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        Số:  4229 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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     Phan Thiết, ngày   15 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế thực hiện Chuyên mục “Hỏi - Đáp” 

trên Trang Thông tin điện tử thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tại Công văn số 

440/CV-VHTT ngày 02/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện Chuyên 
mục “Hỏi - Đáp” trên Trang Thông tin điện tử thành phố Phan Thiết. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                      
- Như Điều 3; 

- CT, PCT. UBND tp; 
- Phó Văn phòng; 

- Đăng tải Trang TTĐT tp; 
- Lưu: VT, QTM, VX (L).   

        

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 

 

 

 



QUY CHẾ 
Thực hiện Chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Trang thông tin  

điện tử thành phố Phan Thiết 
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /6 /2022 

của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về việc thực hiện chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên 
Trang Thông tin điện tử thành phố Phan Thiết; bao gồm việc tiếp nhận, phân 

loại, xử lý và trả lời câu hỏi của các cá nhân, tổ chức về các quy định, nội dung 

thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của UBND thành phố Phan Thiết. 

Quy chế này không áp dụng đối với việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến 
nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định về thủ tục hành chính và 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức. 

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, ban, ngành thuộc thành phố 

và các công chức tham gia thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, trả lời ý kiến của cá 

nhân, tổ chức trên Trang Thông tin điện tử thành phố. 

Ngay sau khi tiếp nhận câu hỏi, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp 

với Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuyển câu hỏi cho Lãnh đạo 

UBND thành phố chỉ đạo, phân công bộ phận tham mưu trả lời. 

Điều 2. Nguyên tắc trả lời ý kiến trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp” 

1. Nội dung trả lời phải rõ ràng, đầy đủ những nội dung được nêu trong 
câu hỏi của cá nhân, tổ chức; đồng thời, phải đảm bảo đúng theo quy định của 

pháp luật. 

2. Các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức được giao tham mưu trả lời 
phải nhanh chóng thực hiện đúng thời hạn theo quy định tại Điều 4 Quy chế này. 

3. Nội dung trả lời cho các cá nhân, tổ chức phải được Lãnh đạo UBND 

thành phố phụ trách lĩnh vực xem xét, ký duyệt trước khi đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử thành phố. 

Điều 3. Tiếp nhận câu hỏi: 

1. Địa chỉ nhận câu hỏi là Hộp thư điện tử (phanthiet@binhthuan.gov.vn) 
hoặc hỏi trực tiếp trong Chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Trang Thông tin điện tử 
thành phố (phanthiet.binhthuan.gov.vn). 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin phân công cho công chức tiếp nhận câu 

hỏi trên Hộp thư điện tử và trong Chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Trang Thông 

tin điện tử thành phố, tần suất tiếp nhận câu hỏi tối thiểu 2 lần/ngày làm việc 

(sáng, chiều). 
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Điều 4. Xử lý, trả lời câu hỏi 

1. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì xử lý có trách nhiệm tham 
mưu nội dung trả lời câu hỏi liên quan đến lĩnh vực quản lý của mình và chịu 
trách nhiệm về các câu trả lời đó. 

2. Thời gian tham mưu trả lời: 

- Chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được sự 

phân công); các cơ quan, đơn vị phải có báo cáo nội dung xử lý trả lời trình 

Lãnh đạo UBND thành phố phụ trách xem xét, phê duyệt và thông tin trả lời 

cho người hỏi về tiến độ xử lý, thời gian dự kiến trả lời để người hỏi thuận 

tiện the dõi. 

- Trường hợp nội dung câu hỏi có liên quan đến lĩnh vực tham mưu của 
nhiều cơ quan, đơn vị thì thời gian có thể kéo dài hơn nhưng không vượt quá 
thời gian quy định xử lý văn bản đến theo quy chế làm việc của UBND thành 

phố. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu trả lời có trách nhiệm phối 

hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu nội dung trả lời. 

- Trường hợp câu hỏi có liên quan nhiều cơ quan, đơn vị khác (không 
thuộc thẩm quyền UBND thành phố mà thuộc chức năng của các Sở, ngành của 

tỉnh,…) cần xin ý kiến; trong vòng 03 ngày làm việc, cơ quan, đơn vị được giao 

chủ trì tham mưu phải có thông tin trả lời cho người hỏi về tiến độ xử lý, thời 

gian dự kiến trả lời để người hỏi thuận tiện theo dõi. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Văn phòng HĐND và UBND 

thành phố có trách nhiệm gửi nội dung trả lời đã được phê duyệt vào địa chỉ 

thư điện tử mà các tổ chức, cá nhân hỏi (nếu có) và đăng lên Chuyên mục 

“Hỏi - Đáp” trên Trang Thông tin điện tử thành phố trong thời hạn 02 ngày 

kể từ ngày nhận được nội dung trả lời để mọi cá nhân, tổ chức tiếp cận, nắm 

bắt cùng thống nhất thực hiện. 

- Trường hợp các cơ quan, đơn vị phát hiện câu trả lời bị sai sót hoặc 
nhầm lẫn có trách nhiệm thông báo đến Phòng Văn hóa và Thông tin hoặc Văn 

phòng HĐND và UBND thành phố để gỡ bỏ câu trả lời; sau đó thực hiện cập 

nhật lại nội dung trả lời gửi lại cho cá nhân, tổ chức và đăng lại trên Trang 

Thông tin điện tử thành phố. 

Điều 5. Chế độ nhuận bút, thù lao và kinh phí thực hiện. 

1. Các câu trả lời đăng trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp” được chi trả 

nhuận bút, thù lao như tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử thành phố 

theo quy định. 

2. Kinh phí chi trả từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Phòng Văn 

hóa và Thông tin (nguồn sự nghiệp cấp cho hoạt động của Trang Thông tin điện 

tử thành phố Phan Thiết). 

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện. 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy chế 
này chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. Phân công cụ thể cho cán 



bộ, công chức chịu trách nhiệm theo dõi, thực hiện Chuyên mục “Hỏi – Đáp” 

trên Trang Thông tin điện tử thành phố Phan Thiết. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ 
sung, các cơ quan, đơn vị gửi về UBND thành phố  (qua Phòng Văn hóa và 

thông tin) để xem xét, quyết định./. 
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