Gii quyt t cáo không thuc lnh vc t tng hình s ca công dân i vi
lc lng Công an nhân dân (phi là cán b thuc biên ch ca lc lng
Công an) ti Công an phng

Th tc

Trình t thc hin

Gii quyt t cáo không thuc lnh vc t tng hình s ca công dân i vi lc
lng Công an nhân dân (phi là cán b thuc biên ch ca lc lng Công
an)
Bc 1: Tip nhn, x lý thông tin t cáo: khi nhn c t cáo thì ngi gii quyt t cáo
có trách nhim phân loi (nu t cáo cán b công an xã, th trn không thuc
biên ch ca lc lng Công an nhân dân thì thc hin theo quy nh ti iu 12 Lut t
cáo) và x lý nh sau:
a) Nu t cáo thuc thm quyn gii quyt ca Trng Công an phng, th trn, Trng
n, trm Công an (gi chung là Trng Công an cp phng) thì trong thi hn 10
ngày, k t ngày nhn c n t cáo, phi kim tra, xác minh h, tên, a ch ca ngi t
cáo và quyt nh vic th lý hoc không th lý gii quyt t cáo, ng thi thông báo
cho ngi t cáo bit lý do vic không th lý, nu có yêu cu; trng hp phi kim tra,
xác minh ti nhiu a im thì thi hn kim tra, xác minh có th dài hn nhng
không quá 15 ngày.
b) Nu t cáo không thuc thm quyn gii quyt ca mình, nhng thuc trách
nhim gii quyt ca Công an nhân dân, thì trong thi hn 05 ngày làm vic k t
ngày nhn c, c quan, n v tip nhn t cáo phi chuyn n Th trng c quan Công
an có thm quyn gii quyt theo quy nh ti iu 5 Ngh nh s 91/2013/N-CP
ngày 12/8/2013 ca Chính ph quy nh v t cáo và gii quyt t cáo trong
Công an nhân dân xem xét, gii quyt; ng thi thông báo bng vn bn cho
ngi t cáo (nu h không yêu cu gi bí mt) và c quan Thanh tra Công an
cùng cp vi c quan có thm quyn gii quyt t cáo bit.
c) Nu t cáo không thuc thm quyn gii quyt thì trong thi hn 05 ngày làm
vic, k t ngày nhn c n t cáo, ngi tip nhn phi chuyn n t cáo cho c quan, t
chc, cá nhân có thm quyn gii quyt và thông báo cho ngi t cáo, nu có
yêu cu. Trng hp ngi t cáo n t cáo trc tip thì ngi tip nhn t cáo hng dn ngi t
cáo n t cáo vi c quan, t chc, cá nhân có thm quyn gii quyt.
Bc 2: Th lý, xác minh ni dung t cáo: Trng Công an cp phng
ban hành quyt nh th lý gii quyt t cáo (sau ây gi tt là quyt nh th lý). Vic
thay i, b sung ni dung quyt nh th lý phi thc hin bng quyt nh ca ngi gii
quyt t cáo. Trong trng hp ngi gii quyt t cáo tin hành xác minh thì trong
quyt nh th lý phi thành lp oàn xác minh t cáo hoc T xác minh t cáo (sau
ây gi chung là T xác minh) có t hai ngi tr lên, trong ó giao cho mt ngi
làm Trng oàn xác minh hoc T trng T xác minh (sau ây gi chung là T
trng T xác minh). Trong quá trình xác minh, T xác minh phi làm vic vi
ngi b t cáo, ngi t cáo; thu thp các tài liu liên quan n ni dung t cáo; báo
cáo kt qu xác minh… theo quy nh ti Thông t s 12/2015/TT-BCA, ngày
02/3/2015 ca B Công an quy nh quy trình gii quyt t cáo trong Công an
nhân dân.
Bc 3: Báo cáo kt qu xác minh và kt lun ni dung t cáo
a) D tho Báo cáo kt qu xác minh, t chc thông báo d tho Báo cáo kt qu
xác minh;
b) Hoàn chnh Báo cáo kt qu xác minh;
Các bc tin hành trên c thc hin theo quy nh ti Thông t s 12/2015/TTBCA, ngày 02/3/2015 ca B Công an quy nh quy trình gii quyt t cáo
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trong Công an nhân dân.
c) Kt lun ni dung t cáo:
Cn c Báo cáo kt qu xác minh ni dung t cáo, các thông tin, tài liu, chng c
có liên quan, i chiu vi các quy nh ca pháp lut, ngi có thm quyn gii quyt t
cáo ban hành Kt lun ni dung t cáo.
Bc 4: x lý t cáo ca ngi gii quyt t cáo: ngay sau khi có Kt lun v ni dung t
cáo, Trng Công an cp phng cn c kt qu xác minh, kt lun ni dung t cáo x
lý theo quy nh Thông t s 12/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 ca B Công
an quy nh quy trình gii quyt t cáo trong Công an nhân dân.
Bc 5: công khai kt lun ni dung t cáo
Trong thi hn 10 ngày, k t ngày ký Kt lun ni dung t cáo, quyt nh x lý
hành vi vi phm pháp lut b t cáo, ngi gii quyt t cáo có trách nhim công
khai Kt lun ni dung t cáo, Quyt nh x lý hành vi vi phm b t cáo theo quy
nh ti iu 12 Ngh nh s 91/2013/N-CP ngày 12/8/2013 ca Chính ph quy nh
v t cáo và gii quyt t cáo trong Công an nhân dân.
Trong trng hp ngi t cáo có yêu cu thì ngi gii quyt t cáo thông báo kt qu
gii quyt t cáo cho ngi t cáo, tr nhng thông tin thuc bí mt Nhà nc. Vic
thông báo kt qu gii quyt t cáo c thc hin bng mt trong hai hình thc sau:
(1) Gi kt lun ni dung t cáo, quyt nh, vn bn x lý t cáo cho ngi t cáo nu kt
lun, quyt nh, vn bn ó không có ni dung, thông tin thuc bí mt nhà nc, bí
mt ca ngành Công an;
(2) Gi vn bn thông báo tóm tt kt qu gii quyt t cáo theo ni dung t cáo cho
ngi t cáo bit, không a nhng ni dung, thông tin, tài liu thuc bí mt nhà nc,
bí mt ca ngành Công an vào vn bn thông báo.
Bc 6: Kt thúc vic gii quyt t cáo.
T trng T xác minh làm th tc kt thúc h s, trình ngi gii quyt t cáo ký quyt
nh kt thúc h s np lu theo quy nh.
T cáo trc tip hoc gi n t cáo qua ng bu in.
+ Thành phn h s:
a) Nhóm 1 gm các vn bn, tài liu sau: n t cáo hoc Biên bn ghi ni dung t
cáo trc tip; Quyt nh th lý, Quyt nh thành lp T xác minh; K hoch xác
minh t cáo; Báo cáo kt qu thm tra, xác minh ni dung t cáo; Kt lun ni
dung t cáo; các vn bn thông báo, x lý, kin ngh x lý t cáo.
b) Nhóm 2 gm các vn bn, tài liu sau: Các biên bn làm vic; vn bn, tài liu,
chng c thu thp c; vn bn gii trình ca ngi b t cáo; các tài liu khác có liên
quan n ni dung t cáo.
+ S lng h s: 01 (mt) b.
Thi hn gii quyt t cáo là 60 ngày, k t ngày th lý gii quyt t cáo; i vi v vic
phc tp thì thi hn gii quyt là 90 ngày, k t ngày th lý gii quyt t cáo. Trng hp
cn thit, ngi có thm quyn gii quyt t cáo có th gia hn gii quyt mt ln nhng
không quá 30 ngày; i vi v vic phc tp thì không quá 60 ngày.
Cá nhân, t chc.
a) Ngi có thm quyn quyt nh: Trng Công an cp phng.
b) C quan trc tip thc hin: Công an cp phng.
Kt lun ni dung t cáo và quyt nh x lý hành vi vi phm b t cáo.
Không.
Không.

Theo quy nh ti Khon 2 iu 20 Lut t cáo: Ngi có thm quyn không th lý gii
Yêu cu, iu kin thc hin th quyt t cáo trong các trng hp sau ây:
tc hành chính (nu có)
a) T cáo v v vic ã c ngi ó gii quyt mà ngi t cáo không cung cp thông tin,
tình tit mi; không phát hin du hiu vi phm pháp lut;

Cn c pháp lý ca th tc
hành chính

b) T cáo v v vic mà ni dung và nhng thông tin ngi t cáo cung cp không
có c s xác nh ngi vi phm, hành vi vi phm pháp lut;
c) T cáo v v vic mà ngi có thm quyn gii quyt t cáo không iu kin kim tra,
xác minh hành vi vi phm pháp lut, ngi vi phm.
+ Lut T cáo (Lut s 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011).
+ Ngh nh s 76/2012/N-CP, ngày 03/10/2012 ca Chính ph quy nh chi tit
mt s iu ca Lut T cáo.
+ Ngh nh s 91/2013/N-CP, ngày 12/8/2013 ca Chính ph quy nh v t cáo
và gii quyt t cáo trong Công an nhân dân.
+ Thông t s 10/2014/TT-BCA, ngày 04/3/2014 ca B Công an Quy nh
vic x lý, gii quyt t cáo và qun lý công tác gii quyt t cáo trong Công an
nhân dân.
+ Thông t s 12/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 ca B Công an quy nh
quy trình gii quyt t cáo trong Công an nhân dân.

