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chỉnh những quy ñịnh của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Nội quy này. Nếu vi
phạm thì tùy theo tính chất, mức ñộ sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật.
III. ðỐI VỚI CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN

1. Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân phải chấp hành các quy ñịnh của
pháp luật về tiếp công dân.
2. Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc
giấy tờ khác; cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan.
3. Có thái ñộ ñúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận ñơn khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, ghi chép ñầy ñủ, chính xác nội dung công dân phản
ánh trình bày.
4. Giải thích, hướng dẫn cho công dân ñến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh chấp hành chủ trương, ñường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết ñịnh giải
quyết ñã có hiệu lực pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; hướng
dẫn công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ñến ñúng cơ quan, tổ chức hoặc
người có thẩm quyền giải quyết.
5. Trong phạm vi trách nhiệm trực tiếp xử lý, phân loại, chuyển ñơn, trình
người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả
xử lý cho công dân.
6. Giữ bí mật họ tên, ñịa chỉ, bút tích và những thông tin khác của người tố cáo
khi người tố cáo yêu cầu.
7. Yêu cầu công dân vi phạm Nội quy tại trụ sở Tiếp công dân chấm dứt hành
vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và ñề nghị cơ
quan chức năng xử lý theo quy ñịnh của pháp luật.
IV. CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI KHÔNG TIẾP TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG
DÂN TỈNH

1. Công dân trong tình trạng không làm chủ ñược hành vi hoặc ñã ñược cơ
quan có thẩm quyền xác ñịnh mắc bệnh tâm thần và một số bệnh khác làm mất khả
năng nhận thức hoặc khả năng ñiều khiển hành vi của mình.
2. Công dân khiếu nại, tố cáo về những vụ việc ñã ñược giải quyết ñúng chính
sách, pháp luật, ñã ñược kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản.
3. Người có hành vi ñe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, ñơn vị, cán bộ tiếp
công dân, người thi hành công vụ hoặc vi phạm Nội quy Tiếp công dân.
4. Lợi dụng quyền tự do dân chủ lôi kéo, xúi giục, kích ñộng người khác nhằm
gây rối, xuyên tạc, nói xấu ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
5. Những trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật./.

