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Số: 43/2007/QĐ-BTC — — :------ :------------:-----------
Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2007

Q UY ẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu 

nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 
năm 1998;

Căn cứ Luật Sửa đ ổ , bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố 
cáo số 26//2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ s u n g  một số điều của Luật Khiếu nại, tố 
cáo số 58/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
Bộ Tài chính;

Căn cứ N ghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 
2006 của Chính phủ qui định chi tiết và h ư ớ n g dẫn thi hành Luật Khiếu 
nại, tố cáo và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều cùa Luật Khiếu nại, tố
cáo;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính,

Q U Y ẾT Đ ỊN H :

Đ iề u 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tiếp công 
dân, nhận và giải quyết đơn khiêu nại, tố cáo của c ô n g dân tại các đơn vị 
trong ngành Tài chính.

Đ iều  2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ 
ngày đăng công báo, thay thế Quyết định số 155/2002/QĐ-BTC ngày 
20/12/2002 và Quyết định số 56/2006/QĐ-BTC ngày 18/10/2006 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính.



Đi ều 3. Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài 
chính. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tá

N ơ i nhận:
- Như điều 3
- Website Chính phủ
- Website Bộ Tài chính
- Kiểm toán Nhà nước
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp
- Công báo;
- Lưu: VT(2b). TTr.



BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2007 

QUY CHẾ
Tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, 

tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC 

ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

C H Ư Ơ N G  I 

CÔ N G  TÁ C  T I Ế P C Ô N G  DÂN

Điều 1: Trách nhiệm tiếp công dân.

1. Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Bộ Tài 
chính có trách nhiệm:

- Tổ chức và quản lý nơi tiếp c ô n g dân của cơ quan mình; ban hành 
nội quy tiếp công dân; bố trí nơi tiếp công dân tại địa điểm thuận tiện; bảo 
đảm các điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Tổ chức niêm yết lịch tiếp công dân và nội quy tiếp công dân tại 
nơi tiếp công dân của cơ quan mình. Lịch tiếp công dân phải được ghi cụ 
thể thời gian, chức vụ người tiếp công dân. Nội quy tiếp công dân phải ghi 
rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của người đến 
khiếu nại, tố cáo.

- Định kỳ tiếp công dân ít nhất 1 lần trong một tháng. Ngoài việc tiếp 
công dân theo định kỳ, Thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước phải tiếp 
công dân khi có yêu cầu khẩn thiết.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban có trách nhiệm 
giúp thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp tiếp công dân về 
những nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc chức năng quản lý Nhà nước của cơ 
quan mình (khi được yêu cầu).

3. Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Tài chính, có trách 
nhiệm giao Thanh tra, hoặc bộ phận theo dõi đơn thư (nơi không có tổ chức 
thanh tra) là đầu mối tiếp công dân, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo (sau 
đây gọi tắt là đơn khiếu tố) hoặc các kiến nghị đề xuất của công dân liên
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quan đến chức năng quản lý của cơ quan mình; phân loại đơn khiếu tố, 
thông báo lịch cho các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân.

4. Trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân.

- Tuân thủ nội quy tiếp công dân, có hiểu biết pháp Luật về khiếu 
nại, tố cáo.

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện, phương tiện làm việc phục vụ công tác 
tiếp công dân (sổ tiếp dân, giấy tờ, máy ghi âm ...).

- Từ chối người đến khiếu tố không đủ năng lực, hành vi dân sự. 
Trường hợp công dân đến trụ sở tiếp công dân để thực hiện quyên khiếu nại 
có sự tham gia của luật sư, thì cán bộ tiếp công dân yêu cầu luật sư xuất 
trình các giấy tờ sau: Thẻ luật sư; Giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật của 
người khiếu nại; Giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư đối với 
trường hợp luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư hoặc giấy 
giới thiệu của Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên đối với trường hợp 
luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

- Thông báo cho thủ trưởng các đơn vị liên quan trong cơ quan tiếp 
công dân khi các nội dung kiến nghị, khiếu nại, phản ánh thuộc chức năng, 
nhiệm vụ của đơn vị đó; Kịp thời báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình, 
giải quyết những vướng mắc khi tiếp công dân.

- Cán bộ tiếp công dân tiến hành tiếp công dân theo những nội 
dung quy định tại Điều 2 của quy chế này, ghi chép đầy đủ nội dung từng 
lượt khiếu nại, tố cáo, họ tên, địa chỉ công dân đến khiếu nại, tố cáo, yêu 
cầu công dân ký nhận vào số theo dõi. Trường hợp công dân đến để phản 
ánh, đóng góp ý kiến, xây dựng chế độ chính sách, hoặc đến nộp đơn đề 
nghị (như đơn xin ngừng nghỉ kinh doanh, đơn xin miễn giảm thuế,..) thì 
cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm nhận đơn hoặc ghi lại sự việc gửi tới 
cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu và giải quyết.

- Không tiếp công dân ở nhà riêng và ở ngoài nơi qui định tiếp 
công dân của cơ quan, không tiết lộ những thông tin, tài liệu, danh tính của 
người tô cáo khi người tố cáo yêu cầu.

- Hướng dẫn công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung 
khiếu nại, tố cáo và đề nghị cung cấp những tài liệu, chứng cứ liên quan 
đến việc khiêu nại, tố cáo, không được cản trở trái pháp luật việc khiếu nại, 
tố cáo của công dân.

Điều 2: Nội dung tiếp công dân

Nội dung, tiếp công dân bao gồm:

- Khiếu nại những quyết định hành chính, hành vi hành chính của 
các tô chức cá nhân có liên quan đến quyền lợi của người khiếu nại.

- Tố cáo các tổ chức cá nhân có các sai phạm trong việc thực thi 
công vụ, nhiệm vụ.
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- Đóng góp ý kiến, xây dựng trong quản lý, trong xây dựng các 
chính sách chế độ thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị.

- Nhu cầu được giải đáp các vướng mắc, những điểm chưa hiểu 
hoặc chưa nhất trí trong việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan 
đến lĩnh vực quản lý của đơn vị.

1. Nội dung khiếu tố thuộc thẩm quyền

1.1 Trường hợp công dân đến khiếu tố có đơn kèm theo:

- Đối với đơn đã có đủ điều kiện để xem xét thì làm thủ tục tiếp 
nhận đơn và hồ sơ, tài liệu kèm theo.

- Đối với đơn khiếu nại có nhiều người cùng ký tên thì hướng dẫn 
người khiếu nại viết thành đơn riêng đê thực hiện việc khiếu nại.

- Đối với đơn có một phần nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết 
thì hướng dẫn công dân viết lại đơn những vấn đề thuộc thẩm quyền để 
xem xét, những vấn đề không thuộc thẩm quyền, thì hướng dẫn công dân 
gửi đến nơi có thẩm quyền.

1.2. Trường hợp công dân trình bày trực tiếp:

- Đối với nội dung khiếu nại thì hướng dẫn đương sự viết thành 
đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu côns dân kí tên hoặc điểm 
chỉ. Trường hợp nhiều người đến khiếu nại cùng một nội dung thì hướng 
dẫn từng người viết đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.

- Đối với nội dung tố cáo thì yêu cầu công dân viết thành đơn tố 
cáo, nếu không tự viết được thì ghi lại lời tố cáo (ghi âm lời tố cáo khi thấy 
cần thiết), bản ghi lời tố cáo phải cho người tố cáo đọc lại hoặc nghe lại và 
yêu cầu công dân ký xác nhận, hoặc điểm chỉ.

Khi có yêu cầu của người tố cáo, cán bộ tiếp công dân ghi giấy 
biên nhận đơn, hồ sơ, tài liệu mà công dân cung cấp trong các trường hợp 
trên thành 2 bản, 1 bản giao cho đương sự và 1 bản lưu hồ sơ (Mẫu số 
1/TTr-KT)

- Trong trường hợp vì lý do khách quan cần có thời gian để liên hệ 
với bộ phận chuyên môn trong cơ quan trực tiếp giải quyết, cán bộ tiếp 
công dân lập phiếu hẹn với công dân thành 3 bản, 1 bản giao cho đương sự;
1 bản giao cho bộ phận chuyên môn trong cơ quan và 1 bản lưu hồ sơ 
(Mẫu số 2/TTr-KT).

- Không nhận đơn khiếu tố đôi với các trường hợp sau:

+ Đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính không 
liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; Người 
khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại 
diện hợp pháp; N gười đại diện khiếu nại không hợp pháp; Thời hiệu khiếu 
nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết; Việc khiếu nại đã có quyết định giải
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quyết khiếu nại làn hai; Việc khiếu nại đã được Toà án thụ lý để giải quyết 
hoặc đã có bản án, quyết định của Toà án.

+ Đơn tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết, nhưng đương sự 
tiếp tục đưa đơn tố cáo mà không cung cấp thêm bằng chứng mới.

2. Khiếu tố không thuộc thẩm quyền giải quyết.

2.1. Đối với nội dung khiếu nại:

Trong trường hợp công dân đến khiếu nại có nội dung không thuộc 
thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình, thì hướng dẫn công dân đến nơi 
có thẩm quyền giải quyết.

2.2. Đối với nội dung tố cáo

Trường hợp công dân đến tố cáo, có nội dung không thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cơ quan mình thì cán bộ tiếp dân tiếp nhận đơn để
chuyển đến cho người có thẩm quyền giải quyết

3. Trường họp khẩn thiết, khi công dân có đề nghị gặp thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước: đẻ khiếu nại, tố cáo những nội dung 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan thì cán bộ tiếp dân 
ghi lại nội dung đề nghị, đồng thời liên hệ với người giúp việc trực tiếp của 
Thủ trưởng cơ quan để xin ý kiến chỉ đạo, sau khi đã thống nhất được thời 
gian tiếp thì ghi phiếu hẹn ngày, giờ tiếp, chuẩn bị hồ sơ vụ việc liên quan.

Cán bộ tiếp dân từ chối đề nghị của đương sự đối với những trường 
hợp không phải là khẩn thiết.

Điều 3: Địa điểm tiếp công dân.

Cơ quan Bộ, các Tổng cục và tương đương, các đơn vị  thuộc hệ
thống dọc tại các địa phương bố trí địa điểm tiếp công dân tại nơi thuận 
tiện, niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân, bảo đảm điều kiện 
và phương tiện cần thiết, để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh được dễ dàng, thuận lợi.

CHƯƠNG II

XỬ LÝ VÀ GIẢI QƯYÉT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

MỤC 1

XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 4: Thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Bộ Tài 
chính giao trách nhiệm Thanh tra hoặc bộ phận được giao nhiệm vụ kiểm 
tra, theo dõi, tiếp nhận, giải quyết khiếu tố (đối với nơi không có tổ chức 
Thanh tra) làm đầu mối để giúp thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng
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cấp thực hiện việc tiếp nhận, xử lý theo dõi, quản lý đơn thư khiếu nại, tố
cáo.

Các cơ quan, đơn vị (Các Vụ tại Cơ quan Bộ Tài chính; Các Vụ, Ban 
tại các Tổng cục...) khi nhận được đơn khiếu tố gửi đến, phải trình thủ 
trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp về hướng xử lý, sau khi được 
thủ trưởng phê duyệt, cơ quan nhận được đơn chuyển đến bộ phận được 
giao xử lý, đồng thời thông báo cho bộ phận đầu mối biết để theo dõi.

Các cơ quan thuộc Bộ và các cơ quan thuộc tổ chức chuyên ngành ở 
địa phương khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Bộ chuyển 
đến, hoặc do cấp trên chuyển đến sau khi giải quyết xong, phải gửi báo cáo 
kết quả giải quyết cho cơ quan đã chuyên đơn đến.

Điều 5: Chậm nhất trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được 
đơn khiếu nại, tố cáo, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm 
thụ lý giải quyết và thông báo cho đương sự biết việc thụ lý, cụ thể như
sau:

- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, thì thông báo 
bằng văn bản cho người khiếu nại biết việc thụ lý (Mẫu số 3/TTr-KT); 
Trường hợp, đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền, đơn không đủ điều 
kiện để thụ lý để giải quyết thì phải thông báo bằng văn bản cho đương sự 
và nêu rõ lý do.

- Đố i với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền thì không phải thông báo cho 
người tố cáo biết việc thụ lý giải quyết. Trường hợp đơn tố cáo không 
thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu.

Điều 6: Kiểm tra các điều kiện thụ lý đơn

Các cơ quan trong ngành Tài chính khi nhận được đơn thư khiếu nại, 
tố cáo tiến hành kiểm tra các điều kiện để thụ lý như sau:

1. Đố i với đơn thư khiếu nại:

- Kiểm tra các thông tin về người khiếu nại (họ tên, địa chỉ, chữ ký 
của người khiếu nại)

- Kiểm tra vê quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại phải là 
người chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành 
chính bị khiếu nại.

- Kiểm tra năng lực hành vi dân sự của người khiếu nại theo quy 
định của pháp luật. Trong trường hợp người khiếu nại thông qua người đại 
diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải có đầy đủ giấy tờ 
được quy định tại Điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/1 1/2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật



Khiếu nại, tố cáo và các Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu 
nại, tố cáo.

- Kiểm tra về thời hiệu, thời hạn gửi đơn khiếu nại theo quy định của 
Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.

- Việc khiếu nại chưa được tòa án thụ lý đề giải quyết.

2. Đối với đơn thư tố cáo:

- Kiểm tra các thông tin của người tố cáo (họ tên, địa chỉ, chữ ký của
người tố cáo).

- Kiểm tra nội dung tố cáo đã được cơ quan có thẩm giải quyết (nếu 
nội dung tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết thi tiến hành kiểm 
tra việc cung cấp bằng chứng mới của người tố cáo). Không xem xét giải 
quyết đơn tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại 
nhưng không có bằng chứng mới.

Điều 7. Kiểm tra các tài liệu, chứng cứ do người khiếu nại, tố cáo
cung cấp

- Kiểm tra các tài liệu chứng cứ do người khiếu nại, tố cáo gửi đến, 
có rõ ràng về nội dung, phù hợp với yêu cầu kiến nghị mà đơn thư đề cập 
đến, nếu các tài liệu, chứng cứ chưa được rõ ràng, thì yêu cầu đương sự 
cung cấp bổ sung.

- Trường hợp, vụ việc đang được thụ lý, giải quyết đương sự vẫn tiếp 
tục gửi đơn, tài liệu đến thì cán bộ nghiệp vụ kiểm tra tài liệu chứng cứ 
mới và chuyển cho người đang giải quyết. N ếu nội dung tài liệu cung cấp 
thêm ngoài nội dung đang thụ lý giải quyết thì cán bộ nghiệp vụ báo cáo đề 
xuất với người có thẩm quyền xem xét quyết định hướng giải quyết.

Điều 8. Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Sau khi kiểm tra các điều kiện thụ lý đơn và các tài liệu chứng cứ do 
đương sự chuyển đến, cán bộ nghiệp vụ tóm tắt nội dung vụ việc, đánh giá 
sơ bộ tính chất vụ việc, lập hồ sơ vụ việc, báo cáo thủ trưởng cơ quan quản 
lý Nhà nước cùng cấp để xin ý kiến xử lý (Mẫu số 4/TTr-KT). Khi có ý 
kiến chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước, cán bộ nghiệp vụ 
tiến hành xử lý như sau:

- Đối với đơn khiếu nại, tố cáo đã đủ điều kiện giải quyết thì chuyển 
hồ sơ (Mẫu số 5/TTr-KT) đến bộ phận có chức năng quản lý về lĩnh vực bị 
khiếu nại, tố cáo để thụ lý giải quyết. Việc tiếp nhận bàn giao hồ sơ phải 
đảm bảo thủ tục hành chính nghiêm ngặt và đảm bảo thông tin về vụ việc 
liên tục.
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- Đối với đơn khiếu nại, không đủ điều kiện giải quyết thì thông báo 
bằng văn bản và hướng dẫn người khiếu nại biết. Việc thông báo đó chỉ 
thực hiện một lần. Nếu người khiếu nại gửi theo các giấy tờ, tài liệu là bản 
gốc thì cơ quan nhận được trả lại cho người khiếu nại.

- Đối với đơn tố cáo không đủ điều kiện giải quyết thì làm thủ tục 
lưu hồ sơ.

Trường hợp đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có 
chữ ký trực tiếp mà có nội dung tố cáo rõ ràng, có chứng cứ về những hành 
vi vi phạm của cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của thủ trường đơn 
vị thì bộ phận tiếp nhận đơn có trách nhiệm trình lãnh đạo xin ý kiến.

- Đối với đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, 
thì chuyển đơn khiếu nại, tố cáo và các hồ sơ tài liệu kèm theo đến cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết (Mẫu số 6/TTr-KT).

- Đối với đơn tố cáo vừa có nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ 
trưởng cơ quan mình vừa có nội dung thuộc thẩm quyên giải quyết của thủ 
trưởng cơ quan khác thì tiến hành xem xét giải quyết những nội dung thuộc 
thẩm quyền của mình, đồng thời chuyển đến cơ quan khác nhữn g nội dung 
tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan đó và thông báo cho đương sự biết về 
việc chuyển đơn đó.

MỤC 2

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 9. Thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại quyết định hành 
chính, hành vi hành chính.

1. Quy định chung về thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định 
hành chính, hành vi hành chính:

Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cấp  nào thì
thủ trưởng đơn vị cấp đó có trách nhiệm giải quyết lần đầu.

Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì thủ trưởng cấp
trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết.

Không xem xét giải quyết đối với những vụ khiếu nại đã có quyết 
định giải quyết khiếu nại lần hai và những vụ khiếu nại đã được tòa án thụ 
lý giải quyết.

2. Quy định cụ thể vê thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các 
đơn vị trong ngành Tài chính

N gười có thẩm quyền giải quyết khiếu nại là thủ trưởng cơ quan có 
quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại hoặc là thủ trưởng
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cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị cấp dưới có quyết định giải quyết 
khiếu nại lần đầu bị khiếu nại, cụ thể như sau:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính giải quyết khiếu nại đối với quyết định 
hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình 
quản lý trực tiếp; Giải quyết khiếu nại mà thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 
đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại; Giải quyết khiếu nại có nội 
dung thuộc quyền quản lý Nhà nước của Bộ trưởng Bộ Tài chính mà Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu; Giải quyết khiếu nại 
có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính mà Giám đốc Sở Tài 
chính đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại.

Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải 
quan, Cục Dự trữ quốc gia, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước...) có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định 
hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức thuộc cấp 
mình quản lý; Giải quyết lần hai đối với các khiếu nại mà thủ trưởng các tổ 
chức chuyên ngành cấp tỉnh hoặc khu vực đã giải quyết nhưng còn khiếu 
nại.

Thủ trường các tổ chức chuyên ngành cấp tỉnh (Cục Thuế, Cục Hải 
quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ quốc gia khu vực,...) giải quyết lần đầu 
đối với các khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cấp 
mình và cán bộ do mình quản lý; Giải quyết lần hai đối với các khiếu nại 
mà thủ trưởng cấp dưới trực tiếp đã giải quyết nhưng còn khiếu nại.

Thủ trưởng các tổ chức chuyên ngành cấp huyện (Thuế, Hải quan, 
Kho bạc Nhà nước cấp huyện...) hoặc cấp tương đương (Đội kiểm soát 
thuộc Cục Hải quan tỉnh; Đội kiểm soát chống buôn lậu; Hải đội kiểm soát 
trên biển) giải quyết lần đầu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của mình của cán bộ, công chức thuộc cấp mình quản lý.

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (Học viện Tài chính, các 
trường cao đẳng, trung học, nghiệp vụ thuộc Bộ...) giải quyết lần đầu đối 
với khiếu nại liên quan đến lĩnh vực quản lý và của cán bộ thuộc quyền 
quản lý của mình; giải quyết lần hai đối với các khiếu nại mà thủ trưởng 
các đơn vị cấp dưới đã giải quyết nhưng còn khiếu nại.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ giải 
quyết lần đầu đối với khiếu nại liên quan đến lĩnh vực quản lý và của cán 
bộ thuộc quyền quản lý của mình.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc các doanh 
nghiệp thuộc Bộ giải quyết lần đầu đối với khiếu nại liên quan đến các 
quyết định mang tính hành chính, hành vi mang tính hành chính của mình; 
Giải quyết lần hai đối với các khiếu nại mà thủ trưởng các đơn vị cấp dưới 
trực tiếp đã giải quyết nhưng còn khiếu nại.
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- Giám đốc các công ty thành viên hạch toán độc lập giải quyết lần 
đầu đối với khiếu nại liên quan đến các quyết định mang tính hành chính, 
hành vi mang tính hành chính của mình, và giải quyết lần hai đôi với các 
khiếu nại mà giám đốc các công ty thành viên hạch toán phụ thuộc đã giải 
quyết nhưng còn khiếu nại. Giám đốc các công ty thành viên hạch toán phụ 
thuộc giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định mang tính hành chính, 
hành vi mang tính hành chính của mình.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban có trách nhiệm giúp 
thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp thực hiện giải quyết khiếu
nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền. Tổ chức 
tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại, tổ chức đối thoại, tổ chức 
lấy ý kiến giám định (nếu cần thiết), kết luận nội duns khiếu nại và soạn 
thảo quyết định giải quyết khiếu nại trình thủ trưởng cơ quan quản lý cùng 
cấp ký ban hành đôi với những đơn khiếu nại có nội dung liên quan đến 
chức năng quản lý Nhà nước của đơn vị mình.

Chánh thanh tra các cấp có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan 
quản lý nhà nước cùng cấp quản lý, theo dõi đôn đốc quá trình xử lý, giải 
quyết khiếu nại và thực hiện nhiệm vụ khác khi được thủ trưởng cơ quan 
quan lý nhà nước cùng cấp giao.

Điều 10. Thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại quyết định kỷ
luật.

1. Quy định chung về thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định kỷ
luật

Khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của thủ trưởng cơ quan nào thì 
thủ trưởng cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết; trong trường hợp còn 
khiếu nại tiếp thì thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải 
quyết.

2. Quy định cụ thể về thẩm quyên giải quyết khiếu nại quyết định kỷ 
luật đố i với các đơn vị trong ngành Tài chính.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ 
luật do mình ban hành; Giải quyết lần hai đối với khiếu nại quyết định kỷ 
luật mà thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ đã giải quyết lần đầu nhưng còn có 
khiếu nại.

- Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ (Tổng cục Thuế, Tổ g  cục Hải 
quan, Cục Dự trữ quốc gia, Kho bạc Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà 
nước...) giải quyết các khiếu nại quyết định kỷ luật mà mình đã ban hành; 
Giải quyết lần hai đối với khiếu nại kỷ luật cán bộ mà tổ chức chuyên 
ngành cấp tỉnh hoặc khu vực đã giải quyết nhưng còn khiếu nại,

- Thủ trưởng các tổ chức chuyên ngành cấp tỉnh (Cục Thuế, Cục Hải 
quan, Kho bạc Nhà nước t ỉnh, Dự trữ quốc gia khu vực ...) giải quyết lần 
đầu các khiếu nại quyết định kỷ luật của mình ban hành.
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- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (Học viện Tài chính, các 
trường cao đẳng, trung học ...) giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật mà 
mình đã ban hành.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc các doanh 
nghiệp thuộc Bộ giải quyết khiếu nại liên quan đến các quyết định kỷ luật 
mà mình đã ban hành và giải quyết lần hai đối với khiếu nại về quyết định 
kỷ luật cán bộ mà thủ trưởng các đơn vị cấp dưới trực tiếp đã giải quyết 
nhưng còn khiếu nại.

- Giám đốc các công ty thành viên hạch toán độc lập giải quyết lần 
đàu đối với khiếu nại liên quan đến quyết định kỷ luật mà mình đã ban 
hành; Giải quyết lần hai đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ mà 
giám đốc các công ty thành viên hạch toán phụ thuộc đã giải quyết nhưng 
còn khiếu nại. Giám đốc các công ty thành viên hạch toán phụ thuộc giải 
quyết khiếu nại liên quan đến quyết định kỷ luật mà mình ban hành.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban có trách nhiệm giúp 
thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp thực hiện giải quyết khiếu 
nại quyết định kỷ luật thuộc thẩm quyền là. Tổ chức tiến hành kiểm tra, xác 
minh nội dung khiếu nại, tổ chức đối thoại, tổ chức lấy ý kiến giám định 
(nếu cần thiết), kết luận nội dung khiếu nại và soạn thảo quyết định giải 
quyết khiếu nại trình thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp ký ban hành đối 
với đơn khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ công chức của quan mình.

Chánh Thanh tra các cấp có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan 
quản lý Nhà nước cùng cấp quản lý, theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý, giải 
quyết khiếu nại quyết định kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ khác khi được 
thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp giao.

Điều 11. Thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo

1. Quy định chung về thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến lĩnh 
vực quản lý Nhà nước của cơ quan nào trong ngành Tài chính thì thủ 
trưởng cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm quy định về 
nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của cơ quan 
nào trong ngành Tài chính thì thủ trưởng cơ quan đó có trách nhiệm giải 
quyết.

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm quy định về 
nhiệm vụ, công vụ của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan nào thì thủ 
trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị đó có trách nhiệm giải quyết.

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm quy định về 
nhiệm vụ, công vụ của Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính thì do Thủ 
tướng Chính phủ giải quyết.
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2. Quy định cụ thể về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với các đơn 
vị trong ngành Tài chính

- Bộ trưởng Bộ Tài chính giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật 
có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ; Giải quyết tố 
cáo hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, 
công vụ của cán bộ, công chức thuộc quản lý của Bộ trưởng và giải quyết 
tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị 
thuộc Bộ.

- Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ có chức năng quản lý Nhà nước 
(Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Dự trữ quốc gia, Kho bạc Nhà 
nước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, ...) giải quyết tố cáo hành vi, vi 
phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của 
cấp mình; Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm 
quy định về nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức cấp mình và giải 
quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn 
vị cấp dưới trực tiếp.

- Thủ trưởng các tô chức chuyên ngành cấp tỉnh có chức năng quản 
lý Nhà nước hoặc tương đương (Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà 
nước tỉnh, Dự trữ quốc gia khu vực,...) giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 
pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của cấp 
mình; Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm quy 
định về nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức cấp tỉnh và giải quyết tố 
cáo hành vi, vi phạm pháp luật của thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị cấp 
huyện.

- Thủ trưởng các tổ chức chuyên ngành cấp huyện có chức năng 
quản lý Nhà nước hoặc tương đương (Chi cục Thuế, Chi cục Hải quan, 
Kho bạc Nhà nước...) giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có nội 
dung liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của cấp mình; Giải quyết tố 
cáo hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, 
công vụ của cán bộ, công chức cấp huyện.

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (Học viện Tài chính, các 
trường cao đẳng, trung học ...) giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, 
hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của cán bộ thuộc đơn vị 
mình; giải quyết tố cáo hành vi, vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm quy 
định về nhiệm vụ công vụ của thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị cấp 
dưới trực tiếp.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ giải 
quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm quy định về nhiệm 
vụ, công vụ của cán bộ thuộc đơn vị mình.

- Chủ tịch hội đông quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc các doanh 
nghiệp thuộc Bộ giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi 
phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của cán bộ thuộc đơn vị mình; giải



quyết tố cáo hành vi, vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm quy định về 
nhiệm vụ công vụ của thủ trưởng, phó thủ trưởng, kế toán trưởng các đơn 
vị cấp dưới trực tiếp.

- Giám đốc các công ty thành viên hạch toán độc lập giải quyết tố 
cáo hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, 
công vụ của cán bộ thuộc công ty; Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp 
luật, hành vi vi phạm nhiệm vụ, công vụ của giám đốc, phó giám đốc các 
công ty hạch toán phụ thuộc. Giám đốc các công ty thành viên hạch toán 
phụ thuộc giải quyết tố cáo hành vi, vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm 
quy định về nhiệm vụ, công vụ của cán bộ thuộc công ty mình.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban có trách nhiệm giúp 
thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp thực hiện giải quyết tố cáo 
thuộc thẩm quyền. Kiểm tra, xác minh hoặc thanh tra, kết luận để giải 
quyết nội dung tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của cơ quan mình.

Chánh thanh tra các cấp có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan 
quản lý cùng cấp theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý, giải quyết tố cáo, xem 
xét nội dung tố cáo mà thủ trưởng cơ quan thuộc cơ quan quản lý Nhà nước 
có chức năng quản lý Nhà nước đồng cấp đã giải quyết nhưng có vi phạm 
pháp luật cần phải xem xét giải quyết lại; và nhiệm vụ khác khi được thủ 
trưởng cơ quan quản lý cùng cấp giao.

MỤC 3

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU TỐ

Điều 12: Trước khi tiến hành xem xét để giải quyết đơn khiếu tố, 
người được giao nhiệm vụ nam phải tình hình, lập đề cương, trong đó quy 
định rõ các bước tiến hành thanh tra, xác minh và thời gian triển khai, thời 
gian kết thúc; trình thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thanh 
tra, kiểm tra, xác minh. Trình tự các bước tiến hành thanh tra được thực 
hiện theo quyết định 64/2006/QĐ-BTC ngày 8/11/2006 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc ban hành Quy chế Thanh tra Tài chính.

Điều 13: Thủ tục giải quyết đơn khiếu tố

1. Thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan đến công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo.

2. Thẩm tra, xác minh tính chính xác và khoa học của các chứng cứ, 
bans chime phục vụ cho việc kết luận sự việc.

3. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu liên quan đến nội dung khiếu tố, 
người giải quyết khiếu tố có trách nhiệm tổ chức đối thoại để làm rõ nội 
dung khiếu tố, cụ thể như sau:

- Đối với việc giải quyết khiếu nại: Thông báo bằng văn bản (Mẫu số 
7/TTr-KT) với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích
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liên quan, đại diện tổ chức chính trị - xã hội biết thời gian, địa điểm, nội 
dung việc gặp gỡ , đối thoại.

Đối với quyết định giải quyết khiếu nại lân 2, khi có yêu cầu của một 
trong các bên, hoặc xét thấy cần thiết phải làm rõ thêm quan điểm của các 
bên, thì tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại và người bị khiếu nại.

Việc gặp gỡ đối thoại phái tiến hành công khai dân chủ; nêu thấy cần 
thiết có thể mời đại diện tổ chức chính trị tham dự. Trong trường hợp người 
khiếu nại nhờ Luật sư giúp đỡ về pháp luật thì luật sư có quyền tham gia 
trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Khi gặp gỡ, đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội 
dung cần đối thoại, kết quả việc xác minh nội dung vụ việc khiếu nại; 
người tham gia đố i thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng 
chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.

- Đối với nội d u n g  tố  cáo: Người giải quyết tố cáo làm việc với 
người tố cáo để khẳng định tính chính xác, trung thực về những nội dung tố 
cáo, các tài liệu, chứng cứ mà người tố cáo cung cấp. Làm việc với đơn vị, 
cá nhân bị tố cáo về các nội dung tố cáo đồng thời cung cấp tài liệu, văn 
bản, chứng cứ có liên quan chứng minh cho hành vi bị tố cáo của mình. 
Trong quá trình giải quyết tố cáo, người giải quyết phải tuyệt đối giữ bí mật 
tên địa chỉ, chức danh, bút tích, giấy tờ, hồ sơ đơn thư của người tố cáo.

4. Việc gập gỡ, đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải 
ghi rõ ý kiến của những người tham gia, tóm tắt kết quả về các nội dung đã 
đối thoại, có chữ ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối 
thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào 
hồ sơ khiếu tố.

Kết quả việc gặp gỡ, đối thoại là một trong các căn cứ làm cơ sở cho 
việc giải quyết khiếu tố .

5. Trong những trường hợp tài liệu thẩm tra qua nghiệp vụ tài chính, 
kế toán mà chưa đủ cơ sở kết luận thì có thể trưng cầu giám định hoặc lấy ý 
kiến tư vấn của các cơ quan chuyên môn có liên quan

6. Trường hợp không thể kết thúc giải quyết khiếu tố theo đúng thời 
hạn qui định, thì bộ phận được giao thụ lý giải quyết có trách nhiệm báo 
cáo kịp thời với người có thẩm quyền giải quyết về những nguyên nhân 
khách quan, chủ quan đề ra hạn thời gian giải quyết băng văn bản.

7. Kết thúc việc thanh tra, kiểm xác minh, người được giao nhiệm vụ 
phai lập Báo cáo hoặc kết luận công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh báo 
cáo thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp. Nội dung cơ bản của 
bản báo cáo, kết luận công tác thanh tra, kiểm tra xác minh bao gồm các 
nội dung: Nội dung khiếu tố ; Kết quả thẩm tra xác minh, chứng cứ pháp lý; 
Kết luận rõ mức độ đúng, sai từng nội dung khiếu tố; Xác định nguyên 
nhân, trách nhiệm những sai phạm (nếu có); Kiến nghị chấn chỉnh công tác
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quản lý; Kiến nghị xử lý trách nhiệm vật chất, kỷ luật cá nhân... (nếu có).

8 Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra xác minh, thủ trưởng cơ quan 
quản lý Nhà nước ra các văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau:

- Đối với đơn khiếu nại: Ra quyết định giải quyết khiếu nại theo 
(Mẫu số 8/TTr-KT), quyết định có những nội dung sau: Ngày, tháng, năm 
ra quyết định; tên, địa chỉ người khiếu nại và người bị khiếu nại; Nội dung 
khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ; Kết quả thẩm tra xác 
minh; Căn cứ pháp luật để giải quyết; Giữ nguyên, sửa đổi, huỷ bỏ một 
phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị 
khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại; Việc bồi 
thường cho người bị thiệt hại (nếu có); Quyền khiếu nại tiếp theo hoặc khởi 
kiện ra Toà Hành chính; Người thực hiện, cấp thực hiện.

Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại, 
người giải quyết khiếu nại trước đó (nếu là giải quyết lần hai), người bị 
khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan, người chuyển đơn đến (cấp 
trên, lãnh đạo) trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký quyết định giải quyết 
khiếu nại, người giải quyết khiếu nại phải công bố công khai quyết định đó.

- Đối với đơn tố cáo: Căn cứ vào kết quả xác minh, kết luận về nội 
dung tố cáo, người giải quyết tố cáo tiến hành xử lý như sau:

+ Trường hợp người bị tố cáo không vi phạm pháp luật, không vi 
phạm các quy định về nhiệm vụ, công vụ thì phải có kết luận rõ và thông 
báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết, 
đồng thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý 
người cố tình tố cáo sai sự thật.

+ Trường hợp người bị tố cáo có vi phạm pháp luật, vi phạm các quy 
định về nhiệm vụ, công vụ phải xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính thì xử lý 
theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để quyết định, 
kiến nghị xử lý được chấp hành nghiêm chỉnh.

+  Trường hợp hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ 
sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc Viện Kiêm sát để giải quyết theo quy 
định của pháp luật tố tụng hình sự.

Người giải quyết tố cáo phải gửi văn bản kết luận vụ việc tố cáo, 
quyết định xử lý tố cáo cho cơ quan Thanh tra, cơ quan quản lý cấp trên 
trực tiếp; thông báo cho người tố cáo kết quả giải quyết nếu họ có yêu cầu, 
trừ những nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước

Điều 14: Công khai quyết định giải quyết khiếu nại quyết định 
hành chính, hành vi hành chính:

- Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà 
nước thuộc Bộ Tài chính ký quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức 
niêm yết công khai quyết định giải quyết khiếu nại trên trang điện tử của cơ
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quan mình, trường hợp cơ quan chưa xây dựng được trang điện tử thì phải 
niêm yết công khai quyết định giải quyết khiếu nại tại trụ sở tiếp công dân 
của cơ quan.

- Thời gian niêm yết công quyết định giải quyết khiếu nại là 25 ngày 
kể từ ngày bắt đầu niêm yết.

Điều 15: Lưu trữ hồ sơ và đôn đốc việc thực hiện.

1. Kết thúc giải quyết vụ khiếu tố, người được giao thụ lý phải lập 
thành hồ sơ vụ việc bao gồm:

- Đơn khiếu nại, tố cáo hoặc bản ghi lời khiếu nại, tố cáo.

- Biên bản làm việc với người khiếu tố, tài liệu người khiếu tố cung
cấp.

- Các tài liệu khác có liên quan (giấy hẹn, phiếu báo t in , ...)

- Biên bản làm việc với tổ chức, cá nhân bị khiếu tố; tài liệu tổ chức, 
cá nhân bị khiếu tố cung cấp.

- Biên bản xác minh, giám định (nếu có), các tài liệu thu thập liên 
quan, ý kiến tham gia của các cơ quan tư vấn, biên bản đối chất (nếu có).

- Biên bản đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại và người 
có quyền hợp pháp liên quan.

- Đề cương thanh tra, kiểm tra, xác minh.

- Quyết định thanh tra, kiêm tra, xác minh

- Kết luận, báo cáo thanh tra, kiểm tra, xác minh.

- Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo.

Hồ sơ vụ việc phải lưu trữ tại cơ quan được giao nhiệm vụ bảo quản 
theo quy định hiện hành. Chỉ cung cấp cho các cơ quan liên quan khi có 
quyết định của người có thẩm quyền.

2. Các cơ quan quản lý Nhà nước trong hệ thống ngành Tài chính có 
trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan thực hiện 
quyết định hoặc kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau:

Đối với việc giải quyết khiếu nại:

- Căn cứ vào nội dung quyết định giải quyết khiếu nại của người có 
thẩm quyên, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có quyết định hành 
chính, hành vi hành chính bị khiếu nại có trách nhiệm:

+ Ra quyết định hành chính đê thay thế hoặc sửa đổi quyết định hành 
chính bị khiếu nại và tô chức thực hiện quyết định đó, chấm dứt hành vi 
hành chính bị khiếu nại trong trường hợp nội duns khiếu nại là đúng; bồi 
thường thiệt hại, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho người bị thiệt hại 
theo quy định của pháp luật.
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+ Giải thích, yêu cầu người khiếu nại chấp hành nghiêm chỉnh quyết 
định giải quyết khiếu nại, nếu nội dung khiếu nại không đúng; trường hợp 
cần thiết yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp theo thẩm 
quyền đế bảo đảm việc thi hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu 
nại có hiệu lực pháp luật.

- Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên có trách nhiệm 
kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới đã có 
quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại thực hiện nghiêm 
chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại; trong trường hợp người có trách 
nhiệm không chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại thì 
áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền buộc họ phải chấp hành; xử lý hoặc 
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với người không thi hành quyết 
định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Đối với việc giải quyết tố cáo::

- Thủ trưởng cơ quan quản lý người bị tố cáo có trách nhiệm thực 
hiện ngay kết luận, kiến nghị hoặc quyết định xử lý liên quan đến người bị 
tố cáo.

- Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ quan bị tố cáo phải có 
trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở hoặc có quyết định xử  lý các sai phạm (nếu 
có) đã nêu trong kết luận giải quyết đơn tố cáo đối với cơ quan bị tố cáo.

CHƯƠNG IIIQUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

M ỤC I

TH EO  DÕI. BÁO CÁO CÔNG TÁC KHIẾU N Ạ I , T Ố CÁO

Điều 16: Sổ tiếp dân và theo dõi đơn

1. Sổ tiếp dân

Phải theo dõi được đầy đủ từng lượt dân đến khiếu tố, nội dung 
khiếu tố, số vụ, số người đến khiếu tố, hồ sơ khiếu tố, tên cán bộ tiếp dân 
và việc xử lý theo (Mẫu số 9/TTr-KT).

2. Sổ theo dõi đơn

Toàn bộ đơn khiếu nại, tố cáo tiếp nhận được phải phân loại, ghi 
chép đầy đủ, chính xác vào sổ theo dõi để phản ánh được các chỉ tiêu dưới 
đây:

- Họ và tên, địa chỉ người khiếu tố

- Nội dung đơn khiếu nại tố cáo (phân loại đơn thuộc thẩm quyền; 
đơn không thuộc thảm quyền)
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- Việc xử lý đơn khiếu tô (chuyển cơ quan thụ lý, chuyển cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết, lưu hồ sơ theo dõi đơn không đủ điều kiện giải 
quyết).

- Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyết (Đơn khiếu tố đ ú n g ;  Đơn 
khiếu tố sai; Đơn khiếu tố có đúng, có sai)

- Số đơn tồn chưa giải quyết

Sổ theo dõi đơn khiếu nại (Mẫu số 10/TTr-KT); Sổ theo dõi đơn tố 
cáo (Mẫu số 11/TTr-KT).

Điều 17: Báo cáo công tác khiếu tố

1. Định kỳ các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính phải tổng hợp, 
lập báo cáo công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (gồm: 
báo cáo qý  I, báo cáo 6 tháng, báo cáo 9 tháng, báo cáo tổng kết năm, báo 
cáo chuyên đề hoặc báo cáo đột xuất) của cơ quan mình và các đơn vị trực 
thuộc, gửi cơ quan cấp trên trực tiếp. Cụ thể như sau:

- Các tổ chức chuyên ngành cấp huyện (Thuế, Hải quan, Kho bạc 
Nhà nước cấp huyện...) hoặc cấp tương đương (Đội kiẻm soát thuộc Cục 
Hải quan tỉnh; Đội kiểm soát chống buôn lậu; Hải đội kiểm soát trên biển) 
lập báo cáo gửi Cục thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh....

- Các tổ chức chuyên ngành cấp tỉnh (Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho 
bạc Nhà nước, Dự trữ quốc gia khu vực,...) lập báo cáo công tác khiếu nại, 
tố cáo tại đơn vị mình và của các đơn vị trực thuộc gửi Tổng cục Thuế, 
Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước Trung ương, Cục dự trữ Quốc gia...

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, 
Kho Bạc Nhà nước Trung ương, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các Vụ, 
Cục, Học viện tài chính, các trường cao đẳng, trung học, nghiệp vụ, các 
Tổng Công ty, doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ, lập báo cáo gửi Bộ Tài 
chính (qua Thanh tra Bộ).

- Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài 
chính lập báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn 
khiếu nại, tố cáo tại cơ quan Bộ và các cơ quan thuộc Bộ để báo cáo Chính 
phủ (qua Thanh tra Chính phủ).

2. Nội dung báo cáo gồm: công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn, kết 
quả giải quyết đơn, đánh giá việc thực hiện và phương hướng nhiệm vụ 
công tác giải quyết khiếu nại tố cáo kỳ sau, được lập theo Mẫu số 12/TTr- 
KT ban hành kèm theo Qui chế này.

3. Thời kỳ và thời hạn gửi báo cáo

3.1. Thời kỳ báo cáo: Báo cáo quý, năm của các cơ quan, đơn vị từng 
thời kỳ theo quý, báo cáo quý sau có số lũy kế của các quý trước. Cụ thể 
như sau:
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Báo cáo quí I, tính từ ngày 16/11 năm trước đến ngày 15/2 năm báo
cáo.

Báo cáo 6 tháng: Gồm báo cáo quý II tính từ ngày 16/2 đến ngày 
15/5 năm báo cáo và báo cáo lũy kế 6 tháng.

Báo cáo 9 tháng: Gồm báo cáo quý III tính từ ngày 16/5 đến ngày 
15/8 năm báo cáo và báo cáo lũy kế 9 tháng.

Báo cáo năm: Gồm báo cáo quý 4 tính từ ngày 16/8 đến ngày 15/11 
năm báo cáo và báo cáo lũy kế năm tính từ ngày 16/11 năm trước đến ngày 
15/11 năm báo cáo.

3.2 Thời hạn gửi báo cáo được qui định như sau:

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải hoàn thành báo cáo 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan mình trước thời hạn được 
quy định dưới đây để gửi cơ quan cấp trên trực tiếp.

ĐƠN VỊ BÁO CÁO Quý I 6 tháng 9 tháng Cả năm

1. Cấp huyện và tương đương

2. Cấp Cục, Cty trực thuộc (ở tỉnh.TP)

3. Các đơn vị thuộc Bộ
4. Cấp Bộ (Thanh tra Bộ)

20/2
25/2

10/3

15/3

20/5

25/5
10/6

15/6

20/8 20/11 

25/8  25/11 

10/9 10/12 

15/9      15/12

MỤC 2
KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

Điều 18: Trách nhiệm của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính

1. Giúp Bộ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Khiếu nại, 
tố cáo và tănG cường công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo thống 
nhất trong toàn ngành Tài chính.

2. Tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác giải quyết khiếu
nại, tố cáo đối với các đơn vị trong ngành Tài chính.

3. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; Quy chế 
tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu tố tại các đơn vị thuộc 
Bộ, các tổ chức chuyên ngành thuộc Bộ

4. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo hàng quý, năm. Tổng hợp báo cáo Bộ những khó khăn

vướng mắc, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách kịp thời, nhằm 
thực hiện tốt Luật và Quy chế của Bộ về khiếu nại tố cáo.

Điều 19: Trách nhiệm của thủ trưởng các tổ chức chuyên ngành
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1. Tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ tiếp dân, xử lý đơn và giải 
quyết đơn khiếu tố trong nội bộ hệ thống mình quản lý.

2. Tổ chức kiểm tra, việc thực hiện Luật khiếu  nại, tố cáo và Quy 
chế hướng dẫn đối với các đơn vị thuộc hệ thống mình quản lý.

MỤC 3
KHEN THƯƠNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20:

1. Các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Luật khiếu 
nại, tố cáo và Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố 
cáo thì được khen thưởng theo quy định của Pháp luật.

2. Đơn vị, cá nhân thực hiện k h ô n g  đ ú n g Luật khiếu nại, tố cáo thì 
tuỳ theo mức độ vi phạm có thê bị xử lý kỷ luật theo qui định tại Điều 96, 
97, 98, 99, 100 của Luật Khiếu nại, tố cáo. Trường hợp giải quyết khiếu 
nại, tố cáo sai chế độ, gây thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường vật 
chất theo qui định của Pháp lệnh cán bộ công chức hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm trước pháp luật.

C H Ư Ơ NG IV 
Đ I Ề U K H O Ả N  THI  HÀ N H

Điều 21:

1. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ, chịu trách nhiệm trước Bộ 
trưởng, về việc tổ chức thực hiện quy chế này.

2. Chánh Thanh tra Bộ thực hiện, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan 
trong hệ thống ngành Tài chính thực hiện quy chế này./.

BỘ TÀI CHÍNH
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(Mẫ u số 2/TTr-KT)

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
( Tên cơ quan chủ quản)  Đ ộ c  lậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

 ---- ------- ------------------
S ố : . . . .  .

PHIẾU HẸN

N gày ...... tháng.......n ă m ............

Tại (... địa chỉ nơi tiếp nhận... )

Tôi l à ................... chức v ụ ..............

Bộ phận công t á c ...........

Đã nhận đơn khiếu tố và các tài liệu (theo giấy biên nhận số...)

Hẹn ông (b à ): ..........................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

N g à y ........ tháng . . . .  n ă m .....đến để được trả lời về những vấn đề nêu trong

đơn khiếu t ố .............................................................................................................................

Giấy hẹn lập thành 3 bản, (đương sự giữ một bản, bộ phận trực tiếp giải quyết 

giữ 1 bản, bộ phận tiếp dân giữ 1 bản lưu hồ s ơ , )

Lập tại........ngày...... tháng......năm.......

NGƯỜI HẸN
(ký  ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(ký  ghi rõ họ tên)



(Mẫu số 1/TTr-KT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
( Tên cơ quan chủ quản)  Đ ộ c  l ậ p  - Tự do - Hạnh phúc

(...Tên đơn v ị ...) ...... .......... .............. ..........
S ố : . . . . .

GIẤY BIÊN NHẬN
 %r 

Các tài liệu do người khiếu nại tố cáo cung cấp 

N gày ...... tháng.......n ă m .............

Tại (... địa chỉ nơi tiếp nhận... )

Tôi l à ...................chức v ụ ..............

Bộ phận công t á c ...........

Đã nhận của ông (b à ) : ...........................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Các Tài liệu sau đây:

1. Đơn ............... đề n g à y ............ th án g ....... năm ....... c ó ........... trang.

2 Các tài liệu kèm theo đơn gồm c ó ............ số trang............

Biên nhận này lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

Lập tại........ngày...... tháng......năm

NGƯỜI GIAO
(ký ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(ký  ghì rõ họ tên)



(Mẩu số 3/TTr-KT)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM( Tên cơ quan chủ quán) ' '  .1 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(...Tên đơn v ị ...)  

S ố : . . .
V/v thụ lý giải quyết đơn (Địa danh), ngày tháng năm

khiếu nại

GIẤY BÁO TIN THỤ LÝ 
GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ( 2 ) ...............................................

(1)... nhận được đơn khiếu nại của (2).. đề ngày ....... tháng....... năm...... , do (3)
chuyển đến.

Sau khi xem xét thấy vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cơ quan (l) ..C ăn  cứ Luật Khiếu nại, tố cáo, Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 
14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu 
nại, tố cáo (l) .. .sẽ  thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật

Vậy xin thông báo để (2). . . . được biết./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(ký  tên đóng dấu)

Thuyết minh chú dẫn mẫu văn bản:
(1) Tên cơ quan nhận được đơn khiếu nại
(2) Họ và tên, địa chỉ người khiếu nại (cơ quan, đơn vị khiếu nại)
(3) Tên cơ quan, đơn vị chuyển đơn đến



(Mẫu số 4/TTr-KT)

PHIẾU TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU TỐ

1- Tên người, cơ quan khiếu tố: .........................................................
Địa c h ỉ : ..............................................................................................

2- Tên người, cơ quan bị khiếu tố: ....................................................
Địa c h ỉ : ..............................................................................................

3- Đơn gửi lần th ứ : ...............................................................................
4- Cơ quan đã giải quyết:.....................................................................
5- Kết quả đã giải quyết: .....................................................................
6- Tóm tắt nội dung đơn:......................................................................

Khiếu nại các nội dung:
+ ..............................................................................................................................................

+ ..............................................................................................................................................

- Tố cáo các nội dung:...................................................................
+ ..............................................................................................................................................

+ ..............................................................................................................................................

7- Các tài liệu kèm theo:.................................................................

8- Ý kiến trình xử lý :................................................................

( Tên Cơ quan chủ quản)
(...Tên đơn v ị ...)

........ . n g ày ........tháng ..........năm .
(Trưởng phòng xử lý đơn)

9/ Ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng:..........................................................................

, n g ày ........tháng..........năm
( thủ trưởng đơn vị ký tên)



(Mẫu số 5/TTr-KT)

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM( Tên cơ quan chủ quản) ' 1 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(...Tên đơn v ị ...) ................. .............. .........

Số:........
(Địa danh), ngày tháng năm

PHIẾU CHUYỂN ĐƠN

Kính gửi: (2 ) ..............................................................................................................

Đơn của: (3).

Địa chỉ: (4).. 

Nội dung: (5)

Đề nghị: (2)..............  xét giải quyết, trả lời đương sự và báo cáo kết quả (1)...

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)

Thuyết minh chú dẫn mẫu văn bản:
(1) Tên đơn vị chuyển đơn
(2) Tên, địa chỉ đơn vị nhận đơn
(3) Họ và tên người (cơ quan, đơn vị) khiếu nại (tố cáo)
(4) Địa chỉ người (cơ quan, đơn vị) khiếu nại (tố cáo)
(5) Tóm tắt nội dung đơn



(Mẫ u số 6/TTr-KT)

( Tên Cơ quan chủ quản)
(...Tên đơn v ị ...)

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

Số:........
V/v giải quyết đơn... (Địa danh), ngày tháng năm

PHIẾU CHUYỂN ĐƠN

Kính gửi:(2)..................

Đơn của: (3)... Địa chỉ: 

Nội dung: ( 4 ) ................

... Căn cứ vào Luật khiếu nại, tố cáo và Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 
14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, 
tố cáo xin chuyển đơn của (3) đến (2)giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thuyết minh chú dẫn mẫu văn bản:

(1) Tên Cơ quan chuyên đơn

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết

(3) Họ và tên, địa chỉ người tố cáo 

( 4) Nội dung khiếu nại, tố cáo

(Ký tên đóng dấu)



(Mẩu số 7/TTr-KT)

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM( Tênc ơ  quan chủ quán) ' 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(...Tên đơn v ị ...) ------------------------------

S ố :........
Địa danh, ngày tháng năm

GIẤY MỜI
Kính mời: (2), Địa chỉ (3 ) ........................................................................................

Đến địa điểm (4)

Thời gian (5)

Nội dung: (6 ) ..........................................................................................................................

(1) Trân trọng kính mời (2) đến đúng giờ và địa điểm như đã nêu ở trên, trong 

trường hợp (2) không thể đến được thì phải thông báo lý do cho (1) được biết.........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(ký  tên đỏng dấu)

Thuyết minh chú dẫn mẫu văn bản:
(1) Tên cơ quan mời
(2) Họ và tên người được mời
(3) Địa chỉ người (cơ quan, đơn vị) được mời
(4) Địa điểm, địa chỉ để tiếp người được mời
(5) Thời gian làm việc
(6) Thông báo cho người (cơ quan, đơn vị) được mời biết nội dung cần trao đổi hay 
cần cung cấp bổ sung nếu có



(M ẫu số 8/TTr-KT)

( Tên cơ quan chủ quản)
(...Tên đơn v ị ...)

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

S ố : .....Q Đ -G Q K N (Địa danh), ngày .....tháng .....năm ....

QUYẾT ĐỊNH CỦA (1)...........
Về việc giải quyết khiếu nại của(2)

(1)

- Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm
1998;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 
26//2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 
58/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của 
Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật 
Sửa đôi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

- Căn cứ: (3)..............................................................................

- Căn c ứ ..........................................................................................................................

- Xét đơn khiếu nại của:(2).............................................................

- Trên cơ sở kết quả thẩm tra xác minh vụ việc khiếu nại nhận thấy:

(Nêu tóm tắt nội dung diễn biến vụ việc khiếu nại, quá trình giải quyết của các 
cấp, các ngành (nếu có); trên cơ sở các tài liệu chứng cứ có được, đối chiếu với 
chính sách, pháp luật có liên quan để khẳng định nội dung khiếu nại đúng hay sai 
(một phần hay toàn bộ), các yêu cầu của người khiếu nại có căn cứ hay không?):

- Từ những căn cứ trên

Điều 1: ( 5 ) ....................................................

Điều 2: (6).....................................................

Điều 3: ( 7 ) ....................................................

Điều 4: ( 8 ) ....................................................

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

(4)

QUYẾT ĐỊNH



Nơi nhận:
- Như điều 4

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN 
(Ký tên, đóng dấu)

- Cơ quan quản lý cấp trên
- Cơ quan thanh tra cấp trên
- Toà án nhân dân tại điều 3 (nếu có)
- Lưu Văn phòng, Hồ sơ

Thuyết minh chú dẫn mẫu văn bản:

(1) Tên cơ quan ra quyết định giải quyết khiếu nại

(2) Họ tên địa chỉ của người khiếu nại

(3) Các văn bản pháp luật được căn cứ để giải quyết nội dung khiếu nại.

(4) Tóm tắt nội dung khiếu nại, khiếu nại ai ở đâu, về việc gì, lý do khiếu nại, 
yêu cầu của người khiếu nại.

(5) Giữ nguyên, sửa đổi hoặc huỷ bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành 
chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại.

(6) Giải quyết các nội dung cụ thể về quyền lợi trong nội dung khiếu nại; xác 
định việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có) trong đó quy định rõ trách 
nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện và thời hạn thực 
hiện những công việc đặt ra tại điều này.

(7) Quyền khiếu nại tiếp của người khiếu nại, nêu rõ trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày nhận được quyết định này nếu ông bà (cơ quan đơn vị) không đồng ý thì có 
quyền khiếu nại đến cơ quan ... hoặc khởi kiện đến toà án....(nếu vụ việc thuộc 
phạm vi thẩm quyền giải quyết của Toà án theo quy định của pháp lệnh thủ tục giải 
quyết vụ án hành chính)

(8) Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định.



( Mâ u  sô 9 / T T r - K T )

S Ổ T I Ế P C Ô N G  D Â N

ST
T

Ngày
tháng

Họ tên CB tiếp dân Họ, tên, địa chỉ người 
khiếu tố

Nội dung khiếu tố Phân loại Tài liệu 
cung cấp

Kết quả Đương sự ký 
nhậnTiêp nhận đê 

xem xét
HD đên CQ có 

thẩm quyền
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ghi chú: - Cột 6: Phân loại đơn thuộc thẩm quyền hoặc đơn không thuộc thẩm quyền
- Cột 7: Ghi danh mục những tài liệu đương sự cung cấp
- Cột 8: Những đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan tiếp nhận để xem xét
- Cột 9: Đối với đơn không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn đương sự đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết



( Mầ u  số 1 0 / T T r - K T )

S Ô T H E O  DÕI  Đ Ơ N  K H I Ế U NẠI

STT
Họ tên, địa 
chi người 
khiếu nại,

Nội dung đơn
Phân loại Kết quả xử lý Tôn chuyên kỳ sau

Ghi chú
thuộc
Thẩm
quyền

không
thuộc
thẩm
quyền

Chuyên 
cơ quan 
có thẩm 
quyền

Hướng 
dẫn 

đương sự

chuyên 
nội bộ

Lưu hô sơ Trực tiếp giải quyết Đang giải 
quyết

Chưa giải 
quyết (Mới 

nhận)
Đúng Sai Có đúng, 

có sai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ghi chủ: - Cột 6: Ghi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn
- Cột 7: Ghi nội dung hướng dẫn đương sự đối với những đơn không thuộc thẩm quyên, không đủ điều kiện giải quyết
- Cột 8: Ghi tên đơn vị được thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp giao xem xét giải quyết
- Cột 9: Những đơn không đủ điều kiện thụ lý giải quyết như đơn nặc danh, đơn mạo danh...
- Cột 10: Những đơn sau khi đã giải quyết có nội dung khiếu nại đúng
- Cột 11: Những đơn sau khi đã giải quyết có nội dung khiếu nại sai
- Cột 12: Những đơn sau khi đã giải quyết, nội dung khiếu nại có đúng, có sai
- Cột 13: Những đơn khiếu nại đang giải quyết
- Cột 14: Những đơn khiếu nại chưa được giải quyết



( M ẫu  số 11 / TT r - K T )

S Ổ TII EO D Õ i Đ Ơ N T Ô C Á O

STT
Họ tên, địa 
chi người 

tố cảo

Nội dung dơn
Phân loại Kết quả xử lý

*
Tồn1 chuyển kỳ sau

Ghi chú
Thuộc
thầm
quyền

Không
thuộc
thẩm
quyền

Chuyển 
cơ quan 
có thẩm 
quyền

Chuyển 
nội bộ

Lưu hồ
sơ

Trực tiếp giải quyết Đang giải 
quyết

Chưa giải quyết 
(M ới nhận)

Đúng Sai Có đúng, 
co sai

1 9 'ì5 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

Ghi chú: - Cột 6: Ghi ten cơ quan có thầm quyền iũai quvểt đơn
- Cột 7: Ghi tên dơn vị dược thủ trưởng cơ  quan quản  lý cùng  cấp g iao  xem xét giải quyết
- Cột 8: Những đơn không đù điều kiện thụ lý giải quyết như đơn nặc danh, dơn mạo danh...
- Cột 9: Những đơn sau khi đã giải quyết có nội dung tố cáo đúng
- Cột 10: Những đơn sau khi đã giả i quyết có nội đung tố cáo sai
- Cột 11 : Những đơn sau khi dà giải quyết, nội đung tố cáo cỏ đúng, có sai
- Cột 12: N hững đơn khiếu nại đang giải quyết
- Cột 13: Những đơn khiếu nại chưa được giải quyết



TÊN ĐƠN VI CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: (Địa danh), ngày tháng năm

BÁO CÁO 
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quý..
(Nếu là báo cáo năm: Báo cáo tổng kết công tác khiếu nại, tố cáo năm....)

( Mẫu số 12/TTr-KT)

I. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tinh hình công tác tiếp dân

- Báo cáo bằng lời văn các nội dung:

+ Số lượt công dân đã tiếp, bao nhiêu vụ đã được giải quyết nhưng còn tiếp tục
khiếu tố?

+ Những vụ khiếu tố có nội dung phức tạp, đông người

+ Những vấn đề nổi cộm, điển hình phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo (nếu có).

+ Nhận xét đánh giá công tác tồ chức tiếp dân.

2. Tình hình tiếp nhận và xử  lý đơn khiếu tố

- Báo cáo bằng lời văn các nội dung:

+ Tổng số đơn tiếp nhận. Bao nhiêu đơn khiếu nại, bao nhiêu đơn tố cáo? Tăng 
giảm bao nhiêu % so với cùng kỳ năm trước.

+ Số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Bao nhiêu vụ đã được giải quyết 
mà còn tiếp tục khiếu tố.

+ Số đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền

+ Những đơn khiếu nại, tố cáo: đông người, phức tạp, khiếu đi khiếu nại nhiều
lần...(nếu có)

+ Nhận xét, đánh giá về tình hỉnh đơn khiếu nại, tố cáo.

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Kết quả giải quyết đon khiếu nại:

+ Tổng số vụ khiếu nại đã giải quyết ( trong đó số vụ còn tồn đọng kỳ trước 
chuyển sang), chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Số vụ khiếu nại đúng? chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/số vụ đã giải quyết.



số vụ khiếu nại sai? chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/số vụ đã giải quyết.

Số vụ khiếu nại có đúng có sai? chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/số vụ đã giải quyết.

+ Quyết định giải quyết đã được thi hành, chưa được thi hành.

+ Kết quả xử lý về hành chính và kinh tế qua giải quyết đơn khiếu nại (khôi phục 
quyền lợi, trả lại bàng tiền, hiện vật...cho người khiếu nại)

+ Những vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền còn tồn đọng, nguyên nhân tồn đọng đề 
xuất biện pháp giải quyết (nếu có).

* Kết quả giải quyết đơn tố cáo:

+ Tổng số vụ tố cáo đã giải quyết ( trong đó số vụ còn tồn đọng kỳ trước chuyến 
sang) chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/tổng số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền.

Số vụ tố cáo đúng? chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/số vụ đã giải quyết.

Số vụ tố cáo sai? chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/số vụ đã giải quyết.

Số vụ tố cáo có đúng có sai? chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/số vụ đã giải quyết.

+ Kết quả xử lý về hành chính và kinh tế qua giải quyết đơn tố cáo (Các hình 
thức kỷ luật, số thu hồi cho ngân sách bằng tiền, hiện vật...).

+ Nêu một số vụ tố cáo điển hình phức tạp về nội dung hoặc cách giải quyết

+ Những vụ tố cáo thuộc thẩm quyền còn tồn đọng, nguyên nhân tồn đọng đề 
xuất biện pháp giải quyết (nếu có).

c. Nhận xét đánh giả về kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cảo.

+ Nhận xét đánh giá kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

+ Những vướng mắc về chế độ chính sách về các nguyên nhân khác các ý kiến 
đề xuất về sửa đổi chế độ chính sách, về các giải pháp làm tăng hiệu quả của công tác 
giải quyết khiếu tố.

Tổng hợp kết quả tiếp dân tại mục 1, tình hình tiếp nhận xử lý đơn tại mục2 
và kết quả quyết đơn tại mục 3 vào biểu (theo mẫu đính kèm)

4. Công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo

• Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo tại 
các đơn vị cấp dưới được bao nhiêu cuộc, tình hình thực hiện tại các đơn vị ra sao?

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm thực hiện tốt Luật khiếu nại, tố
cáo

- Công tác hướng dẫn, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Những khó khăn vướng mắc và các kiến nghị cần giải quyết

5. Đánh giá việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại tố cáo (dùng cho báo 
cáo tổng kết năm)



- Đánh giá ưu khuyết điểm trong việc chỉ đạo điều hành, thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước.

- Đánh giá về số lượng, chất lượng cồng chức làm công tác giải quyết khiếu nại 
tố cáo thuộc phạm vi đơn vị vị mình quản lý.

- R ú t  ra những điểm cần sưa đồi. bổ sung, chấn chỉnh

- Ý kiến đề xuất, kiến nghị tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác 
KNTC

II. Nhiệm vụ công tác quý sau (năm sau)

- Công tác tổ chức, chỉ đạo

- Công tác chuyên môn

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN



Tên đơn vị BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KNTC

Kết quả

Nội dung

T ổng sô 
lượt  tiếp  

dân

T ổng số 
đơn  nhận

K ết quả xử  lý và giải quyết đơn T ồn
C huyển 
cơ quan 
có thẩm 
quyền

C huyển 
nội bộ 
ngành

Trả lại 
và hướng  

dẫn 
đư ơn g  sự

Lưu
hồ
sơ

Trực tiếp giải quyết
S ố đơn Số vụ 

việc
Đ úng Sai Có đúng  

có sai
Đang

giải
quyết

Chưa 
giải quyết 

(mới nhận)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I - Kêt quả giải quyết đơn tồn kỳ trước
1- Đơn khiếu n ại
(Chi tiết theo điểm 1, mục 11)
2- Đơn tố cáo
(Chi tiết theo điểm 2, mục II)

I I .  K /  q u ả  G /q u y ết đơ n  n h ậ n  kỳ  này
1 - ĐƠN K H IẾU NẠI
(Phân loại theo nội dung:
Xin thanh toán tài sản cho NN mượn
Xin trả lại vàng, bạc tư trang

K/nại TT cổ phần, công trái, tín phiếu
Khiếu nại về việc thu thuế không đúng
K N  thu giữ hàng hoá VC trên đường
Khiếu nại thuế nhà đất, tiền SD đất
Xin miễn giảm thuế
khiếu nại cho vay vôn ĐT, 120,327
K  nại về thu phí lệ phí huy động của dân
Khiếu nại về bồi thường bảo hiểm
Khiếu nại đền bù giải toả nhà đất

Khiếu nại QĐ cơ quan NN không đúng
khiếu  nại vê kỷ luật sai, bị trù dập...
kh iếu  nại đề bạt tuyển dụng không đúng
Kiến nghị, đề nghị, hỏi chế độ TC



Khiếu nại xử phạt hành chính thuế XNK 
Khiếu nại tịch thu hàng hóa XNK 
Thanh toán bào hiểm xã hội, BH y tế 
Khiếu nai khác
1 - ĐƠN TỐ CÁO
Tố cáo lãnh đạo ( từ Phó trường phòng trở
lên thuộc đơn vị nào thì ghi đơn vị đó ví dụ:
Thuế, Hải quan, KBNN, Dự trữ QG...)
Tố cáo nhân viên ( Thuế, Hải quan...)
Tố cáo tuyển dụng đề bạt
Tố cáo hành vi trốn thuế
D/ nghị làm rõ vấn đề t/ chính có sai phạm
Tố cáo quyết toán khống XDCB
Tố cáo trốn thuế XNK
Tố cáo việc lập quỹ trái phép
Tố cáo nội dung khác

Ngày tháng năm
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên đóng dấu)

Ghi chú:
Cột 2: Tổng số lượt tiếp dân 
Cột 3: Tổng sổ đơn nhận được 
Cột 4: Tổng số vụ việc
Cột 5: Tổng sổ đơn không thuộc thấm chuyển cơ quan có thẩm  quyền giải quyểt
Cột 6: Tổng số đơn chuyển đơn vị nội bộ để xử lý giải quyết theo  chỉ đạo của thủ trường cơ quan quản lý cùng cấp
Cột 7: Số đơn không đủ điều kiện thụ lý trả lại đương sự
Cột 8: Sổ lượng đơn nặc danh, mạo danh,... không đù điều kiện giải quyết lưu hồ sơ
Cột 9; Số lượng đơn giải quyết có nội dung khiếu tố đúng
Cột 10: Số lượng đơn giải quyết cỏ nội dung kliiếu tố sai
Cột 11: Số lượng đơn giải quyết có nội dung khiếu tố có đúng, có sai
Cột 12: Số đơn đang giải quyết
Cột 13: Số đơn mới nhận chưa giải quyết

Om
<?o




