Tỉnh Thừa Thiên Huế
Số 29

Ngày 16 tháng 8 năm 2018

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Trang

08-8-2018

Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định
về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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09-8-2018

Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định tiếp nhận,
xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về
quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh
và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 42/2018/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 8 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của
địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22
tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6
năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về phân c p quản lý tài sản công
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1280/TTr-STC ngày 31
tháng 5 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về phân cấp quản lý
tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 và
thay thế Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản
nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 3. Chánh Văn ph ng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các S ; Thủ trư ng
các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị x ,
thành phố Huế và Thủ trư ng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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QUY ĐỊNH
Về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc phạm vi quản lý của địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND
ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chƣơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý tài sản công
thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị không quy định
tại Quy định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Tài sản công không thuộc phạm vi điều chỉnh Quyết định này bao gồm:
Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản
sử dụng vào mục đích quốc ph ng, an ninh quốc gia (trừ việc đầu tư, mua sắm tài sản
phục vụ nhiệm vụ quốc ph ng, an ninh, trật tự, an toàn x hội do ngân sách địa phương
đảm bảo); tài sản dự trữ quốc gia; tài sản công tại doanh nghiệp; tài nguyên thiên nhiên,
đất đai (trừ đất gắn liền với trụ s làm việc, cơ s hoạt động sự nghiệp) và tài sản khác
được quản lý, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tƣợng áp dụng
1. Các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị x hội,
tổ chức chính trị x hội - nghề nghiệp, tổ chức x hội, tổ chức x hội - nghề nghiệp,
tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (gọi chung là cơ quan,
tổ chức, đơn vị).
2. Đơn vị v trang nhân dân đóng trên địa bàn tỉnh được đầu tư, mua sắm tài sản
phục vụ nhiệm vụ quốc ph ng, an ninh, trật tự, an toàn x hội do ngân sách địa phương
đảm bảo. Các l nh vực quản lý sử dụng tài sản c n lại (điều chuyển, thanh lý, bán,
tiêu hủy, cho thuê tài sản ...) thực hiện theo quy định của Chính phủ.
3. Cơ quan hành chính của Đảng là Văn ph ng Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy
(gọi chung là Văn ph ng Huyện ủy) trong việc quản lý, sử dụng tài sản được Nhà nước
giao bằng hiện vật và tài sản được đầu tư mua sắm từ ngân sách Nhà nước. Riêng
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Đảng là đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc
Văn ph ng Tỉnh ủy thực hiện theo quy định tại Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.
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4. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng
tài sản công.
Điều 3. Những quy định chung khác
Trình tự, thủ tục, phương thức tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm,
thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp
bị mất bị hủy hoại; phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án; sử dụng
tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; ban hành
tiêu chuẩn định mức tài sản chuyên dùng; giao, khoán kinh phí sử dụng tài sản công;
chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công; sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công; sử dụng
tài sản công dùng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết tại đơn vị
sự nghiệp công lập; hồ sơ quản lý tài sản; quy chế quản lý sử dụng tài sản; chế độ báo cáo;
việc hạch toán các khoản thu, chi liên quan đến việc dùng chung tài sản công; công khai
việc quản lý, sử dụng tài sản công và các hoạt động khác có liên quan đến việc quản lý,
sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo quy định tại
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan
và Quy định này.
Chƣơng II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Thẩm quyền quyết định việc đầu tƣ xây dựng mới trụ sở làm việc,
cơ sở hoạt động sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách đối với các cơ quan, tổ chức,
đơn vị
Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về phân cấp quản lý đầu tư
xây dựng các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, quy định của pháp luật
về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 5. Thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án
đầu tƣ theo hình thức đối tác công - tƣ
1. Sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư
xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao thực hiện theo
quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sử dụng tài sản công thuộc
phạm vi quản lý của địa phương để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.
Riêng đối với trụ s làm việc, cơ s hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của
địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi lấy ý kiến Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh.
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Điều 6. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức tài sản chuyên dùng
1. Tiêu chuẩn định mức diện tích chuyên dùng thuộc trụ s làm việc và diện tích
công trình sự nghiệp thuộc cơ s hoạt động sự nghiệp:
a) Đối với diện tích chuyên dùng thuộc trụ s làm việc của cơ quan, tổ chức:
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng
tại cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản
của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
b) Đối với diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ s hoạt động sự nghiệp được
xác định là diện tích chuyên dùng của đơn vị sự nghiệp công lập:
- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình
sự nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp
công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) sau khi có ý kiến thống nhất
bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Giám đốc S Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng
công trình sự nghiệp thuộc l nh vực giáo dục và đào tạo của đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên
và chi đầu tư) sau khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến thống nhất của Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Giám đốc S Y tế ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình sự nghiệp
thuộc l nh vực y tế của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị
sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) sau khi trình Ủy ban
nhân dân tỉnh xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và
chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại đơn vị.
c) Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng,
diện tích công trình sự nghiệp phải được công khai trên Cổng thông tin điện tử
Ủy ban nhân dân tỉnh và Trang thông tin điện tử của các đơn vị liên quan (nếu có).
2. Tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng
tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất
bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức máy móc thiết bị
chuyên dùng (trừ máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc l nh vực y tế, giáo dục và đào tạo)
cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng
văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
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b) Giám đốc S Giáo dục và Đào tạo ban hành định mức máy móc thiết bị
chuyên dùng thuộc l nh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi
quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư)
sau khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh.
c) Giám đốc S Y tế ban hành định mức máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc
l nh vực y tế cho các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp
công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) sau khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh
xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
d) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và
chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn định mức máy móc thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.
đ) Quyết định ban hành tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng
phải được công khai trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh và Trang
thông tin điện tử của các đơn vị liên quan (nếu có).
Điều 7. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công
Thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định
phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của
địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
Điều 8. Thẩm quyền quyết định thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
và tài sản khác
Thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 9. Thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng tài sản công
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khoán kinh phí sử dụng tài sản
công đối với tài sản công là nhà công vụ và các tài sản khác (trừ máy móc, thiết bị)
tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh. Riêng khoán
kinh phí sử dụng xe ô tô thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn,
định mức sử dụng xe ô tô.
2. Thủ trư ng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định khoán kinh phí sử dụng
máy móc, thiết bị thuộc phạm vi quản lý.
Điều 10. Thẩm quyền quyết định sử dụng chung tài sản công
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng
tài sản công (gọi tắt là Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017
của Chính phủ).
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Điều 11. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công
Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.
Điều 12. Thẩm quyền quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và bảo dƣỡng
tài sản công
1. Đối với trụ s làm việc, cơ s hoạt động sự nghiệp:
a) Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ s làm việc, cơ s hoạt động sự nghiệp có
dự toán dưới 500 triệu đồng: Thủ trư ng cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ dự toán
hàng năm được cấp có thẩm quyền giao quyết định các nội dung có liên quan đến
việc sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp tài sản (không làm thay đổi công năng, quy mô
công trình).
b) Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ s làm việc, cơ s hoạt động sự nghiệp có
dự toán từ 500 triệu đồng tr lên: Thực hiện theo quy định về phân cấp và quản lý
đầu tư xây dựng hiện hành.
2. Đối với tài sản không phải là trụ s làm việc, cơ s hoạt động sự nghiệp thì
Thủ trư ng cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý sử dụng tài sản căn cứ vào
dự toán được cấp có thẩm quyền giao hàng năm, căn cứ các chế độ, tiêu chuẩn,
định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành để quyết định
và chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định của mình.
Trường hợp tài sản công chưa có chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật
do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, căn cứ vào hướng dẫn của nhà sản xuất
và thực tế sử dụng tài sản, Thủ trư ng cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định chế độ,
tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với tài sản công
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
Điều 13. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công
Thực hiện theo quy định tại Chương IV Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 14. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công
Thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 15. Thẩm quyền quyết định bán tài sản công
Thực hiện theo quy định tại Chương VI Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 16. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công
Thực hiện theo quy định tại Chương VII Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
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Điều 17. Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công
Thực hiện theo quy định tại Chương VIII Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 18. Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất,
bị hủy hoại
Thực hiện theo quy định tại Chương IX Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 19. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động
của dự án
Thực hiện theo quy định tại Chương X Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 20. Thẩm quyền quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại
đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản
công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:
a) Cơ s hoạt động sự nghiệp.
b) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng tr lên/01
đơn vị tài sản.
2. Hội đồng quản lý hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt
đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê không thuộc quy định
tại khoản 1 Điều này.
Điều 21. Thẩm quyền quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại
đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản công
tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết sau khi lấy ý kiến
bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 22. Thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích
kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại tổ chức chính trị xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức
khác đƣợc thành lập theo quy định của pháp luật về hội
Thực hiện theo quy định tại Chương IV Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.
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Chƣơng III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 23. Trách nhiệm quản lý hƣớng dẫn, kiểm tra, giám sát
1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý và phân cấp quản lý đối với tài sản công
trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh.
2. Giám đốc S Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc
chấp hành chế độ quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định này.
3. Thủ trư ng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chấp hành việc
quản lý tài sản công theo đúng quy định của pháp luật có liên quan và theo phân cấp
tại Quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc
đề nghị các đơn vị phản ảnh về S Tài chính để tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 43/2018/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 8 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh
và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ
về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định
số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh,
kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi
quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2018
và thay thế Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của
UBND tỉnh về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định
hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn ph ng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trư ng các s , ban,
ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị x và thành phố Huế,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các x , phường và thị trấn và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh
và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND
Ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chƣơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy định này quy định:
- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
về quy định hành chính thông qua Hệ thống thông tin chung tiếp nhận, trả lời
phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban
nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là UBND) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh,
bao gồm: các s ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị x và thành phố
(sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân các x , phường, thị trấn
(sau đây gọi chung là UBND cấp x ) trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
b) Quy định này không quy định về việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và
hướng dẫn, giải đáp pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng
a) Quy định này áp dụng cho cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
tham gia khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin chung để tiếp nhận, xử lý các phản ánh,
kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
b) Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Hệ thống thông tin chung là các kênh thông tin chính thức khác nhau trong
tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; bao gồm:
1. Tiếp nhận bằng văn bản giấy (qua dịch vụ bưu chính) hoặc tiếp nhận qua thư
điện tử công vụ của cơ quan.
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2. Tiếp nhận qua điện thoại.
3. Tiếp nhận qua Hệ thống phần mềm điện tử hỗ trợ hoạt động tiếp nhận, xử lý
và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức do các cơ quan hành chính nhà nước
xây dựng, cụ thể: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Cổng Thông tin điện tử các Bộ,
ngành Trung ương; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế; Trang Thông tin
điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
4. Tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến (chỉ áp dụng khi các cơ quan nhà nước muốn lấy
ý kiến của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về quy định hành chính).
Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
1. Tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.
2. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực.
3. Quy trình tiếp nhận, phân loại chuyển xử lý, xử lý và trả lời kết quả xử lý
phải cụ thể, rõ ràng, thống nhất; đảm bảo thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện nhất.
4. Tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền và thời hạn quy định; thực hiện tốt việc
phối hợp trong xử lý giữa của các cơ quan hành chính nhà nước.
5. Đối với phản ánh, kiến nghị tiếp nhận trên Hệ thống phần mềm điện tử, phải
bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ dữ liệu về phản ánh, kiến nghị
của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
6. Phối hợp kịp thời, có hiệu quả trong xử lý phản ánh, kiến nghị.
Chƣơng II
NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ YÊU CẦU VỀ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
Điều 4. Nội dung phản ánh, kiến nghị
1. Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng
quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
2. Nội dung các quy định hành chính: những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính
không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với
các điều ước quốc tế mà Việt Nam đ ký kết hoặc gia nhập.
3. Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách,
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp.
Điều 5. Hình thức, địa chỉ và thời gian tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
1. Các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện
thông qua một trong các hình thức sau:
a) Gửi văn bản qua dịch vụ bưu chính, hoặc gửi qua thư điện tử công vụ.
b) Gọi điện thoại trực tiếp.
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c) Truy cập và gửi thông tin trên Hệ thống phần mềm điện tử hỗ trợ hoạt động
tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị do các cơ quan hành chính nhà nước
(cả cấp Trung ương và địa phương) xây dựng, cụ thể:
- Trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ:
https://doanhnghiep.chinhphu.vn và https://nguoidan.chinhphu.vn;
- Trên Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương;
- Trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ:
https://thuathienhue.gov.vn (chuyên mục: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp);
- Trên Trang Thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên
địa bàn tỉnh.
d) Gửi Phiếu lấy ý kiến (chỉ áp dụng khi các cơ quan nhà nước muốn lấy ý kiến
của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính).
2. Địa chỉ cụ thể tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.
a) Gửi bằng văn bản về địa chỉ:
- Văn ph ng UBND tỉnh (Ph ng Kiểm soát thủ tục hành chính), số 16 đường
Lê Lợi, thành phố Huế, email: kstthc@thuathienhue.gov.vn, Fax: 0234.3822003;
kể cả trường hợp tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến.
- Trụ s các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
b) Gọi điện thoại theo đường dây nóng: 0234.3892987 (Ph ng Kiểm soát
thủ tục hành chính - Văn ph ng UBND tỉnh).
c) Gửi qua Hệ thống phần mềm điện tử hiện hành theo địa chỉ:
- Trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ:
https://doanhnghiep.chinhphu.vn và https://nguoidan.chinhphu.vn
- Trên Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương;
- Trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ:
https://thuathienhue.gov.vn (chuyên mục "Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân,
tổ chức" và "Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế")
- Trên trang Thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh.
3. Thời gian tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
Thời gian tiếp nhận: Thực hiện theo giờ hành chính các ngày làm việc
trong tuần (trừ ngày: thứ Bảy, Chủ Nhật).
Trường hợp gửi qua Hệ thống phần mềm điện tử hỗ trợ thì thực hiện gửi
phản ánh, kiến nghị 24/24 giờ trong ngày.
4. Trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
a) Tiếp nhận qua đường văn bản: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi tới cơ quan,
đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm tiếp nhận.
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b) Tiếp nhận qua số điện thoại đường dây nóng (0234.3892987): Ph ng Kiểm soát
thủ tục hành chính, Văn ph ng UBND tỉnh tiếp nhận.
c) Tiếp nhận qua Hệ thống phần mềm điện tử hỗ trợ:
- Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm tiếp nhận các phản ánh,
kiến nghị gửi tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn, https://thuathienhue.gov.vn
(chuyên mục "Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức") và qua các địa chỉ
tiếp nhận phản ánh, kiến nghị khác trên các Cổng Thông tin điện tử của các Bộ,
ngành Trung ương khác.
- Ph ng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn ph ng UBND tỉnh chịu trách nhiệm
tiếp nhận phản ánh, kiến nghị gửi tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn.
- Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận
phản ánh, kiến nghị gửi trên trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.
d) Tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến: Ph ng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn ph ng
UBND tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận.
Trước khi lấy kiến của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về
quy định hành chính, các cơ quan hành chính nhà nước cần gửi văn bản thống nhất
trước với Văn ph ng UBND tỉnh về nội dung, đối tượng và cách thức thực hiện gửi
Phiếu lấy ý kiến (bằng đường công văn, qua phương tiện thông tin đại chúng, qua thư
điện tử, hoặc lấy ý kiến công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị).
Điều 6. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị
1. Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Trường hợp văn bản gửi phản ánh, kiến nghị
bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Việt kèm theo.
2. Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị quy định tại Điều 4, Quy định này.
3. Có đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử
của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị.
4. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nội dung phản ánh, kiến nghị sẽ được giữ
bí mật khi có yêu cầu và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác
của các thông tin phản ánh, kiến nghị.
5. p dụng chung mẫu "Đơn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp” theo Mẫu số 01, Phụ lục II kèm theo Quy định này.
Chƣơng III
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
Điều 7. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
1. Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm: các s ,
ban, ngành cấp tỉnh (kể cả các Chi cục trực thuộc S ), UBND các huyện, thị x và
thành phố (kể cả các ph ng chuyên môn, đơn vị trực thuộc), UBND các x , phường,
thị trấn đều có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp thuộc phạm vi xử lý của đơn vị mình.
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2. Văn ph ng UBND tỉnh (ph ng Kiểm soát thủ tục hành chính) làm đầu mối
giúp UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh và của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;
đồng thời chuyển xử lý và theo dõi kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị nêu trên
trên địa bàn tỉnh.
Điều 8. Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị
Hàng ngày các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh thực hiện việc tiếp nhận
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo phân công tại Khoản 4,
Điều 5, Quy định này để xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Phân loại, vào Sổ tiếp nhận và theo dõi phản ánh, kiến nghị
1. Phân loại phản ánh, kiến nghị
Sau khi tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị được phân loại thành 05 nhóm sau:
a) Nhóm 1: Phản ánh, kiến nghị không đúng nội dung, yêu cầu quy định tại
Điều 4 và Điều 6 Quy định này.
b) Nhóm 2: Phản ánh, kiến nghị chưa rõ nội dung quy định tại Điều 4 và Điều 6
Quy định này.
c) Nhóm 3: Phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan, đơn vị,
địa phương.
d) Nhóm 4: Phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền xử lý; phản ánh, kiến
nghị thuộc thẩm quyền xử lý của hai hay nhiều cơ quan.
đ) Nhóm 5: Phản ánh, kiến nghị đ được các cơ quan có thẩm quyền trả lời
nhưng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vẫn chưa nhất trí và tiếp tục gửi phản ánh,
kiến nghị.
2. Vào Sổ tiếp nhận và theo dõi phản ánh, kiến nghị
Sau khi phân loại, phản ánh, kiến nghị phải được cập nhật thông tin vào
"Sổ tiếp nhận và theo dõi phản ánh, kiến nghị" theo Mẫu số 02, Phụ lục II kèm theo
Quy định này.
Điều 10. Xử lý phản ánh, kiến nghị
1. Đối với các phản ánh, kiến nghị thuộc nhóm 1: trong thời hạn 02 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin cho
cá nhân, tổ chức việc không tiếp nhận và nêu rõ lý do.
2. Đối với các phản ánh, kiến nghị thuộc nhóm 2: trong thời hạn 02 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị cơ quan, đơn vị, địa phương có
văn bản đề nghị cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung, làm rõ nội dung
phản ánh, kiến nghị.
3. Đối với các phản ánh, kiến nghị thuộc nhóm 3: các cơ quan, đơn vị, địa phương
trực tiếp xử lý, trả lời và đồng thời thông báo kết quả xử lý về Văn ph ng UBND tỉnh
để được theo dõi, tổng hợp và công khai kết quả xử lý trong thời hạn 07 ngày làm việc
để người cá nhân, tổ chức biết.
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4. Đối với các phản ánh, kiến nghị thuộc nhóm 4: trong thời hạn 02 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương chuyển
phản ánh, kiến nghị về Văn ph ng UBND tỉnh.
Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh,
kiến nghị do các đơn vị chuyển, Văn ph ng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu
UBND tỉnh chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xử lý và giám sát
thực hiện.
Đối với phản ánh, kiến nghị có nhiều nội dung liên quan từ 02 (hai) s , ban,
ngành hoặc địa phương của tỉnh tr lên, cơ quan được giao chủ trì xử lý có trách nhiệm
phối hợp với các cơ quan liên quan khác để xử lý trong thời hạn 14 ngày làm việc
kể từ ngày tiếp nhận.
5. Đối với các phản ánh, kiến nghị thuộc nhóm 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương chuyển;
Văn ph ng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí họp với các đơn vị có liên quan
để tìm hướng xử lý.
6. Đối với các phản ánh, kiến nghị do Ph ng Kiểm soát thủ tục hành chính và
Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Văn ph ng UBND tỉnh) tiếp nhận thuộc thẩm quyền
xử lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được phản ánh, kiến nghị, Văn ph ng UBND tỉnh chuyển phản ánh, kiến nghị
về cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý.
Điều 11. Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị
1. Việc công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị được thực hiện thông qua
các hình thức sau:
a) Đối với phản ánh, kiến nghị tiếp nhận bằng hình thức văn bản, thư điện tử
công vụ và điện thoại:
Kết quả xử lý được trả lời trực tiếp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bằng
văn bản hoặc thư điện tử công vụ, đồng thời gửi 01 bản về Văn ph ng UBND tỉnh để
theo dõi, tổng hợp chung.
b) Đối với phản ánh, kiến nghị tiếp nhận qua Hệ thống phần mềm điện tử:
Ngay sau khi xử lý xong, cơ quan có thẩm quyền xử lý có trách nhiệm cập nhật
và công khai kết quả xử lý trên Hệ thống phần mềm điện tử để trả lời cho cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp biết; đồng thời gửi 01 bản về Văn ph ng UBND tỉnh để theo dõi,
tổng hợp.
2. Trường hợp các phản ánh, kiến nghị có nội dung liên quan đến bảo vệ bí mật
nhà nước hoặc trong quá trình xử lý có các thông tin thuộc bảo vệ bí mật nhà nước thì
việc trả lời kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị phải tuân thủ theo qui định pháp luật
hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước (không cập nhật thông tin trên Hệ thống phần mềm
điện tử).
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Điều 12. Liên thông tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị
Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quy trình
liên thông thể hiện tại Phụ lục I "Lưu đồ thực hiện quy trình liên thông tiếp nhận, xử lý
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp", Quy định này.
Chƣơng IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh
1. Bố trí nhân sự, trang thiết bị, đường truyền; quản lý an toàn tài khoản để
phục vụ khai thác, sử dụng hệ thống thông tin hiệu quả.
2. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc các địa phương xử lý trả lời đúng thời hạn
và đúng thẩm quyền các phản ánh, kiến nghị.
3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
của các s , ban, ngành, địa phương; định kỳ quý/06 tháng/năm tổng hợp báo cáo
Chủ tịch UBND tỉnh và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Văn ph ng Chính phủ theo
quy định.
4. Ứng dụng chữ ký số trong các văn bản điện tử để chuyển xử lý, trả lời
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
5. Tổ chức quản lý hệ thống cơ s dữ liệu điện tử các phản ánh, kiến nghị về
quy định hành chính thống nhất trên toàn tỉnh.
6. Thường xuyên nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung
kịp thời nội dung Quy chế cho phù hợp với điều kiện thực tế; tạo điều kiện thuận lợi
cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong
đời sống nhân dân.
Điều 14. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Bảo đảm chất lượng đường truyền dữ liệu, an toàn, an ninh cho Hệ thống
phần mềm điện tử.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh tăng cường
truyền thông đối với công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên có tin, bài, thời lượng phát sóng
phù hợp để thông tin, tuyên truyền tới người dân, cộng đồng doanh nghiệp về nội dung,
tình hình kết quả thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP
và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ;
nêu gương những cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có sáng kiến
cải cách thủ tục hành chính, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân.
Điều 15. Trách nhiệm của của các cơ quan hành chính nhà nước trong xử lý,
trả lời phản ánh, kiến nghị
1. Trách nhiệm của các s , ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy định này.
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b) Niêm yết "Bảng công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp" tại trụ s chính theo Phụ lục III kèm theo Quy định này.
c) Xây dựng chuyên mục "Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp" trên Trang thông tin điện tử của đơn vị (liên kết, tích hợp với
Hệ thống phần mềm điện tử).
d) Bố trí nhân sự thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và công khai trả lời
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
đ) Phối hợp chặt chẽ với Văn ph ng UBND tỉnh để tiếp nhận, xử lý dứt điểm,
kịp thời, đúng hạn và đúng thẩm quyền đối với phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp về cơ chế, chính sách và thủ tục hành hành chính thuộc phạm vi quản lý.
e) Nghiên cứu, chủ động đề xuất UBNDtỉnh các biện pháp xử lý, giải quyết
phản ánh, kiến nghị; đề xuất sửa đổi các quy định hành chính làm ảnh hư ng đến
hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc địa phương và ngành
mình quản lý.
g) Xây dựng quy trình nội bộ của đơn vị trong việc thực hiện tiếp nhận, xử lý
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (trong đó: cụ thể hóa trình tự
thực hiện, thời gian thực hiện, trách nhiệm thực hiện...).
h) Ứng dụng chữ ký số trong các văn bản điện tử để chuyển xử lý, trả lời
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
i) Định kỳ định kỳ quý/06 tháng/năm (gửi trước ngày 10 của tháng cuối quý)
tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp về quy định hành chính gửi về Văn ph ng UBND tỉnh để tổng hợp chung,
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch
UBND tỉnh.
k) Phối hợp với Văn ph ng UBND tỉnh trong việc quản lý, công khai và khai thác
sử dụng hệ thống cơ s dữ liệu điện tử về các phản ánh, kiến nghị về quy định
hành chính.
2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp x :
a) Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy định này.
b) Niêm yết "Bảng công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp" tại trụ s chính theo Phụ lục III kèm theo Quy định này.
c) Xây dựng chuyên mục "Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp" trên Trang thông tin điện tử của đơn vị (liên kết, tích hợp với
Hệ thống phần mềm điện tử).
d) Bố trí nhân sự thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và công khai trả lời
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
d) Xây dựng quy trình nội bộ của đơn vị trong việc thực hiện tiếp nhận, xử lý
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (trong đó: cụ thể hóa trình tự
thực hiện, thời gian thực hiện, trách nhiệm thực hiện...).
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e) Ứng dụng chữ ký số trong các văn bản điện tử để chuyển xử lý, trả lời
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
g) Định kỳ quý/ 06 tháng/ năm (gửi trước ngày 05 của tháng cuối quý) tổng hợp
tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
báo cáo UBND cấp huyện; trên cơ s đó UBND cấp huyện hoàn chỉnh báo cáo gửi
Văn ph ng UBND tỉnh để tổng hợp chung, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; hoặc
báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND cấp huyện.
Điều 16. Đầu mối tiếp nhận, bàn giao tài khoản khai thác, sử dụng Hệ thống
tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của ngƣời dân, doanh nghiệp
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các ph ng
chuyên môn trực thuộc cấp huyện có văn bản cử đầu mối tiếp nhận, bàn giao tài khoản
khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân,
doanh nghiệp với Văn ph ng UBND tỉnh.
Điều 17. Kinh phí thực hiện
1. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp về quy định hành chính được ngân sách nhà nước bảo đảm trong dự toán
chi ngân sách thường xuyên của Văn ph ng UBND tỉnh và các cơ quan hành chính
nhà nước có liên quan.
2. Giao S Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn ph ng UBND tỉnh tham mưu
UBND tỉnh trong việc bố trí kinh phí theo quy định tại Điều 21, Nghị định số
20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.
Điều 18. Khen thƣởng
Cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao
nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định này được khen thư ng theo
quy định của pháp luật.
Điều 19. Xử lý vi phạm
Cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao
nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và theo quy định tại Quy định này thì tùy theo
tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 20. Trách nhiệm thi hành
1. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm: các s , ban,
ngành cấp tỉnh (kể cả các Chi cục trực thuộc S ), UBND các huyện, thị x và
thành phố (kể cả các ph ng chuyên môn, đơn vị trực thuộc), UBND các x , phường,
thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.
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Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các s , ban,
ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp x kịp thời phản ánh về Văn ph ng UBND tỉnh
để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy định cho
phù hợp.
2. Văn ph ng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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Phụ lục I
Quy trình liên thông xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

BƢỚC 1

Cá nhân,
tổ chức,
doanh
nghiệp

BƢỚC 2

Trình tự thực hiện

BƯỚC 1: GỬI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
Gửi PA, KN
a) PA, KN
không đúng nội
dung yêu cầu

Cơ quan
có thẩm
quyền xử
lý PA, KN

Tiếp nhận PA, KN
b) PA, KN
có nội dung
chưa rõ

1. Phân loại PA, KN
2. Vào Sổ tiếp nhận
BƢỚC 3

Diễn giải thực hiện

Thời
gian
thực
hiện

Cơ quan
có thẩm
quyền xử
lý PA, KN
3.

Xác nhận
PA, KN

Trường hợp
chưa phù hợp,
trả lời để
tham mưu lại

Mẫu
biểu,
liên
quan
Đơn theo
Mẫu số 01,
Phụ
lục II

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi PA, KN theo
một trong 04 hình thức: (1) Đăng nhập Hệ thống
thông tin chung; (2) Gửi văn bản; (3) Điện thoại; (4)
Gửi Phiếu lấy ý kiến

BƯỚC 2: THỰC HIỆN TIẾP NHẬN PA, KN
Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện 01 ngày
tiếp nhận PA, KN được gửi đến theo những hình làm việc
thức nêu tại BƯỚC 1.

BƯỚC 3: PHÂN LOẠI VÀ VÀO SỔ TIÊP
NHẬN, THEO DÕI PA, KN; XÁC NHẬN
VÀ CHUYỂN XỬ LÝ PA, KN
1. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiến
hành phân loại PA, KN thành 05 nhóm như sau:
- Nhóm 1: PA, KN không đúng nội dung, yêu cầu
- Nhóm 2: PA, KN có nội dung chưa rõ
- Nhóm 3: PA, KN thuộc thẩm quyền xử lý
- Nhóm 4: PA, KN không thuộc thẩm quyền xử lý;
hoặc thuộc thẩm quyền xử lý của hai hay nhiều cơ quan.
- Nhóm 5: PA, KN đ được các cơ quan có
thẩm quyền trả lời nhưng cá nhân, tổ chức
không nhất trí vẫn tiếp tục gửi PA, KN.
2. Vào Sổ tiếp nhận và theo dõi PA, KN theo quy định.
3. Xác nhận PA, KN:
a) PA, KN không đáp ứng yêu cầu (Nhóm 1 và
Nhóm 2): Không tiếp nhận và yêu cầu bổ sung thêm.
b) PA, KN đáp ứng yêu cầu (các nhóm c n lại):
Tiếp nhận và chuyển xử lý.

02 ngày
làm việc

02 ngày
làm việc

Sổ theo
Mẫu số
02,
Phụ
lục II
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Chủ thể
thực hiện

4. Sau khi được xác nhận, PA, KN được
chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo
quy định và thông báo cho cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp biết.

4. Chuyển xử lý
PA, KN

BƯỚC 4: XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

BƢỚC 4

Cơ quan
có thẩm
quyền xử
lý PA, KN

Xử lý PA, KN

02 ngày
làm việc
02 ngày
làm việc
02 ngày
làm việc

02 ngày
làm việc

14 ngày
làm việc

05 ngày
làm việc

02 ngày
làm việc
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* Đối với các PA, KN thuộc nhóm 1: Phải thông tin
bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
việc không tiếp nhận và nêu rõ lý do.
* Đối với các PA, KN thuộc nhóm 2: Phải có văn
bản đề nghị cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
bổ sung, làm rõ nội dung PA, KN.
* Đối với các PA, KN thuộc nhóm 3: Phải triển
khai thực hiện và hoàn thành xử lý trong thời
hạn 05 ngày làm việc tiếp theo.
- Đối với các PA, KN thuộc nhóm 4: Các đơn vị,
địa phương phải chuyển PA, KN về Văn ph ng
UBND tỉnh.
Văn ph ng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu
UBND tỉnh chuyển PA, KN đến cơ quan có
thẩm quyền xử lý và giám sát thực hiện.
Đối với PA, KN có nhiều nội dung liên quan
từ 02 (hai) s , ban, ngành hoặc địa phương của
tỉnh tr lên, cơ quan được giao chủ trì xử lý có
trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan
khác để xử lý.
* Đối với các PA, KN thuộc nhóm 5:Kể từ ngày
nhận được PA, KN của các cơ quan, đơn vị,
địa phương chuyển, Văn ph ng UBND tỉnh
tham mưu UBND tỉnh bố trí họp với các đơn vị
có liên quan để tìm hướng xử lý.
* Đối với các PA, KN do Văn phòng UBND tỉnh
tiếp nhận thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan,
đơn vị, địa phương: Văn ph ng UBND tỉnh chuyển
về cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý.
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Thông
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trả lời
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với
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gi y)
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BƯỚC 5: CÔNG KHAI KẾT QUẢ XỬ LÝ
PA, KN

BƢỚC 5

2. Cập nhật và công khai kết quả xử lý trên Hệ thống
phần mềm điện tử.
* Đối với các PA, KN do Văn ph ng UBND tỉnh
tiếp nhận và chuyển xử lý phải được cập nhật
vào Hệ thống theo dõi ý kiến chỉ đạo để theo
dõi chung.
Lưu ý: PA, KN có nội dung liên quan đến bảo vệ
bí mật nhà nước, không công bố trên Hệ thống
thông tin chung.

02 ngày
làm việc
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Cơ quan
có thẩm
quyền xử
lý PA, KN

Công khai
kết quả xử lý

1. Trả lời trực tiếp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
biết bằng văn bản hoặc thư điện tử + Gửi 01 văn bản
về Văn ph ng UBND tỉnh để theo dõi, tổng hợp
chung.
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Phụ lục II

Các mẫu đơn, mẫu sổ kèm theo quy định
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

(Mẫu số 01: Đơn phản ánh, kiến nghị)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
Kính gửi: …………………………………………………..
1. Họ và tên (*):

..................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc (*):

..................................................................................

3. Điện thoại (*):

..................................................................................

4. Email (nếu có):

..................................................................................

5. Chủ đề phản ánh, kiến nghị (*): ..................................................................................
6. Tóm tắt nội dung, vướng mắc, bất cập của vấn đề cần phản ánh, kiến nghị (*):
- .......................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................
7. Giải pháp đề xuất (nếu có):
- .......................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................
8. Tài liệu chứng minh gửi kèm (nếu có):
- .......................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................
Ghi chú: Các trường có d u (*) là bắt buộc!
…….., ngày ….. tháng …… năm …..
Ký tên
(Ghi rõ họ tên)
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Stt

(2)

(3)

Chuyển cơ quan xử lý/
cơ quan phối hợp xử lý

Kết quả xử lý

Công bố trên Cổng TTĐT
(ngày đăng)

Ghi chú

(5)

(6)

(7)

(8)

(4)

Lưu ý:
- Cột (4): Ghi rõ số hiệu và ngày, tháng đến của văn bản gửi.
- Cột (5): Ghi rõ số hiệu và ngày, tháng chuyển văn bản cho cơ quan xử lý/hoặc cơ quan phối hợp xử lý.
- Cột (6): Ghi rõ số hiệu và ngày, tháng ban hành của văn bản xử lý và tóm tắt nội dung kết quả xử lý (văn bản này c ng phải được
đồng thời gửi cho Văn ph ng UBND tỉnh để theo dõi, tổng hợp chung và công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh)

CÔNG BÁO/Số 29/Ngày 16-8-2018

(1)

Ngày tiếp Tên, địa chỉ cá nhân,
nhận PA, tổ chức, doanh nghiệp Nội dungPA, KN
KN
gửi PA, KN
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Mẫu số 02: Sổ tiếp nhận và theo dõi thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

C NG B O/Số 29/Ngày 16-8-2018
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Phụ lục III
Mẫu công khai địa chỉ cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐỊA CHỈ CÔNG KHAI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ
QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
Văn ph ng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mong nhận được phản ánh, kiến nghị của
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản
xuất, kinh doanh và đời sống của người dân theo các nội dung sau đây:
a) Những vướng mắc, khó khăn cụ thể trong thực hiện quy định hành chính.
b) Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định
của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
c) Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, không thống nhất,
không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đ ký kết hoặc gia nhập;
những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.
d) Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục
hành chính.
Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các hình thức sau:
1. Tiếp nhận bằng văn bản gi y hoặc thư điện tử công vụ (gửi theo đường dịch vụ
bưu chính hoặc gửi qua thư điện tử công vụ của cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận).
2. Tiếp nhận qua điện thoại.
3. Tiếp nhận qua Hệ thống phần mềm điện tử:
a) Trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế:
Tại địa chỉ: https://thuathienhue.gov.vn (chuyên mục "Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp") và https://tthc.thuathienhue.gov.vn (chuyên mục
"Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế").
b) Trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:
Tại địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn và https://nguoidan.chinhphu.vn
c) Trên trang Thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước.
4. Gửi Phiếu lấy ý kiến.
Cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Ph ng Kiểm soát thủ tục hành chính)
+ Địa chỉ liên hệ: Số 16 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
+ Số điện thoại:
0234.3892987
Số Fax: 0234.3822003
+ Email:
kstthc@thuathienhue.gov.vn
Lưu ý:
- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và ghi rõ nội dung;
- 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 các thủ tục có nội dung bí mật nhà nước; xử lý
vi phạm hành chính; thanh tra; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải đáp pháp luật./.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Điện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537
Email: congbao@thuathienhue.gov.vn;
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn;
In tại: Công ty CP In và Sản xuất bao bì Huế.

