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C)C TRUONG CVC HAL QUAN TINH QUANG NINH
Can cir Lut Tip cong dan s 42/2013/QH13 ngây 25/11/2013;
Luit Khiu nai s 02/2011/QHI3 ngày 11/11/2011;
Can
Can ciLuitTôcãosô03/2011/QH13 ngáy 11/11/2011;
Can cr Nghj dnh s 64/20141ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy
dnh chi tit thi hành môt s diu cüa Luât Tip cong dan;
Can ci:r Thông n.r s 06/2014/TT-TTCP ngày 3 1/10/2014 cüa Thanh tra
Chinh phü quy djnh Quy trInh tip Cong dan;
Can cr Quyt dnh s 1919/QD-BTC ngày 06/9/2016 cüa Bô trix&ng Bô
Tãi cliInh quy dnh chirc näng, nhim v11, quyn htn và cci dtu t chirc cCia Ciic
Hal quan tinh, lien tinh, thành ph trl:rc thuc Trung ucYng;
Can cir Quyêt dnh s 3127/QD-BTC ngày 09/12/2014 cüa B tnràng B
Tài chlnh
Quy chê ph6i hcip tiêp cong dan, giãi quyt khiu ni, t cáo giüa
các dcm vi thuôc Bô Tài chInh;
Can cir Quyt djnh s6 802/QD-TCHQ ngày 28/3/2016 ctia Tng civic tnrâng
T6ng cuc l-lái quaii v vic ban hánh Quy ch tiêp cong dan t?i các dcm vj trong
ngãnh l-Iãi quail;
Xét d nghj cüa Tnrng Phông To chirc can b - Thanh tra,
ye

QUYET DLNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyét dnh nay Ni quy tiép Cong dan cüa
Cic Hal quai tinh Quãng Ninh.
DiCu 2. Quyét djnh nay có hiu hrc ké tr ngày ks', thay th Quyét djnh
so 231QD-HQQN ngày 26/4/2016 cüa Ctc truâng Ctc Hal quan tinh Quãng
Ninh vC ban hãnh Ni quy tiêp cong dan.

Diu 3. Truing phông T6 chirc can b - Thanh tra, Tnthng các &in v
thuc, trrc thuOc Cite Hái quan tinh và cáe to chic, Ca nhân có lien quan ch!u

trách nhim thi hành quyét djnh nay.//
Noinhân:V
- Nhu Diêu 3 (dé thi hanh);
- Vii TT-KT/TCHQ (thay báo cáo);
- Lãnh dao Cc (de chi dao);
- Thông báo trên Website Ciic;
- Lmi: VT, TCCB-TTr (06b).
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NQI QUY
TIEP. DAN TA! CVC HA! QUAN TiNH QUANG NINH
(Ban hành kern theo Quyt ctinh s 3~ /QD-HQQN ngày '6/5/2O19
cüa Cyc tru-óng Cyc Hái quan tinh Quang Ninh)
I. NH(XNG QUY D!NH CHUNG:
1.Ciic Hái quan tinh Quãng Ninh cô trách nhim thrc hin tip cong dan
dn khiu nai, t cáo, kin nghj, phãn ánh ye các van dê lien quan den chrc näng
quán 1' nhà nuâc thuc thAm quyên cüa CigiC Hãi quan tinh Quang Ninh.
2. D6i vâi Ciic Hâi quan tinh Quáng Ninh:
2.1. Th&i gian, da dim tip cong dan dn khiu nii, t cáo, kiên ngh,
phãn ánh cüa Cuc Hâi Quan titih:
-

Thii gian:

+ Các ngày lam vic hành chInh trong tun.
Sang: Tir 7 gi 30 phüt dn 12 giä 00 phüt.
Chiu: Tr 13 gier 00 dn 16 gii 30 phit.
+ Các ngày Thi:r 7, Chü nh3t và ngày 1 nghi theo quy djnh.
-

Dja diem:

Phông Tiêp cong dan Tang 2, tri sâ Ci.ic Hâi quan tinh Quáng Ninh (s
5 du&ng Trân Quôc Nghin, phi.ring Hông Gai, thành phô H Long, tinh Quãng
Ni n h).
-

2.2. Trách nhim tip cOng dan: Ngiräi tip cong dan grn: Cic tnthng,
Trtrâng Phông T chrc can b Thanh tra, cong chirc Phông To chrc can bô
Thanh tra. Cu the:
-

-

a) Cic tnrâng Ciic Hal quan tinh Quãng Ninh tip cong dan djnh k9 vào
ngày thu tix cüa tuân thcr hai và tuân thu ti.r hang tháng. Nêu ngày tiêp cong dan
trüng vài ngày nghi theo quy djnh thI di.rcyc thc hin vào ngày tiêp theo.
Ngoài ljch tip cOng dan theo dinh k9, Citc trtr&ng Cic Hái quan tinh tip
cong dan dt xuât trong các truäng hcp dixçc quy d!nh tai khoán 3, diêu 18 Lut
TiCp cOng dan so 42/2013/QH13;
b) Lãnh dao phông T chüc can b Thanh tra và cong chüc dixçic phân
cOng chuyên trách lam cong tác tiêp cong dan, xir 19 dcm thu khiêu nai, to cáo,
kiên nghj, phán ánh theo Quyêt djnh cüa Cuic trirông Cuic Hái quan tinh Ce trách
nhim tiêp cOng dan thixäng xuyên, hang ngày theo gii hành chinh;
-
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c) Khi Cic trirâng hoc Phông To chrc can b - Thanh tra dã cO 1ch hçn
tiêp cong dan, nhung không the thirc hin vic tiêp cong dan duc vi 1' do khách
quan thI lñi ljch tiêp cong dan sang thai gian khác vá có van ban thông báo cho
cong dan biêt vic thay dôi llch, ngày gi hçn tiêp cong dan Ian sau.
Trithng hap vic thay di sat vài ljch tiêp cong dan dã hçn, không the
thông báo bang van ban &rqc, có the thông báo trirc tiêp cho cOng dan thrqc biét.
3. Di vOi các dan vj trrc thuc Cuc Hài quan tinh (Chi cçlc, Di Kiérn
soát Hái quan và dan v ti.rang duang):
Tnring dan v và cong chirc duc phân cong chuyên trách lam cong tác
tiêp cong dan, xü l' don thu khiêu nai, to cáo, kiên nghj, phán ánh theo QuyCt
d:nh cüa Cic truàng Cic Hái quan tinh có trách nhim tiêp cong dan thithng
xuyCn, hang ngày theo giä hãnh chInh ti trV s dan vi.
II. DO! VOl CONG DAN:
Khi dn tru sô Cc Hái quan tinh Quãng Ninh và cac dan vj trrc thuc
Cc Hãi quali tinh Quáng Ninh, ngithi khiêu nii, tO cáo, kiên nghj, phán ánh có
các quyên và nghia vu sau.
1. Cong dan dn khiu ni, t cáo, kin nghj, phãn ánh có các quyn sau:
a) TrInh bay v iii dung khiu nai, t cáo, kin nghj, phán ánh;
b) Drçic hi.râng dn, giái thich v ni dung lien quan dn khiu ni, to cáo,
kiên nghj, phán ánh cia niInh;
c) Khiêu nai, t cáo v hánh vi vi phm pháp lut cüa nguôi tip cong
dan;
d) Nhn thông báo v vic tip nhn kt qua xci I' khiêu nai, to cáo, kin
nghj, phán ánh;
d) Trithng hçp ngräi khiéu ni, t6 cáo, kién nghj, phán ánh không sci
dung thông thao tiêng Vit thI có quyên scr dung ngt.thi phiên djch;
e) Các quyên khác theo quy djnh cüa pháp lut v khiu nai, t cáo.
2. Cong dan den khiu nai, to cáo, kin nghj, phãn ánh có các nghia vi
sau:
a) Xuât trInh giãy t& tüy than, giây üy quyên (iiéu có) nhu: Can cuc cong
dan, Giây chcing minh nhân dan hoc giây tä tciy than khác do ca quan nhá nixOc
có tharn quyên cap.
KhOng duc mang vu khI, hung khi, chAt gay cháy nâ, khâu hiu hOtC
bang ron vá nhcing vtt cong kênh váo tri sO Cc Hái quan tinh;
b) Co thai d dung mirc, tOn trQng, tuân thu sir hithng dn cüa ngtxOi tip
cong dan và nhân viên báo v. KhOng duc gay rOi an ninh, trt tir, xuyên t?c,
vu khOng, xüc p1iim uy tIn, danh dir ngu&i tiep cong dan;
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c) Cong dan dn nai tip cong dan phãi trInh bay trung thrc sr vic, nói
rô yêu cu, cung cap thông tin, tài 1iu lien quan den ni dung khiêu nai, to cáo,
kiên nghj, phãn ánh. Ton tr9ng sir htrâng dn cüa ngithi tiêp cOng dan;
d) Cong dan không dtrçic lçii dung quyn khiu nai, t6 cáo, kin nghj, phãn
ánh d xuyên tc, vu không, kIch dng gay mat trt tr ti nai tiép cOng dan hoc có
hành dng xâm hi, xüc phm, can trà ngi.r&i tiêp cong dan lam nhiêm vi;
d) Tnthng hçip Co nhiu ngu&i cüng khiu nai, t6 cáo, kin nghj, phán ánh
v mt nOi dung (tir 5 nguxi trô len) thi phái cir di din dé trinh bay ni dung
khiu nai, t cáo, kiên nghj, phán ánh vôi ngi.rYi tiêp cOng dan;
e) Không duqc ttx quay phim, chip ãnh, ghi am khi chtra cO sr dng '
cüa ngtrth tiêp cong dan;
g) Gi gin v sinh, trot tr, không di.rçic tr ' di chuyn hoc lam hu hông
tài san nai tiêp cong dan;
h) H& gi& tip cong dan, mi cOng dan phãi ra khôi tri sâ Ca quan Ciic
Hãi quan tinh (nai tiêp cOng dan), không &rc liru lai duOi bat k' hInh thtrc nào.
Ill. oOi vOi NGUOI TIEP CONG DAN:
Khi tip cong dan dn khiu ni, t cáo, kin nghj, phãn ánh, ngi.râi tip
cOng dan cO các quyên và trách nhim sau:
1. Ngirâi tip cong dan có quyên:
a) Yêu c.0 cong dan dn khiu ni, t6 cáo, kin nghj, phãn ánh tai trii so
Ciic Hal quan tinh nêu rO hQ ten, dachi, dan vj cOng tác hoc xuât trinh giây tO
tciy than, giây giOi thiu, giây üy quyên (nêu cO);
b) Yêu cAu cong dan có don trmnh bay rô rang nôi dung khi&i ni, t6 cáo,
kiên nghj, phán ánh cüa minh; cung cap thông tin, tài 1iu can thiêt cho vic tiêp
nh.n, thii l' vi vic;
c) Yéu cu ngix&i vi phm ni quy nai tip cong dan chm dth hành vi vi
phm; trong tnrOng hçip can thiet 1p bien ban ye vic vi phm và yéu cu co
quan chirc näng xr l theo quy djnh cüa pháp lut.
2. NgxOi tip cOng dan cO trách nhirn:
a) Mc trang phiic hal quan theo dOng quy dnh;
b) Co thai d dung mirc, tOn trQng cong dan, 1ng nghe, tip nhn dun
khiêu nai, tO cáo, kien nghj, phãn ánh hoc ghi chép day dü, chInh xác ni dung
ma ngu&i den khiêu nai, tO cáo, kiên nghj, phân ánh trInh bay. KhOng dtrc can
trO, gay phién ha cho cOng dan den khiéu ni, tO cao, kien nghj, phãn ánh;
c) Kiém tra giAy tO tüy than cüa cong dan (can ctrOc cong dan, ch(rng
minh thtr, giây giOi thiu, giây üy quyen hoc van ban cir ngixOi di din...);
d) Giãi thIch, hi.rOng dn chonguOi dn khiu nai, t6 cáo, kin nghj, phán
ánh chap hành chü truong, dixOng lôi, chmnh sách, pháp lut, ket lun, quyt djnh
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giãiquyêt dâ có hu hrc pháp Iut cüa co quan có thãm quyén; hthng dn ngi.ri
khiêu iii, to cao, kiên ngh, phán ánh den dng co quan hoc ngui có thãrn
quyên giái quyét;
d) Trong phrn vi trách nhirn trirc tip xCr 1' hoc phân !oai, chuyén dcin,
trInh nguôi có thârn quyên xCr 1' khiêu nai, to cáo, kiên nghj, phán ánh; thông
báo kêt qua th 1' khiêu nai, to cáo, kiên nghj, phàn ánh cho cong dan.
Kp thai báo cáo cho ThU tnràng dcm vj rnInh giái quyêt các vlxàng mac
khi tiêp cong dan;
e) Gui bI mt hç ten, dja chi, bUt tIch và nhirng thông tin cá nhãn khác cUa
ngr&i to cáo khi ngui tO cáo yêu câu.
IV. CAC TRUONG HOP TU CHOI TIEP:
1. Ngithi tiêp cong dan du'cic tir chôi tiêp nguOi den noi tiêp cOng dan
trong các truông hçrp sau:
a)Công dan trong tmnh trng không lam chU thxçc hành vi cUa minh do
dUng chat kIch thich, ngtthi mac bnh tarn than hoac mt bnh khác lam mat khá
nAng nhn t1urc hoc hn chê khá nãng diêu khiên hành vi cUa rninh;
b) Cong dan khiu nti, t cáo, kin nghj, phàn ánh v vi vic dã giãi
quyêt dUng chInh sách, pháp 1ut, di.rçc ca quan nhâ nuOc có thâm quyên kiêrn
tra, rà soát, thông báo bang van bàn và dã duc tiêp, giãi thjch, huOng dan
nhung vn Co tInh khiCu ni, to cáo, kiên nghj, phán ánh kéo dài.
2. Ngui tip cOng dan thrçc 1p biên bàn yêu cAu xtx l' ngithi den ncii
tiêp cOng dan trong các tru&ng hçip sau:
a) Ngi.ri có hành vi de dça, xUc phrn ca quail, dan vl, ngui tip cong
dan, ng.rii thi hánh Cong v1,j hoc có hành vi khác vi phm ni quy nai tiêp cOng
dan;
b) Nh&ng tnr&ng liçp khác theo quy dlnh cUa pháp lut./.
CIJC HA! QUAN TINH QUANG NINH
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