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P. NGUYỄN THỊ MINH KHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 133/QĐ-UBND

P. Nguyễn Thị Minh Khai, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi
trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân
trên địa bàn Phƣờng Nguyễn Thị Minh Khai
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 8 năm 2020 của
UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi
trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Theo đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về trách nhiệm công khai
xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn Phường
Nguyễn Thị Minh Khai.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê, lãnh đạo UBND phường, công chức
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- TT Đảng ủy, HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Như Điều 3;
Gửi bản giấy:
- 17 tổ trưởng dân phố;
- Lưu: VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Hải
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ỦY BAN NHÂN DÂN
P. NGUYỄN THỊ MINH KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính
cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn Phƣờng Nguyễn Thị Minh Khai
(Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-UBND
Ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND Phường Nguyễn Thị Minh Khai)
Chƣơng I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về các hành vi, cơ sở xác định hành vi, quy trình thực
hiện xin lỗi, hình thức và cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức khi để
xảy ra các tình trạng: gây khó khăn, phiền hà hoặc sai sót, trễ hạn, bị thất lạc, bị mất,
bị hư hỏng hồ sơ trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá
nhân.
Điều 2. Đối tƣợng áp dụng
1. Cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn phường, bao gồm các bộ phận chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân phường; bộ phận được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa
phương như: công an phường, quân sự phường (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).
2. Cán bộ, công chức, người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1
Điều này.
3. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính.
4. Doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện thủ tục hành
chính theo quy định của pháp luật (nếu có).
Chƣơng II
CÁC HÀNH VI PHẢI CÔNG KHAI XIN LỖI, CƠ SỞ XÁC ĐỊNH
CÁC HÀNH VI PHẢI CÔNG KHAI XIN LỖI
Điều 3. Các hành vi phải công khai xin lỗi đối với cán bộ, công chức tiếp
nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
Đối với cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại
cơ quan, đơn vị có một trong các hành vi dưới đây thì phải công khai xin lỗi tổ chức,
cá nhân:

3
1. Có thái độ ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công sở; cửa
quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục
hành chính.
2. Không hướng dẫn cụ thể, đầy đủ bằng Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
để tổ chức, cá nhân phải đi lại từ 02 lần trở lên để hoàn thiện hồ sơ hoặc yêu cầu tổ
chức, cá nhân trực tiếp đến giải quyết, bổ sung hồ sơ đối với các thủ tục hành chính
được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
3. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết không thông qua Bộ phận tiếp nhận hồ
sơ và trả kết quả ( Bộ phận Một cửa) theo quy định (đối với các thủ tục hành chính
bắt buộc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa); trực tiếp gặp tổ chức, cá nhân
để hướng dẫn, bổ sung hồ sơ hoặc giao trả kết quả giải quyết không thông qua Bộ
phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
4. Tiếp nhận hồ sơ nhưng không viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
(trừ trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 16 và khoản 4, Điều 17 Nghị định
số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). Hẹn ngày trả kết
quả, hẹn lại ngày trả kết quả bằng lời nói, không thông qua phiếu hẹn, phiếu hướng
dẫn theo quy định. Hẹn ngày trả kết quả hoặc hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức, cá
nhân vượt quá thời gian quy định mà không có lý do chính đáng.
5. Từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan,
đơn vị mà không có lý do chính đáng.
6. Từ chối thực hiện hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ, thu phí, lệ phí
ngoài quy định của pháp luật.
7. Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ
chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi.
8. Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn.
9. Để xảy ra sai xót trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
10. Để bị mất, bị thất lạc hoặc hư hỏng hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hồ sơ đã tiếp
nhận của tổ chức, cá nhân.
Điều 4. Các hành vi phải công khai xin lỗi đối với ngƣời đứng đầu của cơ
quan, đơn vị
Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị (được người
đứng đầu ủy quyền, phân giao nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết thủ tục hành chính) có
một trong các hành vi dưới đây thì phải công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân:
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1. Chậm ký, duyệt hồ sơ do bộ phận chuyên môn trình, dẫn đến trễ hẹn trả kết
quả cho cá nhân, tổ chức.
2. Đặt thêm các quy định về điều kiện và thành phần hồ sơ, phí, lệ phí ngoài quy
định.
3. Từ chối việc ký, duyệt hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết mà không có lý do
chính đáng bằng văn bản.
Điều 5. Cơ sở xác định hành vi phải xin lỗi
1. Thông qua phần mềm Một cửa điện tử hoặc trong phiếu hẹn trả kết quả.
2. Thông qua ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân qua Hòm thư góp ý đặt tại
trụ sở cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua thư phản ánh gửi đến cơ
quan, đơn vị.
3. Thông qua ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân qua số điện thoại Chủ tịch
UBND phường: 0912.062.573; Văn phòng UBND phường 0209.3870.265 hoặc bằng
văn bản đến UBND phường.
4. Thông qua ý kiến phản ánh qua tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp hoặc các cuộc đối thoại trực tiếp của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa
phương với cá nhân, tổ chức.
5. Qua phiếu khảo sát ý kiến của tổ chức, cá nhân về chất lượng giải quyết thủ
tục hành chính.
6. Qua các tin, bài viết phản ánh trên báo, đài và các phương tiện thông tin đại
chúng khác.
7. Phát hiện qua kiểm tra thực tế và các cơ sở xác định khác.
Điều 6. Quy trình thực hiện xin lỗi
1. Trường hợp phải xin lỗi do giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn (quy
định tại khoản 8, Điều 3 và khoản 1, Điều 4 của Quy định này): Trong thời hạn chậm
nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận có cán bộ, công chức có hành vi phải xin
lỗi phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận Một cửa và gửi văn bản xin lỗi tổ chức,
cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu
Phiếu đề nghị gia hạn thời gian giải quyết. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực
hiện không quá một lần.
Căn cứ Phiếu đề nghị gia hạn thời gian giải quyết, Bộ phận giải quyết Thủ tục
hành chính (TTHC) điều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin
một cửa điện tử, đồng thời gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân qua thư điện tử, tin
nhắn, điện thoại hoặc mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có).
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2. Trường hợp phải xin lỗi do để bị mất, bị thất lạc hoặc hư hỏng hồ sơ, giấy tờ
liên quan đến hồ sơ đã tiếp nhận của tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC
(quy định tại khoản 10, Điều 3 của Quy định này) thì cá nhân có liên quan có trách
nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân có hồ sơ, giấy tờ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư
hỏng và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để khắc phục hậu quả; xác định cá nhân đã
làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ để quy trách nhiệm chi trả mọi chi phí phát sinh trong
việc xin cấp lại hồ sơ, giấy tờ, các trách nhiệm khác có liên quan và xin lỗi tổ chức, cá
nhân về sự cố này. Trường hợp làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ liên quan đến hành vi
vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm cá nhân có hành
vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp phải xin lỗi tại các khoản: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Điều 3 và khoản 2, 3
Điều 4 của Quy định này: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông
tin phản ánh qua các cơ sở xác định hành vi phải xin lỗi tại Điều 5 của Quy định này,
lãnh đạo UBND phường thực hiện việc kiểm tra, xác minh thông tin và chịu trách
nhiệm về kết quả xác minh thông tin và ban hành văn bản chỉ đạo về các nội dung có
liên quan; cán bộ, công chức có hành vi phải xin lỗi thực hiện việc kiểm tra, xác minh
thông tin và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh thông tin.
Nếu thông tin phản ánh là chính xác, cán bộ, công chức có hành vi phải xin lỗi,
phải thực hiện công khai xin lỗi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết
quả xác minh, theo các hình thức, cách thức quy định tại Chương III, Quy định này.
Nếu thông tin phản ánh không đúng hoặc không có cơ sở để xác định hành vi
phải xin lỗi của cán bộ, công chức thì lãnh đạo UBND phải có văn bản thông báo lại
cho tổ chức, cá nhân có ý kiến phản ánh được biết.
4. Trường hợp phải xin lỗi do để xảy ra sai xót trong kết quả giải quyết thủ tục
hành chính (quy định tại khoản 9, Điều 3 của Quy định này), nếu lỗi thuộc về cán bộ,
công chức thì phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc đính chính sai sót và phải
chịu mọi chi phí liên quan đến sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc đính chính.
5. Văn bản xin lỗi công khai (quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này) phải
có các nội dung: Địa chỉ cơ quan, đơn vị; Họ và tên, chức vụ của người đại diện;
Hành vi phải xin lỗi; Giải thích nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục; xác
nhận và đóng dấu.
Chƣơng III
HÌNH THỨC, CÁCH THỨC CÔNG KHAI XIN LỖI
Điều 7. Hình thức công khai xin lỗi
Việc xin lỗi tổ chức, cá nhân được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:
1. Xin lỗi trực tiếp.
2. Xin lỗi bằng văn bản.
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Điều 8. Công khai xin lỗi bằng văn bản
1. Cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức có hành vi phải xin lỗi một trong các
hành vi quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy định này phải có văn bản xin lỗi tổ chức, cá
nhân (hoặc đại diện của tổ chức, cá nhân).
2. Văn bản xin lỗi được lập thành 02 bản, 01 bản gửi cho tổ chức, cá nhân; 01
bản niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan trong thời hạn 05 ngày
làm việc. Đồng thời, đăng tải văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân lên Trang thông tin
điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có).
Điều 9. Công khai xin lỗi trực tiếp
1. Cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức có hành vi phải xin lỗi có trên ba hành
vi vi phạm các quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy định này, cùng một thủ tục hành
chính đối với cùng một tổ chức, cá nhân phải thực hiện xin lỗi công khai trực tiếp với
tổ chức, cá nhân (hoặc đại diện của tổ chức, cá nhân).
2. Cách thức công khai xin lỗi trực tiếp
a) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh, cơ quan, đơn vị có cán
bộ, công chức có hành vi phải xin lỗi phát hành văn bản hoặc trực tiếp mời đại diện tổ
chức, cá nhân đến nhà văn hóa tổ nơi người được xin lỗi cư trú để thực hiện việc công
khai xin lỗi, có sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố nơi người được xin lỗi cư trú.
Nếu đại diện tổ chức, cá nhân không đến được nhà văn hóa tổ nơi người được
xin lỗi cư trú theo văn bản thì cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức có hành vi phải
xin lỗi phải trao đổi, thống nhất với người được xin lỗi lựa chọn thời gian khác để
thực hiện việc công khai xin lỗi.
b) Nếu hành vi phải xin lỗi của cán bộ, công chức được phát hiện trước thời gian
hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân thì cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức có hành
vi phải xin lỗi phải thực hiện việc xin lỗi công khai trực tiếp tại thời điểm trả kết quả
cho tổ chức, cá nhân.
Chƣơng IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Công chức Văn phòng – Thống kê
1. Hướng dẫn công chức Bộ phận Một cửa tổ chức thực hiện Quy định này bảo
đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
2. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này tại cơ quan, đơn vị trên địa
bàn phường; kịp thời báo cáo, đề xuất chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét, xử
lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Đánh giá vào Chỉ số Cải cách thủ tục hành
chính.
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3. Nghiên cứu, xem xét bổ sung Quy chế thi đua khen thưởng của phường đối
với các cá nhân vi phạm quy định này gắn với việc đánh giá Chỉ số Cải cách hành
chính.
Điều 12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phƣờng
1. Phổ biến, quán triệt Quy định này đến cán bộ, công chức trong cơ quan, các tổ
trưởng dân phố để thực hiện; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc cán bộ, công
chức thực hiện nghiêm túc Quy định này.
2. Chỉ đạo niêm yết công khai Quy định này tại Bộ phận Một cửa và nơi tiếp
công dân của cơ quan.
3. Chỉ đạo thực hiện kiểm tra thường xuyên hòm thư góp ý và tổ chức kiểm tra
xác minh các phản ánh của các tổ chức, cá nhân để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi
vi phạm của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý. Xử lý nghiêm đối với các cán bộ,
công chức vi phạm Quy định này, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng gây khó khăn,
phiền hà và chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
4. Quản lý, theo dõi chặt chẽ các trường hợp phải xin lỗi, việc thực hiện xin lỗi
công khai và các biện pháp khắc phục hành vi vi phạm.
5. Báo cáo tình hình và kết quả xử lý các hành vi vi phạm về Ủy ban nhân dân
thành phố tại báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ hàng quý, năm theo quy
định.
6. Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng
đầu nếu thanh tra công vụ phát hiện cơ quan để xảy ra tình trạng bao che các hành vi
phải xin lỗi hoặc thực hiện không nghiêm túc Quy định này.
Điều 13. Điều khoản thi hành
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các cán bộ,
công chức phản ánh bằng văn bản về Văn phòng HĐND-UBND phường để tổng hợp
báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân phường xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình
hình thực tiễn tại địa phương./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Hải

