
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-CTK Đà Nẵng, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Nội quy tiếp công dân 

 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư.  

 Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê thành 

phố Đà Nẵng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân của 

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp; Trưởng các phòng nghiệp vụ, 

Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực, quận thuộc Cục và các tổ chức, cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Tổng cục Thống kê (để b/c); 
- Lãnh đạo Cục Thống kê; 

- Lưu: VT, TKTH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

                      Trần Văn Vũ 



 

 

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN CỦA  

CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CTK  

ngày     tháng 6 năm 2021 của Cục trưởng Cục Thống kê) 

 

Điề     T        iếp   n    n 

1. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng (viết tắt là: Cục Thống kê) tiếp công 

dân thường xuyên trong các ngày làm việc; Cục trưởng Cục Thống kê tiếp c ng 

dân vào thứ 5 hàng tuần; trường hợp tr ng vào ngày ngh , ngày l , ngày tết ho c 

do Cục trưởng Cục Thống kê  ận c ng tác đột xu t th  được tổ chức vào ngày 

làm việc tiếp theo  Tiếp c ng dân đột xu t khi c  yêu cầu kh n thiết  

2  Đị  điểm tiếp c ng dân: Cục Thống kê (số    , đường Hoàng Diệu, 

phường B nh Hiên, Thành phố Đà Nẵng). 

 Điề     T  i  i n  iếp   n    n 

   Buổi sáng  ắt đầu từ 08 giờ 00 phút đến  1 giờ 00 phút; 

   Buổi chiều  ắt đầu từ    giờ 00 phút đến  7 giờ 00 phút. 

 Điề  3  Q yền và n  ĩ  vụ  ủ  n ư i đến k iế  nại,  ố  áo, kiến n  ị, 

p ản án  

   Khi đến nơi tiếp c ng dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

c  các quyền s u đây: 

 ) Tr nh  ày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

 ) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên qu n đến khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh củ  m nh; 

c) Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật với người tiếp c ng dân; 

d) Nhận th ng  áo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh; 

đ) Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kh ng sử dụng 

th ng thạo tiếng Việt th  c  quyền sử dụng người phiên dịch; 

e) Các quyền khác theo quy định củ  pháp luật về khiếu nại, tố cáo  

   Khi đến nơi tiếp c ng dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

c  các nghĩ  vụ s u đây: 

 ) Nêu rõ họ tên, đị  ch  ho c xu t tr nh gi y tờ t y thân, gi y ủy quyền 

(nếu c ); 
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 ) C  thái độ đúng mực, t n trọng đối với người tiếp c ng dân; 

c) Tr nh  ày trung thực sự việc, cung c p th ng tin, tài liệu liên qu n đến 

nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký ho c điểm ch  xác nhận 

những nội dung tr nh  ày đã được người tiếp c ng dân ghi chép lại; 

d) Nghiêm ch nh ch p hành nội quy tiếp c ng dân và hướng dẫn củ  người 

tiếp c ng dân; 

đ) Trường hợp nhiều người c ng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 

một nội dung th  phải cử người đại diện để tr nh  ày nội dung khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh; 

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo củ  m nh  

Điề  4  Trá   n iệm  ủ  n ư i  iếp   n    n 

   Khi tiếp c ng dân, người tiếp c ng dân phải  ảo đảm tr ng phục ch nh 

tề, đeo thẻ c ng chức ho c ph  hiệu theo quy định. 

   Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, 

đị  ch  ho c xu t tr nh gi y tờ t y thân, gi y ủy quyền (nếu c ); c  đơn ho c 

tr nh  ày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung c p thông 

tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc  

   C  thái độ đúng mực, t n trọng c ng dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ho c ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà 

người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tr nh  ày  

   Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh ch p hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định 

giải quyết đã c  hiệu lực pháp luật củ  cơ qu n c  th m quyền; hướng dẫn người 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ qu n ho c người c  th m 

quyền giải quyết  

5  Trực tiếp xử lý ho c phân loại, chuyển đơn, tr nh người c  th m quyền 

xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; th ng  áo kết quả xử lý khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho c ng dân  

6  Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp c ng dân ch m dứt hành vi vi 

phạm; trong trường hợp cần thiết, lập  iên  ản về việc vi phạm và yêu cầu cơ 

qu n chức năng xử lý theo quy định củ  pháp luật  

Điề  5  N ữn   rư n   ợp đượ   ừ   ối  iếp   n    n 

Người tiếp c ng dân được từ chối tiếp người đến đị  điểm tiếp c ng dân 

trong các trường hợp s u đây: 

   Người trong t nh trạng s y do d ng ch t kích thích, người mắc  ệnh tâm 

thần ho c một  ệnh khác làm m t khả năng nhận thức ho c khả năng điều khiển 

hành vi củ  m nh  
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   Người c  hành vi đe dọ , xúc phạm cơ qu n, tổ chức, đơn vị, người tiếp 

c ng dân, người thi hành c ng vụ ho c c  hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp 

công dân. 

   Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp 

luật, được cơ qu n nhà nước c  th m quyền kiểm tr , rà soát, th ng  áo  ằng 

văn  ản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố t nh khiếu nại, tố 

cáo kéo dài. 

   Những trường hợp khác theo quy định củ  pháp luật / 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                            Trần Văn Vũ 
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