo 
ngay với lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Lào 
Cai xin ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời;

2. Có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo cán bộ chuyên trách tiếp công dân tổng hợp 
số liệu tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ 
sở tiếp công dân (trước 15 giờ 00 ngày thứ 5 hàng tuần và trước ngày 12 hàng tháng) 
gửi tới cơ quan Thanh tra thành phố tổng hợp kết quả tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý 
và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố 
báo cáo Thanh tra tỉnh; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố 
Lào Cai theo quy định.
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Điều 11. Chế độ khác
1. Chế độ phụ cấp: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC- 

TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 
64/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định chế độ bồi 
dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Ngân sách thành phố đảm bảo kinh phí chi trả chế độ bồi dưỡng đối với cán 
bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư tại trụ sở tiếp công 
dân và được cấp vào kinh phí hoạt động của Văn phòng HĐND & UBND thành phố 
Lào Cai.

3. Cán bộ chuyên trách tiếp công dân có trách nhiệm theo dõi, chấm công trong 
hoạt động tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
tại Trụ sở tiếp công dân. Văn phòng HĐND & UBND thành phố Lào Cai có trách 
nhiệm lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh toán chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công 
chức làm công tác tiếp công dân theo quy định.

Chương VI 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Chánh Văn phòng Thành ủy; Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; 

Chánh Thanh tra thành phố; Trưởng các phòng, ban chuyên môn thành phố; Chủ tịch 
UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thực hiện quy chế này.

2. Giao Tổ tiếp công dân thành phố Lào Cai triển khai thực hiện Quy chế này.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan 

đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về UBND thành phố Lào Cai qua Văn 
phòng HĐND & UBND thành phố tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân xem xét, điều 
chỉnh, sửa đổi cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đỗ Trường Giang


