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1. MỤC ĐÍCH 

Quy định trình tự và phương pháp thống nhất trong việc tiếp nhận, phân loại, 
tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đảm bảo 
tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. 

  2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng cho quá trình tiếp nhận, phân loại, tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Bình. 

Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân) phối hợp với Thanh tra tỉnh, Phòng 
Nội chính và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy 
trình này. 

   3.  CƠ SỞ PHÁP LÝ, TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

− Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

− Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 

− Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 

− Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; 

− Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Khiếu nại; 

− Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Tố cáo; 

− Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

− Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về 
Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; 

− Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Bình Nhiệm kỳ 2011-2016 theo 
Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 của UBND tỉnh; 

− Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý tiếp dân, giải quyết đơn KN, TC 
theo Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh; 
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− Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của UBND tỉnh Quảng 
Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình; 

− Quyết định số 2268/QĐ-VPUBND ngày 26/11/2014 của Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức bộ máy của Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Bình; 

− Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về 
phê duyệt kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước 
trên địa bàn tỉnh. 

4.  ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 

− UBND:  Ủy ban nhân dân  

− VP:              Văn phòng  

− CT/PCT:      Chủ tịch/ Phó Chủ tịch 

− CVP/PCVP: Chánh Văn phòng/ Phó Chánh Văn phòng 

− KN:      Khiếu nại 

− TC:              Tố cáo 

− KN - PA:     Kiến nghị, phản ánh 

− TCD:           Tiếp công dân 

− HC-TC:       Hành chính - Tổ chức 

− BM:             Biểu mẫu 
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1. Lưu đồ 

Người thực hiện Trình tự thực hiện Mô tả  

 

Chuyên viên                  
Ban Tiếp công dân 

 

  

5.2.1 

 

Chuyên viên                  
Ban Tiếp công dân 

 

  

5.2.2 

 

Chuyên viên                   
Ban Tiếp công dân 

 

  

5.2.3 

 

Chuyên viên/Lãnh đạo                        
Ban Tiếp công dân 

 

  

5.2.4 

 
 

CVP/PCVP UBND tỉnh                         
/ CT/PCT UBND tỉnh 

 

  

5.2.5 

 

Phòng HC-TC/              
Ban Tiếp công dân 

 

  

5.2.6 

 

     
Tiếp nhận đơn 

 

 

Phân loại đơn 

Tham mưu 
xử lý đơn 

Dự thảo văn bản  
xử lý đơn 

Duyệt, ký văn bản 
xử lý đơn 

Gửi văn bản,  
lưu hồ sơ 
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5.2. Mô tả 

5.2.1. Tiếp nhận đơn  

1/ Chuyên viên tiếp nhận đơn KN, TC, KN- PA qua các nguồn sau: 

- Đơn gửi trực tiếp đến bộ phận Văn thư;  

- Đơn gửi qua dịch vụ bưu chính;           

- Đơn gửi trực tiếp đến UBND tỉnh hay cá nhân CT/PCT UBND tỉnh Quảng 
Bình được chuyển đến Ban Tiếp công dân để tham mưu xử lý; 

- Đơn do các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến theo quy định pháp luật. 

2/ Sau khi tiếp nhận đơn, Chuyên viên nhập thông tin vào phần mềm Quản lý 
tiếp dân, giải quyết đơn thư KN, TC (Phần mềm) để thực hiện việc phân loại, tham 
mưu xử lý và theo dõi kết quả xử lý ngay trên hệ thống Phần mềm. 

5.2.2. Phân loại đơn  

Đơn sau khi tiếp nhận được phân loại như sau: 

- Phân theo nội dung: Đơn khiếu nại; đơn tố cáo; đơn kiến nghị, phản ánh; 

- Phân loại theo điều kiện xử lý: Đơn đủ điều kiện xử lý; đơn không đủ điều kiện 
xử lý; 

- Phân loại theo thẩm quyền: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch 
UBND tỉnh; Đơn không thuộc quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Phân loại theo tiêu chí khác: Theo quy định tại khoản 4, 5, 6 - Điều 6 Thông tư 
số 07/2014/TT-TTCP.  

5.2.3. Tham mưu xử lý đơn 

1/ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sau khi tiếp nhận, phân loại đơn, nếu đủ điều kiện xử lý thì trong thời hạn 10 
ngày, kể từ ngày nhận được đơn, chuyên viên tham mưu xử lý theo đúng Quy trình 
xử lý của từng loại đơn tương ứng (KN, TC, KN-PA) được quy định tại Thông tư số 
07/2014/TT-TTCP. Các trường hợp xử lý cụ thể như sau: 

- Đối với đơn KN, TC, KN-PA đủ điều kiện thụ lý: Chuyên viên đề xuất Chủ 
tịch UBND tỉnh thụ lý giải quyết hoặc tham mưu chuyển Thanh tra tỉnh/ cơ quan 
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chuyên ngành nghiên cứu tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý giải quyết. Việc đề 
xuất thụ lý được thực hiện theo BM01.QT.01/TCD. 

- Việc thụ lý, giải quyết KN, TC, KN-PA được thực hiện theo trình tự, thủ tục,  
quy định của pháp luật và QT. 01/NC. 

- Đối với đơn KN, TC, KN-PA không đủ điều kiện thụ lý: Chuyên viên tham 
mưu, đề xuất trả lời hoặc hướng dẫn cho công dân theo từng trường hợp cụ thể. Việc 
tham mưu, đề xuất trả lời hoặc hướng dẫn được thực hiện theo BM02.QT.01/TCD. 

2/ Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sau khi tiếp nhận, phân loại đơn KN, TC, KN-PA, nếu đủ điều kiện xử lý mà 
không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thì trong thời hạn 05 
ngày, kể từ ngày nhận được đơn, chuyên viên tham mưu xử lý theo đúng Quy trình 
xử lý của từng loại đơn tương ứng được quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP. 
Các trường hợp xử lý cụ thể: 

- Đối với đơn khiếu nại: 

+ Đơn do công dân gửi: Chuyên viên xử lý đơn hướng dẫn người khiếu nại gửi 
đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Việc hướng dẫn chỉ thực 
hiện một lần đối với công dân theo BM03.QT.01/TCD. 

+ Đơn do các cơ quan, tổ chức khác chuyển đến: Chuyên viên xử lý đơn đề 
xuất Chủ tịch UBND tỉnh trả lại đơn. Văn bản trả lại đơn thực hiện theo 
BM04.QT.01/TCD. 

- Đối với đơn tố cáo:  

+ Đơn do công dân gửi: Chuyên viên xử lý đơn đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh 
chuyển đơn và các tài liệu kèm theo đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để được giải 
quyết theo quy định pháp luật. Việc chuyển đơn tố cáo được thực hiện theo 
BM05.QT.01/TCD. 

+ Đơn tố cáo thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20 Luật tố cáo: 
Chuyên viên không chuyển đơn, không đề xuất thụ lý mà có văn bản giải thích và trả 
lại đơn cho người tố cáo. 

+ Đơn tố cáo đối với đảng viên vi phạm quy định, Điều lệ của Đảng: Chuyên 
viên tham mưu xử lý theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, hướng dẫn của 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tỉnh ủy. 
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- Đối với đơn kiến nghị, phản ánh: 

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức khác: Chuyên viên 
tham mưu xử lý đơn đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đơn và các tài liệu kèm 
theo đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định pháp luật. 
Việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo BM06.QT.01/TCD. 

+ Đơn có nhiều nội dung khác nhau, thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan khác 
nhau: Chuyên viên xử lý đơn hướng dẫn người gửi đơn tách riêng từng nội dung để 
gửi đến đúng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Việc hướng dẫn được thực 
hiện theo BM07.QT.01/TCD. 

 5.2.4. Dự thảo văn bản xử lý đơn 

 Sau khi có ý kiến chỉ đạo cụ thể của CT/PCT UBND tỉnh về nội dung đề xuất 
xử lý đơn KN, TC, KN-PA đã trình, Chuyên viên tiến hành dự thảo văn bản xử lý 
đơn theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP (BM được liệt kê ở Mục 6 
của Quy trình này) và ý kiến chỉ đạo của CT/PCT UBND tỉnh trình Lãnh đạo Ban 
Tiếp công dân xem xét thẩm tra, sau đó hoàn chỉnh lại để trình ký theo thẩm quyền. 

 5.2.5. Duyệt,  ký văn bản xử lý đơn 

- Dự thảo văn bản trình CT/PCT UBND tỉnh ký ban hành, sau khi Lãnh đạo 
Ban TCD đã thẩm tra, nếu đã đúng, đầy đủ thủ tục thì trình CVP/PCVP UBND tỉnh 
xem xét trình CT/PCT UBND tỉnh duyệt, ký ban hành theo phân công công tác và 
Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Dự thảo văn bản trình CVP/CPVP UBND tỉnh ký ban hành, sau khi Lãnh đạo 
Ban TCD đã thẩm tra, nếu đã đúng, đầy đủ thủ tục thì trình CVP/PCVP UBND tỉnh 
duyệt, ký ban hành theo phân công và Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh.  

- Dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo Ban TCD ký, chuyên viên 
tham mưu soạn thảo có trách nhiệm kiểm tra nội dung, thể thức văn bản trước khi 
trình Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban duyệt, ký ban hành. 

5.2.6. Gửi văn bản xử lý, lưu hồ sơ 

- Văn thư Phòng TC-HC có trách nhiệm gửi văn bản xử lý đơn KN, TC, KN-
PA đã được CT/ PCT/CVP/PCVP UBND tỉnh ký ban hành theo Quy trình tiếp nhận 
và phát hành văn bản đi của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (QT.04/HC-TC). 
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- Sau khi tham mưu xử lý đơn, chuyên viên có trách nhiệm nhập thông tin vào 
Phần mềm, lập Hồ sơ công việc và lưu trữ đầy đủ theo quy định pháp luật, Quy chế 
làm việc của cơ quan. 

5.3. Theo dõi, báo cáo về tình hình xử lý đơn KN, TC, KN - PA 

Chuyên viên được phân công theo dõi địa bàn, lĩnh vực có trách nhiệm theo 
dõi, báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của CT/PCT/CVP/PCVP 
UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền về tình hình xử lý, giải quyết đơn KN, TC, 
KN- PA của công dân; đề xuất biện pháp chỉ đạo thực hiện bảo đảm đơn KN, TC, 
KN- PA của công dân được xem xét xử lý, giải quyết đúng quy định của pháp luật. 

6. BIỂU MẪU  

STT Ký hiệu Tên biểu mẫu 

1.  BM01.QT.01/TCD Phiếu đề xuất thụ lý đơn  

2.  BM02.QT.01/TCD Thông báo khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý 

3.  BM03.QT.01/TCD Công văn trả đơn và hướng dẫn công dân  

4.  BM04.QT.01/TCD Công văn trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền 

5.  BM05.QT.01/TCD Công văn chuyển đơn tố cáo 

6.  BM06.QT.01/TCD Công văn chuyển đơn KN-PA 

7.  BM07.QT.01/TCD Hướng dẫn đơn có nhiều nội dung  

7. HỒ SƠ LƯU 

STT Tên hồ sơ Nơi lưu Thời gian 

1.  Đơn KN, TC, KN- PA  Ban TCD Lâu dài 

2.  Đề xuất thụ lý/ Không thụ lý Ban TCD/HC-TC Lâu dài 

3.  Hướng dẫn/Trả đơn Ban TCD/HC-TC Lâu dài 

4.  Hồ sơ chuyển đơn Ban TCD/HC-TC Lâu dài 

5.  
Báo cáo đột xuất/ Định kỳ về tình hình 
xử lý đơn KN, TC, KN- PA 

Ban TCD Lâu dài 

8. PHỤ LỤC 



 

BM.01.01/TCD                                                                                                            15/10/2015 
 

(1)…………………………. 

(2)………………………… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:      /ĐX- ..... (3) ….., ngày…. tháng…. năm…. 

PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ ĐƠN ………………(4) 

Kính gửi: ………………………………………(5) 

Ngày ……/……./…………………………(2) nhận được đơn ……………………….…… (4) 

của ông (bà)………………………………………………………………………….……… 6) 

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

Nội dung đơn: .................................................................................................................... (7) 

Đơn đã được …………………….(8) giải quyết ngày ………/……../……… (nếu có) 

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, đề xuất thụ lý để giải quyết 

đơn ………………………………………..(4) của ông (bà) …………………………………(6) 
 

Phê duyệt của …… (5) 
 
 
 

Ngày….. tháng….. năm…... 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Lãnh đạo đơn vị đề xuất 
 
 

 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người đề xuất 
 
 

 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

_______________ 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý đơn. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý đơn. 

(4) Đơn khiếu nại hoặc đơn tố cáo hoặc đơn kiến nghị, phản ánh. 

(5) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. 

(6) Họ tên người khiếu nại hoặc người tố cáo hoặc người kiến nghị, phản ánh. 

(7) Trích yếu tóm tắt về nội dung đơn. 

(8) Người có thẩm quyền đã giải quyết (nếu có).

 
  



 

BM.02.01/TCD                                                                                                            15/10/2015 
 

(1)…………………………. 

(2)………………………… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:      /TB- ..... (3) ….., ngày…. tháng…. năm…. 

  

THÔNG BÁO 

Về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết 

Ngày……./……./………, …………. (2) nhận được đơn khiếu nại của ............................. (4) 

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

Nội dung đơn: ...................................................................................................……......... (5) 

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại và căn cứ quy định tại Điều 11 của Luật khiếu nại, đơn 

khiếu nại của ông (bà) không đủ điều kiện thụ lý giải quyết vì ............................................... (6) 

…………………………….(2) thông báo để .......................................................... (4)  

biết và bổ sung ........................................................................ (7) để thực hiện việc khiếu nại. 
 

 Nơi nhận: 
- (4); 

- Lưu: ..(2). 

Thủ trưởng, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

_______________ 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành thông báo. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành thông báo. 

(4) Họ tên người khiếu nại. 

(5) Trích yếu tóm tắt nội dung khiếu nại. 

(6) Nêu lý do không thụ lý giải quyết. 

(7) Nêu rõ thủ tục cần thiết theo quy định để được xem xét, giải quyết.

 
  



 

BM.03.01/TCD                                                                                                            15/10/2015 
 

(1)…………………………. 

(2)………………………… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:      /….(3) - ..... (4) ….., ngày…. tháng…. năm…. 

  

Kính gửi: ông (bà)…………………………………………(5) 

Ngày …../……/……., …………..(2) nhận được đơn của ông (bà) khiếu nại về việc 

.............................................................................................................................. (6) 

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại và căn cứ Luật khiếu nại, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP 
ngày 3 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khiếu 
nại, đơn khiếu nại của ông (bà) không thuộc thẩm quyền giải quyết của  

............................................................................................................................................ (2) 

................................................. (2) trả lại đơn và hướng dẫn ông (bà) gửi đơn khiếu 

nại đến ………………………………(7) để được giải quyết theo thẩm quyền. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT; … (4). 

Thủ trưởng, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

_______________ 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành văn bản hướng dẫn. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành văn bản hướng dẫn. 

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản hướng dẫn. 

(5) Họ tên người khiếu nại. 

(6) Trích yếu tóm tắt nội dung khiếu nại. 

(7) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 
  



BM.04.01/TCD                                                                                                            15/10/2015 
 

(1)…………………………. 

(2)………………………… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:      /….(3) - ..... (4) 
V/v trả lại đơn chuyển không đúng 

thẩm quyền 

….., ngày…. tháng…. năm…. 

  

Kính gửi: …………………………………………(5) 

Ngày …../……/……., ……………….. (2) nhận được văn bản ............................................. (6) 

chuyển đơn của ông (bà) …………………………. (7), địa chỉ................................................... 

Đơn có nội dung: .................................................................................................................... (8) 

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ theo quy định của pháp luật về khiếu nại, đơn của 

……………………(7) không thuộc thẩm quyền giải quyết của ............................................ (2) 

………………(2) trả lại đơn để ................. (5) chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT; … (4). 

Thủ trưởng, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

_______________ 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi văn bản trả lại đơn. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi văn bản trả lại đơn. 

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản trả lại đơn. 

(5) Họ tên người chuyển đơn hoặc tên cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyển đơn. 

(6) Trích yếu số, ký hiệu, ngày tháng năm văn bản chuyển đơn của (5). 

(7) Họ tên người có đơn. 

(8) Trích yếu nội dung đơn.  



 

BM.05.01/TCD                                                                                                            15/10/2015 
 

(1)…………………………. 

(2)………………………… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:      /….(3) - ..... (4) 

V/v chuyển đơn tố cáo 
….., ngày…. tháng…. năm…. 

  

Kính gửi: …………………………………………(5) 

Ngày …../……/……., …….. (2) nhận được đơn tố cáo của ông (bà) .................................. (6) 

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

Đơn có nội dung: ..................................................................................................................... (7) 

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của Luật tố cáo, ....................................... (2) 
chuyển đơn tố cáo của ông (bà) ………………………………(6) đến ......................... (5) để 

giải quyết theo quy định của pháp luật. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ….(6); 

- Lưu: VT; … (4). 

Thủ trưởng, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

_______________ 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành văn bản chuyển đơn tố cáo. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành văn bản chuyển đơn. 

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản chuyển đơn. 

(5) Chức danh thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 

(6) Họ tên người tố cáo. 

(7) Trích yếu nội dung tố cáo. 



BM.06.01/TCD                                                                                                            15/10/2015 
 

(1)…………………………. 

(2)………………………… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:      /….(3) - ..... (4) 

V/v chuyển đơn kiến nghị, phản ánh 
….., ngày…. tháng…. năm…. 

  

Kính gửi: …………………………………………(5) 

Ngày …../……/……., ………..(2) nhận được đơn của ông (bà) ......................................... (6) 

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

Đơn có nội dung: ................................................................................................................ (7) 

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, ....................... (2) 
chuyển đơn của ông (bà) ………………..(6) đến ...................... (5) để được xem xét, giải 

quyết. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ….(6); 

- Lưu: VT; … (4). 

Thủ trưởng, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

_______________ 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành văn bản chuyển đơn kiến nghị, phản ánh. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành văn bản chuyển đơn. 

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản chuyển đơn. 

(5) Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. 

(6) Họ tên người kiến nghị, phản ánh. 

(7) Trích yếu nội dung kiến nghị, phản ánh. 
 
 
 
 
 
 
 
  



BM.07.01/TCD                                                                                                            15/10/2015 
 

(1)…………………………. 

(2)………………………… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:      /HD - ….(3) ….., ngày…. tháng…. năm…. 

  

HƯỚNG DẪN 

Đơn có nhiều nội dung khác nhau thuộc nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

Ngày …../……/……., ………………..(2) nhận được đơn của ông (bà) ............................. (4) 

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

Sau khi xem xét nội dung đơn và thông tin, tài liệu kèm theo (nếu có), đơn của ông (bà) không 
thuộc thẩm quyền giải quyết của …………………………………… (2) Nội dung đơn của ông 

(bà) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan sau đây: 

- Nội dung ……………………… (5) thuộc thẩm quyền giải quyết của ............................. (6) 

- Nội dung ……………………… (5) thuộc thẩm quyền giải quyết của ............................. (6) 

- .............................................................. (7) Đề nghị ông (bà) viết tách các nội dung đơn như 

đã hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- ….….(4); 

- Lưu: VT; … (3). 

Thủ trưởng, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

_______________ 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành văn bản hướng dẫn. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành văn bản hướng dẫn. 

(4) Họ tên của người viết đơn. 

(5) Trích yếu nội dung khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị phản ánh. 

(6) Chức danh thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. 

(7) Các nội dung khác (nếu có). 

(8) Chức vụ người có thẩm quyền ký văn bản hướng dẫn. 

 
 
 
 
 
 
 
  




