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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 
Số:        /2019/QĐ-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
               Vĩnh Phúc,  ngày      tháng      năm 2019 

                

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn 

 tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ- UBND  

ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc  

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Theo đề nghị của Văn Phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 95 /TTr-VP ngày 29     

tháng 3  năm 2019, Báo cáo thẩm định số 24 /BC-STP ngày 30 tháng 01 năm 2019 

của Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ- UBND 

ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc như sau: 

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; việc tổ chức tiếp công 

dân; hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Vĩnh Phúc, Trụ sở tiếp 

công dân cấp huyện, địa điểm tiếp công dân tại cấp xã và các sở, ban, ngành trực 

thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc.” 

2. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan hành chính nhà nước, thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp 

công dân”. 

3. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“ Điều 4. Nguyên tắc tiếp công dân 

Nguyên tắc tiếp công dân được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Luật Tiếp 

công dân năm 2013, cụ thể như sau:   
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1. Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân, địa điểm 

tiếp công dân hoặc Trụ sở tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị.  

2. Việc tiếp công dân phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn 

giản, thuận tiện; giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho người tố cáo theo quy định của 

pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp 

công dân.  

3. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật”. 

4. Điểm a Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 01 lần vào ngày 

10 hàng tháng; nếu ngày 10 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc tiếp công dân 

được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.  

Thành phần tham gia tiếp công dân định kỳ gồm đại diện Lãnh đạo: Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh 

tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Đối với UBND cấp huyện và các đơn vị khác khi được yêu cầu, Ban Tiếp công dân 

tỉnh thông báo trực tiếp với Thủ trưởng đơn vị để tham gia tiếp công dân cùng Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ngoài ra mời Đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, 

Thường trực HĐND tỉnh và đại diện các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm 

tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn 

phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND tỉnh”. 

5. Điểm a Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tiếp công dân định kỳ ít 

nhất 02 ngày trong 01 tháng tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện (ngày cụ thể do Ủy 

ban nhân dân cấp huyện quy định);  

Thành phần tham gia tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân cấp 

huyện gồm Lãnh đạo: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công 

an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Tiếp công dân cấp 

huyện. Đối với UBND cấp xã và các đơn vị khác khi được yêu cầu, Ban Tiếp công 

dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo trực tiếp với Thủ trưởng đơn vị để tham 

gia tiếp công dân cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện”. 

6. Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở Ủy 

ban nhân dân cấp xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần (ngày cụ thể do Ủy ban nhân 

dân cấp xã quy định).  

Thành phần tham gia: Đại diện cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân, công chức Văn phòng, công chức Tư pháp hộ tịch, công chức Địa chính- Xây 

dựng cấp xã. Thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013”. 
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7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Các cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở 

tiếp công dân các cấp có trách nhiệm cử đại diện phối hợp với Ban Tiếp công dân 

cùng cấp thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; phối 

hợp với Ban Tiếp công dân cùng cấp trong việc tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý 

đơn; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, cung cấp các 

thông tin, tài liệu, trao đổi đường lối xử lý các vụ việc có liên quan thuộc lĩnh vực 

quản lý của cơ quan, đơn vị mình khi có yêu cầu. 

2. Các cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công 

dân thực hiện nhiệm vụ phối hợp theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và 

Nghị định số 64/2014/NĐ- CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”. 

Điều 2.  

1. Bãi bỏ Điều 3 Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban 

hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ- UBND ngày 10/3/2017. 

2. Thay đổi từ “thị xã” thành từ “thành phố” quy định trong Quy chế tiếp 

công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 

06/2017/QĐ- UBND ngày 10/3/2017. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra Văn bản, Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Website Chính phủ; 

- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh truyền hình tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban TCD. 

      (T-        b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trì 

 

 


		Trinv@vinhphuc.gov.vn
	2019-12-30T15:49:58+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2019-12-30T18:33:29+0700


		2019-12-30T18:33:51+0700


		2019-12-30T18:34:06+0700




