
HUYEN iy cr PAH BANG CQNG SAN VIT  NAM 
VAN PHONG 

* Chit Pàh, ngày 3] tháng 3 nàm 2022 
So 03-KI-1/VPHU 

KE HOiLCH 
tip cong dan, di thoi trl1'c tip vói dan và xfr 1 nhü'ng phãn ánh, 

1dn nghj cüa dan nm 2022 cüa dng chI BI thu Huyn üy 

Thirc hin Quy dnh s 115-QDITU, ngày 29 tháng 12 nàm 2020 cüa Ban 
Thu&ng vi Tinh üy; Quy djnh s 223-QD/HU ngày 25/02/202 1 cüa Ban Thung viii 
Huyn üy v trách nhirn cüa ngu'ô'i dirng dau cá'p iy trong viçc tiê'p dan, al thogi 
tricc tiê'p vái dan và x l nhii'ng phán ánh, kiln nghf cia dan trên dja bàn huycn; 
K hoach s 18-KHIBNCTU, ngày 01 tháng 3 näm 2022 cüa Ban Ni ChInh Tinh 
üy ye' tié'p cong dan, dli thogi try'c tiê'p vói dan và xz'r l nhuig phán ánh, kiln nghj 
cia dan näm 2022 cia dIng chI BI tint' Ti'nh iy; Van phông Huyn üy phi hqp vth 
các Ca quan có lien quan xay dirng K hoach tip cong dan, di thoti trrc tip vth 
dan và xü 1 nhüng phàn ánh, kin ngh cüa dan näm 2022 cüa dng chI BI thu 
Huyn üy, nhu sau: 

I- MuC  Did, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Trin khai thuc hin nghiêm các quy djnh cUa Trung uo'ng, cüa tinh, cüa 
huyn; nâng cao hiu qua cong tác tip cong dan, di thoai tri1c tip vài dan và xr 1 
nhüng phân anh, kin nghj cüa dan trên dja bàn huyn. 

- T chüc tip cong dan, di thoai trirc tip vOi dan, lang nghe kin, tam ttr, 
nguyen vong cüa dan d kjp thôi xü 1, giài quyt nhUng phán ánh, kin nghj, khiêu 
nti, t cáo cüa dan theo quy djnh, không d viii vic kéo dài, phát sinh khiu kin 
phiirc tap, vixçt cap. 

2. Yêu cãu 

- Vic tip Cong dan, di thoai trçrc tip vó'i dan và xi:r 1, giài quy& nhUng 
phán ánh, kin nghj, khiu nai,  t cáo cüa dan phái thirc hin dan chü, cong tam, 
khách quan, kp thai, diing phm vi, thrn quyn, trInh t1r, thu tiic và tao  thun igi 
nh.t cho nguii dan; báo m.t thông tin, báo darn an toàn cho ngi,thi phán ánh, kin 
nghj, khiu nai,  t cáo. 

- Dam bão sr phi hcip cht chë, thng nh.t, dng b cüa các ca quail, dan vj, 
dja phuang có lien quan trong tham mu'u, phiic vçt dng chI BI thu Huyn üy tip 
cong dan, di thoai trirc tip vii dan và xà 1 nhung phàn ánh, kin nghj cüa dan. 
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II- HtMl TH1J'C, NQI DUNG, PHM VI, DA DIEM TIEP CONG DAN 

1. Hlnh thfrc tip cong dn 

1.1. Tiê'p dan c'tjnli kj' 

Dng chI BI thu Huyn ñy tip dan rni tháng 01 ngày, vào ngày 20 hang 
tháng; nu ngày trên trüng vào ngày 1, ngày nghi thI chuyn qua ngày lam vic lien 
k và có th tip riêng nu thy cn thit hotc theo yêu ctu cüa cong dan dôi vâi 
nhftng phàn ánh, kin nghj, khiki ni, th cáo lien quan dn suy thoái tu tllâng chInh 

trj, dao  due, 1i séng, "tx din bin", "tir chuyn hóa" cüa can b, dáng viên. 

1.2. Tiê'p dan d3txult 

Khi có v11 vic khiki kin phirc ttp, dông nguii tham gia; vi vic lien quan 
dn trách nhim cüa nhiu ca quan, don vj; vii vic có th xáy ra hu qua nghiêm 
trçng, ánh hithng xu dn an ninh chInh tn, trt t11 an toàn xã hi trên da bàn huyn. 

2. Ni dung, phtm vi tip cong thIn 

2.1. NIhtIng phán ánh, kin nghj, khiu ni, t cáo phirc tap, kéo dài dà ducic các 
c.p chInh quyn, CáC co quan chirc nAng giái quyt nhung ngi.thi dan chua dông 
thun; nhttng vçi vic khiu kin có tác dng, ânh hung xu dn an ninh chInh trj, 
trt tier an toàn xã hi và nhüng phân ánh, kin nghj cua dan lien quan dn suy thoái v 
dao di.rc, li sng, "tir din bin", "tir chuyn hóa" cüa can b, dáng viên. 

2.2. Trirc tip d& thoi vó'i dan và giái quyêt các vn d thuc thm quyn, 
trách nhim cüa dng chI BI thu' Huyn üy hoc tip thu kin, don, thu khiêu ni, 
t cáo cüa dan d chi do co quan, don vj có thm quyn tip nhn, giái quy& theo 
quy djnh cüa Dãng, pháp lut cua Nhà nuoc. 

3. Bja dim tip cong dan 

Trii sâ Ban Tip cong dan huyn, dja chi: So 06A Lê Hng Phong, th trân Phü 
Hôa, huyên Chu Päh, tinh Gia Lai. 

III- THANH PHAN THAM GIA TIEP CONG DAN VA TRACH NHIM 
CUA CAC CO QUAN, DON V THAM GIA TIEP CONG DAN VOl BONG 
CHI B! THU HUY1N UY 

1. Thành phn tham gia tip cong dan 

Di din Thuèng tn1rc Hi dng nhân dan huyn; di din lnh dao:  Uy ban 
nhân dan huyn; Uy ban Mt tr.n To quc Vit Narn huyn; các Co quan chuyen 
trách tham muu, giüp vic Huyn üy; Ban Pháp ch Hi dng nhân dan huyn; Ban 
Tip cong dan huyn; mt s phOng, ban, ngành có lien quan và bI thu cp üy các 
xâ, thj trtn khi có yêu cu cüa dng chI BI thu Huyn üy. 

2. Trách nhim cila các co' quan, to'n vj thani gia tiêp cOng dan vói tlông 
chI BI thu Huyn üy 
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2.1. Van phông Huyn üy chü trI, phi hqp vâi 1Jy ban Kim tra Huyn ÜY, 
Ban Tiêp cong dan huyn tip nhn dang k ni dung phán ánh cüa cong dan dê 
tham muu cho dng chI BI thu Huyn üy chi do co quan có thm quyn kiêm tra, 
nghiên clru, d xut phuong pháp, ni dung di thoti, chuyn truóc ngày 18 hang 
tháng dê báo cáo dng chI BI thu Huyn üy cho kin. 

Truâc 05 ngày, ngày tip dan djnh kS',  Van phông Huyn üy gui thông báo cho 
cong dan dã däng k bit và gi.'ri giy mi dn thu truâng các Co quan, dcm vj có lien 
quan dê tham gia tip dan, di thoai vâi dan cüng dng chI BI thu Huyn üy; dông 
thi, dçr tháo thông báo k& 1un, kin chi do cUa dng chI BI thu Huyfl üy t.i 
buOi tiêp dan. Tru&ng hqp thu tru&ng Co quan, don vi dugc m?yi tham gia tiêp dan vi 
cong vic không th tham gia tip dan vâi dng chI BI thu Huyn üy thI phái thông 
báo cho Van phông Huyn üy b.ng van ban tri.róc 01 ngày c1 xin kin dông chI BI 
thu Huyn üy. 

2.2. Ban T chirc Huyên üy, liJy ban Kim tra Huyn üy chU trI, phôi hqp vâi 
Van phông Huyn üy tham muu, giüp dng chI BI thu Huyn üy t chirc tiêp dan 
theo quy djnh ti Miic 3, Miic 4, Diu 13, Quy djnh s 223-QD/TU, ngày 25 tháng 
02 näm 2021 cUa Ban Thu?mg vi Huyn üy Chu Päh. 

2.3. Cong an huyn chi d.o Cong an thj trn Phü Hôa dam bào an ninh, tr,t tir 
va xr 1 các tInh hung phát sinh, các truông hçTp vi phm ni quy ti ncfi tiêp cong 
dan. 

2.4. Ban Tip cong dan huyn b tn phông tip dan, các trang thit bj phçic vii 
vic tip dan cüa dng chI BI thu Huyn üy theo quy djnh. 

K ho.ch nay thông báo dn các co quan, don vj có lien quan phi hçip thçrc 
hin; duçic niêm yt t.i Trii sâ Ban Tip cong dan huyn; Trung tam Van hóa - Thông 
tin và Th thao huyn thông báo trén h thêng truyn thanh cüa huyn d CáC co quan, 
t chüc, don vj và cong dan bit. 

Noi nhân:  
- Ban Nôi ChInh Tinh üy (dê báo cáo), 
- Ban Dan vn Tinhüy (dé báo cáo), 
- Thix&ig trrc Huyn üy (dê báo cáo), 
- Các cci quan chuyên trách tham mru, giáp vic 
Huyn 1iy (phôi hçrp thtc hiên), 
- Hi dông nhãn dan huyn, Uy ban nhân dan huyn, 
- Dâng üy các x, th trân, 
- Các phông, ban, ngành; Mt trn To quôc, các to ch(rc 
chInh trj - xà hi huyn; Ban Tiêp cOng d huyn; Ban 
Pháp chê Hi dông nhân dan huyn, 
- Trung tam Van hóa - Thông tin và The thao (du'a tin), 
- Lânh dio Van phàng Huyn üy, 
- Liru Van phOng Huyn üy. 
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