Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tỉnh Bình Dương
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BInh Dwo'ng, ngàyLL thángOL nàm 2022

QUYET D!NH
V vic ban hành Quy ch tiêp cong dan cüa So' K hoch và Dãu tir
GIAM DOC SO KE HOACH vA DAU TU' TINH BINH DU'ONC
Can c&LutKhiéu ngingày 11 tháng 11 nám 2011,
Can cz'cLut Ti4 cOng dan ngày 25 thông 11 nám 2013,
Can c& Lut To cáo ngày 12 thông 6 nám 2018;
Can cü Nghj djnh sO' 64/2014/ND-CF ngày 26 tháng 6 nàm 2014 cia
ChInh phi quy djn/i chi tiêt m5t sO diêu ca Lut Tiêp cOng dan;
Can c& Nghj djnh s 31/2019/ND-CF ngày 10 thông 4 nám 2019 cia
C'hInh phi quy djnh chi tiêt mç3t sO diêu và bin phôp tO chic thi hành Lut TO
cáo,
C'àn ci Nghj djnh so' 124/2020/ND-CF ngày 19 thông 10 nãm 2020 ci.a
ChInh phi quy djnh chi tiét mç3t sO diêu vâ bin pháp tO ch&c thi hành Lut
Khiéu ngi;
Can ct Thông tit sO' 04/2021/TT-TTcP ngày 01 tháng 10 nárn 2021 cia
Thanh tra GhInh phz quy djnh quy trInh tiép cOng dán,
Càn ci'r Thông tu' sO' 05/2021/TT-TTCP ngày 01 thông 10 näm 2021 c2a
Thanh tra ChInh phz quy dfnh quy trinh xfr lj do khiéu ngi, do'n to cáo, dan
kién nghj, phán ánh;
Can c& Quye't djnh sO' 38/2016/QD-UBND ngày 05/10/2016 cta Chu tjch
Uy ban Nhán dan tinh BInh Duv'ng ye vic ban hành quy djnh chi'c náng, nhiém
vy, quyên hgn và ca cáu tO char cüa So' Ké hoach và DOu tjr,
Xét d nghj cia Chônh Thanh tra So' KO' hogch và Dcu tu',

QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch tip cong dan cüa Sà
Kê hoach và Dâu tiitinh BInh Ducing.
Diu 2. Quyêt dirih nay có hiêu hrc thi hành kê tii ngày k và thay the
Quyêt djnh so 74/QD-SK}IDT ngày 16/12/20 16 cüa Sâ K hojch và D.0 tu v
vic ban hânh Quy ch tip cong dan cüa Sâ K hoch và Du tu.
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Diu 3. Chánh Van phông so, Chánh Thanh tra sO, TrixOng các phông
chuyên mon cüO và to chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hãnh
Quy& djnh nay.!.
]Voi nhân:
- UBND tinh (thaybáo cáo);
- Thanh tra tinh (dé biet);
- Nhu Dieu 3;
- Ban Giám dôc;
- Website Sâ KHDT;
- Liru: VT, TTr (Tuân).

- GIAMBOC

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

ONG
U T13

Blnh Du'o'ng, ngàyi2 tháng 02 nám 2022
QUY CHE
P.
Quy d!nh tiep cong dan ti noi tiep cong dan
cüa Sii K hoich và Du tir tinh Blnh Dtrong
(kern theo Quyêtd.inh so ' /QD-SKJ-IDT ngàyLLtháng 02 närn 2022 cia
Giárn dOc Sà Kê hogch và Dáu tu' tinh BInh Du'oi'ig)
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Chiro'ng I
QUY DNH

CHUNG

Diu 1. Phim vi diu chinh và d6i ttrçrng áp diing
1. Quy ch nay quy djnh vic tip cong dan dn khiu nai, t cáo, kin nghj,
phán ánh tti nai tiêp cOng dan Sâ Kê hotch và Dâu tu tinh BInh Dwing.
2. Quy ch nay dugc áp diing di vOi:
a) Giám d6c, các phó Giám dc, Chánh Thanh tra, Chánh Van phOng,
Truàng các phông, dan vj thuc S0, cong churc thanh tra và cong chirc các
phông chuyên mon duçic giao thim vi tiêp cong dan ti dja diem tiêp cong dan
cüa S& Ké hoach và Dâu tu.
b) Ca quan, t chüc, cá nhân có khiu nti, th cáo, kin nghj, phãn ánh tai
nai tiêp cong dan cüa S Kê hoach và Dâu tu ye nhüng van dê lien quan den
lTnh virc quân 1 thuc thâm quyên giâi quyêt cüa Sâ Kê hoch và Dâu tu.
Diu 2. M.c dIch cüa vic tip cong dan
1. Hiing dk cong dan thirc hin quyn khiu nti, t cáo dung quy djnh
cüa pháp 1u.t, gop phân tuyên truyên, phô biên pháp lut.
2. Tip then khiu n.i, th cáo, kin nghj, phãn ánh nhIng v.n d lien quan
den lTnh virc quán 1 thuc thâm quyên giãi quyêt cüa Sà Kê hoach và Dâu tir Va
các dan vj tr?c thuc dê xem xét, giâi quyêt theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Chtrong II

TO CHU'C TIEP CONG DAN
Diu 3. Giám dc So' tip cong dan
1. Giám dc Sr tip cong dan djnh k' vào ngày 15 hang tháng ti dia dirn
tiêp cong dan cüa Sà Kê hoch và Dâu tu, nêu ngày tiêp cOng dan cüa Giám dôc
trüng vào ngày nghi, ngày lê thI thrc hin vào ngày lam vic tiêp theo.
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2. Ngoài thii gian tip cong dan djnh kS' hang tháng, Giám dc S tip
cong dan dt xuât trong các trung hçip:
a) Vii vic gay gt, phüc tap, có nhiu ngtthi tham gia, lien quan dn trách
nhim cüa nhiu phông chuyên mon ho.c kiên cüa các phông chuyên môn,
dan vi truc thuôc con khác nhau.
b) Vi vic nu không chi dao, xem xét kp thñ cO th gay ra hu qua
nghiem tr9ng hoc cO the din den hüy hoai tài san cüa Nba niiâc, ciia tp the,
xâm hai den tInh mang, tài san cüa nhân dan, ãnh hii&ng den an ninh, chInh trj,
trt tir, an toân xâ hi.
3. Truông hcrp Giám d'c Sâ không th tip cong dan theo ljch dã djnh thl
üy quyên các Phó Giám dôc tiêp cOng dan và các Phó Giám doe có trách nhim
báo cáo 1i Giám dôc kêt qua tiêp cong dan.
4. Khi tip cOng dan, ng1xi dtrng du co quan phâi có kin trá lôi v vic
giái quyêt vii vic cho cong dan. TrLrOng hçp chixa trâ Ri ngay duçic thI chi dao
các PhOng, dcm vj trirc thuc, cong chüc thuc quyên quãn 1 cüa mInh kjp thai
xem xét, giâi quyêt và thông báo thi gian trá 1Oi cho cOng dan.
5. Theo yêu cu cüa Giám dc ho.c phó Giám dc S phii trách 11th v1rc
cOng tác có lien quan dênni dung khieu nai, to cáo, kiên nghj, phán ánh cüa
cong dan thuc thâm quyên, Thanh tra S& phôi h vi các phOng lien quan
chuân bj ho sa, thu thp tài 1iu vi vic rO rang, cu the va báo cáo hrng xr 1
giái quyêt, thánh phân tham dir tnrOc khi Giám doe Sâ tiêp cong dan.
6. Khi Giám dc hoc Phó Giám dc S& tip cong dan thl Chánh Thanh tra
cüng dir, Trithng phông và dcm vj thuc Sâ có lien quan ni dung tiép cOng dan
cOng tham gia tiêp cOng dan theo yeu câu cUa Giám doe hotc Phó Giám doe Sà.
Diu 4. Thanh tra S& tip cong dan
1. Chánh Thanh tra Sà có trách nhim phân cOng chi'rc thanh tra Si tip
cOng dan thir?ng xuyên tai dja diem tiêp cong dan cOa Si Ké hoach và Dâu tis.
2. Cong chirc Thanh tra Si có trách nhim báo cáo kt qua tip cong dan
cho Chánh Thanh tra Sâ, Giám dôc hoc Phó Giám dOc phii trách.
3. Thanh tra S& có trách thim mi s theo dOi vic tip cong dan dn khiu
nai, to cáo, kiên nghj, phãn ánh; Vic tiêp cong dan den khiôu nai, tO cáo, kiên
nghi, phãn ánh phãi duc ghi vào so tiep cong dan hoc nhp thông tin vào Ca
s d lieu quOc gia ye cOngtác tiep cOng dan, giái quyêt khiêu nai, to cáo, kiên
nghj, phán ánh hoc phân mém quán l cOng tác tiOp cOng dan.
Diu 5. Các Phông chuyên mOn tip cong dan
Các PhOng, dan vj có lien quan dn ni dung khiu nai, t cáo, kin nghj,
phán ánh có trách nhim:
1. Cr lath dao Phông cOng tham gia tip cOng dan d thirc hin nhüng yêu
câu do Giám doe S giao.

2. Cir cong chirc d ghi chép ni dung vic tip cOng dan, nhn các thông
tin, tài 1iu do cOng dan cung cap.
3. Chu.n bj dy dü nhüng thông tin, tài 1iu lien quan dn ni dung v11 vic
khiêu n.i, to cáo, kiên nghj, phán ánh ma Giám doe S sê tiêp cOng dan.
A
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Dieu 6. Cong chtrc tiep cong dan
Cong chirc tip cong dan là cOng chüc thuc biên ch cüa Thanh tra Si do
Chánh Thanh tra Sâ phân cOng lam nhim vii tiép cong dan thi.thng xuyên vào
các ngày lam vic trong tuân ti dja diem tiêp cOng dan và cong chirc các Phông,
dcm vj thuc Sâ tham gia tiêp cOng dan khi có các vi vic Co lien quan. Ngthi
thirng dâu Co quan, don vj bô tn can b có dO phâm chat, näng 11rc, trInh d, kiên
thüc và am hiêu chInh sách pháp 1ut, cO thüc trách nhim lam cong tác tiêp
cong dan theo yêu câu thirc tê.
Diu 7. Thô'. gian, da dim tip cong dan
1. Vic tip cOng dan dixçic thirc hin trong gR hành chInh (t1r thO Hai dn
thi'i Sáu hang man).
2. Dja dim tip cOng dan dt tai Phàng hçp 3, Sà K hoch và Du ti.r,
Tang 4, Tháp A Trung tam hành chInh tinh BInh Duong, phithng Hôa PhO,
thành phô Thu Dâu Met, tinh BInh Ducing.
3. Dja dim tip cOng dan phái dam bâo các diu kin vt chit c.n thi& d
cOng dan den trInh bay khiêu nti, to cáo, phán anh, kiên nghj duçic dê dàng và
thun lçi. Ti dja diem tiêp cong dan, phài niêm yet rO rang ni quy tiêp cong
dan cOa co quan, hiing dan ye quy trInh tiêp cOng dan, quy trInh giâi quyêt
khiêu nai, tO cao, kiên nghj, phàn ánh theo quy dnh cOa pháp lu.t.
Chtwng III
NHIM VJ, QUYEN HN CUA CONG
CHU'C TIEP CONG DAN
A
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Dieu 8. Trach nhiçm cua cong chtrc tiep cong dan
1.Khi tip cOng dan, ng.rii tip cong dan phâi bâo dam trang phçic chinh t&
có deo the cong chOc theo quy djnh.
2. Co thai d dOng miic, ton tr9ng cOng dan, lang nghe, tip nhn don khiu
nai, to cáo, kiên nghj, phán ánh hoc ghi chép day dO, chInh xác ni dung ma
ngix&i khiêu ni, tO cáo, kiên nghj, phán ánh trInh bay và d9c 1i cho ngxôi trInh
bay nghe, k xác nhn.
3. Giâi thIch, hu&ng dn cho ngui dn khiu nal, t cáo, kin nghj, phán
ánh chap hành chO truong, duing lôi, chInh sách pháp lut, ket lu.n, quyêt djnh
giâi quyêt dA có hiu lrc pháp lut cOa co quan có tham quyên; huàng dan ngithi
khiêu nai, tO cáo, kiên nghj, phãn ánh den dOng co quan ho.c ngui cO tham
quyen giài quyêt.
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4. Trong tnthng hqp có nhiu ngithi dn khiu ni, to cáo v cüng mt ni
dung thI yeu câu h9 phái
ngtthi di din dê trInh bay ni dung sir vic. Ngithi
dai din phái là ngrii khiêu nai, to cáo, kiên nghj, phán ánh. Vic ci ngithi dai
diên thrc hiên nhix sau:
Ca

a) Tnrông hqp có tir 05 dn 10 nguii khiu nii, t cáo thI ctr không qua 02
ngi.thi di din.
b) Tnthng hcTp có ti'r 11 ngui khiu ni, t cáo tth len thI có th cir them
ngixi di din nhung không qua 05 ngu?TYi dai din.

5. Trrc tip xi 1 hoc phân loi, chuyn dan, trInhngithi có thm quyn
xfr l khiêu ni, to cáo, kiên nghi, phãn ánh; thông báo két qua xir l khiêu ni,
to cáo, kiên nghi, phán ánh cho cong dan.
6. Vit biên nhân tài
giyt?:i lien quan dn vic khiu ni, t cáo, phán
ánh, kiên nghj do cOng dan cung
giãy biên nhn phái có chü k cüa ngixi
cung
tài 1iu.
lieu,

cap;

cap

7. Theo dôi, tMng kê, tng hçip, 1p báo cáo v tInh hinh tip cOng dan.
Dieu 10. Quyen hin cua cong chirc tiep cong dan
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Cong chac tip cong dan có quyn:
1. Yêu cu ngi.ri dn khiu nai, t cáo, kin nghi, phãn ánh nêu rô hp ten,
dja chi hoäc xuât trInh giây ttüy than, giây üy quyên (nêu có); có dan trInh bay
rO rang ni dung khiêu nai, tO cáo, kiên nghi, phãn ánh; cung cap thông tin, tài
lieu can thiêt cho viêc tiêp nh.n, thii 1 vii vic.
2. Trong trueing hçp cong dan gay mt trt t1r t?i nai tip cOng dan, cOng
chac tiêp cOng dan yeu câu ngthi vi phm ni quy tiép cOng dan châm dirt ngay
hânh vi vi phm và phái báo cáo ngay cho Giám doe S, Chánh van phông Sv
và thông báo cho Bào v Tôa nhà Trung tam hành chInh dé có bin pháp
kjp th?i theo quy djnh.
xa l

3. Yêu cu xut trmnh the Luãt six, the trq giüp viên pháp l vâ quyt dnh
phân cong trçY giüp viên pháp 1, giây yêu câu giüp dâ ye pháp 1ut hoc giây üy
quyên cüa ngixxi khiêu ni trong tri.r&ng hçip ngu?ii khieu nti nh? Lut six tii van
ye pháp lut hoc üy quyên cho Lut six khiêu nai dê bão v quyên và lqi Ich
hçp pháp cüa mInh.
4. Tr chi tip cong dan trong nhang trix&ng h?p sau:
* - Ngixi trong tInh trng say do dung chit kIch thich, ngixi mc bnh tam
than hoc môt bnh khác lam mat khá näng nhn thüc hoc khà nAng diéu khiên
hành vi cUa mInh.
- Ngixôi Co hành vi de dça, xüc phm ca quan, t chüc, dan vj, ngixñ tip
cong dan, ngixäi thi hành cOng v1i hoc có hành vi khác vi phm ni quy noi tiêp
cong dan.
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- Ngiiii khiu nai, th cáo v vi vic dà giài quyt di1ng chInh sách, phap
1ut, dtrçc c quan Nhà nuc có thâm quyên kiêm tra, rà soát, thông báo bang
van bàn và dã duçcc tiêp, giái thIch, hithng dn nhiing vn cô tInh khiêu ni, to
cáo kéo dài.
- Khiu nai dã ducic Tôa an thii 1 giãi quyk
Chtro'nglV
QUYEN VA

NGHiA VJ CUA CONG DAN Kill
DEN D!A DIEM TIEP CONG DAN

.A

A

A
•
D.eu 11. Quyen cua cong dan khi den diem
tiep cong dan
,

A
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Khi dn ncii tip cOng dan, ngui khiu nai, to cáo, kin nghj, phãn ánh có
các quyên sau day:
a) Trinh bay v ni dung khiu nti, t cáo, kin nghj, phán ãnh.
b) Duçic hithng din, giài thIch v ni dung lien quan dn khiu nai, t6 cáo,
kiên nghj, phân ánh cüa mInh.
c) Khiu ni, té cáo v hành vi vi pham pháp 1ut cüa ngui ti: dan.
d) Nh.n thông báo v vic tip nh, kt qua xà 1 khiu niJo, kiên
iLl
nghj,phãnánh.
d) Tnrmg hçip nguri khiu ni, t cáo, kin nghj, phán ánh
thông thao tiêng Vit thI có quyên si diing nguii phiên dch.

g si:r dung

e) EMi vâi truô'ng hçp t cáo di.rçic yêu cu giU bi mt h 9 ten, dja chi, but
tIch, 1i ghi am, hInh ành cüa ngixi to cáo.
g) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp lut v khiu nai, tá cáo.
-

A

A

•X

•A

A

A

Dieu 12. Nghia vi cua cong dan kin den da diem tiep cong dan
Khi dn noi tip cOng dan, ngui khiu nai, t cáo, kin nghj, phán ánh có
các nghTa vii sau day:
a) Nêu rO h9 ten, dja chi ho.c xut trInh giy t tüy than, giy üy quyM
(neu

co).

b) Co thai d dung mrc, ton tr9ng di vth ngi.thi tip cong dan.
c) TrInh bay trung thrc sir vic, cung c.p thông tin, tài 1iu lien quan dn
ni dung khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phán ánh; k hoc diem chi xác nh.n
nhtrng ni dung trinh bay dä duçic ngthi tiêp cong dan ghi chép 1i.
d) Nghiêm chinh chap hành ni quy tip cOng dan và hrn9ng dn cCia ngithi
tiêp cong dan.
d) Trung hp nhiu ngui cüng khiu ni, th cáo, kin nghj, phãn ánh v
mt ni dung thI phãi cir ngithi dai din dê trInh bay nOi dung khiêu ni, tO cáo,
kin nghj, phãn ánh.
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e) Không gay ri trt tir a ni tip cong dan, vu cáo, xüc phm co quanNhà
nuOc, ngithi thi hânh cong vi và phãi chju trách nhim truOc pháp 1ut ye ni
dung khieu nai, to cáo cüa mInh.
g) Gii) gin trat tir, v sinh ni tip cOng dan. Không duçic mang theo vu khI,
chat no, chat dê cháy và các 1oti hung khI khác den noi tiêp cong dan. Không
duac tir ghi am, quay phim, chip ãnh ti ncli tiêp cOng dan.

Chiro'ng V
TO CHU'C THUC HIN
Diu 13. Trách nhiêm t chti'c thirc hiên
1. Chánh Thanh tra S giIip Giám dc Si t chirc tip cOng dan; tham mixu
cho Giám dOc S xem xét, giái quyêt khiêu nai, tO cáo cüa cOng dan, phôi hcip
vâi thu truang các phông và dn vj thuôc Sâ thirc hin nghiêm tue các nhim vi1,
trách nhiêm theo Quy ché và quy djnh cüa pháp 1u.t.
2. Chánh Van phông Sâtham mru Giám dc Sâ b trI ncii tip cOng dan
báo dam các diêu kin vt chat can thiêt dé cong dan den trInh bay khiêu nii, to
cáo, kiên nghi, phãn ánh.
3. Lânh d?o cac Phông, dn vj thuc Sà có trách nhim phM hqp vOi Thanh
tra S& xác minh doi vài các vu viêc khiêu nji, to cáo lien quan den chüc näng
nhiêm vii cUa dcm vj mInh theo quy djnh.
Diu 14. Khen thtröng vã xii 1 vi phtm
1. T ch(rc, cá nhân có thành tich trong cong tác tip cOng dan di.rcc biu
ducmg, khen thuang kip thai theo qui djnh cüa pháp !ut.
2. T chirc, cá nhân nào vi phm các quy djnh cüa Quy ch nay thI tüy theo
tInh chat, mirc d vi phm ma bj xü ! theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 15. T chfrc thtrc hiên
Trong qua trInh thirc hin Quy ch nay, nu có kho khän, vuang mc hoc
có van dê mai phát sinh, dê nghj các Phông, dcrn vj thuc Sâ, cá nhân có lien
quan phân ánh kjp thai ye Thanh tra Sâ tong hqp kiôn báo cáo Giám dôc S&
sua doi, bô sung cho phü hqp./.

