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BInh Ducrng, ngàyc2 tháng OLnàrn 2022

QUYET D!NH
Ban hãnh quy djnh v Quy trInh giãi quyt don khiu ni
cüa S K hoich Va Du tir tinh Blnh Dirong
GIAM DOC sO KE HOACH VA DAU TU' TINH BINH DU'()NG
Can ci'LutKhi1u ngi ngày 11 tháng 11 nám 2011,
Can cii' Nghf djnh so' 124/2020/ND-CT ngày 19 tháng 10 nãm 2020 cza
ChInh phi quy dlnh chi tiêt thi hành mç3t so diêu vii bin phiip thi hành Lugt
Khiêu nai,
Can c& Thông tu' sd 05/2021/TTCP ngày 01 tháng 10 niim 2021 cia
Thanh tra ChInh phi quy d/nh quy trInh x lj don khiêu ngi, don tO ciio, don
kiên nghj, phin ánh;
Can thQuyt djnh sd 38/2016/QD-UBND ngày 05 thiing 10 nám 2016
cña Chi tjch Uy ban Nhán dan tInh Bmnh Du'ong ye vic ban hinh quy dinh ch&c
náng, nhim vii, quyén hgn và co cáu to chic cza S& Kê hooch vii Dáu tzt,
Xét d nghj cüa Chánh Thanh tra Sà Ké' hoqch và Ddu tu'.
QUYET IMNH:
Diu 1. Ban hành quy djnh v Quy trInh xir 1 dan khiu ni ct1ia So K
hoach và Dâu tu tinh BInh Dtro'ng.
Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiêu h.rc thi hành ké tr ngày k' và thay the
Quyêt djnh so 76/QD-SKHDT ngày 16/12/2016 cüa SO Kê hoach và Dâu tu ye
vic ban hành quy djnh ye Quy trInh giãi quyêt don khiêu ni cüa SO Kê hoach
và Dâu tu tinh BInh Dizorng.
Diu 3. Chánh Van phông sO, Chánh Thanh tra sO, TruOng các Phông
chuyên mon cüa SO; Giárn doe Trung tam h6 trg doanh ngh vã các to chOc, cá
nhân có lien quan chju trách nhim thi hãnh Quyêt djnh nay.!.
No! n/thn:
- UBND tinh (thaybáo cáo);
- Thanh tra tinh (dê biêt);
-NhuDiêu3;
- Ban Giám doe;
- Website Sâ KHDT;
- Lmj: VT, TTr (Tuân).
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QUY D!NH
Ye quy trInh xtr 1 don khiu nii cüa
S& Kê hoich vã Du tir tinh BInh throng
(kern theo Quyêt djnh so 11 /QD-SKFIDT
ngàyJJ tháng UY_nàrn 2022 cia Giárn dóc S&Kê hogch và Dáu tw)
Chirong I
NHU'NG QUY D!NH CHUNG
.A

• •A

Dieu 1. Phim vi dieu chinh
Quy djnh nay quy djnh chi tit trInh tir, thu tic giãi quyt khiêu nai di vi
Quyêt djnh hành chInh, hành vi hành chInh cüa Sâ Kê hoach và Dâu tix tinh BInh
Ducing.
Diu 2. Di tirçrng áp diung
1. Quy djnh nay áp ding di vri co quan hành chInh nhà nis&c; dan vj sir
nghip cong ltp, ngii?ñ Co thâm quyên trong co quan, to chirc, don vj trong vic
xu 1 don và Co quan, tO chüc, cá nhân có lien quan.
2. Quy ch nay duçc áp diing di vâi:
a) Giám dc, các Phó Giám dc, Chánh Thanh traSh, Chánh Van phOng S,
Tru&ng các phông chuyên môn, Giám doc Trung tam ho trq doanh nghip và cong
chüc dugc giao thim v11 giãi quyêt khiêu nai hành chInh cüa Sâ Kê hotch và Dâu
ttr.
b) Nguäi khiu nai, ngithi bj khiu ni, cá nhân, ca quan, t chirc có lien
quan den vic giãi quyêt khiêu nai cüa S Kê hoach và Dâu tu.
Chtro'ng II
GIAI QUYET KHIEU N31
Muc 1
THAM QUYEN GIAI QUYET KHIEU N41
Diu 3. Thiim quyn cüa Giám dc Sr
1. Giâi quyt khiu nai 1n du di vói quy& djnh hành chInh, hành vi hành
chinh cüa mInh, cüa cOng chtrc do mInh tr1rc tiêp quãn 1y'.
2. Giãi quyt khiu nti 1n hai d& vói quy& djnh hành chInh, hành vi hành
chInh cüa Tnring phông Däng k kinh doanh, Giám doe Trung tam ho trçl doanh
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nghip; Chánh Thanh tra Si dà giãi quyt 1n du nhmg con khiu nai hoc khiu
nai lan dâu dâ hét thai hn nhixng chi.ra di.rçic giái quyêt.
Diu 4. Thm quyn cüa Chãnh Thanh tra S&
1. Giüp Giám dc Si lam du mi phân loi, xir l, thng hçip, báo cáo tInh
hInh tiêp nhn và giãi quyêt don khieu ni.
2. Giüp Giám dc S theo dOi, kim tra, don dc, hung dn các phông
chuyên mon thuOc S trong vic giãi quyêt khiêu ni, thi hành quyêt djnh giài
quyêt khiêu nai có hiu lirc pháp lut.
3. Giüp Giám dc Sâ tin hành kim tra, xac minh, kt lun, kin nghj viêc
giái quyêt khieu nai thuôc thâm quyên cüa Giám dOc Si khi duçic giao.
4. Giâi quyt khiu nai 1n du di vâi quyt djnh hành chInh, hành vi hành
chinh cOa mInh, cUa cong chirc do mInh trirc tiêp quán 1.
Diu 5. Thm quyn cüa TrtrO'ng phông Bang k5
kinh doanh; Giám dc
Trung tam h trçr doanh nghip
Truông phOng Däng k kinh doanh, Giárn dc Trung tam h trçl doanh
nghiêp có thâm quyên giãi quyêt khiêu nai lan dâu dOi vâi quyêt djnh hành chInh,
hánh vi hành chInh cüa mInh, cüa cOng chirc do mInh trirc tiêp quán l.
Muc 2
TRINH T, THU TVC GIAI QUYET KrnEu
NI LAN DAu
Biu 6. Xfr I don khiu ni thuc thm quyn giãi quyt và
don khiu
nti không thuc thâm quyn giãi quyt
1. Dan khiu nai thuôc thm quyn giãi quyt và không thuc mt trong các
tnr&ng hçip khOng hrcic thii 1 giài quyêt theo quy djnh t?i Dieu 11 Lu.t Khieu nai
thI ngixi xir 1 don dê xuât ngthi dirng dâu cci quan, don vj thii l dé giãi quyêt
theo quy djnh cüa pháp luât. Vic dé xuât th 1 giái quyêt du'çic thirc hin theo
Mâu sO 01 ban hành kern theo Thông tu so 05/2021/TT-TTCp ngày 0,1/1 0/2021
cUa Thanh tra Chinh phü quy djnh quy trmnh xi:r l dan khiêu nai, don to cáo, dan
kiên nghj, phãn ánh (g9i tat là Thông tis sO 0 5/2021/TT-TTCP).
2. Dan khMu nii thuôc th6 quyn giái quyt nhixng chixa dü diu kin thii 1
giãi quyêt thI hwrng dn ngithi khieu ni bô sung thông tin, tài lieu dé thirc hin
vic khieu nai theo quy djnh cüa pháp lut. Vic htxing dn &rçlc thirc hin theo
Mâu so 02 ban hành kern theo Thông tu sO 05/2021/TT-TTCp.
3. Dan khiu nai khOng thuc thm quyn giái quyt cüa ngithi dirng du co
quan, to chirc, dan vj mInh thI ngii?i xfr 1 don huóng dan ngix&i khieu ni glri dan
den co quan, to chtc, don vj, ngithi có thâm quyén giái quyêt. Vic hixàng dan chi
thirc hin mt lan theo Mâu so 02 ban hành kern theo Thông tu so 05/2021/TTTTCP.

3
.,
, ..,.
.
D.eu 7. Thii ly gial quyet khieu ni
1. Trong thyi hmn 10 ngày lam vic, k tü ngày nhn dixcic khiu nai quyêt
djnh hành chInh, hành vi hành chInh, quyêt djnh k lut can b, cong chrc thuc
thâm quyên giài quyêt ma không thuc mt trong các trung hçirp duçic quy djnh
ti Diêu 11 cüa Lut Khiêu nai thI ngui có thâm quyên giãi quyêt khieu ni lan
dâu ho.c lan hai phâi thii l giãi quyêt. Trung hçTp nhiêu ngu&i cüng khiêu ni ye
mt ni dung và cü ngiiài di din âê trInh bay ni dung khieu ni thI th l khi
trong dn khiêu nti có day dü chi k cüa nhng ngu1i khiêu ni và có van bàn cir
ngithi dai din theo quy djnh tai Diêu 7 cüa Nghj djnh so 1 24/2020/ND-CP ngày
19/10/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành
Lu.t Khiêu ni (gçi tat là Nghj djnh so 124/2020/ND-CP). Trithng hçip không thu
l giâi quyêt thI phãi nêu rö l do trong van bàn thông báo cho ngui khiêu n.i.
2. Di v&i khiu ni quyt djnh hãnh chInh, hành vi hành chInh, ngithi có
thâm quyen giãi quyêt khiêu nai thông báo vic thii 1 hoc không thii 1 bang van
bàn den ng.thi khiêu ni, c quan, to chrc, cá nhân có thâm quyen chuyên khieu
ni den (neu co) và c quan thanh tra nhà nuc cUng cap biêt. Dôi vói khiêu nai
quyêt djnh kS' 1u.t can b, cong chirc thI van bàn thông báo vic thi,i 1 hoc không
1 duqc gri cho ngu?ii khieu ni. Tnr?ng hçp nhiêu ngithi khiêu nti ye cüng
mt ni dung và c1r ngi.thi dai din dê thirc hin vic khiêu nai thi van bàn thông
báo vic thii 1 hoc không thii l duçc g1i den mt trong sO nhftng ngu1i di din.
Thông báo vic thii 1 giãi quy& khiu nai thirc hin theo Mu s 03 ban hành
kern theo Nghj djnh so 124/2020/ND-CP. Thông báo vic không thi l giâi quyêt
khiêu nai thi.rc hiên theo Mu so 04 ban hành kern theo Nghj djnh so
124/2020/ND-CP.
Diu 8. Thôi hin giãi quyt khiu nii 1n du
Thirc hin theo quy djnh ti Diu 28 Lut Khiu ni s 02/2011/QH13.
Diu 9. Thô'i h,n giãi quyt khiu ni In hai
Thrc hin theo quy djnh tai Diu 37 Lut Khiu nai s 02/20 1 1/QH13.
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Dieu 10. Kiem tra 1ii quyet d!nh hanh chinh, hanh vi hanh chinh, quyet
djnh k 1ut cong chfrc, viên chü'c bj khiu ni
1. Sau khi th 1 khiu ni, ngithi có thm quyn giãi quyt khiu nai 1n d.0
kiém tra 1i quyêt dnh hành chInh, hành vi hành chInh b khieu nti.
Di vôi khiu nai quyt djnh k lut cOng chic, nguôi có th.m quyn giài
quyêt khiéu ni phài trrc tiêp kiêm tra lai ho.c phân cong ngu?ñ có trách nhim
kiêm tra laj quyêt djnh k 1u.t cOng churc, viên chirc bj khiêu nti.
2. Ni dung kim tra 'ai bao gm:
a) Can cir pháp l ban hành quy& djnh hành chinh, thirc hin hành vi hành
chInh, ban hành quyet djnh k lu,t cOng chiic.
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b) Thm quyn ban hành quyt djnh hành chInh, thirc hin hành vi hành
chInh, ban hành quyêt djnh k' 1ut cong chirc, vién chirc.
c) Nôi dung cüa quy& dnh hành chInh, vic thirc hin hành vi hành chinh,
quyêt djnh k) lut cong chirc, viên chirc.
d) TrInh tir, thU tiic ban hành, th thUc và k thut trInh bay quy& djnh hành
chInh, quyêt djnh k 1ut cong chirc, vien chUc.
d) Các ni dung khác (nu co).
3. Sau khi kim tra lai, nu th.y khiu nai là dUng thI ngi.rôi có thm quyn
giãi quyêt khiêu nai lan dâu ra quyêt djnh giâi quyét khiêu nai ngay. Nêu thây
chixa có Co sâ két lun ni dung khiêu nai thI ngui có thâm quyên giái quyêt
khiêu nai tiên hành xác minh.
Di vâi khiu ni quyt djnh k' lust cOng chirc, viên chic nu xét thy nôi
dung khiêu nai có can ci.r thI ngi.thi có thâm quyên giâi quyêt khiêu nai yêu câu
HOi dông k' 1i4t cong chirc, ngui lao dng xem xét, dê nghj ngisi có thâm
quyên giãi quyêt.

Diu 11. Giao nhim vy xác minh ni dung khiu nii
Ngi.thi giãi quyt khiu nti tir mInh xác minh hoc giao co quan thanh tra nhà
nithc cUng cap hoc cc quan, don vi, Ca nhân thuc quyôn quãn l cUa mInh tiên
hành xác minh nti dung khiêu ni. Ngithi giâi quyêt khieu ni hoc co quan, don
vj disoc giao nhim vii xác minh ban hành Quyêt djnh xac minh ni dung khiêu
nai, trong do xác djnh rO ngri thirc hin xác minh, quyên và nghia vi cUa ngithi
thuc hin xác minh, thyi gian, ni dung xac minh. Quyêt djnh xác minh ni dung
khieu nai diroc tlurc hién theo Mâu sO 05 ban hành kern theo Nghj djnh so
1 24/2020/ND-cp.

Muc 3

TIEN HANH xAc MINH NQI DUNG KHIEU NJ
Diu 12. Lam vic tryc tip vói ngu*i khiu nii, ngtrôi d,i din, ngu'ô'i
du'c üy quyn, 1ut sir, trçr giUp viên pháp 1 cüa nguô'i khiu nii
1. Ngi.rñ giãi quyt khiu ni hoc ngi.r?i dixccc giao nhim vi1 xác minh ni
dung khieu nai lam vic trrc tiêp và yêu câu ngu&i khiêu nai hoc ngithi di din,
ngtthi drçc Uy quyên, lut six, trçl giUp viên pháp l cUa nguxi khiêu nai cung cap
thông tin, tài lieu, bang chi.rng có lien quan den nhân than, ni dung khiêu ni.
2. Nôi dung lam vic dixçcc 1p thành biên bàn, ghi rO thôi gian, dja diem,
thành phân, ni dung và có ch k cUa các ben. TruOng hçip ngui khiêu nai
không hqp tác, không lam vic, không k vào biên bàn lam vic thI biên bàn dugc
lay ch k cUa nguii lam chUng hoc dai din chInh quyên dja phixong. Biên bàn
dugc 1p thành It nhât hai bàn, mOi ben giü mt bàn. Biên bàn lam vic thiic hin
theo Mâu sO 06 ban hành kern theo Nghj djnh so 1 24/2020/ND-Cp.
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Diu 13. Lam vic trirc tip vó'i ngtrô'i có quyn, lçri Ich lien quan và
ngurô'i bl khiu nii
1. Trong qua trInh giãi quyt khiu ni 1n du, ngi.thi giãi quyt khiu nii
hoc ngui dixçic giao nhim vii xac minh lam vic trirc tiêp vâi ngu1i có quyên,
lqi Ich lien quan và yêu câu cung cap thông tin, tài 1iu, bang chirng lien quan den
ni dung khiêu nai.
2. Trong qua trInh giài quyt khiu ni 1n hai, ngrthi giài quyt khiu ni
hoc ngithi thrçic giao nhim vir xác minh lam vic tiUc tiêp vi nguYi bj khiêu nai,
ngithi có quyên, lqi Ich lien quan va yeu câu cung cap thông tin, tài 1iu, bang
chirng lien quan dênni dung khiêu ni, giài trInh ye quyêt djIIh hành chInh, hành
vi hành chInh bj khiêu nai.
3. Ni dung lam vic quy djnh ti khoãn 1, khoãn 2 Diu nay dl.rçYc 1p thành
biên bàn, ghi rô thi gian, dja diem, thành phân, ni dung và có ch k cüa các
ben. Biên bàn duc l.p thành It nhât hai bàn, mi ben giU mt bàn. Biên bàn lam
vic thijc hin theo Mâu so 06 ban hành kern theo Nghj djnh Nghj djnh so
1 2412020/ND-CP.
Diu 14. Yêu cu co' quan, t chfrc, do'n vj, cá nhân Co lien quan cung cp
thông tin, tài lieu, bang churng
Trong qua trInh xác minh ni dung khiu nai, ngi.thi giài quy& khiu ni hoc
ngi.r?ii duçc giao nhim vii xac mirth gri van bàn yeu cau ca quan, to chrc, dan vj,
cá nhân CO lien quan cung cap thông tin, tài lieu, bang chirng lien quan den nôi
dung khiêu nai. Van bàn yéu câu thirc hin theo Mâu so 07 ban hành kern theo
Nghj djnh so 1 24/2020/ND-CP.
TrLrmg hçip lam vic trirc tiêp vói Ca quan, to chirc, dan vi, Ca nhân có lien
quan dê yêu câu cung cap thông tin, tài lieu, bang ching thI 1p bien bàn lam vic.
Biên bàn ducc 1p thành It nhât hai bàn, mOi ben gilt mt bàn. Biên bàn lam vic
thixc hiên theo Mâu so 06 ban hành kern theo Ngh djnh so 1 24/2020/ND-CP.
Diu 15. Tip nhn,

l thông tin, tài liu, bang chui'ng

Ngi.thi giâi quy& khiu ni hoc ngithi duqc giao nhim viii xác minh khi tip
nhn thông tin, tài lieu, bang chirng do ngithi khiêu ni hoc ngrthi dai din, ngithi
ducc üy quyên, lut su', trq giüp viên phàp 1 cüa ngu&i khieu ni, ngrthi bj khieu
ni, ca quan, to chirc, dan vj, cá nhân cung cap trrc tiep phãi 1p bien bàn giao
nhn. Biên bàn giao nhn drrçic thirc hin theo Mâu so 08 ban hành kern theo Nghj
djnh so 124!2020/ND-CP.
Diu 16. Xác minh thiyc t
1. Khi cAn thit, ngi.thi giãi quyt khiu nii hoc ngui duçc giao nhim vij
xác mirth tin hành xác mirth thc t d thu th.p, kiêm tra, xác djnh tinh chInh xác,
hçp pháp, dày dü cüa các thông tin, tai lieu, bang chirng lien quan den ni dung vii
vic khiêu nai.
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2. Viêc xac minh thirc th phai l.p thành biên ban, ghi rô thai gian, da dim,
thành phân lam vic, ni dung, kêt qua xác mirth, kiên cüa nhCng ngrri tham gia
xác minh và nhüng nguii khac có lien quan. Biên ban thirc hin theo Mu s 06
ban hành kern theo Nghj djnh so 124/2020/ND-Cp.
.
Dieu 17. Trtrng cau giam
d!nh
1. Nguii giâi quyt khiu ni quyêt dnh vic tnrng cu giám djnh khi xét
thây can có su dánh giá ye ni dung lien quan den chuyên môn, k thut lam can
ci cho vic kêt lun ni dung khiêu nai.
2. Ngithi khiu nai, ngthi bj khiu ni và ca quan, th chirc có lien quan có th
dê nghi ngithi giái quyêt khiêu ni trixng câu giám djnh. Khi xét thy d nghj cüa
ngithi khiêu ni, ngu?i bj khieu nai va co quan, to chüc có lien quan Co co sâ thI
nguii giãi quyêt khiêu ni quyêt djnh tnrng câu giám djnh.
Quyt djIIh trung cu giám djnh theo quy djnh tai khoãn 1, khoán 2 Diu nay
duçc thuc hiên theo Mâu so 09 ban hành kern theo Nghj djnh so 124/2020/ND-Cp.
3. V tri.mg cu giám djnh thirc hin bng van ban trong do nêu rô ten co
quan, to chirc giárn djnh, thông tin, tài 1iu can giám djnh, ni dung yêu câu giám
djnh, th?yi hn có kêt luân giám dinh.
Van bàn d nghj co quan, tt chirc giám djnh thi.jc hin theo Mu s 10 ban
hành kern theo Nghj djnh so 124/2020/ND-Cp.
Diêu 18. Lam vic vol các ben có lien quan trong qua trInh xác minh ni
dung khiêu nii
Tnring hqp k& qua xác minh khác vi thông tin, tài lieu, bang chiTrng do
ngthi khiêu nai, ngithi bj khiêu nai cung cap thI ngithi giài quyêt khieu ni hoc
nguii diiçic giao nhim vii xác rninh phãi tO chirc lam vic v&i ngi.r?i khiêu n.i,
nguOi bj khiêu nai; tnrrng h9'p can thiêt thI mñ co quan, to chüc, dan vj, cá nhân
có lien quan tham gia lam vic.
Ni dung lam vic phái duqc 1p thành biên bàn, ghi rô thii gian, dja dim,
thành phân tham gia, ni dung, kiên cüa nhthig ngtxori tham gia, nhüng ni dung
dã di.rgc thông nhât, nhüng van dê con kiên khác nhau và có ch k cüa các ben.
Bien bàn duqc 1p thành It nhât ba ban, mi ben gi mt bàn. Biên ban lam vic
dixoc thrrc hin theo Mu so 06 ban hânh kern theo Nghj djnh so 124/2020/ND-Cp.
Diu 19. Tm dInh chi vic thi hành quyt d!nh hành chInh bj khiu ni
1. Trong qua trInh giài quyt khiu nai, nu xét thy viêc thi hành quyt djnh
hành chinh bj khiêu nai sê gay hu qua khó khAc phiic thI ngithi giài quyêt khiêu
nai ra quyt djnh tam dInh chi vic thi hành quyêt djnh hành chInh bj khieu nai.
Thai han t?m dinh chi khOng vix't qua thai gian con 1a cüa th&i han giãi quyêt
khiu nai. Quy& djnh tam dInh chi thirc hin theo Mâu so 11 ban hành kern theo
Nghj djnh so 12412020/ND-Cp.
2. Kbi xét thy l do cUa vic tm dInh chi khOng cOn thI ngui giãi quyt
khiêu nai phâi ra quyêt djnh hñy bO ngay quyêt djnh tam dInh chi. Quyêt djnh hOy
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bô quyt djnh tm dInh chi thirc hin theo Mu s 12 ban hành kern theo Nghj
djnh so 124/20201ND-CP.
Diu 20. Báo cáo kt qua xác minh ni dung khiu nii
1. Ngithi duçic giao nhirn vv xác minh phài báo cáo trung thirc, khách quan
kt qua xác minh ni dung khiéu nii bang van bàn vOi ngIôi giãi quyêt khiêu nai.
2. Báo cáo kt qua xác minh ni dung khiu ni gm các ni dung dixc quy
djnh tai khoàn 4 Dieu 29 cüa Lut Khiéu nai. Trong báo cáo phãi the hin rO thông
tin ye ngisii khiêu n.i, ng.thi bj khiêu ni, quyêt djnh hành chinh, hành vi hành
chrnh hoäc quyêt dinh ky luât can bô, cong chuc bi khiêu nai, yêu câu cua ngucn
khiêu ni, can cir dê khiêu ni; kêt qua giãi quyêt khiêu ni trtrOc do (nêu có); kêt
qua xác minh dôi vi trng ni dung duçic giao xác mirth; két lun ni dung khiêu
ni duçic giao xác minh là dung toàn b, sai toàn b hoc diing mt phân; kiên
nghj gi nguyen, hüy bO toàn b hoc si'ra doi, bô sung rnt phân quyêt djnh hành
chinh, quyêt djnh k lut cong chirc, viên chirc hoc châm dirt hành vi hành chInh
bj khiêu nai; kiên nghj ye vic ban hành quyêt djnh giài quyêt khiêu nai.

Diu 21. To chfrc thi thoi trong qua trInh giãi quyt khiu nii 1n hai
1. Trong qua trInh giãi quyt khiu ni 1n hai, nguôi giãi quyêt khiu ni
phãi tO chüc dôi thoi.
a) Nguxi giâi quy& khiu ni ln hai là Giám dc si phài trrc tip di thoi
vth ngrnYi khiêu nii.
b) Nguñ giãi quy& khiu nai cO th phân cong cp phó cüa mInh hotc thO
tru&ng co quan chuyên mon cüng cap hoc thu tru&ng co quan, don vj trirc thuc
dirçic giao thirn v11 xác mirth dôi thoai vth ngisôi khiêu nui. Trong qua trInh dôi
thoti, nguôi duçic phân cOng phãi kjp th?yi báo cáo vi ngui giài quyêt khiêu n,i
ye nhüng ni dung phirc tap, vuçit qua thâm quyên; kêt thüc dôi thoi phãi báo cáo
vâi ngithi giài quyêt khiêu ni ye kêt qua dOi thoi và chju trách nhim ye ni
dung báo cáo.
2. Ngithi chü trI di thoai phãi tin hành di thoi trrc tip vOi nguOri khiu
ni, ngrthi bj khiêu nai và ngixii có quyên, 1çi ich lien quan. Ngithi chü trI dôi
thoi khi dôi thoai phài nêu rö ni dung can dôi thoai, két qua xác rninh ni dung
khiêu ni; nguôi tham gia dôi thoui có quyên trInh bay kiên, bO sung thông tin,
tài 1iu, bang chmg lien quan den khiêu nai và yêu câu cüa rnInh. Ngithi chütrI
dOi thoi có trách nhim thông báo bang van bàn ti ngl.ri tham gia dOi thoai gôrn
nguii khiéu ni, ngt.thi dai din (tris&ng hqp nhiêu ngu?ii cüng khiêu ni ye mt
ni dung) ngi.thi bj khiêu nai, ngui có quyên và nghTa vi lien quan, co quan, to
chuc cO lien quan ye thai gian, dja diem, ni dung dOi thoi.
3. Vic di thoai duçic 1p thành biên bàn, ghi rO th?ii gian, dja dim, thành
phân tham gia (ghi rö ngi.thi dir và ngu?i yang mat; tnthng hp ngui khiêu ni
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không tham gia di thoai thI ghi rô có 1 do hoc không có 1 do), ni dung, kin
cüa nhttng ng.r?i tham gia, nhiThg ni dung dâ dixçic thông nhât, nh&ng van dé con
có kiên khác nhau và có chü k cüa các ben. Biên bàn throc lap thành It nhât ba
bàn, mi ben giü mt bàn. Bien bàn dôi thoai duçic th?c hin theo Mu so 14 ban
hành kern theo Ngh djnh so 124/2020/ND-Cp.
Myc 4
BAN HANH, GII, CONG KHAI QUYET D!NH GIAJ QUYET KHIEU
NAI VA LIP, QUAN L\ HO S€ GIAI QUYET KHIEU N31
Diu 22. Ban hành, gfri, cong khai quyt dlnh giãi quyt khiu ni
1; Can cir quy djnh cüa pháp lut, k& qua xác rninh ni dung khiu ni, kt
quádoi thoai (nêu co), ngtthi giài quyêt khiêu nti ban hânh quyt djnh giâi quyt
khiêu nai theo quy djnh sau day:
a) Quyt djnh giâi quyt khiu nai quyt djnh hành chInh, hành vi hành chInh
Ian dau thirc hin theo quy djnh ti Diêu 31 cüa Lut Khiêu nai; quyêt djnh giãi
quyêt khiêu nai lan hai theo quy djnh tii Diêu 40 cüa Lut Khiéu nai.
Trong quyt djnh giâi quyt khiu nai phâi th hin rO diu kin th 1 giãi
quyêt khiêu ai; ten, dja chi ngui khiêu ni, ngithi bj khiêu ni; ni dung khiéu
nai, l do khiêu nai, yeu câu giãi quyêt cüa ngui khiêu nti; két qua giãi quyêt
khiêu ni trisâc do (nêu có); kêt qua xác minh ni dung khieu ni; nêu rô can cü dê
két 1un ni dung khiêu nai là thing toàn b, sai toàn b hoàc dung mt phân; giü
nguyen, hüy bô toàn b hoc sfra dôi, bô sung mt phân quyêt dnh hành chInh
hoc chârn dirt hành vi hành chInh bj khiêu nai (dôi vii quyêt djnh giài quyêt
khiêu nai lan dâu) hoic yeu câu nguii có quyét djnh hành chInh, hành vi hành
chInh bj khiôu nai sfra dôi, hüy bó mt phãn hay toàn b quyêt djnh hành chInh,
châm dirt hành vi hãnh chInh bj khiêu ni (dôi vi giái quyêt khieunai lânhai);
vic bôi ththng thit hi cho ngui bj thit hai (nêu co) và giãi quyêt các van dê
khác có lien quan; quyên khiêu nai Ian hai, quyên khi kin v an hành chInh ti
TOaán.
b) Quy& djnh giãi quy& khiu nai ln du dM vói quyêt djnh k 1u.t cong
chuc, ngucn lao dông duoc thizc hiên theo quy dinh tai Diêu 54 cua Luât Khiêu nai,
quyêt djnh giâi quyêt khiêu nai lan hai dôi vói quyêt djnh k lust cong chüc, ngixôi
lao dng duçc thirc hin theo quy djnh tai Diéu 56 cüa Lut Khiêu ni.
Trong quy& djnh giâi quyt khiu nai phãi th hin rO ten, dja chi ngisôi
khiéu nai, ngi.thi bj khiêu nai; ni dung khieu ni, 1 do khiêu ai, két qua xac
minh, kêt qua dôi thoai; nêu rO các can c1r pháp lut dê giái quyêt khieu ni; ket
lun Ye ni dung khiéu nai; giü nguyen, sadôi, bô sung hoc buy bO rnt phãn
hay toàn b quyêt djnh kS' 1ut (dôi vâi quyêt djnh giãi quyêt khiêu ni lan dâu)
hoác kêt luân ye tung van dê cu the trong nôi dung khiêu nai va viêc gial quyet
khieu ni cüa ngu&i giái quyet khieu ni Ian dâu (dOi vâi quyêt djnh giãi quyét
khiêu i Ian hai); vic bôi thii0ng thit hi cho ngi.ri bj thit hai (neu co) và giãi
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quy& các vn dê khác có lien quan; quyn khiu ni lan hai hoc quyn kh&i kin
vu an tai Tôa an.
c) Quyt djnh giâi quyt khiu nii 1n dAu thirc hin theo Mu s 15, quyt
dnh giãi quyêt khiêu ni lan hai thc hin theo Mâu
16 ban hành kern theo
Nghj djnh
12412020/ND-CP.
so

so

2. Gfri quyêt djnh giãi quy& khiéu nai:
a) Di vOi quyt djnh giãi quyt khiu nai quyt djnh hành chInh, hành vi
hành chInh:
Trong thii hn 03 ngày lam vic, ké tü ngày ban hành quyt djnh giãi quyt
khiêu ni
dâu, ngithi giâi quyêt khiêu ni có trách nhim gfri quyêt djnh giãi
quyêt khiêu nti cho nguôi khiêu nti, thu truàng
trén trirc tiêp cüa ngi.thi giãi
quyêt khiêu nii; ngithi giãi quyêt khiêu ni lan hai, ngithi có quyên, nghia vi lien
quan; co quan, to chüc, cá nhân có lien quan.
lan

cap

Trong thai hn 07 ngày lam vic, k t1r ngày ban hành quyt djnh giãi quy&
khiêu nti lan hai, ngi.thi giãi quyêt khiêu ni phãi gui quyêt djnh giãi quyêt khiêu
ni cho ngtthi khiêu nai, nguii bj khiêu ni, ngu?ñ giãi quyêt khiêu ni lan dâu;
nguii có quyên, nghTa vi lien quan; co quan, tO chirc, Ca nhân có lion quan.
b) Di vâi quyt djnh giâi quyt khiu ni quy& djnh k 1ut can b, cOng
chirc:
Trongthäihn 03 ngày lam vic, k tü ngày ban hânh quyt djnh giâi quyt
khieu nai lan dâu, ngithi giãi quyêt khiOu ni có trách nhim gCri quyOt djnh giãi
quyOt khiêu ni cho ngu1i khiêu ni, nguäi bj khiOu ni; ngithi Co quyOn, nghia vi
liOn quan; co quan, to chirc, Ca nhân có lien quan.
Trong th?yi hn 07 ngày lam viêc, k tr ngày ban hành quy& djnh giâi quyt
khiOu ni lan hai, ngu?ii giãi quyêt khiOu nai cO trách nhim giri quyOt dtnh giãi
quyOt khiêu ni cho nguäi khiêu ni, ngiiii giâi quyOt khiêu ni lan dâu; ngithi có
quyOn, nghTa v liOn quan; co quan, to chirc, Ca nhân có lien quan.
3. Cong khai quyt djnh giãi quyt khiu nti
Trong th?ii hn 15 ngày, k tü khi có quyt djnh giái quyt khiêu ni, ng1.rii
cO thâm quyOn giãi quyOt khiOu nai có trách nhim cOng khai quyêt djnh giái quyêt
khiOu nti theo mt trong các hInh thuc sau:
a) Cong b ti cuc h9p co quan, t chirc noi ngui bj khiêu ni cong tác
Thành ph.n tham dir gm: nguii giãi quyt khiu ni, ngui khiu nai hoc
nguôi dai din thirc hin vic khiOu ni, ngui bj khiêu ni và co quan, chüc, Ca
nhân có lien quan. Truic khi tiên hânh cuc h9p cOng khai, ngi.thi có thâm quyên
giâi quyOt khiOu ni phài có van ban thông báo Vi co quan, to chüc, Ca nhân cO
liOn quan biêt trucc 03 ngày.
to
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b) Niêm yt tai tri si lam vic hoc ncii tip cong dan cüa co quan, t chüc dã
giái quyêt khiêu ni. Thôi gian niêm yet quyêt djnh giài quyêt khiêu ni It nhât là
15 ngày, ké t1r ngày niêm yet.
c) Thông báo trén phiiong tin thông tin dai chüng.
Vic thông báo quyt djnh giãi quy& khiu ni trên các phrong tin thông tin
di chüng gOm báo noi, báo hInh, báo in, báo din tir. Ngui có thâm quyên giài
quyêt khiêu n1i có trách nhim lra ch9n mt trong các phi.rcing tin thông tin di
chüng dê thirc hiên vic thông báo. Tnryng hçrp co quan cüa ngthi có thâm quyên
giâi quyêt khiêu nai có Cong thông tin din tir hoc trang thông tin din tfr thl phái
cOng khai trén Cong thông tin din tir hoc trang thông tin din tir. so Ian thông
báo trên báo nói It nhât02 lan phát song; trên báo hInh It nhât 02 lan phát song;
trén báo in it nhât 02 so phát hành lien tijc. Thai gian däng tâi trên báo din ti,
trên Cong thông tin din tü hoc trên trang thông tin din tr It nhât là 15 ngày lien
tiic.
Diu 23. Lp, quãn I h so giãi quyt khiu ni
Ngi.rOi dixçrc giao nhim v1i xác minh ni dung khiu ni có trách nhim 1p
ho so giài quyêt khiéu nai; tp hcip nh&ng thông tin, tài 1iu, bang chirng, chirng cü
lien quan den ni dung khiêu ni, kêt qua xác minh, két lun, kiên nghj, quyêt djnh
giãi quyêt khiêu nai.

Mtic 5
XI:YLY CAC LOAI D€IN KHAC
Diu 24. Xir 1 don kin ngh, phãn ánh
1. Don kin nghi, phân ánh v nhUiig ni dung thu)c trách nhirn quàn l cüa
cor quan, to chrc, don vj mInh thI nguii xü 1 don báo cao, dê xuât nguôi dirng
dan giâi quyêt, trá lôi theo quy djnh cáa pháp lut.
2. Don kin nghi, phán ánh ma ni dung không thutc trách nhirn quàn l cüa
cci quan, to chtrc, don vj rnInh thI ngithi xi:r l don báo cáo, dê xuât ngu&i dung
dãu quyêt djnh vic chuyên don den co quan, to chiic, don vj có trách nhim giái
quyêt va thông báo cho ngi.thi g1ri don. Viêc chuyên don kiên nghj, phán ánh duçc
thiic hin theo Mâu sO 04 ban hành kern theo Thông ti.r sO 05120211TT-TTCp.
Diu 25. Xtr I don có nhiu ni dung khác nhau
Don có cá ni dung khiu nti, t cáo, kin nghi, phân ánh thI nguvi xfr l don
hucng dan ngi.thi giri don tách riêng t&ng ni dung dé gri den dung co quan, to
chcrc, don vj, cá nhân có thârn quyên giái quyêt. Vic hixcng dan diiçcc thrc hin
theo Mu so 05 ban hành kern theo Thông tii so 05/2021ITT-TTCp
Diu 26. Viéc lu'u don
1. Vic km don ducic thirc hin di vói các loai don sau day:
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a) Dan không dü diu kin xir 1 quy djnh ti dim b khoân 2 Diu 6 cüa
Thông ti.r so 05/2021/TT-TTCP.
b) Dan khiu nai Co quyt djnh giâi quyt khiu nai d có hiu 1tc pháp 1ut
ma không thuc tnthng hçp quy djnh ti Diêu 38 Nghj djnh so 1 24/2020/ND-CP.
2. Thii hn luu dan quy djnh tai khoàn 1 Diu nay là 01 näm. Hêt thi hmn
nêu trên, ngi.thi dirng dâu cci quail, dan vj xem xét, quyêt djnh vic tiêu hüy dan
theo quy djnh cüa pháp 1u.t.
Chtrong III
THI HANH QUYET D!NH GLkI QUYET KIIIEU NiJ CO HIU LVC
PHAP LUiT
Diu 26. Trách nhim cüa ngtrôi giãi quyt khiu ni trong vic thi hành
quyt d1nh giãi quyt khiu nii có hiu hrc pháp 1ut
1. Chm nhtt là 05 ngày lam vic, k tü ngày quyt djnh giái quyt khiu nai
Co hiu 1irc pháp 1ut, trong phm vi thim vii, quyên hn cüa mInh, ngi.thi giài
quyêt khiêu ni có trách nhim áp ding các bin pháp dê thirc hin hoc có van
bàn chi do ca quan, to chirc, cá nhân có lien quan tO chirc thi hành quyét djnh giài
quyêt khieu ni có hiu lire pháp 1utt. Van bàn chi do nêu rO trách nhim cüa co
quan, to chtrc thi hành; Ca quan, to chrc, cá nhân phài thirc hin; trách nhim cüa
ca quan, to chi're, cá nhân có lien quan; ni dung, thyi hn phâi thirc hin; vic báo
cáo kêt qua thi;rc hin vâi ngithi giãi quyêt khiêu nti.
2. Ngthi cO thm quyn giãi quy& khiu ni có trách nhim tlr minh holtc
giao eho ca quan, to chi'rc có lien quan thi hành ho.c ca quan thanh tra nhànuOc
cüng cap theo dOi, don dôc, kiêm tra vic thi hành quyêt djnh giãi quyêt khiêu ni
cO hiu lire pháp lut. Trueing hçip phát hin ca quan, to chirc, cá nhân khOng th?c
hin hoc thirc hin không dung, không day dü, không kjp thii quyêt djnh giãi
quyêt khiêu ni có hiu 1irc pháp 1ut thI áp ding các bin pháp theo thâm quyên
dê xü l kjp thai, nghiem minh. Trumg hcp vi.rçYt qua thâm quyên thi kiên nghj Ca
quan, tO ehirc, eá nhân có thâm quyên xi:r l.
Chtrong IV
TO CHIC THU'C HIN
Diu 27. To chfrc thrc hin và quãn 1 Nhà ntrO'c v giãi quyt khiu ni
1. Can cir vào Quy djnh nay Ban Giám dc S, Tru&ng các phOng thuc Sà
triên khai và to chirc thuc hiên.
2. Chánh Thanh tra So có trách nhim theo dOi, kim tra, don d&, hiiOng dn
các phông thuc SO trong vic th?c hin Quy djnh nay. Djnh kS' 06 tháng, näm các
PhOng, dan vj thuc SO báo cáo kêt qua tIc hin de Thanh tra SO tong hçip tham
muu Giám dôc SO báo cáo UBND tinh, dông gOi den Thanh tra tinh theo quy djnh.
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Diêu 28. Bô sung, diu chinh, sfra dôi quy d!nh
Trong qua trmnh thixc hin quy dnh nay, nu có khó khän, vung mc hoc co
van dé m6i phát sinh, dé nghj Tnthng các Phông thuc Sâ phán ânh kjp thai den
Thanh tra S dê tong hqp, nghiôn c1ru, kiên nghj Giám doe S dé süa dôi, bô sung
cho phü hqp./.

