
UBND TINH BINH DU'ONG CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
SO KE HOCH VA DAU TII Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S& 0 g  /QD-SKHDT BInh Ditcing, ngàyoa thcng OLnãm 2022 

QUYET D!NH 
A A• A A A Ve vlçc ban hanh NQI quy tiep cong dan tu fbi tiep 

cong dan cüa S& K hoich và Dãu tur 

GL4M DOC SO KE HO3CH VA DAU TI1 TLNH BINH DUaNG 

Can cii' Lut Khiê'u ngi ngày 11 tháng 11 nàm 2011, 

Can ct'Lu2t Ti4t cong dan ngày 25 tháng 11 nàm 2013; 

Can cáLut T cáo ngày 12 tháng 6 nàm 2018, 

Can cz't Nghj djnh s 64/2014/ND-CF ngày 26 tháng 6 nàm 2014 cia Chjnh 
phz quy djnh chi tiët thi hânh mt sd diê'u cia Luct Tiêp cOng dán, 

Can cii' Nghj djnh sO' 31/2019/ND-CT ngày 10 tháng 4 nàm 2019 cia Chin/i 
phi quy djnh chi tjlt mót sO diu cza Luát Td cáo; 

Can th Nghj djnh sd 124/2020/ND-CF ngày 19 tháng 10 nãm 2020 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiê't mç5t s dié'u và biçn pháp td chzc thi hành Luát Khié'u nai, 

Can th Thong tic s 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 nám 2021 czth 

Thanh tra ChInh phi quy djnh quy trinh tié'p cOng dan; 

Gán ci Quyê't djnh sd 38/2016/QD-UBND ngày 05 tháng 10 näm 2016 cia 

Chi tjch Uy ban Nhán dan tinh BInh Duv'ng v vic ban hành quy djnh chi'c náng, 
nhim vu, quyn han và cci cá'u t chü'c cia Sà Ké hoach và Dcu tic; 

Xét d nghj cia Chánh Thanh tra Sà Ké' hogch và Eku tic. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành Ni quy tip cong dan ti dja dim tip cong dan cüa So K 
hoch và Du tu tinh BInh Ducing kern theo Quyt djnh nay. 

Diêu 2. Chánh Van phOng, Chánh Thanh tra, TriRmg các phông chuyên mOn 
cüa SO và t chirc, cá nhân có lien quan chju trách thim thi hành Quyt djnh nay. 

Diu 3. Quy& ctnh nay có hiu lirc k tü ngày k và thay the Quy& djnh s 
75/QD-SKHDT ngày 16/12/20 16 cUa SO K hoach và Dâu tu v vic ban hành Ni 



quy tip cong dan ti no'i tip cong dan cüa S& K hoch và Du 

Noi nhn: 
- UBND tinh (thay b/c); 
- Thanh tra tinh (thay b/c); 
- Nhu trén; 
- Ban Giám dôc; 
- Website Sr KH&DT; 
- Luu: VT, TTr (Tuân). 



CONG HOA xA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p  - Tiy do - Hnh phüc 

NO! QUY 
Tiêp cong dan tai da diem tip 

cong dan cüa S& K hoch Va Dâu tir tinh BInh Duo'ng 
('kern theo Quyét djnh so /QD-SKTIDTngà thángnàrn 2022 

cáa Giárn dOc So' Kê hogch và Dáu tu tinh BInh Du'oi2g) 

I. TO CHtC TIEP CONG DAN: 

1. Lãnh dao Sâ K hoich và Du ti,r tip cong dan djnh kS'  vào ngày 15 hang 
tháng. 

2. Cong chirc cüa Thanh tra Si thirc hin nhim vi tip cong dan thung 
xuyên trong các ngày lam vic. 

II. THI GIAN VA DA DIEM TIEP CONG DAN: 

1. Thñ gian tip cong dan vào tat ca các ngày lam vic trong tun. 

- Buôi sang: Tr 7 giè 30 phtit dn 11 gRi 30 phüt. 

- Buôi chiu: Tr 13 gi dn 17 gii. 

2. Dja dim tip cong dan: Phông h9p 3 - S K hoach và Du tu, Tng 4 
Tháp A, Trung tam hành chInh tinh BInh Dung, phu&ng Hôa Phi, Thành phô 
Thu Dâu Met,  tinh Blnh Duong. 

!II. TRACH NHIM CUA CONG DAN Kill DEN KHIEU NiI, TO 
CAO, PHAN ANH, KIEN NGHI TI TRIJ S TIEP CONG DAN: 

Khi dn nii tip cong dan, ngui khiu ni, t cáo, kin nghj, phãn ánh Co CáC 
nghTa vii sau day: 

1. Trang phiic chinh t, xut trInh giy th tily than; tuân thu Ni quy tip cong 

2. Nêu rO h9 ten, da chi hoc xut trInh giây t ti1y than, giây üy quy&n (nêu 

3. Co thai d ding mrc, ton tr9ng di vi nguñ tip cOng dan. 

4. TrInh bay trung thiic sij vic, cung cp thông tin, tài 1iu lien quan den ni 
dung khiêu nai,  to cáo, kiên nghj, phãn ánh; k hoc diem chi xác nhtn nhng nôi 
dung trInh bay dã duçic ngu?ñ tiêp cOng dan ghi chép li. 

5. Nghiêm chinh chip hành ni quy tip cong dan vã hung dn ccia ngithi 
tip cong dan. 

dan. 

co). 



6. Tri.thng hçp nhiu ngtthi ciing khiu nai, t cáo, kin nghj, phãn ánh v 
mt ni dung thI phãi cir ngu?i di din dé trInh bay ni dung khiêu ni, to cáo, 
kin nghj, phán ánh. 

7. Chju trách nhim truâc pháp 1ut v ni dung khiu nai, t cáo cüa mInh. 

IV. TRACH NHIM CUA NGIIO'I TIEP CONG DAN 

1. Khi tip cong dan, ngi.ri tip cong dan phâi báo dam trang phic chinh t 
có deo the cong chüc hoc phü hiu theo quy djnh. 

2. Yêu cu ngui dn khiu nai,  t cáo, kin nghj, phán ánh nêu rO h9 ten, dja 
chi hoäc xuât trInh giây t tüy than, giay üy quyên (nêu có); Co dan hoc trInh bay 
rö rang ni dung khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phãn ánh; cung cap thông tin, tài 1iu 
cn thiêt cho vic tiêp nhn, thu 1 vii vic. 

3. Co thai d dirng mirc, ton trçng cong dan, 1ng nghe, tip nhn dan khiu 
ni, to cáo, kin nghj, phán ánh hoc ghi chép day dü, chInh xác ni dung ma 
ngithi dn khiêu nai, to cáo, kiên nghj, phân ánh trInh bay. 

4. Giâi thIch, huOng dn cho nguô'i dn khiu nai, t cao, kin nghj, phân ánh 
chap hánh chü truang, ththng lôi, chInh sách, phap 1ut, kêt 1un, quyôt djnh giái 
quyêt cia có hiu 1irc pháp 1ut cüa Ca quan có thâm quyên; huàng dn ngithi khiêu 
nti, tO cáo, kiên nghj, phãn ánh den diing Ca quan hoc ngu?i có tham quyên giái 
quyêt. 

5. Trirc tiêp xi:r 1hoc phân 1oi, chuyn don, trInh ngithi có thm quyn xi:r 
1 khiêu nai, to cáo, kiên nghj, phán ánh; thông báo kêt qua xü 1 khiêu nai, to cáo, 
kiên nghj, phân ánh cho cong dan. 

6. Yêu cu ngi.ri vi phtrn ni quy fbi tip cOng dan chm dirt hành vi vi 
phm; trong tnthng hçip can thiêt, ltp biên ban ye vic vi phm và yêu câu co quan 
chüc näng xr ! theo quy djnh cCia pháp 1ut. 

7. Giü' bI mt cho ngi.thi t cáo theo quy djnh pháp 1ut. 

V. KHONG TIEP CONG DAN TRONG CAC TRUNG HP SAU: 

Ngui tip cOng dan thrçc tr chi tip ngui dn nai tip cong dan trong các 
tnthng hcp sau day: 

1. Nguñ trong tInh trtng say ruçiu do dàng chit kich thIch, ngi.thi m.c bnh 
tam than hoc mt bnh khác lam mat khá nàng nhn thrc hoc khã nàng diêu 
khiên hành vi cüa mInh. 

2. Nguii có hânh vi cle d9a, xiic pharn co quan, to chirc, ngthM tiêp cong dan, 
ngui thi hánh cong vii hotc có hành vi khác vi phm ni quy tiôp cOng dan. 

3. Nguii khiu nai, t cáo v vit vic cia duqc giâi quyt dung chInh sách, 
phap 1ut, duc ca quan Nha nuóc có thâm quyén kiêm tra, rà soát, thông báo 
bang van ban và d dugc tiêp, giãi thIch, hi.ràng dn nhung vn cO tInh khi ni, 
to cáo kéo dài. 

4. Nh&ng tru?ing hcp khác theo quy djnh cüa pháp 1u.t./. 
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