
         

    ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN KIÊN HẢI                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2019 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải) 

Điều I: Việc tiếp công dân chỉ được thực hiện trong giờ hành chính tại cơ quan 

từ thứ Hai đến thứ Sáu. 

- Buổi sáng:  Từ 07 giờ đến 11 giờ 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều II: Mọi công dân đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân đến cơ quan Nhà 

nước khiếu nại, tố cáo đều bình đẳng trước pháp luật, do đó mọi yêu cầu, khiếu nại, tố 

cáo đều được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết đúng trình tự 

quy định của pháp luật. 

Điều III: Công dân có quyền yêu cầu khiếu nại, tố cáo, kể cả tố cáo cán bộ, 

đảng viên và công chức Nhà nước, nhưng không được tố cáo sai sự thật, ai tố cáo đúng 

được hoan nghênh, biểu dương, ai tố cáo sai sự thật tùy theo tính chất mức độ đều phải 

chịu xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều IV: Công dân đến cơ quan nhà nước trình bày khiếu nại, tố cáo phải có 

đơn hoặc tố cáo bằng miệng đều phải ký tên chịu trách nhiệm, các khiếu nại đều phải 

kèm theo hồ sơ giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền các cấp. 

Điều V: Việc khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan nào đề nghị cán bộ tiếp dân hướng dẫn đến cơ quan đó giải quyết, 

nếu quá thời hạn quy định mà các cơ quan chức năng chưa giải quyết thì công dân có 

quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền cao hơn. 

Điều VI: Mọi công dân đến khiếu nại, tố cáo phải chấp hành đúng quy định 

trong nội quy này, có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân, không 

được đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành 

công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm Nội quy nơi tiếp công dân. Cán bộ, công chức 

Nhà nước khi làm nhiệm vụ tiếp công dân phải khiêm tốn, nhã nhặn, giải thích tận tình, 

không được thiếu lịch sự, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của công dân. 

Trên đây là những quy định về tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Kiên 

Hải, mọi yêu cầu và diễn biến trái với nội quy này cơ quan tiếp công dân không chịu 

trách nhiệm giải quyết./. 
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