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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 07/2013/NQ-HðND 

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

 
Quảng Trị, ngày 31 tháng 5 năm 2013 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc quy ñịnh chế ñộ bồi dưỡng ñối với cán bộ, công chức  
làm công tác tiếp công dân, xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị  

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 
03 tháng 12 năm 2004;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo 
năm 2011; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 
2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành quy ñịnh chế ñộ bồi dưỡng 
ñối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh; 

Xét Tờ trình số 1287/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh 
về việc quy ñịnh chế ñộ bồi dưỡng ñối với cán bộ, công chức tiếp công dân tại tỉnh 
Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HðND tỉnh và ý kiến của ñại biểu 
HðND tỉnh,  

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh chế ñộ bồi dưỡng ñối với cán bộ, công chức làm công tác 
tiếp công dân, xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Trị như sau: 

1. Chế ñộ bồi dưỡng tiếp công dân ñược áp dụng ñối với cán bộ, công chức 
làm công tác tiếp công dân, xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại 
các ñịa ñiểm 

a) Trụ sở tiếp công dân hoặc ñịa ñiểm tiếp công dân tại cấp tỉnh, cấp huyện và 
cấp xã. 

b) Nơi tiếp công dân của các cơ quan có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân 
thường xuyên, bao gồm: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các Sở: Tài nguyên và Môi 
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trường, Xây dựng, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và ðào tạo; cơ 
quan, tổ chức cấp tỉnh khác có trách nhiệm tiếp công dân theo quy ñịnh của pháp luật 
về khiếu nại, tố cáo.  

2. ðối tượng áp dụng và mức chi 

a) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, ñơn vị làm nhiệm vụ tại trụ 
sở tiếp công dân hoặc ñịa ñiểm tiếp công dân tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; tại trụ 
sở cơ quan các Sở, Ban ngành ñược cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân 
công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc ñịa ñiểm tiếp công dân; người ñứng ñầu, cấp phó 
của người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị có thẩm quyền tiếp công dân ñịnh kỳ 
hoặc ñột xuất; cán bộ, công chức ñược cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm 
vụ tiếp công dân, xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp 
công dân hoặc ñịa ñiểm tiếp công dân thì ñược bồi dưỡng mức 100.000 
ñồng/ngày/người.  

b) Các ñối tượng quy ñịnh tại ðiểm a, Khoản 2 ðiều này mà ñang hưởng chế 
ñộ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công 
dân, xử lý ñơn thư, khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc 
ñịa ñiểm tiếp công dân thì ñược bồi dưỡng mức 80.000 ñồng/ngày/người. 

c) Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ 
trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi ñược cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ 
hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo 
ñảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc ñịa ñiểm tiếp công dân ñược bồi dưỡng mức 
50.000 ñồng/ngày/người. 

d) Cán bộ, công chức ñược cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử 
lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ñược bồi dưỡng mức 50.000 
ñồng/ngày/người. 

3. Nguyên tắc áp dụng 

a) Chế ñộ bồi dưỡng quy ñịnh tại Nghị quyết này ñược tính theo ngày thực tế 
cán bộ, công chức và các ñối tượng tham gia phối hợp trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp 
công dân, xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân 
hoặc ñịa ñiểm tiếp công dân; ngày thực tế cán bộ, công chức trực tiếp xử lý ñơn thư 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

b) Các ñối tượng quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều này khi tham gia tiếp công dân, xử 
lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc ñịa 
ñiểm tiếp công dân từ 50% thời gian của ngày làm việc trở lên thì ñược hưởng toàn 
bộ mức chi bồi dưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì ñược 
hưởng 50% mức chi bồi dưỡng theo quy ñịnh tại Nghị quyết này. 
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4. Kinh phí thực hiện chi trả bồi dưỡng ñối với cán bộ, công chức làm công tác 
tiếp công dân, xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cấp nào thì chi 
từ nguồn ngân sách của cấp ñó trong ñịnh mức chi thường xuyên ñược cơ quan có 
thẩm quyền giao. 

5. Thời ñiểm áp dụng các mức chi theo Nghị quyết này kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2013. 

ðiều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Thường trực HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh và ñại biểu HðND tỉnh giám sát 
thực hiện Nghị quyết.     

Nghị quyết này ñược HðND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 8 thông qua 
ngày 31 tháng 5 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. 

 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Hữu Phúc 
 
 


