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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 12

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2013/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế thực hiện chế ñộ ủy quyền tham gia
Tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năn 2003;
Căn cứ Luật Tố tụng hành chính ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2011/NQ-HðTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội
ñồng Thẩm phán hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của Luật Tố tụng hành chính;
Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 325/TTr-TP ngày
28 tháng 12 năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế thực hiện khi ñược ủy
quyền tham gia Tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 12, Thủ trưởng các phòng,
ban, ngành quận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Hổ
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 12

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Về việc thực hiện chế ñộ ủy quyền tham gia
Tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2013/Qð-UBND
ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Quận 12)

Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. ðối tượng, phạm vi ñiều chỉnh
Quy chế này quy ñịnh cụ thể về ñối tượng, phạm vi, trình tự, trách nhiệm các cơ
quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế ñộ ủy quyền tham gia Tố tụng
hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp.
ðiều 2. ðối tượng khiếu kiện
1. Quyết ñịnh hành chính thuộc ñối tượng khiếu kiện ñể yêu cầu Tòa án giải
quyết vụ án hành chính.
2. Hành vi hành chính thuộc ñối tượng khiếu kiện ñể yêu cầu Tòa án giải quyết
vụ án hành chính.
3. Quyết ñịnh buộc thôi việc công chức.
ðiều 3. Người ủy quyền và người ñược ủy quyền tham gia Tố tụng hành
chính tại Tòa án nhân dân các cấp
1. Người ủy quyền: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12.
2. Người ñược ủy quyền: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành quận và cá nhân có
liên quan (không bao gồm cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra quận, trừ trường
hợp họ tham gia tố tụng với tư cách là người ñại diện cho cơ quan của họ hoặc với tư
cách là người ñại diện theo pháp luật).
ðiều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau:
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1. Quyết ñịnh hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan,
tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức ñó ban hành,
quyết ñịnh về một vấn ñề cụ thể trong hoạt ñộng quản lý hành chính ñược áp dụng
một lần ñối với một hoặc một số ñối tượng cụ thể.
2. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ
chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức ñó thực hiện hoặc
không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy ñịnh của pháp luật.
3. Quyết ñịnh kỷ luật buộc thôi việc là văn bản thể hiện dưới hình thức quyết
ñịnh của người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ñể áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi
việc ñối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.
4. ðương sự bao gồm người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa
vụ liên quan.
5. Người khởi kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án hành chính ñối
với quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính, quyết ñịnh kỷ luật buộc thôi việc,
quyết ñịnh giải quyết khiếu nại về quyết ñịnh xử lý vụ việc cạnh tranh, việc lập danh
sách cử tri.
6. Người bị kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyết ñịnh hành chính, hành vi
hành chính, quyết ñịnh kỷ luật buộc thôi việc, quyết ñịnh giải quyết khiếu nại về
quyết ñịnh xử lý vụ việc cạnh tranh, lập danh sách cử tri bị khởi kiện.
7. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, tổ chức tuy không
khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án hành chính có liên quan ñến
quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ tự mình hoặc ñương sự khác ñề nghị và ñược Tòa
án chấp nhận hoặc ñược Tòa án ñưa vào tham gia tố tụng với tư cách là người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
8. Cơ quan, tổ chức bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, ñơn vị sự nghiệp, ñơn vị vũ trang nhân dân.
ðiều 5. Nguyên tắc thực hiện ủy quyền và nhận ủy quyền
1. ðối với việc ủy quyền trong trường hợp ñương sự là cơ quan, tổ chức thực
hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính thông qua người ñại diện theo pháp luật theo
quy ñịnh tại Khoản 8, ðiều 49; Khoản 1, ðiều 50; ðiểm c, Khoản 2, ðiều 54 thì thực
hiện theo quy ñịnh Luật Tố tụng hành chính.

CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 15-02-2013

25

2. ðối với việc nhận ủy quyền ñược quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 54 quy ñịnh
người ñại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính phải là người từ ñủ 18 tuổi trở
lên, không bị mất năng lực hành vi dân sự, ñược ñương sự hoặc người ñại diện theo
pháp luật của ñương sự ủy quyền bằng văn bản thì thực hiện theo quy ñịnh tại ðiểm
c, Khoản 2 và Khoản 5 ðiều 54 Luật Tố tụng Hành chính.
3. Người ñại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính thực hiện toàn bộ các
quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính của người ủy quyền. Người ñược ủy quyền không
ñược ủy quyền lại cho người thứ ba.
Chương II
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG
ðiều 6. Người tham gia tố tụng có quyền, nghĩa vụ sau ñây
1. Cung cấp tài liệu, chứng cứ ñể chứng minh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của mình.
2. ðược biết, ñọc, ghi chép, sao chụp và xem các tài liệu, chứng cứ do ñương sự
khác cung cấp hoặc do Tòa án thu thập.
3. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức ñang lưu giữ, quản lý chứng cứ cung cấp
chứng cứ ñó cho mình ñể giao nộp cho Tòa án.
4. ðề nghị Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể
thực hiện ñược; ñề nghị Tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám ñịnh, ñịnh
giá tài sản, thẩm ñịnh giá tài sản.
5. Yêu cầu Tòa án áp dụng, thay ñổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
6. Tham gia phiên tòa.
7. ðề nghị Tòa án tạm ñình chỉ giải quyết vụ án.
8. Ủy quyền bằng văn bản cho luật sư hoặc người khác ñại diện cho mình tham
gia tố tụng.
9. Yêu cầu thay ñổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng.
10. ðề nghị Tòa án ñưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.
11. ðối thoại trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án.
12. Nhận thông báo hợp lệ ñể thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình.
13. Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.
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14. Tranh luận tại phiên Tòa.
15. Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết ñịnh của Tòa án.
16. ðề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám ñốc thẩm, tái
thẩm bản án, quyết ñịnh của Tòa án ñã có hiệu lực pháp luật.
17. ðược cấp trích lục bản án, bản án, quyết ñịnh của Tòa án.
18. Cung cấp ñầy ñủ, kịp thời các tài liệu, chứng cứ có liên quan theo yêu cầu
của Tòa án.
19. Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành các quyết ñịnh của
Tòa án trong thời gian giải quyết vụ án.
20. Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa.
21. Nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí theo quy ñịnh của
pháp luật. Trong trường hợp kháng cáo thì ñối tượng ñược ủy quyền tham gia tố tụng
tạm ứng ñóng án phí, lệ phí, ñược trích từ nguồn ngân sách quận.
22. Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết ñịnh của Tòa án ñã có hiệu lực pháp
luật.
23. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương III
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, ðƠN VỊ
ðiều 7. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận
1. Chuyển kịp thời các giấy tờ, hồ sơ liên quan ñến vụ kiện hành chính cho các
phòng, ban chuyên môn có liên quan ñến vụ kiện hành chính.
2. Xây dựng, theo dõi toàn bộ các hoạt ñộng về giám sát, thông tin, báo cáo của
các phòng, ban chuyên môn khi ñược ủy quyền tham dự tại Tòa án nhân dân các cấp.
3. Nhắc nhở, ñôn ñốc việc chấp hành các quy ñịnh theo Quy chế này của các
phòng, ban chuyên môn và ñánh giá kết quả thực hiện thông qua thang ñiểm thi ñua
ñối với các nội dung liên quan.
ðiều 8. Trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn có liên
quan ñến vụ kiện Tố tụng hành chính
1. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận văn bản về việc ủy quyền cho
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các ñối tượng thuộc Khoản 2, ðiều 3 Chương I của Quy chế này sau khi nhận ñược
các giấy tờ, hồ sơ liên quan ñến vụ kiện hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân
quận nhằm ñảm bảo thời gian, trình tự tham gia tố tụng hành chính.
2. Thực hiện hoặc phân công chuyên viên tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân
các cấp khi ñược ủy quyền từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.
3. Thực hiện ñúng các quyền, nghĩa vụ của người tham gia tố tụng hành chính.
4. Thực hiện thông tin, báo cáo kịp thời ñúng nội dung quy ñịnh theo Quy chế
bằng văn bản ñối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, trong ñó cần phân tích cụ thể
các cơ sở, căn cứ pháp luật bảo vệ cho tính hợp pháp các Quyết ñịnh hành chính,
hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân quận.
5. ðảm bảo thời hạn quy ñịnh của thông tin, báo cáo và quy trình thực hiện chế
ñộ ủy quyền tham gia tố tụng hành chính tại Tòa án.
6. Riêng Thanh tra quận thực hiện theo Khoản 7 ðiều 54 Luật Tố tụng hành chính.
Chương IV
CHẾ ðỘ LÀM VIỆC, THÔNG TIN, BÁO CÁO
ðiều 9. Chế ñộ và hình thức thông tin, báo cáo khi tiếp nhận thông báo thụ
lý vụ án cho ñến khi kết thúc việc giải quyết vụ án
1. Khi tiếp nhận thông báo thụ lý vụ án của Tòa án, Thủ trưởng phòng, ban
chuyên môn có liên quan vụ kiện phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận ñính kèm hồ sơ giải quyết khiếu nại (nếu có), bản sao các văn bản, tài
liệu mà căn cứ vào ñó ñể ra Quyết ñịnh hành chính, Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại
về hành vi hành chính và các chứng cứ theo quy ñịnh tại ðiều 75 Luật Tố tụng hành
chính.
2. Khi kết thúc phiên Tòa, Thủ trưởng phòng, ban chuyên môn có liên quan vụ
kiện phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về nội dung
xét xử và phán quyết của Tòa án, kiến nghị có kháng án hay không và nêu rõ cơ sở
pháp lý ñể kháng án (nếu bị thua kiện).
ðiều 10. Nội dung thông tin, báo cáo
Nội dung của báo cáo bao gồm ý kiến của phòng, ban chuyên môn:
1. Trường hợp Tòa án công nhận Quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính của
Ủy ban nhân dân quận là ñúng quy ñịnh pháp luật thì chỉ báo cáo về bản án của Tòa án.
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2. Trường hợp Tòa án không công nhận Quyết ñịnh hành chính, hành vi hành
chính của Ủy ban nhân dân quận thì báo cáo phải nêu rõ sự hợp pháp về thẩm quyền
ban hành Quyết ñịnh hành chính bị khiếu kiện, thời hiệu ban hành Quyết ñịnh hành
chính bị khiếu kiện, thời hạn ban hành Quyết ñịnh hành chính bị khiếu kiện, sự hợp
pháp của Quyết ñịnh hành chính bị khiếu kiện về nội dung, về trình tự thủ tục ban
hành. Các tiêu chí ñánh giá tính hợp pháp ñối với vụ kiện về hành vi hành chính.
ðiều 11. Quy trình thông tin, báo cáo
1. ðối với vụ kiện hành chính sơ thẩm:
a) Khi tiếp nhận thông báo thụ lý vụ án của Tòa án, Thủ trưởng phòng, ban
chuyên môn có liên quan vụ kiện phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trong
thời gian 07 ngày làm việc và nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu
của người khiếu kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) trong thời gian 10 ngày
làm việc tính từ ngày nhận thông báo thụ lý vụ án.
b) Khi kết thúc phiên Tòa, Thủ trưởng phòng, ban chuyên môn có liên quan vụ
kiện phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trong vòng 03 ngày làm việc và
làm thủ tục kháng án trong 10 ngày làm việc (nếu có kháng án) tính từ khi Tòa tuyên
án trong trường hợp bị thua kiện.
2. ðối với vụ kiện hành chính phúc thẩm:
a) Khi tiếp nhận Giấy triệu tập và Quyết ñịnh ñưa vụ án ra xét xử phúc thẩm của
Tòa án, Thủ trưởng phòng, ban chuyên môn có liên quan vụ kiện phải báo cáo Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận trong thời gian 07 ngày làm việc, trong ñó có nêu thêm ý
kiến của mình sau khi rà soát lại cơ sở pháp lý của Quyết ñịnh hành chính, Quyết
ñịnh giải quyết khiếu nại về hành vi hành chính và các vấn ñề mới phát sinh trong
phiên Tòa sơ thẩm (nếu có).
b) Khi kết thúc phiên tòa, Thủ trưởng phòng, ban chuyên môn có liên quan vụ
kiện phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trong thời gian 07 ngày làm việc
tính từ khi Tòa tuyên án. Sau khi nhận ñược bản án thì tiếp tục báo cáo Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận trong thời hạn 03 ngày làm việc.
Chương IV
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 12. ðiều khoản thi hành
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1. Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn có trách nhiệm thực hiện theo Quy
chế khi ñược ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận tham dự tại Tòa án nhân dân các
cấp trong các vụ kiện hành chính.
2. Trưởng các phòng, ban chuyên môn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận về việc thực hiện các nội dung quy ñịnh trong Quy chế khi ñược ủy
quyền tham dự tại Tòa án nhân dân các cấp trong các vụ kiện hành chính./.
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

