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iếp công dân 
là nhiệm vụ 
quan trọng 

của các cơ quan, tổ 
chức trong hệ thống 
chính trị nước ta. 
Thông qua hoạt 
động này, các cơ 
quan, tổ chức của 
Nhà nước nước nắm được tâm tư, nguyện vọng 
và những vấn đề trở ngại, khó khăn của người 
dân. Cũng qua hoạt động này, các cơ quan của 
Nhà nước tiếp nhận được những vấn đề mà 
thực tế đang nảy sinh, để từ đó điều chỉnh văn 
bản, điều chỉnh hoạt động nhằm phục vụ tốt 
nhất đối với người dân thể hiện rõ bản chất nhà 
nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Những năm qua, công tác tiếp công dân 
đã được các cơ quan trong hệ thống chính trị 
quan tâm, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn 
thể đã nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm 
tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. 
Các cơ quan nhà nước đã ban hành nhiều văn 
bản chỉ đạo hoạt động này, đồng thời thành lập 
tổ chức, bố trí công chức tiếp công dân, nhiều 
nơi đã bố trí trụ sở tiếp công dân, ban hành nội 
quy, quy chế tiếp công dân. Tuy nhiên, bên 
cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp 
công dân của các cơ quan, tổ chức và trụ sở 
tiếp công dân của các cấp còn hạn chế, chưa 
đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Cụ thể 
như, nhận thức của một số tổ chức cơ sở đảng, 
của một bộ phận cán bộ, công chức về ý nghĩa, 
tầm quan trọng của việc tiếp công dân chưa 
đúng mức, thái độ khi tiếp công dân chưa thực 
sự cởi mở, tôn trọng thể hiện tinh thần trách 
nhiệm và chưa gắn thiết thực với giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; còn tình trạng né tránh, hình 
thức, chưa hiệu quả trong giải quyết khiếu nại. 
Tên gọi, mô hình, địa điểm làm việc, bộ máy 
của bộ phận (hay tổ chức) tiếp công dân…còn 
những thiếu sót, thiếu đồng bộ. Còn hạn chế 
trong kế hoạch tiếp công dân thường xuyên với 
tiếp công dân đột xuất giải quyết các vấn đề 

bức thiết có nhiều 
người tham gia. Đội 
ngũ làm công tác tiếp 
công dân còn hạn chế 
về kiến thức, kỹ năng, 
phương pháp; người 
đứng đầu cơ quan, đơn 
vị chưa bố trí thời gian 
cần thiết để tiếp công 

dân theo tinh thần tại Nghị định 64/2014/NĐ-
CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; chế độ, 
chính sách đãi ngộ cho họ còn nhiều bất cập.  

Với những kết quả đã được và những 
những yếu kém, hạn chế trong quá trình tiếp 
công dân thời gian qua, để đáp ứng được yêu 
cầu cao hơn của hoạt động này, đòi hỏi phải 
khẩn trương  triển khai thực hiện Luật Tiếp 
công dân một cách có hiệu quả trong đời sống 
thực tiễn.  

Mặt khác, Nhà nước cũng đã ban hành 
các văn bản pháp luật về tiếp công dân như, 
Quy chế Tổ chức tiếp công dân ban hành kèm 
theo Nghị định số 89/CP ngày 7/8/1997 của 
Chính phủ, trong đó quy định về tổ chức, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động của trụ 
sở, bộ phận làm công tác tiếp dân. Nghị định 
136 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Nghị định 
76 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một 
điều của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (năm 
2011)… Tuy nhiên, giữa những văn bản này 
còn có nội dung chưa thống nhất; trách nhiệm 
của người đứng đầu cơ quan, của công chức 
trong hoạt động tiếp công dân chưa được quy 
định đầy đủ và rõ ràng; tiêu chuẩn, chế độ 
chính sách đối với người tiếp công dân chưa 
được quy định cụ thể. Để góp phần đổi mới 
công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả của 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày 
25/11/2013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Tiếp 
công dân. Với 9 chương, 36 điều  Luật Tiếp 
công dân được xây dựng trên cơ sở tổng kết 
thực tiễn tình hình tiếp công dân, kế thừa các 
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 quy định còn phù hợp của Luật Khiếu nại, Luật 

Tố cáo, Nghị định số 89/CP ngày 08/7/1997 về 
ban hành Quy chế Tổ chức tiếp công dân và 
các văn bản pháp luật khác quy định về vấn đề 
này.  

Để đáp ứng yêu cầu của công tác tiếp 
công dân trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi 
khách quan là phải ban hành Luật Tiếp công 
dân. Luật Tiếp công dân đã được Quốc hội ban 
hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 
năm 2014, gồm 9 chương 36 điều được coi là 
đạo luật điều chỉnh đầy đủ nhất về tổ chức và 
hoạt động tiếp công dân. Theo đó, Luật quy 
định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và 
nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh, trách nhiệm của người tiếp 
công dân; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân 
tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị; điều kiện bảo đảm cho hoạt 
động tiếp công dân; quy định về tiếp đại diện 
của cơ quan, tổ chức, tiếp người nước ngoài 
đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.  

Ngoài những nội dung chính nêu trên, 
Luật Tiếp công dân còn quy định về nguyên 
tắc tiếp công dân, quản lý công tác tiếp công 
dân, các hành vi bị nghiêm cấm, những trường 
hợp được từ chối tiếp công dân. Hủy bỏ hiệu 
lực thi hành tại chương V của Luật Khiếu nại, 
tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 
và Luật số 58/2005/QH11, Chương V của Luật 
khiếu nại số 02/2011/QH13. 

Để triển khai thực hiện Luật và Nghị 
định 64 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 
Luật tiếp công dân, ngày 21/8/2014, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch 
số 2869, về triển khai thực hiện luật. Theo đó, 
Chủ tịch UBND các cấp đều phải ban hành 
quyết định thành lập bộ phận tiếp công dân của 
cấp mình. 

Ở cấp tỉnh, chuyển phòng tiếp công dân 
của Thanh tra tỉnh qua Ban tiếp công dân trực 
thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát, 
kiện toàn, bổ sung thêm đội ngũ công chức làm 
nhiệm vụ tiếp công dân của Ban tiếp công dân 
tỉnh. 

Các cơ quan chuyên môn (sở, ban, 
phòng…) trực thuộc UBND cấp tỉnh và cấp 
huyện, bố trí một công chức của Ban Thanh tra 
kiêm nhiệm làm công tác tiếp công dân. Đối 
với cấp xã, do Chủ tịch UBND cấp xã quyết 
định cứ cán bộ giúp chủ tịch UBND cấp xã 
chịu trách nhiệm tiếp công dân. 

Như vậy, về cơ cấu thì ở các cấp hành 
chính, các đơn vị trực thuộc UBND các cấp 
đều được bố trí bộ phận hoặc một công chức 
làm nhiệm vụ tiếp công dân. Việc thành lập các 
tổ chức, cá nhân tiếp công dân này một mặt 
vừa phù hợp với luật pháp hiện hành, mặt khác 
cho thấy sự nhận thức đúng đắn của đội ngũ 
lãnh đạo ở tỉnh Quảng Trị về vị trí, vai trò và 
tầm quan trọng của việc tiếp công dân. 

Có thể nói, Luật Tiếp công dân đã quán 
triệt và cụ thể hóa đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân. 
Việc triển khai tích cực thực hiện Luật tiếp 
công dân để luật này đi vào cuộc sống góp 
phần giải quyết những bất cập đang đặt ra 
trong thực tiễn về công tác tiếp công dân; xây 
dựng được cơ chế hữu hiệu, tạo điều kiện 
thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh một cách đầy 
đủ, dân chủ, là một nhiệm vụ chính trị của các 
cơ quan hành chính nói riêng và của cả hệ 
thống chính trị ở địa phương nói chung.  

Tuy nhiên, bên cạnh việc ghi nhận 
quyền của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh thì luật cũng đã quy định rõ trách 
nhiệm và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, 
phản ánh. Như vậy, giữa quyền và nghĩa vụ 
của cả hai bên (bên khiếu nại, phản ánh và bên 
tiếp công dân) được quy định khá đầy đủ và 
chặt chẽ hơn so với những quy định trước đây 
về tiếp công dân tại Chương V của Luật khiếu 
nại số 02/2011/QH13. 

 Tiếp công dân là một hoạt động hết sức 
quan trọng và cần thiết, nhất là trong giai đoạn 
chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân./. 
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