
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH THÂN

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Ninh Thân, ngày  25 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân về quy định hành chính tại UBND xã Ninh Thân

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH THÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổ, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; 
 Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngàu 07/8/2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính;

Theo đề nghị của công chức Văn phòng-thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận và xử lý 
phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại UBND xã 
Ninh Thân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Điều 3. Công chức Văn phòng-thống kê và các tổ chức, cá nhân có liên 

UBND xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- Điều 3;
- TT Đảng ủy, TT. HĐND;
- CT, PCT. UBND xã;
- Cán bộ, công chức, Người HĐKCT xã;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT, TU.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Duy
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ NINH THÂN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định 

hành chính tại UBND xã Ninh Thân
 (Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2022 

của UBND xã Ninh Thân)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước, 
người có thẩm quyền ban hành thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã và Chủ 
tịch UBND xã Ninh Thân.

Quy chế này không điều chỉnh các nội dung có liên quan đến khiếu nại, tố 
cáo của công dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, Người hoạt động không 

chuyên trách xã Ninh Thân và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tiếp 
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính 
thuộc phạm vi quản lý của UBND xã, Chủ tịch UBND xã Ninh Thân.

Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
1. Tuân thủ pháp luật và bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị về quy 

định hành chính của cá nhân, tổ chức.
2. Công khai, minh bạch về thẩm quyền, trách nhiệm trong việc tiếp nhận, 

xử lý phản ánh, kiến nghị và kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định 
của pháp luật.

3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính phải bảo 
đảm kịp thời, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền quy định; thủ tục tiếp nhận đơn 
giản, thuận tiện.

4. Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị phải cụ thể, rõ ràng, 
thống nhất và bảo đảm sự phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị của các ngành, bộ 
phận có liên quan.

Điều 4. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị
Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được 

tiếp nhận, xử lý phải bảo đảm đúng các yêu cầu quy định tại Điều 7 Nghị định 
số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Khoản 3 
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Điều 2 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, 
đồng thời phản ánh, kiến nghị đó phải thuộc phạm vi quản lý của UBND xã, 
Chủ tịch UBND xã; nội dung phản ánh, kiến nghị không liên quan đến khiếu 
nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 5. Nội dung và hình thức phản ánh, kiến nghị
1. Nội dung phản ánh, kiến nghị
Nội dung phản ánh, kiến nghị theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 

20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

2. Hình thức phản ánh, kiến nghị
Những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 

được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:
a) Văn bản
b) Điện thoại
c) Thư điện tử, Trang thông tin điện tử xã hoặc Hệ thống thông tin tiếp 

nhận , xử lý phản ánh, kiến nghị.

Chương II
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH,  KIẾN NGHỊ

 VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Điều 6. Bộ phận tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
1. Công chức Văn phòng-thống kê là đầu mối tiếp nhận, phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của 
UBND xã, Chủ tịch UBND xã Ninh Thân.

2. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 
hành chính

Tổ chức, cá nhân thực hiện phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại cơ quan đầu 
mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị hoặc bằng văn bản, điện thoại, thư điện tử đến 
địa chỉ tiếp nhận sau:

a) Gửi văn bản trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ: 
Văn phòng UBND xã Ninh Thân (thôn Đại Mỹ, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, 
tỉnh Khánh Hòa).

b) Phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại: 02583.610779 hoặc 0772470779 
(công chức Văn phòng-thống kê).

c) Gửi phản ánh, kiến nghị thông qua hộp thư điện tử: 
nntuyen@khanhhoa.gov.vn.

d) Gửi phản ánh, kiến nghị thông qua Trang thông tin điện tử xã Ninh 
Thân: http://ninhthan.gov.vn

đ) Gửi qua hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại địa 
chỉ: https://dichvucong.gov.vn/guipakn.

mailto:nntuyen@khanhhoa.gov.vn
http://ninhthan.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn/guipakn
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Điều 7. Quy trình tiếp nhận, phân loại và chuyển phản ánh, kiến nghị 
đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

1. Văn phòng-thống kê có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, 
đánh giá, phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 
hành chính để giao cho các ngành, bộ phận và các tổ chức có liên quan xử lý 
theo quy định tại điều 9, Điều 11 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 2 
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Điều 29 Thông tư 02/2017/TT-VPCP.

2. Trên cở sở kết quả đánh giá, phân loại phản ánh, kiến nghị, Văn phòng-
thống kê có trách nhiệm tham mưu chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý. Cụ thể như sau:

a) Đối với phản ánh, kiến nghị về hành vi hành vi chậm trễ, gây phiền hà 
hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng các quy định hành chính của cán 
bộ, công chức, Người hoạt động không chuyên trách xã  thì chuyển phản ánh, 
kiến nghị đến Chủ tịch UBND xã để xử lý theo quy định. 

b) Đối với phản ánh, kiến nghị về nội dung quy định hành chính (cơ chế, 
chính sách và thủ tục hành chính)

- Đối với quy định hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của cấp trên: 
Văn phòng-thống kê tổng hợp báo cáo, đề xuất trình Chủ tịch UBND xã xem 
xét, kiến nghị gửi các cơ quan cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

- Đối với quy địn hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc giải quyết  
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND xã: chuyển phản ánh, 
kiến nghị đến các ngành, bộ phận liên quan để tham mưu, báo cáo, đề xuất trình 
HĐND, UBND và Chủ tịch UBND xã phương án xử lý.

Điều 8. Quy trình, hình thức xử lý phản ánh, kiến nghị
Việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định 

tại Điều 14, Điều 15 của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP; Khoản 6 Điều 2 Nghị 
định số 92/2017/NĐ-CP và đúng thời hạn quy định. 

Điều 9. Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị
1. Công chức Văn phòng-thống kê có trách nhiệm công khai kết quả xử lý 

phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định tại Khoản, Khoản 3, 
Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 
92/2017/NĐ-CP.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể, Văn phòng-thống kê xem xét công khai 
kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên Trang thông tin 
điện tử xã.

2. Văn hóa-xã hội, Đài truyền thanh có trách nhiệm phối hợp cùng với 
Văn phòng-thống kê và các ngành có liên quan tổ chức công khai phản ánh, kiến 
nghị và kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên các phương tiện thông tin, truyền 
thông của xã.
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Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã 
1. Bố trí cán bộ, công chức để thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến 

nghị về quy định hành chính. 
2. Có biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc xử lý 

phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.
Điều 11. Trách nhiệm của Văn phòng-thống kê
1. Thông báo công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định 

hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND xã, Chủ tịch UBND xã.
2. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đôn đốc các ngành, bộ 

phận, cán bộ, công chức trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền 
giải quyết; đề xuất các biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành 
chính trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

3. Tổng hợp kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị và tham mưu báo cáo Văn 
phòng HĐND và UBND thị xã về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định 
hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND xã, Chủ tịch UBND xã.

Điều 12. Khen thưởng
1. Tổ chức, cá nhân có những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 

đem lại hiệu quả thiết thực, giúp cơ quan hành chính nhà nước sửa đổi, bổ sung, 
hủy bỏ, bãi bỏ những quy định hành chính không phù hợp thì được xét khen 
thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

2. Cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao nhiệm 
vụ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 
chính hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Quy chế này được xét khen 
thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Điều 13. Xử lý vi phạm
Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nếu vi phạm hoặc không thực 
hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Quy chế này thì tùy theo mức độ vi 
phạm sẽ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có khó 
khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung phản ánh kịp thời về UBND xã (thông 
qua công chức Văn phòng-thống kê) để xem xét, giải quyết./.
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TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Văn phòng UBND xã Ninh Thân mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:
- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, 
gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của 
cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực 
hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy 
định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết 
công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các 
thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được 
niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính 
được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…
- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; 
không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia 
nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.
- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới 
quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.
Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:
- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại địa 
chỉ: https://dichvucong.gov.vn/guipakn.
- Gửi đến cơ quan: Văn phòng UBND xã Ninh Thân, thôn Đại Mỹ, xã Ninh Thân, 
thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại chuyên dùng: 0258.3610227
- Địa chỉ thư điện tử: nntuyen@khanhhoa.gov.vn
Hãy truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/guipakn để đồng hành với Chính 
phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính vì 
sự thịnh vượng của đất nước.
Lưu ý:
- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, 
kiến nghị;
- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có 
phản ánh, kiến nghị;
- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo.

https://dichvucong.gov.vn/guipakn
mailto:nntuyen@khanhhoa.gov.vn
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