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GIAM DOC SO' KE HOACH vA DAU Tif T!NH BINH DU'ONG
Gän th Luçt Ta cáo ngày 12 tháng 6 nám 2018;
C'àn ci Nghj djnh 31/2019/ND-C'P ngày 10 tháng 4 nàm 2019 cza ChInh
phi quy djnh chi tiêt thi hành mt 56 diêu và bin phOp to chi'c thi hânh Lut TO
cáo,
Can cii' Thông tu' Sd 05/2021/TT-TTGP ngày 01 tháng 10 nárn 2021 cza
Thanh tra ChInh phñ quy djnh quy trInh th ä'o'n khiêu ngi, don tO cáo, dcin
kién nghj, phán ánh,
Can cii' Quydt djnh sd 38/2016/QD- UBND ngày 05/10/2016 cia C'hi tjch
Uy ban N/ian dan tinhBInh Du'o'ng ye vic ban hânh qui d/nh chz'c náng, nhiêm
vy, quyên hgn và Ca cáu to ch&c cia So' Kê hoach và Dáu tu',
Xét d nghj cza Chánh Thanh tra SO' KI hogch và Dcu tu',
QUYET IMNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay quy djnh v Quy trInh giãi
quyêt to cáo cüa Si Kê hotch và Dâu tu tinh BInh Duang.
Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1?c thi hánh kê t'irngày k vâ thay the
Quyet djnh so 77/QD-SKHDT ngày 16/12/2016 cüa S Kê hoch và Dâu tu ye
vic ban hành quy djnh ye Quy trInh giài quyêt tO cáo cüa Sâ Kê hoch và Dâu tu
tinh BInh Diwng.
Diu 3. Chánh Van phông Sâ, Chánh Thanh tra S, Tnring các phông
cüa Si; Giám dOc Trung tam ho trçl doanh nghip và to chirc, Ca nhân có lien
quan chju trách thim thi hành Quyet djnh nay.!. ')&A
Ncvin/,In:
- UBND tinh (thay báo cáo)
- Thanh tra tinh;

- Nhu Diêu 3;
- Ban Giám doe;
- Website S& KIHIDT;
- Liru: VT, TTr (Tuân).
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Dc 1p - Tur do - Hnh phüc

QUY D!NH
V quy trInh giãi quyêt to cáo cüa
So' Kê hoch và Du tir tinh Blnh Dwrng
(kern theo Quyet djnh so 'I /QD-SKHDT
ngày!J tháng 0.! nárn 2022 cza Giárn dóc S& Kê hoçich và Dáu tu')
Chirong I
NHNG QUY IJ!NH CHUNG
Diu 1. Phm vi diu chinh
Quy djnh nay quy djnh chi tit trInh tir, thu t1ic giái quyt t cáo, giãi quy&
lai to cáo bao gôm: Th?yi han giái quyêt to cáo, tiêp nhn, xác minh, kêt 1un ye
ni dung tO cáo, vic xir 1 to cáo cüa ngi.thi giái quyêt to cáo và vic cong khai
két 1un ni dung to cáo, quyêt djnh xir 1 hành vi vi phm bj to cáo, rut to cáo.
Vic giãi quyt t cáo thông qua hoat dng Doàn thanh tra duqc thrc hin
theo quy djnh cüa pháp 1u.t ye thanh tra và các quy djnh khác có lien quan; vic
thông báo thii 1 tO cáo, thông báo két qua giái quyêt to cáo thçrc hin theo quy
djnh nay.
Diêu 2. Dôi tirçrng áp diing
1. Länh dao Sâ K hoach và D,u tir; các phông thuc S&; Trung tam h trg
doanh nghip; cong chüc chju sr quãn 1 trirc tiêp cüa Giám dOe S&.
2. Ngithi giâi quyt t cáo, ngisôi duçrc giao nhim v1i tip nhn, xác minh ni
dung to cáo quy djnh tai khoãn 1 Diêu nay.
3. Ngithi t cáo, ngui bj th cáo, c quan, th chüc, dm vj, cá nhân có lien
quan den ni dung tO cáo thuc thâm quyôn giãi quyêt cüa S Ké hoach và Dâu tu.
Diu 3. Nguyen tc giái quyt t cáo
1. Kp thai, chInh xác, khách quan, dung thm quyn, trInh tr, thu tiic và thai
han theo quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Vic giâi quy& t cáo phâi dam báo an toán cho ngu?ñ t cáo; dam bão
quyên và lçii Ich hçip pháp cüa ngithi bj to cáo trong qua trInh giâi quyêt to cáo.
Diu 4. Thâm quyn cüa Giám dc So'
1. Giãi quyt t cáo hành vi vi pham pháp lut trong vic thirc hin nhim vi,
cong vii cüa Truàng, phó phOng thuic So; Giám doe, Phó Giám doe Trung tam ho
trg doanh nghip; ChánhThanh tra, Phó Chánh thanh tra SO và cong chuc do mInh
bô nhim, quãn 1 trrc tiêp.
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2. Ni dung dn t cáo hành vi vi phm pháp 1ut cüa cong chü'c thuc linh
virc, chirc näng quán 1 Nba nuâc cüa Phông nâo thuc Si thI Phông do phái có
trách nhiêm tham muu cho Giám dOe S giái quyêt theo quy djnh.
Diu 5. Trách nhiêm cüa Chánh Thanh tra S&
1. GiOp Giám déc S& lam du mi phân loai, x1r 1, thng hçip, báo cáo tInh
hmnh tiêp nh.n và giâi quyêt dcin to cáo.
2. Tham mu'u Giám dc Si giái quyt to cáo hành vi vi phm pháp lut trong
vic thirc hin nhiêm v1i, cong vij cüa Tnrong, phó phông thuc S; Giám dôc,
Phó Giám doe Trung tam ho trçl doanh nghip.
3. Xem xét vic giái quy& th cáo ma ngui dirng du co quan cp duâi trirc
tiêp cüa ngixvi dirng dâu cor quan hành chInh nhà nurc cüng cap dà giài quyêt
nhung có dâu hiêu vi phim pháp lut; tmOng hcTp có can cir cho rang vic giái
quyét to cáo có vi phtm pháp lut thI kiên nghj Giám dôc Si xem xét, giài quyêt
lai.
Diu 6. Thm quyn cüa Giám dc Trung tam h try
doanh nghip
Giài quy& t cáo hành vi vi pham pháp lut trong vic thirc hin nhim vii,
cong vi ngi.thi lao dng do minh trirc tiêp quàn 1.
Diu 7. Rut t cáo
1.Ngixi t cáo có quyn rut mt phAn hoc toàn b ni dung t cáo truâc khi
ng1.ri giái quyêt to cáo ra két lun nti dung to cáo. Vic tht tO cáo phãi dtic thirc
hin bAng vAn bàn, vAn bàn rut to cáo phài ghi rô ngày, tháng, nAm; by, ten và dja
chi cüa ngithi rut to cáo; ni dung tO cáo duçic rut, có chü k ho.c diem chi cüa
nguäi rOt to cáo. Tnrng hqp ngu?ñ to cáo den ca quan có thâm quyên trirc tiêp rut
tO cáo thI ngixi tiêp nhn 1p biên bàn ghi 1i vic rut to cáo va ngithi rOt to cáo
phâi k ten hoac diem chi vào biên bàn. VAn bàn rOt to cáo phâi thrçic thirc hin
theo mâu sO 02; biên ban ghi nhn vic rOt to cáo theo mâu so 03 tai Phii liic ban
hành kern theo Nghj djnh so 31/2 019/ND-CIp ngày 10/4/2019 cüa Chinh phO quy
djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp tO chIrc thi hành Lut To cáo (gyi tAt là Nghj
djnh so 31/2019/ND-Cip).
Khi ngui t cáo có dan xin rOt toàn b ni dung tá cáo hoc rOt mt phn
ni dung to cáo và xét thây vic rOt tO cáo là cO cAn c ngi.ri duc giao xác minh
ni dung tO cáo cO van bàn báo cáo cho ngithi cO thâm quyên giài quyêt to cáo
trong thai hn khOng qua 05 ngày lam vic, kê tir ngày nhn dan.
Ngiro'i có th.m quyn giài quyt t cáo cO trách nhim xem xét và quy& djnh
khOng giài quyêt ni dung to cáo do trong thi htn không qua 07 ngày lam vic,
kê tir ngày nh.n duge báo cáo.
2. Trixing hçp khOng xem xét vic rOt dan th cáo ma vn phài giái quyt theo
quy djnh cOa pháp lut:
a) Tru&ng hçp ngl.râi th cáo rOt t cáo ma ngithi giâi quyt t cáo xét thy
hành vi bi to cáo cO dâu hiêu vi phm pháp 1ut hoc có can cü xác djnh vic rOt to
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cáo do bj de dpa, mua chuc hoc ngu?ñ th cáo igi diing vic to cáo d vu không,
xüc phm, gay thit hai cho ngixori bj to cáo thI vic to cáo van duçc giài quyêt.
b) Ngu?ñ t cáo tht th cáo nhung có can ci'r xác djnh ng.thi th cáo 1i dicing
vic tO cáo dê vu không, xüc phm, gay thit hi cho ngtrñ bj to cáo thI van phái
chju trách nhim ye hành vi to cáo cüa mmnh, nêu gay thit hai thI phái bOi thung
theo quy djnh pháp 1ut.
Chtro'ng II
QUY TR!NH GIAI QUYET TO CÁO
Miic 1
TRINH T, THU TUC GIAI QUYET TO CÁO
Diu 8. Xfr 1 ban du thông tin t cáo
Trong th?yi hn 07 ngày lam vic k tir ngày nhn duçc dcm t cáo, Ca quan,
to chirc, cá nhân Co trách nhim vào so, phân loi, xü l ban dâu thông tin to cáo.
Nguôi giài quyêt to cáo tr mInh hoc giao ca quan thanh tra nhà nuâc cüng cap
hoc ca quan, to chirc, cá nhân khác xác minh thông tin ye ngui to cáo và diêu
kin thii 1 to cáo. Tru?mg hçip nguii to cáo không cu trü ti dja bàn quàn 1 hoc
gtp khó khàn trong vic xác minh thl ngi.thi giái quyêt tO cáo có the üy quyên cho
ca quan nhà nuc ngang cap hoc ca quan nba nuâc cap duâi xác minh thông tin
can thiêt phuc vu viêc ra quyêt dinh thu ly tO cao Viêc thu ly to cao duac thuc
hin theo quy djnh tii Diêu 29 Lut To cáo. Quyêt djnh thii 1 to cáo duqc thçrc
hin theo Mu sO 04 tai Phii 1c ban hành kern theo Nghj djnh so 31/2019/ND-CP.
Diu 9. Xtr 1 &rn t cáo thuc thm quyn giãi quyt và don t cáo
không thuc thâm quyn giãi quyt
1. Dan t cáo thuc thm quyn giái quyt cüa ca quan, t chüc, dcm vj mInh
và có dü diêu kin thi 1 theo quy djnh tai khoán 1 Diêu 29 Lust To cáo thI ngutYi
xi'r l dan báo cáo nguori drng dâu dê th%i 1 giãi quyêt theo quy djnh. Vic dê xuât
thi 1 giài quyêt ducrc thc hin theo mu so oi ban hành kern theo Thông tu so
05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cüa Thanh tra ChInh phü quy djnh quy trInh
xir l don khiêu nai, dan to cáo, dan kiên nghj, phãn ánh (g91 tat là Thông tu so
05/202 1/TT-TTCP).
2. Trong thôi han 05 ngày lam vic k tü ngày ra quyk djnh thii l t cáo,
ngui giái quyêt tO cáo có trách thim thông báo cho ngui to cáo và thông báo
ye ni dung tO cáo cho ngithi bj to cáo biet. Thông báo vic thii l to cáo disc
thirc hin theo Mâu so 05, thông báo ye ni dung to cáo cho nguii bj to cáo thirc
hiên theo Mâu sO 06 tai Phi 1iic ban hành kern theo Nghj djnh so 31/2019/ND-CP.
3. Trix&ng hçp th cáo khOng thuc thm quyn giãi quyt cüa ca quan, dan v
mInh thI trong thxi han 05 ngày làmvic kê tir ngày nhn duqc dan tO cáo nguii
xir 12 dan dê xuât vói nguii dung dâu chuyen dan yà các thông tin, tài lieu kern
theo (neu co) den ca quan, tO chrc, dan vj có tham quyên giâi quyêt theo quy djnh
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cUa pháp lu.t và thông báo cho ngithi t cáo. Vic chuyn don t cáo duçic thirc
hin theo mâu so 03 ban hành kern theo Thông tu so 05/2021/TT-TTCp. Trithng
h?p nguôi to cáo den to cáo trçrc tiêp thI co quan, to chic, cá nhân tiêp nMn tO cáo
hithng dan nguii to cáo den tO cáo vâi eo quan, to chirc, cá nhân có thâm quyôn
giái quyêt.
4. Tnthng hçip t cáo không thuOc thm quyn giâi quyt cüa mInh và duçic
g1ri dông th?yi cho nhiêu Co quan, tO chüc, cá nhân, trong do có co
quan, to chirc,
cá nhân có thâm quyên giái quyêt hoc tnthng hcp dã hithng dn nhung to cáo vn
gi~i tO cáo den co quail, tO ch(rc, cá nhân khOng có thâm quyên giái quyêt thI co
quan, to chi.rc, cá nhân nhn duçc don to cáo khOng xfr l.
.

Dieu 10. Xac minh nçn dung to cao
1. Ngrrii giãi quy& t cáo ti,r mInh tin hành xác minh hoc thành 1p Doàn
xac mirth tO cáo hoc To xác minh to cáo (sau day gi chung là To xác minh).
TruO'ng hçp thành 1p To xác minh thI phái có ti'r hai ngu?i trà len, trong do giao
cho rnt ngui lam To tru&ng. Quyet djnh thành 1p To xác minh di.rc thrc hin
theo Mâu so 07 tai Phu liic ban hành kern theo Nghj djnh so 31/201 9/ND-CP.
2. Tru&ng hcp ngithi giái quyt th cáo giao cho co quan thanh tra cüng cp
hoc cci quan, tO chirc, cá nhân khác xác rninh ni dung tO cáo thI van bàn giao XáC
minh ni dung tO cáo thijc hin theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 31 Lut To cáo.
ThU trrnng co quan thanh tra hoc co quan, tO chüc, Ca nhân khác duc giao
nhim vii xác minh ni dung tO cáo có tráCh nhim thành 1p To xác minh theo
quy djnh tai khoãn 1 Diêu nay.
3. Ngui giái quyt t Cáo hotc ThU truOng co quan thanh tra hoc co quan,
to chirc, Ca nhân khác duqc giao nhim v1i xác minh ni dung to cáo không giao
nhiêm viii lam To trithng TO xác minh, thành viên TO xác minh dOi vOi nhffiig
ngui có vq hoc chông, bô dê, mc dé, bô nuoi, mc nuOi, bô mc ben v hoc ben
chOng, con dé, con nuOi, con rê, con dâu, anh rut, chj rut, em rut là ngithi bj tO
cáo hoc có 1i Ich lien quan trijc tiep vi nguôi bj to cáo.
T tru&ng T xác minh, thành viên T xác minh có trách nhiêrn báo cáo vâi
ngu?ii giao nhim vçi xác minh nêu thuc trumg hçp quy djnh tai khoãn 2 Diêu
5
Nghj djnh sO 31/20191ND-CP.
Diu 11. Lam vic triyc tip vó'i ngtrôi t cáo
1. Nguoi giài quyt th cáo, T xác minh lam vic trrc tip vOi ngithi M cáo;
yeu cu nguäi th cáo cung cap thông tin, tài lieu, bang chirng ma hQ Co duçic de
lam rO ni dung to cáo.
Ngui t cáo có trách nhim trinh bay trung thirc v ni dung to cáo, hqp tác,
cung cp thông tin, tài lieu lien quan den ni dung to cáo ma mInh có duqc.
2. Nôi dung lam vic vói ngtri t cáo phái 1p thành biên bàn, Co chü k cUa
ngui t cao, ngui chU trI lam vic vâi ngui tO cáo. Biên bàn dugc 1p thành It
nht 02 bàn, giao 01 bàn cho ngui tO cáo (nêu ngrri to cáo có yeu cau) va liru 01
bàn trong ho so giài quyêt tO cáo. Tru&ng hqp ngithi to cáo khOng k bién bàn lam
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vic thI ngu&i chü trI lam vic vi ngu?i t cáo và thành viên khác cüa To xác
minh k biên bàn và ghi rO vic ngu?i to cáo không k. Biên bàn lam vic thirc
hin theo Mu so 08 ti Phii 1iic ban hành kern theo Nghj djnh so 31/2019/ND-CP.
3. Trii&ng hqp không lam vic trrc tip vth ngui t6 cáo vi 1 do khách quan
thi ngirôi giãi quyêt to cáo, ngui ra quyêt djnh thành 1p To xác minh hoc To
trithng To xác minh có van bàn yêu cau ngu1i to cáo cung cap thông tin, tài 1iu,
bang chüng dê lam rô ni dung to cáo.
Diu 12. Lam vic triyc tip vó'i ngtrô'i bj t cáo
1.Ngithi giái quyt t cáo, T xác minh phãi lam vic trçrc tip vói nguôi bj
t cáo; yêu câu ngu?ii bj to cáo giài trInh bang van bàn ye nhrng ni dung bj to
cáo, cung cap thông tin, tài 1iu, bang chfrng lien quan den ni dung bj to cáo, ni
dung giài trInh.
2. Ni dung lam vic vói ngri bj t cáo phãi duçic ltp thành biên bàn theo
Mu s 08 ti Phi 1iic ban hành kern theo Nghj dnh so 31/20191ND-CP. Biên bàn
phãi có chr k cüa ngi.thi bj to cáo, ngu?ii chü trI lam vic vâi ngu1i bj to cáo và
ducic lap thành It nhât 02 bàn, giao 01 bàn cho ngithi bj to cáo (nêu ngui bj to có
yêu cau) và li.ru 01 bàn trong ho sci giài quyêt to cáo.
3. Tru&ng hqp thông tin, tài 1iu, b.ng chfrng do nguôi bj t cáo cung cap
chua day dü, vic giái trInh cüa ngui bj to cáo chua rO thI ngithi giâi quyêt to cáo,
To xác minh yêu câu ngithi bj to cáo tiêp tVc cung cap thông tin, tài lieu, bang
chüng, giái trinh ye các van dé con chua rO.
Diu 13. Yêu cu co' quan, t chfrc, don v, Ca nhân cung cp thông tin,
tài 1iu, bang chtrng lien quan dn ni dung t cáo
1. Nguii giái quyt t cáo hoc ngi.r?i ra quy& djnh thành 1p T xác rninh
hoc To xác rninh yêu câu Co quan, to chirc, don vj, cá nhân cung cap thông tin, tài
lieu, bang chfrng lien quan dê lam rO ni dung to cáo.
2. Trueing hçip cn thi&, T xác minh triic tip lam vic vói co quan, tO chirc,
don vj, cá nhân dê thu thp thông tin, tài lieu, bang chrng lien quan den ni dung
to cáo. Ni dung lam vic thrçic 1p thành biên bàn theo Mâu so 08 ti Phii 1irc ban
hành kern theo Nghj djnh sO 31/2019/ND-CP. Biên bàn phãi có chi k cüa di
din To xác rninh, ngrthi di din co quan, to chirc, don vj, cá nhân cung cap thông
tin, tài lieu, bang chirng và duqc 1p thành It nhât 02 bàn, giao 01 bàn cho co quan,
tO chirc, don vj, cá nhân cung cap thông tin, tài 1iu, bang chng và km 01 bàn
trong ho so giài quyêt to cáo.
3. Co quan, t chirc, cá nhân có thông tin, tài lieu, bang chtrng có lien quan
den ni dung to cáo phãi cung cap kjp thi, day dü theo yêu câu cüa ngui giài
quyêt tO cáo, nguôi ra quyêt dnh thành 1p To xác rninh hoc TO xác minh.
Diu 14. Xác minh thtrc t
1. Can cir vao tlnh tit vi vic hoc chi do cüa nguii ra quyt djnh thành 1p
To xác minh, TO xác mirth tiên hành xác minh thirc té O nhrng dja diem can thiêt

Sc
HC

yA
'U
NH

6
d thu thp, kim tra, xác djnh tInh chInh xác, hçip pháp cüa các thông tin, tài 1iu,
bang chirng lien quan den ni dung to cáo.
2. Vic xác minh thirc t phài 1.p thành biên bàn ghi dy dU kt qua xác minh,
kiên cüa nh&ng ngithi tham gia xác minh và nhftng ngisii khác có lien quail.
Biên bàn theo Mâu so 08 tai Phii hic ban hành kern theo Nghj djnh
so
31 /2 01 9/ND-CP phái có chi k2 cüa ngithi xác minh, nhüng ngithi có lien quan và
phái luu trong ho so giái quyêt to cáo.
.A

A
IJieu 15. Trtrng can
giam d!nh
1. Khi xét thy cn có sir dánh giá v ni dung lien quan dn chuyên môn, k5
thu.t lam cAn ci.r cho vic két lun ni dung to cáo, xcr l hành vi vi phm bj tO cáo
thI ngiz&i giái quyêt to cáo quyêt djnh vic tnrng câu giám djnh.
2. Vic trung cu giám djnh chiçic thirc hin bang vAn bàn, trong do nêu rô ten
co quan, to chüc giám djnh; nti dung yêu câu giám djnh; thai han dê nghj gii kt
lun giám djnh. VAn bàn tnrng câu giám djnh duc g1ri cho ngixi giài quyêt tO cáo,
ngixäi to cáo và co quan, to chirc, cá nhân có lien quan. VAn bàn trung câu giám
djnh thirc hiên theo Mâu so 09 tai Phi lic ban hành kern theo Nghj djnh sO
3 1/2019/ND-CR

Tru&ng hçip giao Co quan thanh tra nhà nuOc xác minh ni dung t cáo thI
ngi.thi giâi quyêt to cáo cO the ñy quyên cho co quan thanh tra nhà mróc quyêt djnh
vic trung câu giám djnh.
3. Co quan, t chirc giám djnh phãi chju trách nhim trixóc pháp lut v tInh
chInh xác, khách quan, kjp thii cüa két qua giám djnh.
4. Thai gian giám djnh không tInh vào thi han giâi quyt th cáo.
Diu 16. Báo cáo kt qua xác minh ni dung t cáo
1. T truàng T xác minh phài báo cáo bang vAn bàn v k& qua XaC minh ni
dung t cáo vài ngui ra quyêt djnh thành 1p To xác minh. VAn bàn báo cáo phâi
dinyc các thành vien trong To xác minh thào lun, dóng gop kiên.
2. Báo cáo cüa T xác minh v kt qua xác minh ni dung t6 cáo phãi có cac
nOi dung chInh sau day:
a) Tom t& ni dung t cáo.
b) K& qua xác minh trng ni dung th cáo.
c) Ni dung giài trInh cOa nguñ bj t cáo (nu co).
d) D xut dánh giá v ni dung t cáo là dung, dung mt phn hoc to cáo
sai sir tht; xác dnh trách nhim cüa t1mg co quan, to chirc, cá nhân lien quan den
ni dung to cáo.
d) Kin nghj xir l di vói co quail, t chüc, cá nhan có hành vi vi phm; các
bin pháp cn thiet d bâo v lçii Ich cüa Nhà nuâc, quyên và lcii Ich hçp pháp cüa
co quan, to chüc, cá nhân.
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Bao cáo cüa T xác minh v kt qua xác mmli ni dung t cáo duc thijc hin
theo Mâu so 10 ti Phii 1jc ban hành kern theo Nghj djnh so 3 1/20191ND-CP.
3. Trong qua trInh xác minh, nu phát hin hành vi có du hiu ti phm thI
To trix&ng To xác minh báo cáo ngay vth ngu'ôi ra quyêt dnh thành 1p To xác
minh. Nguôi ra quyêt djnh thánh 1p To xác minh phãi kjp thii báo cáo ngi.thi giãi
quyêt to cáo xem xét, xir 1 theo quy dnh cüa pháp 1u.t.
4. Thu trumg co quan, t chüc dt.rgc giao nhim vii xác minh ni dung t cáo
phãi báo cáo vi ngithi giãi quyêt to cáo ye kêt qua xác minh ni dung to cáo. Báo
cáo kêt qua xác minh ni dung to cáo duçic thçrc hin theo Mâu so 11 ti Phii içtc
ban hành kern theo Nghj dnh so 3 1/2019/ND-CP.
5. Triing hçrp xác minh d giái quyt lai t cáo thI ngoài nhQ'ng ni dung quy
djnh tai khoân 2 Diêu nay, trong báo cáo cüa To xác minh, báo cáo cüa Co quail, tO
chirc, cá nhân duçic giao nhim vii xác minh con phãi neu rô nhUng ni dung vi
phm pháp 1ut, sai lam hoc không phü hqp cüa vic giãi quyêt to cáo trisc do
(nêu co) và kiên nghj vic xir 1 dôi vâi co quan, to chrc, don vj, cá nhân có hành
vi vi phm pháp 1ut trong qua trInh giâi quyêt to cáo truóc do (neu cO).
6. Co quan, th chirc, cá nhân dixqc giao nhirn vi xác minh phãi chju trách
nhim triróc pháp 1ut và trithc ngi.thi giao nhim vçi xác minh ye tInh chInh xác,
khách quan cüa Báo cáo kêt qua xác mirth ni dung to cáo.
Muc 2
KET LUN vA CONG KHAI KET LUJN NO! DUNG TO CÁO,

QUYET D!NH XI1' L HANH VI VI PHLM B TO CÁO
Diu 17. Kt 1un ni dung t cáo
1. Kt 1un ni dung t cáo duçic thrc hin theo Diu 35 Lut T cáo và theo
Mâu so 12 tii Phii 1iic ban hành kèm theo Nghj djnh nay.
2. TrLrng hcrp giãi quyt 1i vii vic t cáo thi ngoài các ni dung quy djnh tai
khoãn 1 Diêu nay, ngui giãi quyét to cáo phái ket lun ye nhü'ng ni dung vi
phm pháp lut, sai lam hoc khOng phü hqp cUa vic giãi quyêt tO cáo tnióc do
(neu co); xi~ 1 theo thârn quyên hoc chj dao, kiên nghj co quan, to chOc, don vj,
cá nhân có thârn quyên xir l dôi vói co quan, tO chuc, don vj, cá nhân có hành vi
vi phrn pháp lut trong qua trInh giãi quyêt to cáo truOc do.
Diu 18. Xur 1 kêt 1un ni dung ti! cáo
1. Viêc x1r 1 k& 1un ni dung th cáo duçic thirc hin theo Diu 36 Lut T
cáo. Nguñ giãi quyêt tO cáo can cü vào tInh chat, rnüc ct vi phm x1r 1 theo thâm
quyên hoc kiên nghj Co quan, to chüc, cá nhân có thâm quyen xir 1 các hành vi
vi phrn cUa co quan, tO chic, cá nhân, khãc phic hu qua xãy ra.
2. Nguôi giái quyt t cáo có trách nhim theo dôi, don dc hoc giao cho co
quan thanh tra nhà nithc cüng cap theo dOi, dOn dôc vic thrc hin kêt 1un i
dung tO cáo.
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Triiäng hçip giao cho cci quan thanh tra nhá nuâc cüng c.p theo dôi, don dc
vic thirc hin kêt 1un ni dung to cáo thI ca quan thanh tra nba nithc phãi djnh
kS' hang tháng bao cáo vói nguii giái quyêt to cáo ye kêt qua theo dôi, diôn doe
vic thirc hin két 1un ni dung tO cáo.
Diu 19. Cong khai kt 1un ni dung t cáo, quyt dnh xii' 1 hành vi vi
phim bj t cáo
1. Kt 1un ni dung t cáo, quyt djnh xir 1 hành vi vi phm bj th cáo phái
duçic cOng khai, trr nhng ni dung thutc bI mt nhà ni.râc và thông tin ye ngithi
to cáo.
2. Can cir vào tInh hInh thiic t, tInh chtvii vic, yêu cu cüa vic giâi quyt
to cáo, ngixô'i giái quyêt to cáo, ngithi có thâm quyên xir 1 k 1ut, xir pht vi
phm hành chInh quyêt djnh vic cOng khai kêt 1un ni dung to cáo, quyêtdinh
xir I hành vi vi phrn bj to cáo theo quy djnh t.i khoân 2 Diêu 40 Lut To cáo
bang mt hoc mt sO hInh thirc sau day:
a) Cong bé tai cuc hçp i cci quan, t chirc ncii ngilôi bj t cáo cOng tác hoc
ca quan, tO chirc cña nguii giãi quyêt to cáo hoc a cci quan, to chüc cüa ngu?yi
duac giao xác minh vai thành phân gôm ngi.rôi giâi quyêt tO cáo, ngisi xác minh
ni dung to cao, ngrai bj to cáo; ngllôi dtrng dâu ca quan, to chi'rc, dan vi nai
ngithi bi to cáo cOng tác, ca quan, tO chirc, Ca nhân khac có lien quan.
b) Niêm y& tai trii sà lam vic hoic ncii tip cong dan cüa nguâi dâ giãi quyt
tO cáo, ngixôi dä ra quyêt djnh xa l hành vi vi phm bj to cáo. Thyi gian niêm yet
It nhât 15 ngày lien tiic.
c) Däng tái trén cng thông tin din t1r hoc mng thông tin ni bi cüa co
quan dã giãi quyêt to cáo, ca quan ngu?i cia ra quyêt djnh xü 1 hânh vi vi phm bj
to cáo. Thai gian dàng tãi trên cOng thông tin din tir, trên mng thông tin ni b
cüa ca quan giãi quyêt tO cáo It nhât 15 ngáy lien tiic.
d) Thông báo trên phuang tin thông tin di chüng, (bao gm: báo in, báo nói,
báo hInh, báo din tic) và cong thông tin din tü. Vic thông báo trên báo in, báo
nói, báo hmnh phái duçic thirc hin It nhât 02 lan lien tiic; vic thông báo trén báo
dién ttr, cOng thông tin din tr phái thirc hin It nhât 15 ngày lien tiic.
Miic 3
XI L' K LUST DO! vOi CONG CHUC, VIEN CHC CO HANH
VI VI PHAM
Diu 20. Xu' I k Iuãt di vói ngtrbi có thm quyn giãi quyt ti cáo
1. HInh thüc k lut khin trách áp diing di vâi ngu'âi Co thm quyn giãi
quyêt to cáo khi cO mt trong các hành vi vi phm pháp lust sau day:
a) Lyi diing chirc vii, quyn h,n trong vic giái quy& t cáo d thuc hiên
hanh vi trái pháp 1ut.
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b) Không thirc hin hoc thirc hin không dy dü trách nhim bão v ngu'ô'i t
cáo dan den vic ngithi to cáo bj trá thü, trü dip.
2. HInh thüc k 1ut cánh cáo áp dung di vói ngui có thâm quyên giãi quyêt
to cáo khi có mt trong các hành vi vi phm pháp 1u.t sau day:
a) Ti& 10 ho, ten, dja chi, but tIch cüa ngiiii t cáo Va nhng thông tin khác
lam i danh tInh ct1a ngui to cáo.
b) C khôngthii 1 th cáo, không ban hành kt 1utn ni dung th cáo; không
quyêt djnh xà 1 to cáo theo thâm quyên hoc không kiên nghj ngui có thâm
quyên xir 1)" to cáo.
3. HInh thirc k' 1ut each chüc áp dung di vâi ngi.thi có thâm quyên giãi
quyêt to cáo khi Co mt trong các hành vi vi phm pháp 1u.t sau day:
a) C không giâi quyt hoc c giâi quyt t cáo trái pháp 1ut gay mt n
djnh, an ninh, trt tr xä hi.
b) C
bO qua các b.ng chirng, bO 1t các thông tin, tài 1iu, lam mt ho.c
lam sai 1ch ho so v1i vic; bao che cho ngilôi bj to cáo gay mat on djnh, an ninh,
trt t1r xä hi.
c) Không áp diing bin pháp bão v ngi.rôi t cáo thuc thm quyn lam cho
ngu?i to cáo bj trã thü, trU d.p dn den thirong tIch ho.c ton hi cho src khôe vói
t' 1 thrnmg tt tü 61% trà len hotc bj chét.
Diu 21. Xfr l k Iut d61 v&i ngu'ôi t cáo là cong chfrc, viên chü'c
Cong chirc, viên chüc bit rO vic t cáo là không dàng sr thtt nhixng vn t
cáo nhiêu lan ho.c biêt vi vic dà di.rc co quan, ngui Co thâm quyên giãi quyêt
dung chinh sách, pháp lu.t nhung vn to cáo nhiêu lan ma khOng có bang chimg
chrng minh ni dung to cáo; cuOng ép, lôi kéo, kIch dng, dirt do, mua chuc
ngithi khác to cáo sai 5ir th.t; sir ding hç ten cüa nguYi khác dê to cáo gay mat
doàn két ni b hoc ânh hu&ng den uy tin, hot dng bInh thi.r?ng cüa co quan, to
chuc, don vj thI tüy theo tInh chat, müc d vi phm së bj xi:r 1 k)' lutt ho.c bj truy
c'ru trách nhim hInh su.
J3iu 22. Giü hi mt thông tin và bão v ngirô'i ti! cáo
1. Trong qua trInh xir 1 don, co quan, don vj, cá nhân có trách nhim giü bi
mitt thông tin cüa ngu?ñ tO cáo, ni dung to cáo theo quy djnh cüa pháp lut.
2. Tru?mg hçip nguôi t cáo d nghj duqc bào v thI nguäi xr 1 don báo cáo
nguôi dimg dâu xem xét, giài quyêt theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Chuong III
TO CH(Jt THIJ'C HIEN
Diu 23. T chiic thiyc hin và quail l Nhà nir(rc v giãi quyt t6 cáo
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1. Can cir vào quy djnh nay Ban Giám dc SÔ, Trung các phông, dan vj
thuôc Si triên khai và to chirc thiic hiên.
2. Chánh Thanh tra S& có trách nhiêm theo döi, kim tra, don dc, hurng dn
các phông, dan vi thuc Si trong vic thrc hin quy djnh nay. Djnh k' 06 tháng,
näm các phông, dan vj thuc S báo cáo két qua thirc hin ye Thanh tra S tOng
hcip tham mi.ru Giám dOc So báo cáo Thanh tra tirih; Uy ban nhân dan tinh và cci
quan có thâm quyên theo quy djnh.
3. D nghj Ban Chp hành Cong doàn cci sO giám sat, theo dOi, kim tra vic
thirc hin theo quy djnh.
Diu 24. B sung, diu chinh, sfra cMi Quy djnh
Trong qua trInh thirc hin Quy djnh nay, nu có khó khAn, virOng mc hoc
có van dé mOi phát sinh, dé nghj Tnr&ng các phông, dan vj thuc SO phãn ánh kjp
thai den Thanh tra SO de tong hqp, nghien cüu, kiên nghj Giám dOc SO süa dOi, bO
sung cho phü hp./.

