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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy tiếp công dân tại  

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, 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 Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; 

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

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

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (ban hành kèm 

theo Quyết định số 130/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 và Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh); 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban 

Tiếp công dân - Nội chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân 

tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau: 

“Trụ sở tiếp công dân tỉnh đặt tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Mỹ 

Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, là nơi để công dân trực tiếp đến khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng 

nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Doàn Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp cùng Ban Tiếp công dân - Nội chính thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên và là nơi 

để Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân 

dân tỉnh trực tiếp tiếp công dân trong trường hợp cần thiết.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: 

“Lịch tiếp công dân (theo định kỳ hàng tháng) và thời gian tiếp công dân của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Tiếp công dân vào ngày 01 hàng tháng. Trường 

hợp ngày 01 hàng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết hoặc do người chủ 

trì tiếp công dân bận công việc đột xuất, không thể tiếp công dân theo lịch đã công 
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bố, Ban Tiếp công dân - Nội chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách 

nhiệm niêm yết công khai, thông báo lịch tiếp công dân cụ thể của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh chậm nhất là 05 ngày làm việc, trước ngày tiếp công dân. 

Thời gian tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Buổi sáng từ 08 

giờ 00 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.”  

3. Bổ sung khoản 7 Điều 3 (Trách nhiệm của người tiếp công dân) như sau: 

“7. Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công 

dân tỉnh, giao cơ quan Công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm phối hợp với Ban Tiếp công dân - Nội chính thuộc Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp 

bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công 

dân tỉnh. Trường hợp cần thiết, vì lý do an ninh, an toàn cho người tham gia tiếp 

công dân, cơ quan Công an có quyền yêu cầu công dân, cán bộ, công chức, viên 

chức tham gia tiếp công dân để điện thoại di động, các thiết bị ghi âm, ghi hình, 

chụp ảnh,…bên ngoài phòng tiếp công dân (tại tủ đặt sẵn, có chìa khóa). Sau khi 

tiếp công dân xong, công dân, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cơ quan Công 

an gửi lại điện thoại di động, các thiết bị ghi âm, ghi hình, chụp ảnh,…”  

4. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 4 (Nghĩa vụ của người khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh khi đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh) như sau:  

“d) Nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy tiếp công dân, hướng dẫn của người 

tiếp công dân và yêu cầu của cơ quan Công an đang thi hành nhiệm vụ bảo đảm an 

ninh, trật tự, an toàn tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.” 

Điều 2. Giữ nguyên các nội dung khác tại Quyết định số 1744/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

706/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều 

chỉnh Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận (ban hành 

kèm theo Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh). 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc 

Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, Trưởng Ban Tiếp công dân - Nội chính thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân Trung ương; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT, TCDNC.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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