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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân, không chỉ là 

quyền Hiến định mà còn đƣợc công nhận là quyền con ngƣời, đƣợc tôn trọng, 

bảo đảm và bảo vệ. Khiếu nại là một trong những phƣơng thức thực hiện 

quyền tự do, dân chủ, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, giảm bức xúc 

trong nhân dân; là phƣơng thức mà thông qua đó công dân yêu cầu các cơ 

quan nhà nƣớc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đây cũng là phƣơng 

thức để nhân dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát, quyền làm chủ của 

mình.  

Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định 

giải quyết. Thông qua việc giải quyết khiếu nại để kiểm tra, giám sát đối với 

các cơ quan nhà nƣớc, các tổ chức kinh tế, các đơn vị lực lƣợng vũ trang và 

từng cá nhân của các tổ chức đó trong việc chấp hành chính sách pháp luật 

của Đảng và Nhà nƣớc. Đồng thời, qua đó kiểm nghiệm, đánh giá hiệu quả 

trên thực tế những chủ trƣơng, chính sách, chế độ trong quản lý Nhà nƣớc ở 

từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực; từ đó điều chỉnh, sửa đổi những cơ chế 

chính sách không còn phù hợp, đấu tranh loại trừ các biểu hiện tiêu cực, tham 

nhũng làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nƣớc; nâng cao sức chiến đấu 

của các tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nƣớc, góp phần củng 

cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nƣớc. 

 Đảng và Nhà nƣớc ta hiện nay rất quan tâm đến công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo. Đã ban hành các văn bản về nội dung này nhƣ: Chỉ thị số 

35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cƣờng sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật 

Khiếu nại 2011, Luật tố cáo 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các Nghị 

định, Thông tƣ hƣớng dẫn thi hành.... 



 2 

Mặc dù Luật khiếu nại mới đƣợc ban hành năm 2011 với nhiều quy 

định cụ thể, đề cập đến nhiều lĩnh vực khiếu nại hơn so với luật Khiếu nại, tố 

cáo năm 1998, sửa đổi năm 2005; song qua 4 năm thực hiện, thực tế đã nảy 

sinh một số vấn đề cần đƣợc nghiên cứu, sửa đổi bổ sung nhƣ: áp dụng thời 

hiệu đối với khiếu nại về nhà đất tồn đọng, vấn đề từ chối tiếp công dân của 

cán bộ tiếp dân, quy định về gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cho 

ngƣời khiếu nại, quy định không bắt buộc tổ chức đối thoại với việc giải 

quyết khiếu nại lần đầu, chƣa có hƣớng dẫn xác định trƣờng hợp chuyển từ 

khiếu nại sang tố cáo, chƣa có hƣớng dẫn việc giải quyết tranh chấp đất đai 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp là giải quyết khiếu nại hay giải quyết 

tranh chấp đất đai, việc thụ lý giải quyết khiếu nại khi cấp dƣới để quá hạn 

không giải quyết…. 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện là cấp chính quyền địa phƣơng, chịu trách 

nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nƣớc cấp trên 

và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ 

trƣơng, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và 

thực hiện các chính sách khác trên địa bàn; thực hiện chức năng quản lý nhà 

nƣớc ở địa phƣơng, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ 

máy hành chính nhà nƣớc từ trung ƣơng tới cơ sở. Nhiệm vụ quyền hạn của 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện đƣợc quy định từ Điều 23 đến Điều 29 Luật Tổ 

chức chính quyền địa phƣơng. Với lĩnh vực quản lý nhà nƣớc rộng, cùng với 

thẩm quyền rất lớn theo Điều 66 Luật đất đai 2013 là có thẩm quyền thu hồi 

đất của các hộ gia đình, cá nhân; quá trình quản lý đã phát sinh nhiều đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cấp huyện. 

Trong những năm qua, số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện luôn chiếm số lƣợng khá lớn so 
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với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng, cấp sở, ban, ngành; song chất 

lƣợng giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện còn 

thấp. Số đơn thƣ khiếu nại, tố cáo giải quyết dứt điểm ngay tại cấp huyện 

không nhiều mà tiếp tục khiếu nại lần 2 lên chính quyền cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng; tạo thành các điểm nóng tại địa phƣơng, nhất là các địa 

phƣơng liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng. 

Trách nhiệm tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số lãnh đạo Uỷ ban 

nhân dân quận, huyện chƣa cao. Nhƣng cơ chế đánh giá trách nhiệm của Uỷ 

ban nhân dân cấp huyện về công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 

còn chƣa đƣợc chú trọng.  

Quận Thanh Xuân đƣợc thành lập theo Nghị định 74-CP ngày 

22/11/1996 của Chính phủ, gồm 11 đơn vị hành chính trực thuộc. Trong 

những năm qua, triển khai quá trình đô thị hóa, mở rộng địa giới hành chính, 

liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, kiểm kê, bồi thƣờng, tái 

định cƣ đã phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân có chiều hƣớng gia tăng 

về số lƣợng, nội dung và tính chất ngày càng gay gắt, phức tạp. Uỷ ban nhân 

dân các phƣờng trên địa bàn quận hàng năm tiếp công dân, nhận và xử lý số 

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền khá lớn. Song thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục giải quyết đơn vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, vƣớng mắc cả về 

lý luận và thực tiễn cần nghiên cứu trao đổi, tìm ra các giải pháp để tháo gỡ. 

Xuất phát từ những lý do trên, cùng với tâm huyết, trăn trở của bản 

thân tác giả muốn nâng cao chất lƣợng, trách nhiệm giải quyết khiếu nại của 

Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân. Vì vậy tác giả chọn đề tài: “Bảo đảm 

quyền khiếu nại của công dân từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp cao học của mình. 
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2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Giải quyết khiếu nại hành chính của công dân luôn đƣợc Đảng, Nhà 

nƣớc ta quan tâm. Vì vậy vấn đề khiếu nại, giải quyết khiếu nại hành chính đã 

thu hút đƣợc sự quan tâm của nhiều tác giả, của các cấp, các ngành. Đã có 

nhiều công trình nghiên cứu ở các góc độ khác nhau đƣợc công bố. Số lƣợng 

các công trình nghiên cứu liên quan đến chủ đề nói trên là khá lớn; có thể chia 

thành các nhóm vấn đề nhƣ sau: 

 Đề tài nghiên cứu cấp Bộ: “Nghiên cứu việc giải quyết khiếu nại của 

công dân trong hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nƣớc sau khi Tòa án 

hành chính đƣợc thành lập” của Thanh tra nhà nƣớc năm 1996; “Hoàn thiện 

cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính ở Việt Nam” của Thanh tra Chính 

phủ năm 2004; “Cải cách về thủ tục hành chính trong công tác tiếp công dân 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo” của Thanh tra nhà nƣớc năm 2002; “Cơ chế 

giải quyết khiếu nại và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết 

khiếu nại” của thạc sỹ Chu Đức Thắng, Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ 

năm 2008. 

  Sách chuyên khảo: “ Cải cách thủ tục hành chính thực hiện quyền và 

nghĩa vụ công dân ở nƣớc ta hiện nay” của Phó Tiến sỹ Vũ Thƣ năm 2000; 

“Cơ chế giải quyết khiếu nại, thực trạng và giải pháp”- Viện nghiên cứu chính 

sách pháp luật và phát triển- Tiến Sỹ Hoàng Ngọc Giao chủ biên- Nhà xuất 

bản Công an nhân dân năm 2009; “Tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa 

trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo”- Trần Văn Sơn- Nhà xuất bản 

Tƣ pháp – 2007. 

Các bài tạp chí: “ Hai con đƣờng giải quyết khiếu nại hành chính- giải 

pháp, lựa chọn và triển vọng” của Tiến Sỹ Vũ Thƣ đăng trên Tạp chí Tòa án 

nhân dân năm 1998; “Những kinh nghiệm rút ra qua công tác giải quyết khiếu 
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nại, tố cáo trong thời gian qua” của Ngô Đăng Huynh trong tạp chí Thanh tra 

năm 1999”. 

  Các Luận án: “Hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo trong điều kiện 

xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền Việt Nam” của Tiến Sỹ Ngô Mạnh Toan; 

“Quyền khiếu nại hành chính của công dân ở Việt Nam hiện nay” của Tiến Sỹ 

Nguyễn Thị Thủy; “ Hoàn thiện thủ tục pháp lý giải quyết khiếu nại của công 

dân” của Tiến Sỹ Nguyễn Hạnh; “ Đảm bảo pháp lý thực hiện quyền khiếu 

nại hành chính của công dân ở nƣớc ta hiện nay” của Tiến Sỹ Nguyễn Tuấn 

Khanh. 

Các Luận văn: “Giải quyết khiếu nại hành chính ở huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định thực trạng và giải pháp” của tác giả Ngô Thị Thành An; 

“Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà 

nƣớc pháp quyền” của tác giả Nguyễn Anh Tuấn; “Cơ chế giải quyết khiếu 

nại hành chính ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Thị Thu…. 

Tìm hiểu kết quả nghiên cứu của các công trình trên cho thấy, các đề 

tài, công trình khoa học trên đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề cả lý luận 

và thực tiễn về khiếu nại hành chính, hoàn thiện về pháp luật và áp dụng pháp 

luật trong quản lý nhà nƣớc về giải quyết khiếu nại. Các công trình trên chủ 

yếu đi sâu vào phân tích, luận giải về khiếu nại hành chính nhà nƣớc nói 

chung mà không đi sâu vào phân tích, làm rõ việc giải quyết khiếu nại của 

một cấp chính quyền nhƣ Uỷ ban nhân dân cấp huyện; để từ đó đề xuất các 

giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính của Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện ở Việt Nam hiện nay. Cũng chƣa có công trình nào tiếp cận từ 

góc độ nghiên cứu vấn đề giải quyết khiếu nại hành chính của Uỷ ban nhân 

dân quận Thanh Xuân. Điều này cho phép khẳng định, đề tài luận văn của tác 

giả không trùng lặp với các công trình đã đƣợc triển khai nghiên cứu. Bên 

cạnh đó, qua thực tiễn công tác trên địa bàn quận Thanh Xuân, đề tài cũng trở 
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thành một trong những lý do thôi thúc tác giả lựa chọn chủ đề luận văn nhằm 

góp phần khắc phục những khoảng trống trong hoạt động nghiên cứu về giải 

quyết khiếu nại hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, một cấp hành 

chính có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết khiếu nại ở Việt Nam 

hiện nay. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

 Mục đích nghiên cứu 

Luận văn hƣớng tới việc làm rõ một số vấn đề lý luận căn bản về khiếu 

nại, cơ sở pháp lý bảo đảm quyền khiếu nại của công dân từ thực tiễn quận 

Thanh Xuân, thực trạng trong những năm vừa qua, từ đó đƣa ra những giải 

pháp nhằm tăng cƣờng hoạt động bảo đảm quyền khiếu nại của công dân theo 

hƣớng xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

 Nhiệm vụ nghiên cứu  

- Làm rõ cơ sở lý luận về khiếu nại, quyền khiếu nại, nội dung bảo đảm 

quyền khiếu nại của công dân, chú trọng vào bảo đảm về pháp lý.  

- Nêu và đánh giá thực trạng bảo đảm quyền khiếu nại của công dân từ 

thực tiễn quận Thanh Xuân trong thời gian vừa qua.  

- Đƣa ra một số giải pháp nhằm bảo đảm hơn nữa quyền khiếu nại của 

công dân. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là bảo đảm pháp lý quyền khiếu nại 

của công dân từ thực tiễn quận Thanh Xuân. 

 Phạm vi nghiên cứu 

Đánh giá việc bảo đảm quyền khiếu nại của công dân từ thực tiễn quận 

Thanh Xuân, giai đoạn 2012 - 2016, từ đó phân tích tổng quan và rút ra những 

yếu tố tác động đến việc thực thi pháp luật về đảm bảo quyền khiếu nại. 
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5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

 Cơ sở phƣơng pháp luận 

Đề tài dựa trên phƣơng pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh, dựa trên đƣờng lối, chính sách, quan điểm của Đảng, 

Nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền khiếu nại; các 

nguyên tắc nền tảng của Luật Nhân quyền quốc tế. 

 Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng một số phƣơng pháp nhƣ: phƣơng pháp thống kê, 

phƣơng pháp so sánh, đối chiếu số liệu khiếu nại và giải quyết khiếu nại giữa 

các năm, phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp tổng hợp, chứng minh để đánh 

giá tình hình giải quyết khiếu nại và xâu chuỗi các vấn đề hoàn thiện luận 

văn. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn  

Luận văn góp phần vào việc tăng cƣờng nhận thức về quyền con ngƣời, 

quyền khiếu nại của công dân nói chung, trong đó có quyền khiếu nại từ thực 

tiễn quận Thanh Xuân.  

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo 

cho việc học tập của sinh viên, tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý trên địa 

bàn Hà Nội. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Luận văn gồm phần mở đầu, 3 chƣơng, kết luận và Danh mục tài liệu 

tham khảo 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận pháp lý của quyền khiếu nại của công dân. 

Chƣơng 2: Thực trạng bảo đảm quyền khiếu nại của công dân tại quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

Chƣơng 3: Quan điểm và giải pháp bảo đảm quyền khiếu nại của công 

dân trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁP LÝ CỦA QUYỀN KHIẾU NẠI  

CỦA CÔNG DÂN 

1.1. Khái niệm và đặc điểm quyền khiếu nại của công dân  

1.1.1. Khái niệm quyền khiếu nại của công dân 

Quyền con ngƣời là một giá trị xã hội rƣờng cột của nhà nƣớc pháp 

quyền, thể hiện những khát vọng về quyền và tự do của nhân dân, của con 

ngƣời. Quyền con ngƣời mang tính phổ biến nhƣng cũng thể hiện nét đặc thù 

trong cả hệ thống pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia. Ở Việt Nam, các 

quyền con ngƣời về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội đƣợc tôn trọng và bảo 

đảm, thể hiện ở các quyền công dân và đƣợc quy định trong Hiến pháp và 

pháp luật. Một trong những quyền chính trị quan trọng của công dân đƣợc 

Hiến pháp Việt Nam ghi nhận là quyền khiếu nại, đƣợc cụ thể hóa tại Điều 30 

Hiến pháp Việt Nam năm 2013: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân” [24, tr. 19]. 

Khái niệm công dân xuất hiện cùng với khái niệm về nhà nƣớc và pháp 

luật nhƣng nó chỉ trở thành thuật ngữ pháp lý và đƣợc ghi nhận trong các đạo 

luật cơ bản của nhà nƣớc kể từ khi nhà nƣớc tƣ sản ra đời. Công dân chính là 

khái niệm để chỉ cá nhân trong các mối quan hệ cơ bản, chủ yếu và quan 

trọng nhất với một nhà nƣớc nhất định đƣợc thể hiện trong Hiến pháp và pháp 

luật của nhà nƣớc đó. Khái niệm công dân ra đời từ lâu trong lịch sử và đƣợc 

sử dụng rộng rãi trong xã hội tƣ sản và xã hội chủ nghĩa. Nội dung của khái 

niệm công dân chính là địa vị pháp lý giữa cá nhân công dân trong mối quan 

hệ với nhà nƣớc và xã hội. Địa vị pháp lý biểu hiện ở chỗ nhà nƣớc ghi nhận 

và thừa nhận cá nhân công dân có các quyền và nghĩa vụ công dân nhƣ thế 

nào trong mối quan hệ với nhà nƣớc đƣợc quy định trong Hiến pháp và pháp luật.  
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Công dân là ngƣời dân của một nhà nƣớc, có mối quan hệ pháp lý ràng 

buộc với nhà nƣớc đó trên cơ sở quốc tịch, thể hiện thông qua việc nhà nƣớc 

đảm bảo cho công dân đƣợc hƣởng quyền trên thực tế, ngƣợc lại công dân 

cũng có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với nhà nƣớc và tuân thủ pháp 

luật do nhà nƣớc quy định. 

Có thể nói, quyền công dân không phải là hình thức toàn diện của 

quyền con ngƣời. Với ý nghĩa là một khái niệm gắn liền với nhà nƣớc, thể 

hiện mối quan hệ giữa công dân với nhà nƣớc, đƣợc xác định thông qua một 

chế định pháp luật đặc biệt là chế định quốc tịch, quyền công dân là tập hợp 

những quyền tự nhiên đƣợc pháp luật của một nƣớc ghi nhận và bảo đảm, 

nhƣng chủ yếu dành cho những ngƣời có quốc tịch của nƣớc đó. Không phải 

ai cũng đƣợc hƣởng các quyền công dân của một quốc gia nhất định và không 

phải hệ thống quyền công dân của mọi quốc gia đều giống nhau, cũng nhƣ 

đều hoàn toàn tƣơng thích với hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con 

ngƣời.  

Ai sinh ra trên thế giới đều đƣợc hƣởng món quà của tạo hóa đó là 

quyền con ngƣời, đây không còn là khái niệm xa lạ trong lịch sử pháp luật của 

nhân loại. Tƣ tƣởng này đã đƣợc chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong 

trong bản tuyên ngôn độc lập nƣớc ta, đƣợc đọc vào ngày 2/9/1945: “Tất cả 

mọi ngƣời sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền 

không ai có thể xâm phạm đƣợc; trong những quyền ấy có quyền đƣợc sống, 

quyền tự do và quyền mƣu cầu hạnh phúc”. 

Đất nƣớc ta đã trải qua lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển đất 

nƣớc cùng với các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013. Trong mỗi 

giai đoạn lịch sử, các bản Hiến pháp trên đã ghi dấu lại sự tôn trọng và bảo vệ 

quyền con ngƣời. Trên cơ sở nhận thức pháp lý ngày càng sâu sắc và thực 

hiện công ƣớc quốc tế về quyền con ngƣời mà Việt Nam ký kết hoặc tham 
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gia, Hiến pháp 2013 một lần nữa lại khẳng định việc thừa nhận, tôn trọng và 

bảo vệ quyền con ngƣời một cách mạnh mẽ, rõ ràng và hiện đại nhất. 

Mục tiêu quan trọng nhất của Hiến pháp 2013 là tiếp tục phát huy dân 

chủ, bảo đảm quyền công dân, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con ngƣời, 

quyền công dân, đánh dấu bƣớc phát triển mạnh mẽ trong tƣ duy lý luận của 

Đảng và Nhà nƣớc ta trong một số vấn đề của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất 

nƣớc trong đó có vấn đề quyền con ngƣời, quyền công dân. Chỉ thị số 12/CT-

TW của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng năm 1992 về vấn đề quyền con ngƣời 

và quan điểm, chủ trƣơng của Đảng ta xác định quyền con ngƣời là mục tiêu, 

động lực của sự phát triển, là bản chất của chế độ ta, Chỉ thị xác định: “Đối 

với chúng ta, vấn đề quyền con người được đặt ra xuất phát từ mục tiêu của 

Chủ nghĩa xã hội, từ bản chất của chế độ ta và bao quát rộng rãi nhiều lĩnh 

vực, từ chính trị, tư tưởng, văn hóa đến kinh tế, xã hội, an ninh quốc 

phòng...”. Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) cũng chỉ rõ: “quan tâm hơn nữa việc 

chăm lo hạnh phúc và sự phát triển tự do, toàn diện của con người, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của con người, tôn trọng và thực hiện các điều ước 

quốc tế mà Việt Nam ký kết”. Khẳng định mạnh mẽ bản chất nhà nƣớc ta là 

nhà nƣớc thực hiện chủ quyền nhân dân, thực hành dân chủ, bảo đảm quyền 

con ngƣời, quyền công dân và bảo đảm quyền lực của nhân dân, Điều 2 Hiến 

pháp năm 2013 khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì 

Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ. 

Tất cả quyền Nhà nước thuộc về nhân dân….”[24, tr. 8]. 

Hiến pháp năm 2013 thúc đẩy việc xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhà nƣớc pháp 

quyền phải là nhà nƣớc mà trong đó các quyền con ngƣời đƣợc ghi nhận, tôn 
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trọng, bảo vệ và bảo đảm. Theo nghĩa đó, thúc đẩy nhà nƣớc pháp quyền cũng 

có nghĩa là thúc đẩy sự tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền con ngƣời. 

Hiến pháp năm 2013 xác định Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực 

hiện quyền tƣ pháp, sứ mệnh của Tòa án nhân dân đƣợc xác định là bảo vệ 

công lý, bảo vệ quyền con ngƣời, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ 

nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nƣớc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân. Đây là những điểm mới có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử lập hiến Việt 

Nam, khẳng định những nguyên tắc của một nền tƣ pháp hiện đại vì con ngƣời, 

cụ thể là nguyên tắc hai cấp xét xử mà thực chất là một bảo đảm để thúc đẩy 

quyền của ngƣời bị buộc tội đƣợc yêu cầu xem xét lại bản án; nguyên tắc về 

quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đƣơng 

sự; nguyên tắc về sự tham gia xét xử của Hội thẩm nhân dân. Những nguyên 

tắc trên đây phản ánh tính dân chủ và đề cao quyền tiếp cận công lý của ngƣời 

dân, bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân trong hoạt động tƣ pháp. 

Quyền con ngƣời và quyền công dân là hai phạm trù khác nhau, song 

có mối liên hệ rất chặt chẽ, tác động, bổ sung lẫn nhau. Khái niệm và viễn 

cảnh về quyền con ngƣời có thể đƣợc nhìn nhận qua lăng kính của quyền 

công dân và ngƣợc lại. Thực tế cho thấy sự gắn bó giữa quyền con ngƣời và 

quyền công dân ngày càng trở lên mật thiết, trong một số trƣờng hợp rất khó 

phân biệt và trong một số bối cảnh không cần thiết phải phân biệt giữa chúng 

(ví dụ các quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, danh dự, nhân phẩm,…). 

Sự tƣơng đồng kể trên khiến cho những nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con 

ngƣời, quyền công dân trở lên khăng khít, không thể tách rời, kể cả khi những 

nỗ lực này gắn liền với những chủ thể tƣơng đối khác nhau. 

1.1.2. Nội dung và đặc điểm của quyền khiếu nại của công dân 

Quyền khiếu nại là một trong những quyền cơ bản, quyền tự do dân chủ 

quan trọng của công dân đƣợc Hiến pháp các quốc gia trên thế giới ghi nhận 
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và bảo đảm thực hiện. Quyền khiếu nại của công dân không tồn tại độc lập 

mà liên quan chặt chẽ với các quyền tự do khác của công dân trong mối quan 

hệ tổng hòa của sự thống nhất các quyền và nghĩa vụ của công dân. Thực hiện 

và bảo đảm quyền khiếu nại thể hiện mối quan hệ giữa nhà nƣớc và công dân, 

thể hiện sự phát triển của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và là biểu hiện của 

chế độ chính trị của mỗi nhà nƣớc. Khiếu nại không chỉ là công cụ, phƣơng 

tiện pháp lý hữu hiệu để công dân, cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình, lợi ích của nhà nƣớc khi bị xâm phạm, mà còn là một 

trong những phƣơng thức quan trọng để công dân tham gia quản lý nhà nƣớc, 

phát huy một cách có hiệu quả quyền làm chủ của mình, xây dựng nền công 

vụ minh bạch, đóng vai trò phục vụ, phù hợp với xu thế phát triển nền hành 

chính hiện đại trong giai đoạn hiện nay. 

Khiếu nại là một hiện tƣợng xã hội đƣợc quan niệm và hiểu theo nhiều 

góc độ khác nhau. Thuật ngữ “ khiếu nại” theo tiếng La tinh là “ complaint” 

có nghĩa là việc phàn nàn, phản ứng, bất bình của một ngƣời nào đó đối với 

một vấn đề có liên quan đến lợi ích của mình.  

Theo giải thích của Từ điển Tiếng Việt thì khiếu nại là “ đề nghị cơ 

quan có thẩm quyền xét một việc làm mà mình không đồng ý, cho là trái phép 

hay không hợp lý". 

Về góc độ xã hội thì khiếu nại là hiện tƣợng phát sinh trong đời sống xã 

hội, là sự phản ứng có tính tự nhiên của một ngƣời đối với hành vi của ngƣời 

khác khi họ cho rằng hành vi đó không phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực 

trong đời sống cộng đồng, xâm phạm đến quyền và lợi ích của mình. Mỗi 

ngƣời trong xã hội nói chung coi việc khiếu nại là phƣơng tiện để tự vệ và có 

quyền yêu cầu các thiết chế xã hội bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị 

xâm phạm. Về góc độ này thì khiếu nại phản ánh hiện tƣợng vi phạm những 

quy tắc của xã hội, của cộng đồng, từ đó đòi hỏi xã hội cần phải có phƣơng 



 13 

thức để giải quyết những vi phạm đó.  

Về góc độ chính trị - pháp lý thì khiếu nại là một quyền tự do, dân chủ 

cơ bản của công dân đƣợc pháp luật quy định và bảo đảm thực hiện bởi bộ 

máy nhà nƣớc. Quyền khiếu nại đƣợc coi là “quyền để bảo vệ quyền” là công 

cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị hành vi của 

ngƣời khác xâm phạm, nghĩa là khiếu nại đƣợc sử dụng khi quyền chủ thể của 

bản thân công dân khiếu nại hoặc của ngƣời do mình bảo hộ bị vi phạm do 

quyết định hoặc hành vi trái pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của 

các cơ quan nhà nƣớc hoặc nhân viên nhà nƣớc. Trong mối quan hệ giữa công 

dân với Nhà nƣớc thì khiếu nại là một hình thức công dân hƣớng đến các cơ 

quan nhà nƣớc, hay tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang khi thấy 

quyết định hay hành vi xâm phạm tới quyền, lợi ích của mình. Khiếu nại là 

phƣơng tiện để công dân tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội, phản ánh giá 

trị của nền dân chủ của một quốc gia.  

Trong mối quan hệ giữa Nhà nƣớc, chủ thể quản lý với công dân, đối 

tƣợng quản lý thì khiếu nại là sự phản ứng của đối tƣợng quản lý đối với chủ 

thể quản lý về hoạt động quản lý của nhà nƣớc, của nhân viên nhà nƣớc. Do 

đó khiếu nại là kênh “thông tin ngƣợc” từ đối tƣợng quản lý đến chủ thể quản 

lý về những tồn tại, khiếm khuyết của quản lý nhà nƣớc. Thông qua khiếu nại 

và giải quyết khiếu nại nhà nƣớc kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy và 

hoàn thiện hoạt động quản lý của mình. Khiếu nại là một kênh thông tin có 

giá trị chân thực, khách quan phản ánh hoạt động của quyền lực nhà nƣớc, do 

đó khiếu nại còn đƣợc coi là công cụ để công dân giám sát việc thực thi quyền 

lực của các cơ quan nhà nƣớc.  

Trong xã hội dân sự và trong điều kiện xây dựng Nhà nƣớc pháp 

quyền, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa cần có khái niệm pháp lý về khiếu 

nại rộng hơn, toàn diện hơn mà hạt nhân của nó là công dân, tổ chức có quyền 
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yêu cầu các cơ quan nhà nƣớc xem xét lại các quyết định, hành vi mà họ cho 

rằng là trái pháp luật xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nhƣ 

vậy, khiếu nại phát sinh khi quyền và lợi ích bị xâm phạm bởi hoạt động thực 

thi quyền lực của bộ máy nhà nƣớc, là hình thức phản kháng của cá nhân, tổ 

chức đối với quyết định, hành vi của cơ quan nhà nƣớc, của ngƣời có thẩm 

quyền trong cơ quan nhà nƣớc. Về phƣơng diện này trong pháp luật nƣớc ta 

quy định có hai hình thức khiếu nại thuộc hai lĩnh vực khác nhau đó là khiếu 

nại hành chính và khiếu nại tƣ pháp.  

Khiếu nại hành chính là việc công dân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cơ 

quan nhà nƣớc, cán bộ, công chức có thẩm quyền xem xét lại các quyết định 

hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nƣớc, cán bộ, công chức phát 

sinh trong quản lý hành chính nhà nƣớc, mà ngƣời khiếu nại cho rằng quyết 

định hành chính, hành vi hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi 

ích hợp pháp của mình.  

Khiếu nại tƣ pháp là việc công dân yêu cầu cơ quan tƣ pháp (Cơ quan 

điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án...), cán bộ, công chức có 

thẩm quyền trong cơ quan tƣ pháp xem xét lại những quyết định, hành vi phát 

sinh trong hoạt động tƣ pháp mà ngƣời khiếu nại cho rằng quyết định, hành vi 

đó đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

 Khiếu nại hành chính và khiếu nại tƣ pháp đƣợc phân biệt chủ yếu ở 

đối tƣợng khiếu nại, lĩnh vực phát sinh khiếu nại và chủ thể giải quyết khiếu 

nại. 

Khiếu nại hành chính, xét về bản chất là loại khiếu nại phát sinh trong 

lĩnh vực quản lý hành chính nhà nƣớc, xảy ra trong hoạt động của tất cả các 

cơ quan nhà nƣớc, nhƣng chủ yếu và phổ biến là trong hoạt động chấp hành 

và điều hành của các cơ quan hành chính nhà nƣớc. Khiếu nại hành chính 

không chỉ phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nƣớc thực 
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hiện chức năng quản lý nhà nƣớc, mà còn có thể phát sinh trong quá trình các 

cơ quan nhà nƣớc khác thực hiện quản lý hành chính trong nội bộ cơ quan 

hoặc trong hệ thống cơ quan nhƣ: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch 

Nƣớc, Văn phòng Hội đồng nhân dân các cấp, Toà án nhân dân, Viện kiểm 

sát nhân dân, ví dụ: một thẩm phán công tác trong ngành Toà án bị Chánh án 

ra quyết định kỷ luật cảnh cáo. Ngƣời Thẩm phán đó khiếu nại quyết định kỷ 

luật thì đó là khiếu nại hành chính, mặc dù khiếu nại này không xảy ra ở các 

cơ quan hành chính nhà nƣớc. Nhƣ vậy, về nguyên tắc khiếu nại hành chính 

có thể xảy ra ở bất cứ cơ quan nhà nƣớc nào có ban hành quyết định hành 

chính, thực hiện hành vi hành chính. Tuy nhiên các quyết định hành chính, 

hành vi hành chính đƣợc thực hiện chủ yếu, phần lớn trong  hoạt động quản lý 

của các cơ quan hành chính nhà nƣớc.  

Việc giải quyết khiếu nại hành chính do các cơ quan hành chính nhà 

nƣớc hoặc các cơ quan nhà nƣớc khác giải quyết theo trình tự, thủ tục quy 

định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và các luật khác có liên quan hoặc do Tòa án 

nhân dân giải quyết theo thủ tục tố tụng hành chính đƣợc quy định tại Pháp 

lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. 

Theo chúng tôi, có thể nêu khái niệm khiếu nại hành chính thuộc phạm 

vi giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nƣớc nhƣ sau: 

 Khiếu nại hành chính là việc công dân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cơ 

quan hành chính nhà nƣớc, ngƣời có thẩm quyền trong cơ quan hành chính 

nhà nƣớc xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan 

hành chính nhà nƣớc, của những ngƣời có thẩm quyền trong cơ quan hành 

chính nhà nƣớc mà ngƣời khiếu nại cho rằng quyết định, hành vi đó là trái 

pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.  

Theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo thì đối tƣợng của khiếu nại 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nƣớc 
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là quyết định hành chính, hành vi hành chính diễn ra trong hoạt động quản lý 

hành chính của các cơ quan hành chính nhà nƣớc. 

Việc ghi nhận quyền khiếu nại của công dân trong Hiến pháp 2013 đã 

tạo cơ sở pháp lý cho công dân thực hiện quyền cơ bản của mình. Và thông 

qua việc thực hiện quyền này, công dân đã góp phần tích cực vào hoạt động 

quản lý nhà nƣớc và xã hội, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. 

Quyền khiếu nại của công dân đƣợc thể hiện ở những nội dung cụ thể sau: 

Trƣớc hết, khiếu nại là một quyền cơ bản của công dân, là quyền 

dân chủ của công dân 

Khiếu nại là một phƣơng thức thể hiện quyền dân chủ của nhân dân và 

là một trong những phƣơng thức thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối 

với bộ máy Nhà nƣớc. Xuất phát từ tƣ tƣởng “lấy dân là gốc”, từ bản chất 

chính trị của chế độ dân chủ nhân dân, ngay từ khi mới thành lập chính thể 

mới, cùng với việc thiết lập chính quyền các cấp, Đảng, Bác Hồ và Chính phủ 

đã khẳng định quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm đến việc kiểm soát hoạt 

động của bộ máy Nhà nƣớc, việc giải quyết khiếu kiện của dân, chống phiền 

hà, nhũng nhiễu dân. Hiến pháp năm 1946 đã ghi nhận các quyền và tự do dân 

chủ hoàn toàn là của ngƣời dân Việt Nam nhƣ quyền bình đẳng về chính trị, 

kinh tế, văn hoá, quyền bình đẳng trƣớc pháp luật, quyền bình đẳng giữa các 

dân tộc, quyền bình đẳng nam nữ, quyền tự do ngôn luận, tự do tổ chức hội 

họp, tự do tín ngƣỡng, tự do cƣ trú, đi lại trong nƣớc và ra nƣớc ngoài, quyền 

bất khả xâm phạm về thân thể và chỗ ở,… Tuy Hiến pháp năm 1946 chƣa có 

một điều khoản cụ thể nào quy định quyền khiếu nại của công dân, song thể 

chế dân chủ mà Hiến pháp này tạo dựng nên đã là nền tảng cơ bản hình thành 

quyền khiếu nại của công dân trên thực tế. Kế thừa và phát triển tƣ tƣởng dân 

chủ của Hiến pháp năm 1946, Điều 29 Hiến pháp năm 1959 đã chính thức ghi 

nhận quyền khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân: “Công 
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dân nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hoà có quyền khiếu nại với bất kỳ cơ quan 

nào của Nhà nƣớc về những việc làm vi phạm pháp luật của cán bộ, nhân viên 

cơ quan Nhà nƣớc. Các khiếu nại cần phải đƣợc xem xét và giải quyết nhanh 

chóng. Ngƣời bị thiệt hại do những việc làm trái pháp luật gây ra có quyền 

đƣợc bồi thƣờng”. Các Hiến pháp 1976, 1980, 1992 và 2013 tiếp tục kế thừa 

và ghi nhận quyền khiếu nại của công dân theo hƣớng ngày càng mở rộng 

quyền của công dân và tạo điều kiện một cách tốt nhất cho công dân trong 

lĩnh vực khiếu nại. 

Thứ hai, khiếu nại là phƣơng thức giám sát của nhân dân đối với 

Nhà nƣớc và cán bộ, công chức Nhà nƣớc 

Tính chất giám sát của nhân dân đối với Nhà nƣớc trong giải quyết 

khiếu nại đƣợc thể hiện ở chỗ, khi khiếu nại nhân dân đã chuyển đến cho cơ 

quan Nhà nƣớc những thông tin, phát hiện về những việc làm vi phạm pháp 

luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nƣớc, quyền và lợi ích hợp pháp của công 

dân, trên cơ sở đó Nhà nƣớc kiểm tra lại hoạt động, hành vi của các cơ quan 

và các cán bộ của mình, kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm, thậm chí loại trừ 

ra khỏi bộ máy Nhà nƣớc những ngƣời không xứng đáng, làm cho bộ máy 

Nhà nƣớc ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực tế cho thấy sự yếu kém của 

tổ chức bộ máy, chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, những vấn đề bất cập 

trong chính sách, pháp luật đƣợc phát hiện, kiến nghị với lãnh đạo các cấp, 

các ngành đa phần đƣợc phát hiện từ thực tiễn công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại. Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại còn không ít hạn chế, yếu kém; nhiều vụ việc giải quyết không đúng 

chính sách pháp luật, sự phối hợp giải quyết chƣa tốt, còn đùn đẩy, công tác 

vận động tuyên truyền pháp luật còn chƣa hiệu quả. Đặc biệt, sự gia tăng các 

đoàn khiếu kiện đông ngƣời, cũng nhƣ tình trạng chống đối ngƣời thi hành 

công vụ trong thời gian gần đây là một thực trạng đáng báo động, thể hiện sự 
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phản ứng của ngƣời dân đối với hoạt động kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm 

của chính quyền ở một số địa phƣơng về giải quyết khiếu nại. Tình trạng này 

kéo dài sẽ dẫn đến việc ngƣời dân dần mất lòng tin đối với chính sách và bộ 

máy của Nhà nƣớc, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, gây ảnh 

hƣởng xấu đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đến sự phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Chính vì vậy, để khắc phục những yếu kém này, 

Đảng và Nhà nƣớc cần có biện pháp coi trọng hơn nữa công tác giải quyết 

khiếu nại của công dân, quan tâm đầy đủ đến quyền, lợi ích hợp pháp của 

ngƣời dân; các chính sách có ảnh hƣởng đến đời sống của nhân dân phải đƣợc 

triển khai, thực hiện một cách công khai, minh bạch; đồng thời, tăng cƣờng 

việc tiến hành thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát để từ đó kịp thời phát hiện các 

tồn tại, vƣớng mắc trong thực thi chính sách, pháp luật... 

Thứ ba, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại của công 

dân là góp phần củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà 

nƣớc 

Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại thể hiện bản chất dân 

chủ của xã hội ta, đồng thời là một biện pháp quan trọng, thiết thực để củng 

cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nƣớc, củng cố lòng tin của nhân 

dân vào Đảng và Nhà nƣớc. Thực hiện tốt công tác này trong thực tế cũng 

chính là một hình thức thể hiện trực tiếp của mối quan hệ giữa nhân dân với 

Nhà nƣớc. Việc giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các khiếu nại của 

công dân, gắn liền với việc khôi phục kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân, xử lý nghiêm minh những ngƣời sai phạm tất yếu sẽ góp phần củng 

cố niềm tin của nhân dân vào chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nƣớc, làm cho mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà 

nƣớc ngày càng gắn bó bền chặt hơn. 
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Nhƣ vậy, có thể khẳng định rằng, quyền khiếu nại chính là một trong 

những quyền hiến định cơ bản của công dân, một quyền có tính chất chính trị 

và pháp lý của công dân và là một hình thức biểu hiện của dân chủ xã hội chủ 

nghĩa. Việc thực hiện quyền khiếu nại của công dân sẽ là cơ sở và nền tảng 

cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của công dân. Đồng thời, đây 

còn là phƣơng tiện để công dân đấu tranh chống lại các hành vi trái pháp luật 

nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nƣớc, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của 

chính mình, thông qua đó thiết thực tham gia vào việc quản lý nhà nƣớc, quản 

lý xã hội. 

Chính vì những lý do trên mà để đáp ứng việc xây dựng nhà nƣớc pháp 

quyền ở Việt Nam hiện nay, các quyền con ngƣời, quyền công dân, trong đó 

có quyền khiếu nại của công dân không những phải đƣợc ghi nhận đầy đủ, 

minh bạch trong các văn bản pháp lý (Hiến pháp, các luật) mà còn phải đƣợc 

bảo đảm thực thi đầy đủ trên thực tế. 

1.2. Trình tự, thủ tục thực hiện quyền khiếu nại của công dân  

1.2.1. Cơ sở phát sinh quyền khiếu nại 

Trong những năm qua, quận Thanh Xuân triển khai quá trình đô thị hóa, 

mở rộng địa giới hành chính, đầu tƣ chỉnh trang phát triển đô thị, an sinh xã 

hội, triển khai nhiều dự án lớn, phạm vi rộng, tạo điều kiện cho tốc độ đô thị 

hoá nhanh, liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, kiểm kê, bồi 

thƣờng, tái định cƣ; đồng thời cũng là nguyên nhân làm phát sinh khiếu nại 

của công dân có chiều hƣớng gia tăng về số lƣợng, nội dung và tính chất ngày 

càng phức tạp.  

Hàng năm số lƣợng đơn khiếu nại, tố cáo thì ít còn đơn kiến nghị, phản 

ánh thì rất nhiều có nhiều nguyên nhân: do ngƣời dân khi làm đơn thƣờng 

chƣa phân biệt đƣợc đâu là khiếu nại, đâu là tố cáo, đâu là kiến nghị, phản 

ánh; do cấp huyện phải giải quyết nhiều sự vụ liên quan đến ngƣời dân; do 
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cán bộ tiếp dân một số nơi còn chƣa thông thạo việc phân biệt đơn thế nào là 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Nhƣng còn một nguyên nhân nữa là do cán bộ 

tiếp dân, tham mƣu giải quyết đơn đã lợi dụng sự không hiểu biết pháp luật về 

khiếu nại của ngƣời dân, để khi ngƣời dân làm đơn có nội dung khiếu nại, tố 

cáo hoặc kiến nghị nhƣng không rõ về hình thức làm đơn thì..... đƣa hết về 

dạng đơn là kiến nghị, phản ánh để quá trình tham mƣu cho Uỷ ban nhân dân 

các quận, huyện giải quyết thì áp dụng trình tự thủ tục đơn giản, có thể chỉ 

cần một công văn, thông báo trả lời mà không phải tuân thủ các trình tự, quy 

trình, thủ tục chặt chẽ về giải quyết đơn khiếu nại, giải quyết đơn tố cáo theo 

quy định của pháp luật. 

Nguyên nhân phát sinh khiếu nại tại quận Thanh Xuân có nhiều, song 

tập trung lại có một số nguyên nhân chính nhƣ: cơ chế chính sách pháp luật 

chƣa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, còn nhiều bất cập, nhất là lĩnh vực đất đai, 

nhận thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo cũng nhƣ ý thức chấp hành pháp luật 

của ngƣời dân còn hạn chế; do sự quản lý nhà nƣớc về đất đai, đô thị của các 

đơn vị trực thuộc còn lỏng lẻo; cán bộ thi hành công vụ lợi dụng chức quyền, 

cố ý làm trái qui định của nhà nƣớc; một bộ phận cán bộ, công chức làm công 

tác tiếp dân, xử lý đơn thƣ, tham mƣu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo năng 

lực chuyên môn nghiệp vụ yếu; trách nhiệm của ngƣời đứng đầu một số đơn 

vị còn chƣa cao trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Khiếu nại hành chính phát sinh trong lĩnh vực quản lý của các cơ quan hành 

chính nhà nƣớc; do đó hầu hết các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực quản 

lý của các cơ quan hành chính nhà nƣớc đều quy định về quyền khiếu nại và 

giải quyết khiếu nại. 

Tuy nhiên việc quy định về quyền khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong 

các văn bản pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính 

nhà nƣớc khác nhau, kể cả pháp luật về đất đai là lĩnh vực phát sinh nhiều 
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khiếu nại nhất cũng chỉ đề cập đến nội dung, đối tƣợng bị khiếu nại; còn trình 

tự, thủ tục, cách thức khiếu nại và giải quyết khiếu nại đều dẫn chiếu đến các 

quy định trong Luật khiếu nại và các Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn thi hành 

Luật Khiếu nại. 

 Trách nhiệm, nhiệm vụ giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền đƣợc pháp 

luật quy định cho nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác nhau, 

liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền đó. Đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, trách nhiệm, nhiệm vụ 

giải quyết khiếu nại không những thuộc về ngƣời đứng đầu Uỷ ban nhân dân 

huyện mà còn thuộc về Thủ trƣởng các ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Tuy nhiên cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện 

quyền khiếu nại, giải quyết khiếu nại hành chính là Luật khiếu nại, tố cáo năm 

1998 (đƣợc ban hành và sửa đổi, bổ sung vào các năm 2004, năm 2005) và 

đến năm 2011 là Luật khiếu nại. Sau khi Luật đƣợc ban hành, Chính phủ, các 

cấp, các ngành đã ban hành nhiều quy định, hƣớng dẫn. Căn cứ vào các văn 

bản này, hàng năm, các cấp, các ngành đã giải quyết hàng trăm nghìn vụ việc 

khiếu nại phát sinh trong các lĩnh vực. Thông qua giải quyết khiếu nại đã bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; đồng thời phát 

hiện nhiều sơ hở trong công tác quản lý, từ đó có biện pháp chấn chỉnh kịp 

thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc.  

Đối với cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp huyện là cơ quan hành chính nhà 

nƣớc ở địa phƣơng, thực hiện chức năng quản lý toàn diện trên tất cả các lĩnh 

vực theo Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nƣớc cấp trên. 

Trong quá trình quản lý, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức điều hành, phối 

hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn huyện, chỉ đạo, đôn 
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đốc, đảm bảo để các cơ quan thực hiện đầy đủ và có kết quả, thực hiện đúng 

theo tinh thần pháp luật.  

Cơ sở pháp lý về giải quyết khiếu nại của Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

hiện nay đƣợc quy định trong rất nhiều văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh 

vực quản lý nhà nƣớc của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, từ lĩnh vực xây dựng, 

kinh tế, tài chính, văn hóa, giao thông, đô thị… Song tựu chung lại, chủ yếu 

tập trung ở hai văn bản pháp luật chính là Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và 

Uỷ ban nhân dân năm 2003 và Luật Khiếu nại 2011. 

Theo Khoản 5, Điều 106 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 

nhân dân năm 2003, trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn: “Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công 

tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu 

nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải 

ở xã, thị trấn”[26, tr. 40]. 

Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 

cũng quy định cơ sở pháp lý cho việc giải quyết khiếu nại của Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện tại khoản 8 Điều 29 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân huyện“ Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của 

pháp luật” [27, tr. 19]. 

Điều 18, Luật Khiếu nại 2011 quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của mình; giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết 

định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Thủ trƣởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu 

nhƣng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhƣng chƣa đƣợc 

giải quyết . 



 23 

1.2.2. Các thủ tục thực hiện quyền khiếu nại 

Thủ tục khiếu nại là các bƣớc để ngƣời khiếu nại thực hiện việc khiếu 

nại của mình. Đây là một trong những nội dung có nhiều điểm mới so với 

Luật khiếu nại, tố cáo trƣớc đây. Nếu nhƣ các quy định của Luật khiếu nại, tố 

cáo trƣớc đây không quy định rõ ràng về các bƣớc để thực hiện việc khiếu nại 

mà đƣợc lồng ghép trong các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu 

nại, điều này đôi khi gây khó khăn cho ngƣời khiếu nại khi thực hiện thì nay 

Luật khiếu nại đã khắc phục điểm bất cập này bằng việc quy định rất rõ ràng 

về trình tự này. Điều này làm cho việc thực hiện quyền của công dân trở nên 

dễ dàng hơn. Cụ thể nhƣ sau: 

- Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là 

trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, 

ngƣời khiếu nại khiếu nại lần đầu đến ngƣời đã ra quyết định hành chính hoặc 

cơ quan có ngƣời có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại 

tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Nhƣ vậy, ngƣời đã ra quyết 

định hành chính hoặc cơ quan có ngƣời có quyết định hành chính, hành vi 

hành chính chính có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu. Quy định này 

tạo cơ hội cho cơ quan hành chính, ngƣời có thẩm quyền trong cơ quan hành 

chính tự xem xét lại quyết định, hành vi của mình để trong trƣờng hợp nhận 

thấy sai sót thì có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định 

hành chính, chấm dứt hành vi hành chính. Mặt khác, quy định này cũng hợp 

lý xét dƣới góc độ ngƣời giải quyết chính là cơ quan hoặc ngƣời đã có quyết 

định hành chính, hành vi hành chính, do vậy sẽ hiểu rõ bản chất sự việc, điều 

này cũng mở ra khả năng việc giải quyết sẽ nhanh chóng và thấu tình đạt lý 

hơn, tiết kiệm thời gian và công sức cho ngƣời khiếu nại.  

Trong trƣờng hợp ngƣời khiếu nại không đồng ý với quyết định giải 

quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không đƣợc 
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giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến thủ trƣởng cấp trên trực tiếp của 

ngƣời có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành 

chính tại tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

Trƣờng hợp ngƣời khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết 

khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không đƣợc giải 

quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của 

Luật tố tụng hành chính.  

- Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trƣởng, 

Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ thì ngƣời 

khiếu nại khiếu nại đến Bộ trƣởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án 

theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Trƣờng hợp ngƣời khiếu nại 

không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trƣởng hoặc quá thời 

hạn quy định mà khiếu nại không đƣợc giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ 

án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

- Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng thì ngƣời khiếu nại khiếu 

nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành 

chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Trƣờng hợp 

ngƣời khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại 

không đƣợc giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trƣởng quản lý 

ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của 

Luật tố tụng hành chính.  

Với những quy định nhƣ trên, có thể thấy rằng, trình tự khiếu nại theo 

quy định của Luật khiếu nại có nhiều điểm mới so với quy định trƣớc đây 

theo hƣớng mở rộng sự lựa chọn phƣơng thức bảo vệ quyền cho ngƣời khiếu 

nại. Nếu nhƣ trƣớc đây, ngƣời khiếu nại buộc phải khiếu nại lần đầu đến 
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ngƣời có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại thì nay 

ngƣời khiếu nại có thể khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án ngay. Đồng thời, 

quyền khởi kiện ra Tòa này còn đƣợc đảm bảo trong bất kỳ giai đoạn nào của 

quá trình giải quyết khiếu nại. Rõ ràng, đây là những thay đổi tích cực theo 

hƣớng dân chủ hơn, mở rộng quyền lựa chọn hình thức khiếu nại, bảo vệ 

quyền lợi của ngƣời khiếu nại. Những thay đổi này cũng phù hợp với yêu cầu 

khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO) trong việc bảo 

vệ quyền lợi của ngƣời bị tác động bởi các quyết định hành chính, hành vi 

hành chính của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; đảm bảo các quyết định 

hành chính, hành vi hành chính phải đƣợc xem xét bởi cơ quan tƣ pháp theo 

trình tự, thủ tục tố tụng chặt chẽ.  

1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng và điều kiện bản đảm quyền khiếu nại của 

công dân  

1.3.1. Yếu tố chính trị 

Chế độ chính trị của quốc gia có ý nghĩa quyết định việc tổ chức chính 

quyền quản lý hành chính nhà nƣớc. Chế độ chính trị đƣợc thiết kế quyền lực 

thuộc về nhân dân dƣới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, bảo đảm 

quyền con ngƣời, quyền công dân, đề cao trách nhiệm của nhà nƣớc trong 

việc bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân nói chung và quyền khiếu nại 

nói riêng thì sẽ bảo đảm quyền khiếu nại của ngƣời dân đƣợc thực hiện, việc 

giải quyết khiếu nại đƣợc khách quan, tuân thủ theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Ngƣợc lại, một chế độ chính trị không dân chủ, chuyên quyền, độc 

đoán, quyền con ngƣời, quyền công dân không đƣợc đảm bảo thì quyền khiếu 

nại cũng sẽ bị “tƣớc đoạt”; việc giải quyết khiếu nại cũng sẽ bị bóp méo, 

không khách quan, sai sự thật…. 
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1.3.2. Yếu tố pháp luật 

Pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng tới quyền 

khiếu nại hành chính của công dân. Giải quyết khiếu nại muốn đạt hiệu quả 

cao, trƣớc hết pháp luật hành chính phải phù hợp với hệ thống pháp luật 

chung và nội tại không chồng chéo, mâu thuẫn nhau; các quy định pháp luật 

về giải quyết khiếu nại phải chặt chẽ, quy định rõ thẩm quyền trình tự thủ tục 

giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nƣớc; quy định rõ quyền 

và nghĩa vụ của công dân trong giải quyết khiếu nại; đảm bảo pháp chế xã hội 

chủ nghĩa, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền khiếu nại của công dân. Ngƣợc 

lại, nếu hệ thống pháp luật không đồng bộ, mâu thuẫn nhau, sẽ ảnh hƣởng rất 

lớn đến việc giải quyết khiếu nại, nhất là việc giải quyết khiếu nại liên quan 

đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đô thị, tài chính… 

Trong một thời gian dài, các quy định pháp luật về giải quyết khiếu 

nại hành chính của nƣớc ta có sự mâu thuẫn nhau. Mâu thuẫn về thời hiệu 

khiếu nại, khiếu kiện lần 2 giữa Luật khiếu nại, tố cáo và các luật khác nhƣ 

Luật đất đai 2003, Luật lao động; dẫn tới việc áp dụng trên thực tế có nhiều 

vƣớng mắc, ảnh hƣởng đến việc giải quyết khiếu nại. Hiện nay, cùng với việc 

ban hành Luật khiếu nại năm 2011, Luật đất đai năm 2013 và sửa đổi, bổ 

sung, ban hành một số văn bản pháp luật mới liên quan đến vấn đề giải quyết 

khiếu nại; hệ thống pháp luật về giải quyết khiếu nại của nƣớc ta đã cơ bản 

đầy đủ. 

1.3.3. Yếu tố kinh tế 

 Kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa cũng làm nảy sinh 

nhiều khiếu nại, tranh chấp. Tệ nạn tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nghiêm 

trọng, diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành là một nguyên nhân dẫn đến nhiều 

đơn thƣ tố cáo đối với cán bộ, đảng viên. Trong thời gian tới, khi Đảng, Nhà 

nƣớc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
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nƣớc, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 

phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa thì sẽ có thể nảy 

sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, nhất là những khiếu nại liên quan đến đất đai, 

nhà ở, việc đền bù giải phóng mặt bằng…; những tố cáo liên quan đến cán bộ, 

đảng viên tham nhũng, tiêu cực… Các khiếu nại, tố cáo này nếu không đƣợc 

giải quyết đúng đắn, kịp thời, sẽ ảnh hƣởng đến việc phát triển kinh tế, xã hội, 

phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, đô thị, xây dựng các khu công nghiệp, 

thu hút các dự án đầu tƣ; ảnh hƣởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội; ảnh hƣởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nƣớc và chế độ 

ta. 

1.3.4. Các yếu tố khác  

Ngoài ra có thể thấy các yếu tố khác cũng ảnh hƣởng tới hoạt động 

giải quyết khiếu nại hành chính. Đó là các yếu tố truyền thống văn hóa, phong 

tục, tập quán, ảnh hƣởng của văn hóa nƣớc ngoài trong quá trình hội nhập. 

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân, là một trong 

những cách thức để công dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, tham gia 

quản lý nhà nƣớc, quản lý xã hội. Giải quyết tốt khiếu nại của công dân là thể 

hiện bản chất dân chủ của nhà nƣớc, là biện pháp củng cố mối quan hệ giữa 

dân với Đảng và nhà nƣớc. Tuân thủ đúng các quy trình, giải quyết dứt điểm 

các khiếu nại có vai trò quan trọng đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong 

việc ổn định tình hình an ninh, chính trị, an toàn xã hội, góp phần phát triển 

kinh tế xã hội của địa phƣơng. 

Trong thời gian gần đây, do nhiều nguyên nhân, tổ chức giáo hội, chức 

sắc, tín đồ của hầu hết các tôn giáo nƣớc ta đã gửi đơn thƣ khiếu nại những 

vấn đề có liên quan đến tôn giáo tới các cấp chính quyền, các ban, ngành chức 

năng. Đơn thƣ khiếu nại về tôn giáo bao gồm nhiều nội dung, có thể phân loại 

nhƣ sau: 
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- Liên quan đến việc thực hiện sai chính sách đối với tôn giáo ở các cấp 

chính quyền. Ví dụ nhƣ chính quyền cơ sở không cho ngƣời theo đạo đến sinh 

hoạt tôn giáo ở một điểm đã đăng ký mà không nói rõ lý do, một số chức sắc 

tôn giáo đến các địa bàn có đạo tự ý tập trung tín đồ tổ chức các cuộc lễ hội, 

hoạt động tôn giáo tại những nơi không có cơ sở thờ tự nhƣng không xin phép 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền… 

- Liên quan đến mâu thuẫn, tranh chấp giữa các cá nhân và tổ chức tôn 

giáo về vấn đề tôn giáo hoặc các vấn đề dân sự khác. Ví dụ nhƣ các tổ chức 

Tin lành tranh chấp tín đồ lẫn nhau, hoặc bất đồng giữa cá nhân hai chức sắc 

lãnh đạo hoặc giữa hai nhóm chức sắc với nhau…  

- Liên quan đến đất đai có nguồn gốc tôn giáo, hoặc do chính quyền 

trƣng thu, trƣng dụng hiện đang sử dụng, hoặc chính quyền mƣợn không trả 

lại cho các tổ chức tôn giáo, hoặc cơ sở tôn giáo đang đóng cửa không sử 

dụng… 

Đáng chú ý là các khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chính sách tôn 

giáo, mâu thuẫn trong nội bộ tôn giáo giảm dần do các tôn giáo ngày càng ổn 

định hơn, việc thực hiện chính sách tôn giáo ngày càng tốt hơn, nhất là từ khi 

có Luật Tín ngƣỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016. 

Trong khi đó các vụ việc khiếu nại về nhà đất liên quan đến tôn giáo 

ngày càng gia tăng. Nội dung khiếu nại này tập trung vào các vấn đề chủ yếu 

nhƣ: tranh chấp đất đai, cơ sở thờ tự, cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo 

giữa các tôn giáo với nhân dân, giữa các tôn giáo với Nhà nƣớc, trong đó 

phần nhiều là những cơ sở và đất đai tôn giáo trƣớc đây đã hiến tặng cho các 

cơ quan nhà nƣớc mƣợn hoặc bị trƣng thu, trƣng dụng; khiếu nại về việc cơ 

sở thờ tự bị lấn chiếm đề nghị chính quyền giải toả; xây dựng, cải tạo không 

phép, sai phép tại cơ sở thờ tự hoặc ảnh hƣởng đến cảnh quan nơi thờ tự; xin 

đất, cơ sở thờ tự để xây dựng lại hoặc xây dựng mới,... Đứng đơn loại khiếu 
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nại này có thể là tổ chức các tôn giáo, tập thể hoặc cá nhân chức sắc các tôn 

giáo, tập thể hoặc cá nhân tín đồ các tôn giáo, gồm các dạng sau: 

- Đất đã hiến tặng (tự nguyện hoặc không tự nguyện); đất của tôn giáo 

chính quyền tiếp quản (có văn bản hoặc không có văn bản) tịch thu, trƣng thu, 

qua một số vụ án; đất giải tỏa nghĩa trang của tôn giáo; đất có nguồn gốc tôn 

giáo hiện do các tổ chức, cá nhân sử dụng không hiệu quả, không đúng mục 

đích hoặc không sử dụng; 

 - Đất tôn giáo bị dân lấn chiếm, chính quyền cấp cơ sở hoặc các tổ 

chức tôn giáo cơ sở bố trí cho tín đồ tôn giáo của mình vào ở; 

- Chính quyền thu hồi đất tôn giáo với lý do bị bỏ hoang không sử 

dụng, không canh tác; 

- Đền bù giải tỏa không thỏa đáng đối với tổ chức, cá nhân tôn giáo. 

Khiếu nại liên quan đến tôn giáo ngày càng gay gắt và phức tạp. Trong 

một số vụ việc, ngƣời khiếu nại có thái độ cực đoan, căng khẩu hiệu, biểu 

ngữ, nói xấu cán bộ địa phƣơng, có hành vi gây rối hoặc diễu hành trên đƣờng 

phố, kéo vào trụ sở làm việc của cơ quan nhà nƣớc nhằm gây sức ép, yêu cầu 

đƣợc tiếp xúc, đối thoại giải quyết vụ việc ngay tại Trung ƣơng. Tình trạng 

khiếu nại này xuất phát từ một số nguyên nhân chính sau: 

Thứ nhất, nhận thức về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc và 

các văn bản pháp luật quy định về hoạt động tín ngƣỡng, tôn giáo của một số 

cán bộ ở các cấp, các ngành còn hạn chế, chƣa đầy đủ nên khi thực hiện, giải 

quyết các khiếu nại liên quan đến vấn đề về tôn giáo chƣa tạo đƣợc sự thống 

nhất cao từ trên xuống dƣới. 

Thứ hai, việc các tổ chức tôn giáo kiên trì đòi lại các cơ sở có nguồn 

gốc liên quan đến tôn giáo vì tổ chức tôn giáo cho rằng đó là các cơ sở có lịch 

sử lâu đời, gắn với quá trình phát triển, lịch sử của giáo hội. 
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Thứ ba, thực tế đặt ra trong công tác quản lý nhà nƣớc về các cơ sở 

nhà, đất có nguồn gốc liên quan đến tôn giáo còn có một số khó khăn, bất cập 

nhất định, cụ thể nhƣ: hiện nay, hầu hết tất cả các cơ quan nhà nƣớc, tổ chức, 

cá nhân đƣợc giao quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất có nguồn gốc liên quan đến 

tôn giáo đều không còn lƣu giữ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến cơ sở cũ. Do đó, 

khi tổ chức tôn giáo có đơn khiếu nại, kiến nghị xin, đòi lại các cơ sở có 

nguồn gốc liên quan đến tôn giáo thì chính quyền không có cơ sở để xem xét, 

giải quyết hoặc một số cơ quan, đơn vị đƣợc giao sử dụng, quản lý cơ sở nhà, 

đất có nguồn gốc liên quan đến tôn giáo chƣa quan tâm đúng mức đến việc 

quản lý, sử dụng cơ sở đúng mục đích đƣợc giao, nên gây ảnh hƣởng đến tình 

cảm tôn giáo của ngƣời có đạo... vì vậy dẫn đến tình trạng một số tổ chức tôn 

giáo vẫn kiên trì khiếu nại, xin lại một số cơ sở có nguồn gốc liên quan đến 

tôn giáo. 

Thứ tƣ, việc khiếu nại về các vấn đề có liên quan đến tƣ cách, phẩm 

hạnh, đạo đức của các chức sắc do xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ của tổ chức 

tôn giáo; các chức sắc có đơn, thƣ khiếu kiện, khiếu nại lẫn nhau để nhằm 

mục đích hạ uy tín của nhau. 

Thứ năm, việc các tổ chức, cá nhân tôn giáo có đơn thƣ khiếu nại về 

vấn đề đất đai, cơ sở thờ tự xuất phát từ việc chƣa hiểu biết về pháp luật và từ 

sự tranh giành quyền quản lý cơ sở thờ tự giữa các chức sắc tôn giáo với 

nhau. 

 1.4. Kinh nghiệm của một số nƣớc trong bảo đảm quyền khiếu nại 

của công dân 

Cũng nhƣ ở Việt Nam, giải quyết khiếu nại hành chính luôn đƣợc các 

nƣớc quan tâm, nghiên cứu, từ mô hình giải quyết của cơ quan hành chính 

nhà nƣớc đến cơ chế, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính nhằm 

bảo đảm việc giải quyết khiếu nại đƣợc khách quan, dân chủ, công khai đúng 
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quy định pháp luật. Với những kinh nghiệm của Nhật Bản, Cộng hòa Liên 

bang Đức, Hàn Quốc trong giải quyết khiếu nại hành chính… hy vọng sẽ gợi 

mở cho Việt Nam hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý của mình. 

Ở Nhật Bản, để giải quyết khiếu nại hành chính, năm 1962 Nhật Bản 

ban hành Luật Thẩm tra hành chính, từ đó đến nay đã sửa đổi, bổ sung, song 

không nhiều. Theo đó, giải quyết khiếu nại hành chính chủ yếu đƣợc thông 

qua hoạt động tƣ vấn hành chính do các chuyên gia tƣ vấn hành chính thực 

hiện. Hiến pháp của Nhật Bản cho phép ngƣời dân có quyền biểu thị chính 

kiến của mình bằng phƣơng pháp trƣng cầu dân ý về mọi lĩnh vực và đặc biệt 

là về sự tồn tại của chính quyền. Công dân có quyền khiếu nại bất cứ hành vi 

và quyết định nào của Nhà nƣớc kể cả các văn bản qui phạm pháp luật, các 

chính sách của Nhà nƣớc nếu nhƣ họ cho rằng những hoạt động đó ảnh hƣởng 

bất lợi đến quyền và lợi ích của họ. Hệ thống các cơ quan tiếp nhận và giải 

quyết khiếu nại hành chính của Nhật Bản đƣợc tổ chức thực sự đầy đủ, toàn 

diện và linh hoạt ở cả hệ thống hành pháp, tƣ pháp và lập pháp đảm bảo bất 

cứ một khiếu nại nào của ngƣời dân cũng đƣợc xem xét thấu đáo và thoả 

đáng. Hệ thống này tùy theo từng địa phƣơng có thể thành lập ra cơ quan 

Thanh tra, hiện Nhật Bản có khoảng 32 địa phƣơng thành lập ra cơ quan 

Thanh tra để tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của địa phƣơng. Các cơ 

quan Trung ƣơng có các bộ phận tiếp nhận đơn thƣ ở hầu hết các cơ quan 

hành pháp, lập pháp, tƣ pháp. Bộ Nội vụ và Truyền thông có Cục Đánh giá 

hành chính đƣợc giao chuyên trách đảm nhận chức năng tiếp nhận đơn khiếu 

nại gửi các cơ quan hành chính ở Trung ƣơng và khu vực. Khi có đơn thƣ gửi 

đến thì bộ phận tiếp nhận phải phân tích và gửi cho các cơ quan chức năng mà 

chủ yếu là các cơ quan hành chính theo thẩm quyền để giải quyết. Để làm tốt 

chức năng này, Bộ Nội vụ và Truyền thông thành lập 50 Văn phòng đại diện 

đặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố để trực tiếp tiếp nhận và một phần giải quyết 
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khiếu nại của công dân. Ngoài ra Bộ Nội vụ và Truyền thông còn có Hội cứu 

trợ hành chính để tƣ vấn cho những vụ việc khiếu nại về chính sách có tính 

chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phƣơng, ngành. Một 

phƣơng thức khác nữa là có khoảng 5000 ngƣời (thƣờng là cán bộ về hƣu) tự 

nguyện tham gia việc tiếp nhận các khiếu nại của ngƣời dân, họ không hƣởng 

lƣơng nhƣng đƣợc Bộ trƣởng Bộ Nội vụ và Truyền thông ủy quyền để tiếp 

nhận và tƣ vấn cho công dân. Nhƣ vậy, chức năng chính của Cục Đánh giá 

hành chính là tiếp nhận, tƣ vấn, chuyển đơn cho các cơ quan hành chính ở 

trung ƣơng xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến ngƣời dân và thông 

báo cho ngƣời dân biết. Trong trƣờng hợp mà những thông báo đó không 

đƣợc thực hiện thì phải nêu rõ lý do, trƣờng hợp không thực hiện nhƣng 

không đƣợc trả lời thì sẽ đƣợc báo cáo lên cấp trên và có thể bị xem xét, đánh 

giá về hiệu quả hoạt động. 

Về cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính, công dân tự mình khiếu nại 

tới cơ quan hành chính nhà nƣớc cấp trên quản lý trực tiếp cơ quan hành 

chính nhà nƣớc có quyết định hành chính bị khiếu nại hoặc ủy nhiệm cho 

Luật sƣ khiếu nại. Trong quá trình giải quyết, cơ quan hành chính có thẩm 

quyền giải quyết tiến hành thẩm tra nội dung khiếu nại, tổ chức để công dân 

trình bày nội dung khiếu nại, yêu cầu của họ và để cơ quan hành chính có 

quyết định hành chính bị khiếu nại biện minh về việc ra quyết định đó; những 

ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đƣợc tham gia buổi làm việc này. 

Để giải quyết khiếu nại, cơ quan hành chính có thẩm quyền giải quyết ra 

quyết định có nội dung bãi khiếu nại khi có đủ căn cứ khiếu nại vi phạm các 

quy định thủ tục hoặc chấm dứt việc khiếu nại khi có đủ căn cứ khiếu nại là 

không có cơ sở và khẳng định quyết định hành chính ban hành đúng pháp 

luật; yêu cầu cơ quan hành chính cấp dƣới hủy bỏ quyết định hành chính hoặc 

sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính của mình nếu vi phạm pháp luật, đồng 
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thời khắc phục hậu quả (nếu có). Không đồng ý với quyết định giải quyết 

khiếu nại, công dân có quyền khởi kiện tại Tòa án. 

Về tổ chức tƣ vấn hành chính, nhƣ nói ở trên, hiện Nhật Bản có 50 Chi 

nhánh tƣ vấn hành chính đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; có 

khoảng 5000 chuyên gia tƣ vấn hành chính là những ngƣời đã nghỉ hƣu, Luật 

sƣ, Giáo sƣ… tự nguyện tham gia. Các công chức nhà nƣớc không đƣợc làm 

chuyên gia tƣ vấn hành chính. Danh sách ngƣời đƣợc đề nghị trở thành 

chuyên gia tƣ vấn hành chính phải đƣợc Bộ Quản lý công cộng, Nội vụ, Bƣu 

điện và Viễn thông phê chuẩn. Những ngƣời tự nguyện làm công tác tƣ vấn 

hành chính của Nhật Bản có nhiệm vụ tiếp nhận các khiếu nại từ ngƣời dân. 

Trƣờng hợp nhận thấy khiếu nại của công dân không có cơ sở, chuyên gia tƣ 

vấn giải thích, trả lời; trƣờng hợp khiếu nại của công dân có cơ sở hoặc vụ 

việc khiếu nại phức tạp, chuyên gia tƣ vấn chuyển tới Cơ quan Đánh giá hành 

chính tại địa phƣơng hoặc Trung ƣơng và đề nghị các cơ quan này yêu cầu 

các cơ quan hành chính có chức năng giải quyết, điều chỉnh các quyết định 

quản lý, trả lời chuyên gia tƣ vấn để trả lời công dân. Các chuyên gia tƣ vấn 

còn có thẩm quyền kiến nghị các vấn đề liên quan tới việc cải cách hành 

chính của Bộ Quản lý công cộng, Nội vụ, Bƣu điện và Viễn thông. Có thể 

thấy, hoạt động tƣ vấn hành chính là giai đoạn “tiền giải quyết” khiếu nại 

hành chính ở Nhật Bản và cơ chế tƣ vấn hành chính hàng năm đã giúp Nhật 

Bản xử lý ban đầu, đã góp phần giảm khoảng 50% vụ việc khiếu nại hành 

chính ở giai đoạn tƣ vấn hành chính. Kinh phí để duy trì hoạt động của các tổ 

chức tƣ vấn hành chính chủ yếu dựa trên nguồn hội phí do các hội viên đóng 

góp và tiền chi trả của Nhà nƣớc cho mỗi hoạt động tƣ vấn thực tế, cụ thể; 

ngoài ra, còn có nguồn hỗ trợ từ phía Nhà nƣớc, song khoản này là rất nhỏ. 

Hoạt động tƣ vấn hành chính là trung lập giữa cơ quan hành chính nhà nƣớc 

và công dân trong quá trình xử lý các khiếu nại hành chính (khách quan, 
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không đứng về phía nào). Việc tƣ vấn hành chính là hoàn toàn miễn phí, song 

chuyên gia tƣ vấn hành chính đƣợc Nhà nƣớc Nhật Bản chi trả theo quy định 

đối với các chi phí thực tế mà họ phải chi phí khi thực hiện tƣ vấn (nhƣ tiền 

tàu xe, chi phí cho việc soạn, in ấn đơn từ...). 

Ở Nhật Bản, Nghị viện cũng có một vai trò nhất định trong việc giải 

quyết khiếu nại hành chính. Công dân có quyền đệ trình khiếu nại hành chính 

lên Nghị viện, song việc đệ trình này phải đƣợc sự giới thiệu của ít nhất một 

Nghị sĩ hoặc khiếu nại thông qua Nghị sĩ và Nghị sĩ đó có vai trò nhƣ ngƣời 

đại diện, bảo lãnh cho ngƣời khiếu nại. Thƣợng viện chỉ tiếp nhận những đơn 

khiếu nại này trong thời gian diễn ra kỳ họp của Nghị viện và chấm dứt trƣớc 

một tuần khi Nghị viện kết thúc kỳ họp. Sau khi nhận đƣợc đơn khiếu nại gửi 

tới Thƣợng viện, Văn phòng Thƣợng viện sẽ xem xét các điều kiện theo quy 

định để thụ lý, đơn sẽ đƣợc đệ trình ra Tiểu ban của Nghị viện phù hợp nội 

dung khiếu nại để thẩm định và phân công xử lý. Việc xử lý từng khiếu nại tại 

Nghị viện đƣợc thông qua hình thức bỏ phiếu biểu quyết. Những khiếu nại 

phù hợp và đã có biểu quyết của Nghị viện sẽ đƣợc gửi cho Nội Các để giải 

quyết theo quy định của pháp luật. Đối với những khiếu nại không phù hợp sẽ 

không tiến hành thủ tục trên và đƣợc tuyên hủy sau kỳ họp. Nghị sĩ giới thiệu 

ngƣời khiếu nại sẽ đƣợc thông báo về kết quả giải quyết khiếu nại và có trách 

nhiệm thông báo cho công dân. 

Cộng hòa Liên bang Đức, cũng giống nhƣ một số nƣớc châu Âu, quan 

niệm khiếu nại là việc công dân, pháp nhân yêu cầu Nhà nƣớc bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc bị đe dọa xâm phạm bởi hoạt 

động của cơ quan hành chính, nhân viên nhà nƣớc. Pháp luật Cộng hòa Liên 

bang Đức công nhận khiếu nại của công dân đối với hoạt động của cơ quan 

lập pháp, hành pháp và tƣ pháp. Trong đó, khiếu nại đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính chiếm phần lớn. Ngoài cơ chế giải quyết khiếu nại 
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của cơ quan hành chính còn có cơ chế giải quyết theo thủ tục tố tụng của Tòa 

án bằng việc thành lập Tòa hành chính độc lập, song song với Tòa tƣ pháp 

nhằm tạo thêm cơ chế giải quyết hữu hiệu, khách quan để ngƣời dân đƣợc lựa 

chọn. Về mặt tổ chức, Tòa hành chính đƣợc tổ chức theo ba cấp xét xử: Tòa 

hành chính sơ thẩm thành lập theo địa bàn quận, huyện; Tòa hành chính phúc 

thẩm, thành lập theo địa bàn tỉnh và Tòa hành chính tối cao trực thuộc Nhà 

nƣớc Liên bang. 

Về thẩm quyền của Tòa hành chính: Xét xử khiếu kiện của công dân 

đối với quyết định hành chính cá biệt và hành vi hành chính của nhân viên cơ 

quan hành chính (không xem xét khiếu kiện đối với văn bản quy phạm pháp 

luật) và việc bồi thƣờng thiệt hại do quyết định hành chính hoặc hành vi hành 

chính gây ra. Nói cách khác, Toà án hành chính giải quyết các khiếu kiện 

thuộc về Luật Công không liên quan đến Hiến pháp và không đƣợc đạo luật 

của Liên bang giao cho. 

Về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính: Trƣớc hết, ngƣời 

khiếu nại khiếu nại đến cơ quan hành chính có quyết định hành chính, hành vi 

hành chính vi phạm pháp luật để đƣợc giải quyết. Trong quá trình xem xét, 

nếu xét thấy quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trái pháp luật thì 

cơ quan hành chính nhà nƣớc  đó phải thu hồi, sửa đổi quyết định hành chính 

hoặc chấm dứt hành vi hành chính; nếu gây thiệt hại thì trƣớc hết cơ quan 

hành chính nhà nƣớc phải bồi thƣờng cho ngƣời khiếu nại, sau đó cá nhân 

công chức, viên chức có lỗi phải hoàn trả cho cơ quan hành chính. Để bảo 

đảm việc xem xét đƣợc khách quan, công khai, pháp luật quy định ngƣời 

khiếu nại đƣợc gặp gỡ, trình bày hoặc tranh luận với cơ quan hành chính nhà 

nƣớc có quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại để thoả 

thuận hƣớng giải quyết và bồi thƣờng thiệt hại, nếu thoả thuận phù hợp với 

quy định của pháp luật thì cơ quan hành chính ra quyết định công nhận. Nếu 
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ngƣời khiếu nại thấy giải quyết của cơ quan có quyết định hành chính, hành vi 

hành chính bị khiếu nại không thỏa đáng thì họ có quyền khiếu nại lên cơ 

quan hành chính nhà nƣớc cấp trên trực tiếp. Nếu ngƣời khiếu nại không đồng 

ý với quyết định giải quyết của cơ quan hành chính cấp trên thì họ có quyền 

khiếu kiện đến Tòa hành chính sơ thẩm. Ngƣời khiếu nại có quyền kháng cáo 

phán quyết của Tòa hành chính sơ thẩm lên Tòa hành chính phúc thẩm, kháng 

cáo phán quyết của Tòa hành chính phúc thẩm lên Tòa hành chính tối cao, 

kháng cáo phán quyết của Tòa hành chính tối cao lên Tòa án Hiến pháp. Tòa 

án Hiến pháp có quyền xét xử chung thẩm đối với tất cả các vụ kiện hành 

chính đã đƣợc các Tòa án cấp dƣới xét xử. 

Ngoài ra, Cộng hòa Liên bang Đức, có hệ thống cơ quan tài phán hành 

chính hoàn toàn độc lập với Tòa án tƣ pháp. Cơ quan tài phán hành chính ở 

Đức không có thêm chức năng tƣ vấn pháp lý. Trong hệ thống Tòa án hành 

chính có 52 Tòa án hành chính khu vực, 16 Tòa án hành chính liên khu vực 

và một Tòa án hành chính liên bang. Quyền về bảo vệ pháp luật “triệt để” của 

công dân trƣớc quyền lực hành pháp phát sinh từ Khoản 4 Điều 19 của Hiến 

pháp. Tính triệt để này đƣợc thể hiện ở chỗ công dân đƣợc bảo vệ trƣớc tất cả 

các văn bản hành chính hay nói cách khác, các Tòa án phải bảo đảm sự bảo vệ 

pháp luật về mặt nguyên tắc chống lại tất cả những hành vi vi phạm pháp luật 

của cơ quan hành pháp. Các thẩm phán hành chính có nghĩa vụ phải nghiên 

cứu nội dung, làm rõ việc tranh chấp và trong trƣờng hợp cần thiết có thể đƣa 

ra ý kiến của mình về cách giải quyết vụ việc. Tòa án không bị ràng buộc bởi 

các bằng chứng và giải trình của các bên. Bằng nguyên tắc này, Tòa án hành 

chính có thể bù đắp sự không cân bằng giữa công dân và cơ quan hành chính 

và có thể giúp đỡ công dân trong quá trình tố tụng. 

Hàn Quốc, giải quyết khiếu nại hành chính ở Hàn Quốc do nhiều cơ 

quan thực hiện: các cơ quan hành chính, cơ quan Chống tham nhũng và Bảo 
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vệ quyền công dân (ACRC) và Cơ quan thanh tra, kiểm toán. Hàn quốc không 

có sự phân định rõ ràng giữa khiếu nại, tố cáo hay phản ảnh, kiến nghị. Mỗi 

khi ngƣời dân có điều gì đó không hài lòng và khiếu kiện thì các cơ quan nhà 

nƣớc tùy từng trƣờng hợp mà xử lý sao cho có hiệu quả. Cơ chế giải quyết 

khá mềm dẻo và linh hoạt. Hàn Quốc cũng có nhiều hình thức tiếp nhận và xử 

lý khiếu nại, nhƣng hiện nay khiếu nại qua mạng ngày càng nhiều và có hình 

thức tiếp nhận khiếu nại lƣu động tại các vùng sâu vùng xa và coi trọng việc 

đến tận nơi để lắng nghe và xử lý tại chỗ bằng cách trao đổi với các bên trong 

tranh chấp. Công việc này mang tính chất hoà giải và đƣợc làm ngay tại địa 

phƣơng cơ sở. 

Uỷ ban Chống tham nhũng và Bảo vệ quyền công dân (ACRC) là cơ 

quan chịu trách nhiệm chính trong công tác này. Tại cơ quan Thanh tra, kiểm 

toán Hàn Quốc cũng có Vụ chuyên trách về tiếp nhận và xử lý khiếu nại hành 

chính, ở các địa phƣơng dần dần cũng hình thành các bộ phận chuyên trách 

giúp chính quyền giải quyết các khiếu nại của ngƣời dân. Trong giải quyết 

khiếu nại hành chính, Hàn Quốc quan tâm trƣớc hết đến việc tìm ra phƣơng 

án xử lý tranh chấp thông qua hoà giải thƣơng lƣợng và thuyết phục các bên. 

Với những vụ việc đơn giản thì thƣờng gửi về cho chính cơ quan bị khiếu nại 

để giải quyết. Vụ việc phức tạp hơn thì các cơ quan phối hợp để tiến hành 

thẩm tra, xác minh sau đó đƣa ra yêu cầu với cơ quan có trách nhiệm. Về cơ 

bản thì các cơ quan này không trực tiếp ban hành quyết định giải quyết, trừ 

ACRC có quyền phán quyết (tài phán) đối với việc khiếu nại các quyết định 

hành chính. Nếu không thoả mãn với việc giải quyết của các cơ quan hành 

chính nhà nƣớc thì ngƣời khiếu nại có thể kiện ra Tòa án theo con đƣờng tố 

tụng. 

Điểm nổi bật trong giải quyết khiếu nại hành chính ở Hàn Quốc là hết 

sức coi trọng công tác hoà giải và tƣ vấn khiếu nại. Hàn Quốc sử dụng đội 
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ngũ tình nguyện viên là những công chức về hƣu hoặc những luật sƣ còn đang 

hành nghề nhƣng dành thời gian nhất định cho công việc này một cách tự 

nguyện với khoản thù lao nhỏ bé (chủ yếu là bù đắp chi phí đi lại) tham gia 

vào hoạt động tƣ vấn khiếu nại, tiếp và trao đổi với ngƣời khiếu nại. Cách làm 

này tỏ ra rất phù hợp, tránh đƣợc tâm lý căng thẳng và sự thiếu tin tƣởng của 

ngƣời dân khi tiếp xúc trực tiếp ngay với các cơ quan công quyền. Tình 

nguyện viên là những ngƣời có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý 

nhà nƣớc nên việc tƣ vấn của họ tỏ ra rất hiệu quả. Đây là cách làm hay và có 

thể vận dụng vào Việt Nam và cũng thể hiện xu hƣớng xã hội hoá các dịch vụ 

công trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại hành chính. Mặc dù có những ƣu 

điểm nhƣng trên thực tế thì cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Hàn 

Quốc cũng khá phức tạp và đang tiến hành nghiên cứu, sửa đổi quy định của 

pháp luật cho phù hợp và đơn giản hiệu quả hơn. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng 

xây dựng Trung tâm tích hợp thông tin hành chính để giúp ngƣời dân thuận 

tiện hơn khi tiến hành các thủ tục hành chính. Tại đây, ngƣời dân có thể truy 

cập mọi thông tin cần thiết và cũng có thể đƣợc tƣ vấn trực tiếp về những vấn 

đề mà họ quan tâm. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa để ngƣời dân có thể 

vƣợt qua các khó khăn khi thực hiện các quyền của mình và cũng giảm đi một 

số lƣợng đáng kể các khiếu nại không cần thiết do thiếu thông tin. 

Mô hình quản lý khiếu nại quốc gia của Hàn Quốc nhƣ sau: 

 (1) Bộ An toàn hành chính phụ trách chung điều hành quản lý chế độ 

khiếu nại dân sự quốc gia; Ủy ban Quyền lợi quốc dân hoạt động theo Luật 

Chống tham nhũng, (điều hành 100 Trung tâm hƣớng dẫn khiếu nại nỗi khổ 

qua điện thoại). 

 (2) Cơ quan Thanh tra, kiểm toán Chính phủ Hàn Quốc; cơ quan Thủ 

tƣớng Quốc vụ, Bộ An toàn hành chính phụ trách quản lý kỷ cƣơng công tác, 

những tiêu cực trong khối công chức (tố cáo hành chính) gồm: thiết lập kỷ 
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cƣơng, điều tra hành vi phạm pháp của công chức ở các cơ quan hành chính 

Trung ƣơng, chính quyền địa phƣơng, cơ quan công. 

 (3) Cơ quan Thanh tra, kiểm toán Chính phủ; Ủy ban Quyền lợi quốc 

dân phụ trách giải quyết khiếu nại nỗi khổ của ngƣời dân (khiếu nại hành 

chính). Cơ quan Thanh tra, kiểm toán Chính phủ Hàn Quốc có trách nhiệm: 

Tiếp nhận và xử lý khiếu nại dân sự dựa trên căn cứ vào quyền thanh tra giám 

sát chức vụ đƣợc qui định trong Hiến pháp và Luật Thanh tra, kiểm toán 

Chính phủ; Không chịu sự tác động của Luật Xử lý hành chính dân sự (đó là 

căn cứ để xử lý khiếu nại dân sự của các cơ quan hành chính Trung ƣơng); 

Thực hiện điều tra đặc biệt đối với hành vi phạm pháp, tham nhũng của quan 

chức, công chức. 

Việc tiếp nhận, xử lý khiếu nại dân sự của ngƣời dân, doanh nghiệp 

đƣợc thực hiện bằng hai hình thức: gửi văn bản (đơn), hoặc gửi thông tin qua 

đƣờng internet thông qua “Hệ thống thông tin điều hành giải quyết khiếu nại 

dân sự”. Hệ thống này đƣợc Chính phủ Hàn Quốc đầu tƣ, khai thác quản lý 

nhằm hiện đại hóa công tác xử lý khiếu nại dân sự. 

Hệ thống thông tin điều hành xử lý khiếu nại dân sự Hàn Quốc đƣợc 

thực hiện qua 02 hệ thống, thứ nhất là hệ thống “Cổng tiếp nhận khiếu nại và 

thắc mắc của ngƣời dân”; thứ hai là “Cổng thông tin khiếu nại Chính phủ 24”. 

Mỗi cơ quan hành chính Trung ƣơng đều có một Cổng thông tin khiếu nại 

riêng và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình để xem xét, xử lý khiếu nại 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. Hai Cổng thông tin này có sự kết nối, 

chia sẻ thông tin với nhau, phục vụ cho hoạt động xử lý khiếu nại trong cả 

nƣớc, đƣợc nối mạng với 100 Trung tâm xử lý khiếu nại ở các vùng, giúp cho 

Chính phủ, Quốc hội nắm chắc tình hình khiếu nại và xử lý khiếu nại trong cả 

nƣớc; vừa giản tiện cho việc khiếu nại của ngƣời dân, doanh nghiệp; vừa giúp 

cho việc kiểm tra việc xử lý khiếu nại của các cơ quan có chức trách, nhiệm vụ. 
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Từ kinh nghiệm giải quyết khiếu nại hành chính ở Nhật Bản, Cộng hòa 

Liên bang Đức và Hàn Quốc cho thấy một số gợi mở có thể nghiên cứu, vận 

dụng ở Việt Nam: 

Một là, mô hình giải quyết khiếu nại hành chính theo trình tự, thủ tục 

hành chính (giải quyết của cơ quan hành chính) có hạn chế là dễ thiếu khách 

quan trong quá trình giải quyết vì cơ quan hành chính có quyết định hành 

chính, hành vi hành chính bị khiếu nại lại là chủ thể có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại. Mô hình giải quyết theo trình tự thủ tục tố tụng hành chính (giải 

quyết của Tòa án), có hạn chế trong việc xét xử khiếu kiện đối với quyết định 

hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính cùng cấp, mặc dù 

pháp luật quy định Thẩm phán, Tòa án độc lập trong xét xử; vì vậy cần có quy 

định để bảo đảm thực sự đƣợc tính độc lập trong hoạt động xét xử của Tòa 

án… Vì vậy, cần nghiên cứu để có những quy định chặt chẽ hơn về trình tự, 

thủ tục giải quyết của cả hai mô hình này, khắc phục đƣợc những hạn chế để 

bảo đảm giải quyết khách quan, dân chủ, công khai, kết quả giải quyết đúng 

pháp luật. 

Hai là, việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong tiếp nhận 

thông tin khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phán ánh sẽ tạo ra kho dữ liệu quốc gia, 

mang lại nhiều lợi ích to lớn trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành tác 

nghiệp cũng nhƣ nắm bắt, đánh giá tình hình biến động, kết quả giải quyết 

đơn thƣ trên phạm vi cả nƣớc, nó sẽ làm thay đổi căn bản về phƣơng thức 

hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc trong tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. 

Ba là, cần nghiên cứu, xây dựng và áp dụng mô hình tƣ vấn hành chính 

miễn phí cho công dân thực hiện quyền khiếu nại phù hợp với điều kiện kinh 

tế, xã hội. Qua tƣ vấn hành chính, ngƣời khiếu nại sẽ lựa chọn việc không sử 

dụng quyền khiếu nại (nếu khiếu nại của họ không có cơ sở) hoặc khiếu nại 
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tiếp (nếu khiếu nại của họ có cơ sở) và xác định đúng cơ quan hành chính có 

thẩm quyền giải quyết.  

Bốn là, nghiên cứu để vận dụng cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính 

chỉ do cơ quan hành chính cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính nhà nƣớc 

có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, còn giải quyết của 

cơ quan hành chính có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại 

chỉ coi là việc tự xem lại quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu 

nại. 

Năm là, tiếp tục nghiên cứu và đƣa vào sử dụng mô hình cơ quan tài 

phán hành chính thuộc hệ thống cơ quan hành pháp nhƣng độc lập với cơ 

quan hành chính nhà nƣớc để công dân có thêm sự lựa chọn cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết khiếu nại. Giải quyết của cơ quan tài phán hành chính và 

Tòa án đối với khiếu nại hành chính sẽ bảo đảm yếu tố khách quan hơn giải 

quyết của cơ quan hành chính bởi có cơ chế tranh tụng công khai, dân chủ 

hơn đối thoại trong giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính. 

 

Kết luận Chƣơng 1 

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân đƣợc ghi 

nhận trong Hiến pháp. Việc Hiến pháp ghi nhận quyền khiếu nại của công dân 

cho thấy vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của quyền năng pháp lý này. Xét 

trên phƣơng diện lý thuyết thì thực hiện khiếu nại chính là phƣơng thức quan 

trọng để công dân, cơ quan, tổ chức bảo vệ lợi ích nhà nƣớc, lợi ích tập thể và 

các quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Thông qua việc sử dụng quyền khiếu 

nại mà các quyền cơ bản khác nhƣ: quyền đƣợc học hành, quyền tự do tín 

ngƣỡng, quyền bầu cử...sẽ đƣợc bảo đảm và thực hiện. Nhận thức rõ vai trò, 

tầm quan trọng của việc khiếu nại và giải quyết hiệu quả các khiếu nại nên 

Đảng và Nhà nƣớc ta luôn quan tâm tới công tác này. Những năm qua, nhiều 
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Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã đề cập đến việc khiếu nại và giải quyết khiếu 

nại. Trên cơ sở đó, Nhà nƣớc đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng 

quy định về giải quyết khiếu nại nhƣ: Pháp lệnh xét, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của công dân năm 1981, Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo năm 1991...và Luật 

khiếu nại, tố cáo năm 1998. Căn cứ vào các văn bản này, Chính phủ, các Bộ, 

ngành đã ban hành nhiều quy định hƣớng dẫn thi hành nhằm tạo cơ sở pháp lý 

đầy đủ cho việc khiếu nại và giải quyết có hiệu quả các khiếu nại của nhân 

dân. Tuy nhiên, tổng kết việc thực hiện các quy định của Luật khiếu nại thấy 

rằng, nhiều quy định của Luật này đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chƣa đáp 

ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn.  

Nhƣ vậy, khiếu nại theo nghĩa chung nhất là việc cá nhân hay tổ chức 

yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sửa chữa một việc làm mà 

họ cho là không đúng, đã, đang hoặc sẽ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích chính 

đáng của họ. 

Quyền khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân đã 

đƣợc ghi nhận trong Hiến pháp, một quyền có tính chất chính trị và pháp lý 

của công dân, là một hình thức biểu hiện của dân chủ xã hội chủ nghĩa, liên 

quan chặt chẽ và chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống các quyền và nghĩa 

vụ cơ bản của công dân. Việc thực hiện quyền khiếu nại sẽ là cơ sở để thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ khác của công dân. Chính vì vậy trên cơ sở Hiến 

pháp, đã có nhiều văn bản pháp luật của Nhà nƣớc ta quy định về khiếu nại và 

giải quyết khiếu nại, đặc biệt là Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 (đƣợc sửa 

đổi, bổ sung hai lần vào năm 2004 và 2005), Luật khiếu nại năm 2011.  

Theo quy định của Luật khiếu nại thì khiếu nại là việc công dân, cơ 

quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề 

nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nƣớc, của ngƣời có 
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thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nƣớc hoặc quyết định kỷ luật cán 

bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp 

luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

Nhƣ vậy khiếu nại quy định trong Luật này đƣợc hiểu là khiếu nại hành 

chính, đó là khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành hành chính 

của cơ quan hành chính nhà nƣớc, của ngƣời có thẩm quyền trong cơ quan 

hành chính nhà nƣớc và quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; khái niệm này 

chỉ giới hạn đối với những khiếu nại phát sinh trong lĩnh vực quản lý của các cơ 

quan hành chính nhà nƣớc.  
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Chƣơng 2 

 THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM QUYỀN KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN 

TẠI QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI  

2.1. Khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội của quận Thanh Xuân, Hà Nội  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

 Quận Thanh Xuân đƣợc thành lập theo Nghị định số 74-CP ngày 

22/11/1996 của Chính phủ, có hiệu lực hoạt động từ ngày 01/01/1997. Quận 

Thanh Xuân với diện tích 913,2ha, nằm phía Tây Nam trung tâm Thủ đô Hà 

Nội, phía Đông giáp quận Hai Bà Trƣng, phía Tây giáp quận Nam Từ Liêm 

và quận Hà Đông (Hà Tây cũ), phía Nam giáp huyện Thanh Trì và quận 

Hoàng Mai, phía Bắc giáp các quận Đống Đa, Cầu Giấy.  

 Quận hình thành chủ yếu từ một số phƣờng của quận Đống Đa chuyển 

nguyên trạng, một số phƣờng đƣợc tách và thành lập mới cùng với các xã từ 2 

quận Từ Liêm, Thanh Trì chuyển về lập nên 11 phƣờng là Thƣợng Đình, Hạ 

Đình, Khƣơng Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân 

Nam, Kim Giang, Phƣơng Liệt, Nhân Chính, Khƣơng Mai và Khƣơng Trung.  

 Thanh Xuân là một trong những quận có vị trí địa lý tự nhiên thuận lợi, 

là cửa ngõ phía Tây và phía Nam ra vào Trung tâm Thủ đô. Hệ thống giao 

thông có quốc lộ 1(đƣờng Giải phóng), quốc lộ 6 (đƣờng Nguyễn Trãi) và 

nhiều đƣờng phố mới khang trang đƣợc đặt tên nhƣ đƣờng Khuất Duy Tiến, 

phố Lê Trọng Tấn, phố Hoàng Văn Thái, phố Nguyễn Thị Thập, phố Nguỵ 

Nhƣ Kon Tum, phố Lê Văn Thiêm, phố Phan Đình Giót… 

 Địa hình của quận tƣơng đối bằng phẳng, nằm 2 bên bờ thuộc một phần 

của sông Tô Lịch qua địa bàn 6/11 phƣờng, thích hợp với quá trình phát triển 

đô thị hiện đại. Từ 01/8/2008 thực hiện Nghị Quyết số 15/2008/QH12 của 

Quốc hội (khoá XII) thủ đô Hà Nội đƣợc hợp nhất, mở rộng địa giới hành 

chính; quận Thanh Xuân đƣơng nhiên trở thành quận nối liền nội thành Hà 
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Nội (cũ) và quận Hà Đông tỉnh Hà Tây( cũ), nơi có nhiều khu đô thị mới đã 

và đang xây dựng, do đó có thêm lợi thế đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã 

hội. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

 - Đặc điểm dân cư: Dân số toàn quận tính đến tháng 12/2016 là: 

281.996 ngƣời. Với vị thế là cửa ngõ ra vào Kinh thành (nay là một trong 

những quận trung tâm Thủ đô) nên mọi diễn biến về chính trị - kinh tế - xã 

hội - quân sự của thành đô đều có những ảnh hƣởng nhất định tới đất và 

ngƣời Thanh Xuân. 

 Vùng đất này từ xƣa đã có nhiều ngƣời thành đạt, đỗ cao từ Tú tài, Cử 

nhân đến Tiến sĩ, nhiều ngƣời làm quan to trong triều. Dấu ấn ấy còn tìm thấy 

ở Văn chỉ làng Quan Nhân (hiện còn) và văn bia còn lƣu của các làng Giáp 

Nhất, Cự Lộc - Chính Kinh... Mỗi làng đều có đình thờ đức Thành Hoàng 

làng, chùa thờ Phật và nhà thờ các dòng họ tạo nên quần thể kiến trúc văn hóa 

đa dạng, phong phú.  

 Thanh Xuân cũng là nơi phát triển hệ thống các trƣờng đại học nhƣ: 

Đại học tổng hợp (nay đã tách thành Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn và trƣờng Đại học Khoa học Tự Nhiên), trƣờng Đại học Ngoại ngữ 

Hà Nội (nay là trƣờng Đại học Hà Nội), Trƣờng dân tộc nội trú (sau là Phân 

viện Hà Nội và nay là Học viện Chính trị khu vực I), trƣờng Đại học Phòng 

cháy chữa cháy, Viện Công nghiệp thực phẩm... Với đông đảo đội ngũ các 

nhà khoa học, trí thức, công nhân kỹ thuật lành nghề, nông dân, thợ thủ công, 

lực lƣợng lao động phổ thông dồi dào… đã tạo cho Thanh Xuân dân cƣ đa 

dạng, đủ mọi tầng lớp xã hội, đa ngành nghề sinh sống lập nghiệp. 

 Nhìn chung, đây là đặc điểm phổ biến của vùng đất đô thị hoá bởi 

ngƣời dân gốc còn lại không nhiều do tốc độ đô thị hoá nhanh, một bộ phận 

chuyển đến từ các vùng lân cận, từ các quận trung tâm Hà Nội đƣợc cơ quan 
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phân nhà, tới mua nhà ở hoặc từ các tỉnh khác về làm việc, lao động, học tập. 

Phần nữa, đất canh tác do nhà nƣớc thu hồi để xây dựng các khu công nghiệp, 

khu đô thị mới, khu giãn dân nên càng thêm nhiều thành phần dân cƣ, tạo nên 

một diện mạo hoàn toàn mới ở hầu hết các phƣờng của quận Thanh Xuân. 

Điều đó có ảnh hƣởng nhất định tới việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản 

văn hoá của quận. 

 - Đặc điểm cơ cấu kinh tế: Thời kỳ đầu quận xác định cơ cấu kinh tế 

theo hƣớng Công nghiệp - Thƣơng mại - Dịch vụ - Nông nghiệp, đồng thời 

tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, phát huy tiềm năng các thành phần 

kinh tế trong quận để đẩy mạnh tốc độ tăng trƣởng kinh tế. Quận đã thực 

hiện chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế, từng bƣớc tiến hành qui hoạch các 

chợ, xây dựng các Trung tâm thƣơng mại - dịch vụ. Các phƣờng tích cực 

phát triển sản xuất theo mô hình phát triển kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia 

đình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở các Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn, doanh nghiệp tƣ nhân. Từ những kết quả bƣớc đầu ấy, bộ mặt đô thị 

của quận ngày càng đƣợc khẳng định.  

 - Cơ sở hạ tầng: Việc xây dựng và mở rộng các công trình giao thông 

là yếu tố cần cho việc buôn bán thông thƣơng, phát triển. Khi mới thành 

lập quận, chỉ có một số tuyến phố chính đƣợc trải nhựa, còn lại hầu hết là 

đƣờng làng, ngõ xóm chủ yếu bằng đất, gạch, đổ bê tông. Ngày nay, các 

tuyến đƣờng giao thông ở Thanh Xuân đƣợc nhà nƣớc đầu tƣ, mở mang 

xây dựng, cải tạo nhiều, làm thay đổi bộ mặt ở các làng xã xƣa, tạo nên 

diện mạo phố phƣờng khá sầm uất. Đó là đƣờng Nguyễn Trãi, đƣờng 

Trƣờng Chinh, đƣờng Vành đai 3 và các tuyến đƣờng, phố mới mở nhƣ: Lê 

Văn Lƣơng, Vƣơng Thừa Vũ - Tôn Thất Tùng, Lê Văn Thiêm, Nguỵ Nhƣ 

Kon Tum, các nút giao thông và cầu vƣợt Ngã Tƣ Sở, cầu vƣợt Ngã Tƣ 

Vọng… phục vụ dân sinh ngày một tốt hơn. 
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 - Văn hoá xã hội: Địa bàn quận Thanh Xuân có bề dày truyền thống 

văn hiến và anh hùng, có nhiều di tích thuộc nhiều loại hình khác nhau, có 

những đƣờng phố mang tên các danh nhân, anh hùng dân tộc, tƣớng lĩnh quân 

đội. Có nhiều đầm, ao, hồ đang thực hiện qui hoạch để cải tạo môi trƣờng kết 

hợp xây dựng công viên cây xanh tạo nên những khu vui chơi giải trí có cảnh 

quan đẹp, hấp dẫn. Có sông Tô Lịch, sông Lừ chảy qua địa bàn đang đƣợc 

đầu tƣ nạo vét, làm sạch dòng chảy, trồng thêm nhiều cây xanh kết hợp làm 

đƣờng dạo hai bên bờ sông, trong tƣơng lai gần sẽ tạo nên một trục không 

gian đẹp cho quận. Quận Thanh Xuân, một phần trƣớc đây thuộc đất Tam 

Khƣơng, Kẻ Mọc… nổi tiếng vùng ven đô. Ngƣời dân nơi đây đã góp phần 

không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Thăng Long đƣợc thể hiện từ 

đời sống tâm linh đến tâm thức, nếp sống tình làng nghĩa xóm, những lễ nghi, 

phong tục tập quán… những truyền thống đạo lý quý báu của ngƣời Việt.  

 Tới nay, chúng ta còn thấy rõ qua lễ hội tại các phƣờng Khƣơng Trung; 

Khƣơng Hạ; Phƣơng Liệt và lễ hội 5 làng Mọc. Những nét đẹp của hội đình 

chính là yếu tố văn hoá mang tính bản địa đặc sắc so với các địa phƣơng khác. 

 Có thể nói vùng đất này xƣa đã là chốn địa linh nhân kiệt với nhiều 

làng khoa bảng, nhiều danh nhân làm vinh hiển cho quê hƣơng có truyền 

thống yêu nƣớc, tinh thần trung kiên bất khuất, hiếu học đã hun đúc ý chí 

cùng sức mạnh cho con ngƣời nơi đây luôn học hỏi để không ngừng nâng cao 

dân trí, đoàn kết đùm bọc nhau, cùng sống nhân ái vị tha. Đây chính là những 

giá trị nhân văn sâu sắc in đậm trong tâm hồn ngƣời Thanh Xuân, để ngày nay 

truyền thống ấy tiếp tục đƣợc phát huy, tiếp sức cho đảng bộ, chính quyền 

vƣợt qua mọi khó khăn thử thách giành đƣợc những thành tựu to lớn, cùng 

xây dựng quận ngày một phát triển, xứng đáng với tên gọi “Quận Thanh 

Xuân”, sức sống của mùa xuân. 
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2.1.3. Các đơn vị hành chính thuộc quận 

 Quận Thanh Xuân hiện có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các 

phƣờng: Thanh Xuân Trung, Thƣợng Đình, Kim Giang, Phƣơng Liệt, Thanh 

Xuân Nam, Thanh Xuân Bắc, Khƣơng Mai, Khƣơng Trung, Khƣơng Đình, 

Hạ Đình, Nhân Chính. 

Bảng 1: Bảng thống kê diện tích, dân số và mật số dân số trên địa bàn 11 

phường quận Thanh Xuân năm 2016. 

Phƣờng 
Diện tích 

(Km
2 
) 

Dân số 

(Ngƣời) 

Mật độ dân số 

(Ngƣời/km
2 
) 

Nhân Chính 1.604 43611 27188 

Khƣơng Trung 0.701 33931 48403 

Khƣơng Mai 1.016 23881 23504 

Phƣơng Liệt 1.025 26420 25775 

Thƣợng Đình 0.664 26456 39843 

Thanh Xuân Trung 1.078 24038 22298 

Khƣơng Đình 1.277 28912 22640 

Hạ Đình 0.708 20836 29429 

Thanh Xuân Nam 0.316 13532 42822 

Thanh Xuân Bắc 0.477 27831 58345 

Kim Giang 0.217 12548 57824 

TỔNG SỐ 9.083 281996 31046 

 (Nguồn: Niên giám thống kê quận Thanh Xuân năm 2016) 

2.2. Thực tiễn bảo đảm quyền khiếu nại của công dân trên địa bàn quận 

Thanh Xuân, Hà Nội  

2.2.1. Những kết quả đạt được của bảo đảm quyền khiếu nại của công dân 

Quận Thanh Xuân đƣợc thành lập theo Nghị định 74-CP ngày 

22/11/1996 của Chính phủ, có diện tích tự nhiên 913,2 ha và 117.863 nhân 
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khẩu, gồm 11 đơn vị hành chính trực thuộc; dân cƣ chủ yếu là công nhân, 

viên chức, hƣu trí, lực lƣợng vũ trang, sinh viên, ngƣời lao động sinh sống 

trong các khu tập thể, một bộ phận khác là nông dân trƣớc đây thuộc các làng 

xã và một số dân cƣ từ nơi khác đến; trên địa bàn quận tập trung nhiều cơ 

quan, nhà máy lớn, trƣờng đại học, nhiều tuyến đƣờng giao thông quan trọng. 

Tính đến nay, qua 20 năm từ ngày thành lập, với vị trí là trung tâm trên 

bản đồ địa giới của Thủ đô Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính (năm 

2008), Quận Thanh Xuân có dân số 281.996  ngƣời (tăng 2,40%), là quận có 

tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều dự án xây dựng nhà ở, trung tâm thƣơng 

mại; giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn quận thực hiện nhiều dự án giải phóng 

mặt bằng, nhiều hệ thống đƣờng giao thông quan trọng đƣợc triển khai thực 

hiện do đó công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai, trật tự xây dựng, GPMB trên 

địa bàn quận cũng phát sinh những vấn đề phức tạp, tình hình đơn khiếu nại, 

tố cáo của nhân dân cũng phát sinh từ đây. Chính vì vậy, trong 4 năm qua, 

Thƣờng trực Quận ủy, HĐND, lãnh đạo UBND quận đã lãnh đạo, chỉ đạo các 

phòng, ban, ngành, các đơn vị tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 

nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng 

nhƣ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. 

Công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn luôn đƣợc Ban Thƣờng vụ 

Quận ủy, lãnh đạo UBND quận đặc biệt quan tâm, chỉ đạo hƣớng dẫn các 

phòng, ban, ngành, UBND 11 phƣờng thuộc quận, cụ thể: 

Ban thƣờng vụ Quận ủy Quyết định thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo giải 

quyết đơn khiếu nại, tố cáo: 

- Quyết định số 546-QĐ/QU ngày 21/12/2010; 

- Quyết định số 4628-QĐ/QU ngày 16/01/2015; 

- Quyết định số 733-QĐ/QU ngày 19/01/2016; 
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Ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiệm vụ giúp Quận ủy chỉ 

đạo, định hƣớng việc giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tồn 

đọng, phức tạp, kéo dài của các cơ sở, cơ quan, đơn vị thuộc quận theo quy 

định của pháp luật. Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung về một đầu 

mối để xử lý, tránh tình trạng phân tán, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác 

giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc quận. 

UBND quận Quyết định thành lập, ban hành Quy chế Ban tiếp công dân 

(theo Luật Tiếp công dân năm 2013), hàng năm chú trọng kiện toàn đầy đủ 

các thành viên của Ban tiếp công dân khi có sự thay đổi nhân sự: 

- Quyết định số 5789/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 về thành lập Ban Tiếp 

công dân; 

- Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 về ban hành Nội quy 

tiếp công dân; 

- Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 về kiện toàn thành 

viên Ban tiếp công dân; 

- Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 về kiện toàn thành 

viên Ban tiếp công dân; 

Ban tiếp công dân quận thực hiện nhiệm vụ tham mƣu cho Thƣờng trực 

Quận ủy, HĐND, lãnh đạo UBND quận và các phòng, ban chuyên môn tiếp 

công dân, tiếp nhận, phân loại, đề xuất giải quyết đơn và đôn đốc, theo dõi 

việc thực hiện của các đơn vị. 

Hàng năm, Thanh tra quận tham mƣu UBND quận xây dựng, phê duyệt, 

triển khai kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng theo quy định. 

Định kỳ hàng quý, Thanh tra quận chủ trì phối hợp với Ủy ban kiểm tra 

Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Ban tiếp công 

dân quận đã tham mƣu lịch tiếp công dân của Thƣờng trực Quận ủy, HĐND, 
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lãnh đạo UBND quận; Rà soát, kiểm tra, đôn đốc, đề xuất Ban chỉ đạo giải 

quyết khiếu nại, tố cáo xem xét, chỉ đạo, tăng cƣờng thanh tra, kiểm tra đối 

với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; chấn chỉnh, khắc phục các 

tồn tại, hạn chế của các đơn vị. 

Kết quả: 

Đơn thƣ Khiếu nại: Trong 4 năm kể từ ngày Luật Khiếu nại có hiệu lực 

thi hành (từ 01/7/2012 đến nay) toàn Quận đã tiếp nhận và thụ lý, giải quyết 

theo thẩm quyền 136 vụ khiếu nại, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể: 

Bảng 2: Thống kê số liệu khiếu nại trên địa bàn quận Thanh Xuân từ 

năm 2012 đến năm 2016. 

Năm Số vụ Kết luận nội dung khiếu nại 

Không có cơ sở Có đúng, có sai 

2012 04 04  

2013 08 08  

2014 28 21 07 

2015 88 87 01 

2016 08 08  

 

Đơn thƣ Tố cáo: Trong 4 năm kể từ ngày Luật Tố cáo có hiệu lực thi 

hành (từ 01/7/2012 đến nay) toàn Quận đã tiếp nhận và thụ lý, giải quyết theo 

thẩm quyền 06/06 vụ tố cáo, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể: 
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Bảng 3: Thống kê số liệu tố cáo trên địa bàn quận Thanh Xuân từ năm 

2012 đến năm 2016. 

Năm Số vụ Kết luận nội dung tố cáo 

Đúng Sai Có đúng, có sai 

2012 01   01 

2013 03 01 01 01 

2014 02  01 01 

2015 0    

2016 0    

 

Tính từ 01/7/2012 đến 01/7/2016, UBND quận Thanh Xuân đã thực 

hiện 12/12 quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo, trong đó 

có 08 quyết định giải quyết khiếu nại, 04 quyết định xử lý tố cáo, đạt tỷ lệ 

100%. Đặc biệt là các vụ khiếu nại thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án 

trọng điểm nhƣ: Dự án đƣờng Vành đai 2 (đoạn từ ngã Tư Sở đến ngã Tư Vọng); 

dự án Thoát nƣớc nhằm cải thiện môi trƣờng Hà Nội, giai đoạn 2 (hồ Khương 

Trung 1; hạng mục cải tạo mương T8A Kim Giang), công tác giải phóng mặt 

bằng các dự án do UBND quận làm Chủ đầu tƣ nhƣ: Trƣờng Mầm non Phƣơng 

Liệt, kè hồ Rẻ Quạt và làm đƣờng xung quanh hồ, phƣờng Hạ Đình; Luật Đất 

đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014, nhiều Nghị định, Thông tƣ hƣớng 

dẫn thực hiện; cuối năm 2014, Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định hủy bỏ 

một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 757/HSST năm 1995. Do đó, dự báo phát 

sinh nhiều đơn thƣ, kiến nghị phản ánh khiếu nại, tập trung chủ yếu đến các lĩnh 

vực: Cấp GCN, đăng ký hộ khẩu thƣờng trú, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; về 

chế độ chính sách liên quan đến công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi 

Nhà nƣớc thu hồi đất. Đặc biệt vụ khiếu nại của ông Bùi Quang Hào, địa chỉ số 

1 ngách 3/36, phố Cù Chính Lan, phƣờng Khƣơng Mai, quận Thanh Xuân. 
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Nội dung khiếu nại về phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ  đối với chủ sử dụng đất 

bị thu hổi đất (tại địa chỉ số 2D, ngách 214/57 Nguyễn Xiển, tổ 24B, cụm 6, 

phƣờng Hạ Đình, quận Thanh Xuân) để giải phóng mặt bằng đầu tƣ xây dựng 

đƣờng từ cuối ngõ 214 đƣờng Nguyễn Xiển đến đƣờng vào cụm 3 trƣờng học 

phƣờng Thanh Xuân Nam, thuộc dự án đầu tƣ xây dựng Khu đô thị Hạ Đình, 

phƣờng Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Qua kết quả xác minh: Thửa đất của ông 

Bùi Quang Hào đang sử dụng tại thời điểm thiết lập hồ sơ để thực hiện giải 

phóng mặt bằng có nguồn gốc là đất nông nghiệp do nhận chuyển nhƣợng từ 

bà Phan Thị Chã trƣớc năm 2004, tài sản trên đất là đúng với hiện trạng. Với 

những tài liệu hiện có không đủ cơ sở để chứng minh gia đình ông Hào có 

nhà trên đất trƣớc đó; Phƣơng án Bồi thƣờng hỗ trợ và tái định cƣ quận do 

Hội đồng Bồi thƣờng hỗ trợ và tái định cƣ quận Thanh Xuân lập đã áp dụng 

chính sách hỗ trợ 30% về đất đối với diện tích 50,4m2 đất nằm trong chỉ giới 

GPMB đối với hộ ông Hào là đúng theo Văn bản số 3292/UBND-TNMT 

ngày 10/5/2013 của UBND Thành phố; Phƣơng án Bồi thƣờng hỗ trợ và tái 

định cƣ do Hội đồng Bồi thƣờng hỗ trợ và tái định cƣ quận Thanh Xuân lập 

đã áp dụng chính sách hỗ trợ công trình trên đất là đúng theo khoản 2, khoản 

3, điều 34 Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND 

Thành phố. Tại phƣơng án Bồi thƣờng hỗ trợ và tái định cƣ ngày 16/5/2014 

ghi không chính xác: phần tính tiền hỗ trợ là bể nƣớc nhƣng lại ghi ở phần nội 

dung hỗ trợ là bể phốt. 

Vụ bà Nguyễn Thị Miến khiếu nại Quyết định số 4915/QĐ-UBND với 

nội dung: Việc áp dụng chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ về đất và tài sản trên 

đất. Qua kết quả xác minh: Theo Công văn số 359/CV-VP ngày 19/12/2012 

và 480/CV-CT ngày 10/10/2013 của Công ty Cổ phần X20 khẳng định “Công 

ty quản lý và sử dụng bao gồm cả phần diện tích của 10 hộ từ năm 1964 theo 

Quyết định 264/NV ngày 03/8/1964 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ”. Đây là phần 
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diện tích phải thu hồi để thực hiện GPMB trong đó có hộ bà Nguyễn Thị 

Miến. Nhƣ vậy Công ty X20 vẫn là chủ sử dụng nhà đất (tại số 21-C4 ngách 

64/3 phố Phan Đình Giót, phƣờng Phƣơng Liệt) là nhà công vụ. Bà Nguyễn 

Thị Miến chỉ là ngƣời đƣợc Công ty X20 điều chuyển đến ở, Tổng cục Hậu 

cần chuẩn y cho thuê căn hộ. Với nội dung các xác nhận nhƣ trên của UBND 

phƣờng Phƣơng Liệt không đủ cơ sở để xác định bà Nguyễn Thị Miến là chủ 

sử dụng nhà đất tại địa chỉ số 21-C4 ngách 64/3 phố Phan Đình Giót. Kết 

luận: Bà Nguyễn Thị Miến khiếu nại đƣợc bồi thƣờng về đất;  hỗ trợ về 01 

gác xép, 01 hợp đồng đồng hồ nƣớc, 01 hợp đồng đồng hồ điện là không có 

cơ sở. Việc lập Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ đối với trƣờng 

hợp bà Nguyễn Thị Miến tại địa chỉ số 21-C4 ngách 64/3 phố Phan Đình 

Giót, phƣờng Phƣơng Liệt đƣợc áp dụng theo Văn bản số 4467/UBND-

TNMT ngày 24/6/2013 của UBND Thành phố là không có cơ sở. 

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của các cấp ủy, 

chính quyền của các cơ quan khối nội chính trong công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giám sát việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo đƣợc coi trọng. Các đồng chí lãnh đạo quận và các đơn 

vị đã phân công tiếp công dân theo định kỳ, đột xuất; tăng cƣờng đối thoại 

trực tiếp với công dân, đã hạn chế đơn khiếu nại, tố cáo. 

UBND quận đã chỉ đạo làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thƣ gửi đến 

qua một đầu mối là Ban tiếp công dân quận. Việc phân loại, xử lý và giao 

nhiệm vụ giải quyết đơn cho các đơn vị đƣợc thực hiện nghiêm túc. Trình tự 

giải quyết khiếu nại, tố cáo đƣợc thực hiện nghiêm túc theo quy định, trình tự 

của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố 

cáo: có văn bản giao việc, quyết định thụ lý, ra quyết định, kết luận và thông 

báo kết quả giải quyết. Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo đƣợc thiết lập và lƣu 

giữ đầy đủ, khoa học. 
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 2.2.2. Những hạn chế của việc giải quyết khiếu nại của công dân trên 

địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố, Ban thƣờng vụ Quận uỷ, Ban chỉ 

đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo quận và UBND quận các phòng, ban, đơn vị 

đã tập trung giải quyết đơn thƣ, khiếu nại, tố cáo, đảm bảo xem xét kịp thời 

theo thẩm quyền. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban trong công tác tiếp 

dân, trong giải quyết đơn thƣ đƣợc tăng cƣờng. Các vụ việc khiếu nại, phức 

tạp tồn đọng, kéo dài đƣợc quan tâm chỉ đạo giải quyết. Công tác tiếp, trao đổi, 

đối thoại với công dân đƣợc duy trì thực hiện tốt, hạn chế tình trạng công dân 

khiếu kiện khéo dài, khiếu kiện đông ngƣời, vƣợt cấp. 

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thƣ còn có một số hạn 

chế, Lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị, UBND phƣờng chƣa thực sự quan 

tâm, chƣa tích cực tham mƣu,chất lƣợng hiệu quả chƣa cao, dẫn đến một số vụ 

việc giải quyết không dứt điểm kéo dài gây bức xúc; một số phƣờng giải quyết 

đơn thƣ còn chậm, phải đôn đốc nhắc nhở. 

Trong công tác tiếp công dân, tại một số đơn vị ngƣời đứng đầu chƣa 

thực sự quan tâm chỉ đạo xử lý, giải quyết, nhất là đối với vụ việc khiếu kiện 

phức tạp. Một số vụ việc khiếu nại giải quyết còn chậm; một số đơn vị chƣa 

tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan trong giải quyết (đối với vụ việc phức tạp), để cho ngƣời dân gửi đơn 

khiếu nại vƣợt cấp. Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại 

đã có hiệu lực pháp luật, các kết luận, quyết định xử lý về khiếu nại ở một số 

đơn vị còn chậm. Từ đó dẫn đến ngƣời khiếu nại bức xúc, tiếp tục gửi đơn 

hoặc tố cáo, làm giảm lòng tin của ngƣời dân vào bộ máy chính quyền. Một 

số phƣờng chƣa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại. Một số quy định của pháp luật còn bất cập, thiếu rõ 

ràng, cụ thể hoặc có sự chồng chéo mâu thuẫn, nên khi giải quyết không có đủ 
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cơ sở pháp lý hoặc lúng túng trong áp dụng pháp luật (chủ yếu là các quy định 

về quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở; quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

tranh chấp đất đai). Hồ sơ quản lý của các cơ quan chức năng (sổ địa chính, 

bản đồ địa chính) lƣu trữ không đầy đủ hoặc còn thiếu nên khi phát sinh đơn 

thƣ không đủ tài liệu để xem xét, kết luận, công tác xác minh gặp nhiều khó 

khăn, thời gian kéo dài. Nhận thức về pháp luật, áp dụng pháp luật và trách 

nhiệm trong giải quyết đơn thƣ của một bộ phận cán bộ còn hạn chế nên giải 

quyết một số vụ việc chƣa khách quan, chƣa kịp thời hoặc chƣa bảo đảm vụ 

việc đƣợc giải quyết hợp lý, hợp tình dẫn đến việc công dân không nhất trí, 

tiếp tục khiếu nại. Ý thức chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo của một số 

công dân còn hạn chế, một số trƣờng hợp đã đƣợc cấp có thẩm quyền xem 

xét, giải quyết đúng quy định của pháp luật nhƣng vẫn cố tình khiếu kiện kéo 

dài. Công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc quận trong giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, trong triển khai thực hiện các Quyết định, Kết luận đã có hiệu lực pháp 

luật đôi lúc còn chƣa kịp thời, thiếu nhịp nhàng nên hiệu quả chƣa cao. 

2.2.3. Nguyên nhân của kết quả và hạn chế 

* Nguyên nhân của những kết quả đã đạt được 

Thực hiện Luật khiếu nại 2011, từ năm 2012 đến nay, UBND quận 

Thanh Xuân đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân, xử 

lý đơn, giải quyết khiếu nại; đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác 

giải quyết khiếu nại nhƣ: Tăng cƣờng sự chỉ đạo, lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, 

thƣờng xuyên kiểm tra đôn đốc thủ trƣởng các cấp, ngành trong công tác tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện 

công khai minh bạch các lĩnh vực công tác theo quy định; tiếp tục rà soát và 

giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài từ 

những năm trƣớc, kết hợp giải quyết và chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ 

việc mới phát sinh ngay tại địa phƣơng, cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên 
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truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân; phối 

hợp tốt với các tổ chức đoàn thể giáo dục, thuyết phục, phát huy dân chủ, tăng 

cƣờng công tác hoà giải các tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân; xử 

lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại giữ vững kỷ cƣơng 

pháp luật; bảo đảm an sinh xã hội, vệ sinh, môi trƣờng, ổn định chính trị, phát 

triển kinh tế - xã hội thành phố. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo trên của thành phố trong công tác tiếp 

dân, xử lý đơn thƣ, giải quyết khiếu nại, Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân 

đã xây dựng các Kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham mƣu 

cùng vào cuộc triển khai thực hiện việc tiếp dân, xử lý đơn thƣ, giải quyết đơn 

khiếu nại thuộc thẩm quyền. 

* Nguyên nhân của những hạn chế 

Qua nghiên cứu các hồ sơ và quyết định giải quyết khiếu nại của Uỷ 

ban nhân dân quận Thanh Xuân có thể thấy trong 4 giai đoạn của quy trình áp 

dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại thì những hạn chế, yếu kém xảy ra ở 

cả 4 giai đoạn với mức độ khác nhau.  

Về những hạn chế trong giai đoạn đầu tiên, giai đoạn tiếp nhận, thụ lý 

đơn, hồ sơ và đánh giá chứng cứ có liên quan đến vụ việc. Trong việc áp dụng 

pháp luật giải quyết khiếu nại của Uỷ ban nhân dân quận ở giai đoạn này 

thƣờng có những hạn chế là: phân loại đơn thƣờng nhầm lẫn về thẩm quyền 

giải quyết đơn, nhầm lẫn giữa khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị. Việc theo 

dõi, ghi chép sổ sách các cuộc tiếp công dân không đầy đủ, thiếu tính hệ 

thống, nội dung sơ sài, dẫn tới giải quyết không đúng quy định của pháp luật. 

Có đơn vị còn nhầm lẫn giữa việc tiếp công dân và giải quyết đơn thƣ khiếu 

nại, tố cáo với công việc hành chính của phòng “Một cửa” nhầm lẫn giữa xử 

lý đơn với giải quyết đơn; thời gian thụ lý đơn thuộc thẩm quyền chậm, chƣa bảo 

đảm quy định.  
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Ở giai đoạn lựa chọn văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết vụ việc, 

tồn tại những hạn chế là: do không xác định đúng tính chất của quan hệ pháp 

luật nên có những trƣờng hợp thụ lý vụ việc nhƣng sai về chức năng, thẩm 

quyền; việc xác định, lựa chọn pháp luật, quy phạm pháp luật để áp dụng 

cũng không phù hợp, nhất là những vụ việc xác định sai giữa khiếu nại quyết 

định giải quyết tranh chấp đất đai thành khiếu nại quyết định hành chính về 

đất đai dẫn đến việc giải quyết phải làm đi làm lại nhiều lần. 

Qúa trình xác minh nội dung khiếu nại không chú trọng đối thoại với 

ngƣời dân để nắm bắt toàn bộ vụ việc, yêu cầu của ngƣời khiếu nại, để có 

phƣơng hƣớng giải quyết dứt điểm vụ việc mà thƣờng bỏ qua giai đoạn này 

hoặc tổ chức đối thoại một cách hình thức, áp đặt dẫn tới việc giải quyết vụ 

việc không dứt điểm; ngƣời dân tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên cấp Thành phố. 

Trong giai đoạn ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, hạn chế 

trong giai đoạn này là không tuân thủ về thể thức, thẩm quyền ban hành quyết 

định.  

Về những hạn chế trong giai đoạn thi hành quyết định giải quyết khiếu 

nại có hiệu lực pháp luật: Theo quy định của Luật khiếu nại, quyết định giải 

quyết khiếu nại có hiệu lực ngay sau khi ban hành và các tổ chức, cá nhân đều 

phải nghiêm chỉnh chấp hành, việc khiếu nại tiếp đƣợc thực hiện sau. Tuy 

nhiên nhiều quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhƣng 

không đƣợc các đơn vị có trách nhiệm ở cơ sở thi hành, cơ quan ban hành 

quyết định cũng thiếu sự theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, không có biện pháp 

để thi hành nên hiệu quả giải quyết khiếu nại bị hạn chế, nhiều quyền lợi hợp 

pháp của nhà nƣớc, công dân, tổ chức chƣa đƣợc khôi phục, đền bù, bảo vệ.  

Qua nghiên cứu thực tế giải quyết khiếu nại, có thể thấy các hạn chế 

trên đây trong giải quyết khiếu nại là do các nguyên nhân sau: 

 Nguyên nhân khách quan: 
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Hệ thống văn bản quy pháp luật chƣa đồng bộ, còn mâu thuẫn chồng 

chéo, nhiều trƣờng hợp khó áp dụng. Ngay nhƣ Luật khiếu nại mới ban hành 

năm 2011 với nhiều quy định cụ thể, đề cập đến nhiều lĩnh vực khiếu nại hơn 

so với luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, sửa đổi năm 2005; song qua 4 năm 

thực hiện, thực tế đã nảy sinh một số vấn đề cần phải nghiên cứu, sửa đổi bổ 

sung. 

 Tình hình khiếu nại, tố cáo ngày càng diễn biến phức tạp, việc ban 

hành chính sách pháp luật về đền bù mỗi tỉnh, thành phố một khác; dẫn tới 

việc áp dụng chính sách đền bù không nhất quán, khó áp dụng; càng ngày 

càng có lợi cho ngƣời bị thu hồi đất lên dẫn đến việc so bì thiệt hơn giữa 

ngƣời khiếu nại của tỉnh này với tỉnh khác, của dự án này với dự án khác, của 

thời gian này với thời gian khác. Dẫn tới việc tái khiếu, tái tố hay tìm mọi 

cách khiếu nại để đƣợc đền bù cao hơn; việc áp dụng văn bản pháp luật để 

giải quyết các trƣờng hợp này nhiều lúc cũng khó khăn. 

 Do lịch sử để lại, nhiều vụ việc khiếu nại, kiến nghị đòi lại nhà, nhà cải 

tạo, nhà vắng chủ, chủ cũ đòi lại đất nhà của chủ mới nhƣng qua nhiều năm, 

pháp luật thay đổi, chứng cứ ít, việc áp dụng pháp luật trong giải quyết các 

trƣờng hợp này vô cùng khó khăn. 

Cơ quan Thanh tra là cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ tham mƣu xác minh 

giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp nhƣng cũng 

không đƣợc giao chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu 

lực pháp luật. Dẫn tới trong một thời gian dài, việc thi hành quyết định giải 

quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật bị bỏ ngỏ, không có một cơ quan nào 

có thẩm quyền, có chức năng, có con ngƣời kiểm tra, giám sát về vấn đề này. 

  Nguyên nhân chủ quan: 
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Đội ngũ cán bộ chuyên sâu về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn 

còn thiếu, chƣa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao. Một số nơi cán bộ tiếp 

dân còn kiêm nhiệm hoặc bố trí cán bộ yếu về năng lực, trình độ ra làm nhiệm 

vụ tiếp dân.  

Một bộ phận, cán bộ tham mƣu, giúp việc cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo chƣa nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

thiếu công tâm, chƣa thạo việc, việc vận dụng chính sách, pháp luật của nhà 

nƣớc vào giải quyết công việc có lúc chƣa đúng, ảnh hƣởng đến quyền lợi 

chính đáng của công dân, gây bức xúc khiếu kiện, làm ảnh hƣởng đến hiệu 

quả hoạt động áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại 

Cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn của một số đơn vị còn có 

lúc, có nơi thiếu tập trung chỉ đạo, chƣa đảm bảo quy trình, chƣa thực hiện tốt 

Quy chế dân chủ ở cơ sở, vẫn còn biểu hiện mất đoàn kết, tƣ tƣởng ngại va 

chạm, đùn đẩy, né tránh không tập trung giải quyết dứt điểm từ cơ sở. Sự phối 

hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể khi giải quyết khiếu nại còn thiếu 

chặt chẽ, chƣa thống nhất, đồng bộ. 

Một số vụ việc ngƣời khiếu nại không hợp tác với cơ quan có thẩm 

quyền trong quá trình giải quyết. Cơ quan thụ lý đơn mời nhiều lần nhƣng 

ngƣời khiếu nại không đến hoặc đến làm việc nhƣng không ký biên bản. Khi 

gặp trƣờng hợp này nếu thụ lý giải quyết thì không có cơ sở, không đảm bảo 

trình tự theo quy định. 

Một số vụ việc đã có Quyết định có hiệu lực thi hành nhƣng khi thay 

đổi lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc ở cấp Trung ƣơng và địa phƣơng thì công dân 

lại gửi đơn thƣ khiếu nại, tố cáo với nội dung cũ. Các cơ quan Đảng, Nhà 

nƣớc không hƣớng dẫn trả lại đơn cho công dân theo qui định của Luật Khiếu 

nại, Luật tố cáo mà thƣờng có văn bản yêu cầu các cơ quan hành chính nhà 
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nƣớc xem xét giải quyết nên gây khó khăn, áp lực cho các cơ quan hành chính 

nhà nƣớc.  

Mặc dù có nhiều cố gắng trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại 

hành chính; song công tác này của UBND các cấp vẫn còn những tồn tại, hạn 

chế, bất cập. Có cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Giải quyết 

đƣợc những bất cập, tồn tại hạn chế trên đòi hỏi cả những giải pháp trƣớc mắt 

và lâu dài, những giải pháp toàn diện từ việc xây dựng pháp luật, áp dụng 

pháp luật đến những giải pháp về công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền 

cấp huyện nói riêng và chính quyền các cấp nói chung trong công tác tiếp dân, 

giải quyết khiếu nại.  

2.2.4. Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm trong việc bảo đảm quyền 

khiếu nại của công dân trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Có thể nói rằng quy định pháp luật hiện nay về quyền khiếu nại của 

công dân đã có bƣớc phát triển rất lớn so với các quy định pháp luật trƣớc đó 

và đây chính là những cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tạo niềm tin và đảm 

bảo chắc chắn để ngƣời khiếu nại yên tâm thực hiện quyền của mình góp 

phần đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, theo những quy định hiện hành về quyền khiếu nại 

từ góc độ thực tiễn của công tác giải quyết khiếu nại vẫn còn là một nội dung 

cần làm rõ và quán triệt để các quy định này đi vào cuộc sống xã hội và có 

hiệu lực trên thực tế.  

Nhìn chung, các đơn vị thuộc UBND quận đã nghiêm túc triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/9/2014 của UBND Thành phố, Kế 

hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2003 của Thanh tra Chính phủ về rà soát 

các vụ khiếu nại tố cáo tồn đọng, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2012 của 

UBND Thành phố. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại đƣợc quan 
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tâm, chỉ đạo thực hiện, tổ chức bộ máy thƣờng xuyên đƣợc củng cố, kiện 

toàn. UBND quận Thanh Xuân đã triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND 

Thành phố, xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm 

vụ chính trị quan trọng; đã huy động đƣợc sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị từ Quận đến cơ sở, nhất là việc xử lý, giải quyết các vụ khiếu 

nại phức tạp nhằm giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Quận Thanh Xuân. 

Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân 

định kỳ vào ngày thứ Năm hàng tuần để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân 

thực hiện quyền khiếu nại, đồng thời giúp lãnh đạo UBND Quận tiếp thu ý 

kiến của công dân, chỉ đạo xem xét, kết luận, quyết định giải quyết chính xác 

các vụ việc, yêu cầu các đơn vị tăng cƣờng phối hợp trao đổi thông tin, nhất là 

trong việc phối hợp giải quyết các vụ khiếu nại phức tạp. 

Để nâng cao chất lƣợng giải quyết các vụ việc khiếu nại, lãnh đạo 

UBND quận đã chỉ đạo tăng cƣờng tiếp và đối thoại với công dân, nâng cao 

chất lƣợng giải quyết khiếu nại, nghiêm túc thực hiện các quyết định giải 

quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Về cơ bản, việc giải quyết khiếu nại ở 

các đơn vị đƣợc thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, chính 

xác, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại đã có chuyển biến tích cực qua từng năm, chất lƣợng giải 

quyết các vụ việc đƣợc nâng lên. 

Bên cạnh đó, công tác hòa giải cũng đƣợc UBND quận quan tâm, thực 

hiện. Thông qua tuyên truyền, vận động và giải thích pháp luật, nhiều công 

dân đã hiểu và tự giác chấp hành quy định của các cơ quan có thẩm quyền, rút 

đơn khiếu nại. 
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Kết luận Chƣơng 2 

Quận Thanh Xuân đƣợc thành lập theo Nghị định số 74-CP ngày 

22/11/1996 của Chính phủ, có hiệu lực hoạt động từ ngày 01/01/1997. Quận 

Thanh Xuân với diện tích 913,2ha, nằm phía Tây Nam trung tâm Thủ đô Hà 

Nội, phía Đông giáp quận Hai Bà Trƣng, phía Tây giáp quận Nam Từ Liêm 

và quận Hà Đông (Hà Tây cũ), phía Nam giáp huyện Thanh Trì và quận 

Hoàng Mai, phía Bắc giáp các quận Đống Đa, Cầu Giấy.  

Tình hình khiếu nại, tố cáo ngày càng diễn biến phức tạp, việc ban hành 

chính sách pháp luật về đền bù mỗi tỉnh, thành phố một khác; dẫn tới việc áp 

dụng chính sách đền bù không nhất quán, khó áp dụng; càng ngày càng có lợi 

cho ngƣời bị thu hồi đất lên dẫn đến việc so bì thiệt hơn giữa ngƣời khiếu nại 

của tỉnh này với tỉnh khác, của dự án này với dự án khác, của thời gian này 

với thời gian khác. Dẫn tới việc tái khiếu, tái tố hay tìm mọi cách khiếu nại để 

đƣợc đền bù cao hơn; việc áp dụng văn bản pháp luật để giải quyết các trƣờng 

hợp này nhiều lúc cũng khó khăn. 

 Do lịch sử để lại, nhiều vụ việc khiếu nại, kiến nghị đòi lại nhà, nhà cải 

tạo, nhà vắng chủ, chủ cũ đòi lại đất nhà của chủ mới nhƣng qua nhiều năm, 

pháp luật thay đổi, chứng cứ ít, việc áp dụng pháp luật trong giải quyết các 

trƣờng hợp này vô cùng khó khăn. 

Nhìn chung, các đơn vị thuộc UBND quận đã nghiêm túc triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/9/2014 của UBND Thành 

phố, Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2003 của Thanh tra Chính phủ 

về rà soát các vụ khiếu nại tố cáo tồn đọng, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 

08/3/2012 của UBND Thành phố. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu 

nại đƣợc quan tâm, chỉ đạo thực hiện, tổ chức bộ máy thƣờng xuyên đƣợc 

củng cố, kiện toàn. UBND quận Thanh Xuân đã triển khai thực hiện chỉ đạo 
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của UBND Thành phố, xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà 

còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng; đã huy động đƣợc sức mạnh, sự vào 

cuộc của cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, nhất là việc xử lý, giải 

quyết các vụ khiếu nại phức tạp nhằm giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Quận Thanh 

Xuân. 
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Chƣơng 3 

 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUYỀN KHIẾU NẠI CỦA 

CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI 

3.1. Quan điểm về bảo đảm quyền khiếu nại của công dân  

Khi công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện 

quyền khiếu nại, tức là họ cho rằng quyền con ngƣời, quyền công dân của họ 

đã bị vi phạm; quyền và lợi ích hợp pháp của họ về tài sản, về nhân thân… 

cần đƣợc bảo vệ trƣớc sự xâm phạm của các quyết định hành chính, hành vi 

hành chính mà họ cho là trái pháp luật. 

Quyền khiếu nại của công dân liên quan chặt chẽ đến quyền con ngƣời, 

quyền công dân đƣợc Hiến pháp quy định; có vị trí đặc biệt quan trọng trong 

hệ thống những quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân trên tất cả các lĩnh vực 

của đời sống chính trị xã hội và đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc. 

Công dân thực hiện quyền khiếu nại là điều kiện để các quyền khác đƣợc 

pháp luật ghi nhận. Nói cách khác, việc vi phạm một quyền nào đó, hoặc 

không thực hiện nghĩa vụ nào đó của công dân sẽ phát sinh quyền khiếu nại. 

Bất kỳ sự vi phạm nào đó đối với quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đều 

có thể dẫn đến việc công dân thực hiện quyền khiếu nại. 

Nhƣ vậy nhu cầu khiếu nại xuất phát từ nhu cầu đảm bảo quyền con 

ngƣời, quyền công dân. Giải quyết hiệu quả các khiếu nại cũng là một trong 

những phƣơng thức hiệu quả nhất để đảm bảo quyền con ngƣời, quyền công 

dân.  

Từ thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại hành chính của Uỷ ban nhân 

dân quận Thanh Xuân, xuất phát từ yêu cầu đổi mới trong quá trình phát huy 

dân chủ, xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có thể 

xác định một số quan điểm tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại 

hành chính của công dân trong giai đoạn hiện nay nhƣ sau: 



 66 

Một là, giải quyết khiếu nại phải bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng 

đối với việc giải quyết khiếu nại. 

Giải quyết khiếu nại của các cấp hành chính nói chung và cấp huyện 

nói riêng phải gắn với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng chứ không phải chỉ coi 

đó là nhiệm vụ của cấp chính quyền; phải gắn việc giải quyết khiếu nại với 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phƣơng và đơn vị. Cấp ủy, chính 

quyền các cấp, thủ trƣởng các cơ quan có thẩm quyền tiến hành phân công 

lãnh đạo phụ trách công tác quản lý và giải quyết khiếu nại; đề cao trách 

nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác 

giải quyết khiếu nại. Các cấp ủy có nghị quyết lãnh đạo công tác giải quyết 

khiếu nại. Các cấp chính quyền có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giải quyết 

khiếu nại, phân công trách nhiệm một cách rõ ràng, cụ thể để giải quyết kịp 

thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại.  

Hai là, phải lấy hiệu quả giải quyết khiếu nại làm tiêu chí đánh giá 

năng lực, kết quả công tác. 

Đánh giá hiệu quả giải quyết khiếu nại không phải trên cơ sở tiếp hết 

dân, giải quyết hết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền mà phải trên cơ sở việc 

giải quyết các khiếu nại đó có đúng quy định của pháp luật không, có khiếu 

nại tiếp không, có giải quyết dứt điểm vụ việc không hay chỉ giải quyết cho 

hết thẩm quyền. Qúa trình giải quyết vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, nếu 

các cấp hành chính nói chung và cấp huyện nói riêng giải quyết không dứt 

điểm; để nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài, vƣợt cấp, để việc khiếu nại ảnh 

hƣởng đến các dự án, các đơn vị, ảnh hƣởng đến việc phát triển kinh tế, an 

ninh chính trị thì sẽ coi đơn vị đó chƣa hoàn thành nhiệm vụ. 

Ba là, bảo đảm tính đồng bộ giữa các giải pháp trong việc nâng cao 

hiệu quả giải quyết khiếu nại  
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Tính đồng bộ giữa các giải pháp giải quyết khiếu nại bao gồm từ pháp 

luật về giải quyết khiếu nại phải đƣợc ban hành kịp thời, đầy đủ; bộ máy, cán 

bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại phải có năng lực phẩm chất, 

trình độ; thủ tục giải quyết khiếu nại phải minh bạch, đơn giản công khai, đảm 

bảo quyền và lợi ích của ngƣời dân khi khiếu nại. 

Bốn là, tiếp thu kinh nghiệm giải quyết khiếu nại của các nƣớc và các 

địa phƣơng khác. 

Khiếu nại phát sinh trong quá trình vận hành, hoạt động của bộ máy 

hành chính nhà nƣớc. Mỗi nƣớc có các quy định pháp luật, quan điểm, giải 

pháp khác nhau về giải quyết khiếu nại. Do đó cần học tập, tiếp thu những 

kinh nghiệm, cách làm hay của các nƣớc để áp dụng phù hợp vào việc giải 

quyết khiếu nại của địa phƣơng, đất nƣớc mình. 

Mỗi địa phƣơng, mỗi quận, huyện có cách áp dụng pháp luật vào việc 

giải quyết khiếu nại khác nhau, có con ngƣời, bộ máy, có các giải pháp khác 

nhau trong việc giải quyết khiếu nại. Vì vậy cũng cần tiếp thu, học hỏi để 

nâng cao chất lƣợng giải quyết khiếu nại. 

3.2. Các giải pháp bảo đảm quyền khiếu nại của công dân trên địa bàn 

quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Để việc áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại hành chính của 

chính quyền các cấp nói chung và của Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân nói 

riêng đƣợc thuận lợi, phát huy hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo công bằng và tính 

khả thi, trong thời gian tới cần thực hiện một số nhóm giải pháp cơ bản sau: 

3.2.1. Nhóm giải pháp bảo đảm về nội dung quyền khiếu nại 

Bảo đảm về nội dung quyền khiếu nại cho công dân, tổ chức đầy đủ, 

chính xác: Tiếp cận thông tin là phƣơng tiện để nhân dân giám sát hoạt động 

của nhà nƣớc. Công khai thông tin sẽ làm tăng sự tin tƣởng của nhân dân vào 

Nhà nƣớc, giảm khiếu nại khi chƣa đủ căn cứ. Thông tin đƣợc công khai, 
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minh bạch, mọi ngƣời đƣợc tự do tiếp cận không chỉ tạo cơ sở để nhân dân, 

xã hội giám sát đối với bộ máy nhà nƣớc, đối với việc thực thi công vụ của 

cán bộ, công chức, mà quan trọng hơn nó tạo niềm tin của các nhà đầu tƣ, của 

nhân dân vào chủ trƣơng, cơ chế, chính sách đổi mới của Nhà nƣớc. Tình 

trạng đóng dấu mật tràn lan, không đúng theo danh mục, quy định của nhà 

nƣớc đã gây khó khăn cho công dân khi thực hiện các quyền của mình, nhất là 

giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức (thông qua khiếu nại). Do pháp luật 

hiện hành còn thiếu các quy định ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan nhà 

nƣớc trong việc công khai thông tin do mình nắm giữ cũng nhƣ minh bạch 

hoá các hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc, quyền đƣợc thông tin của công 

dân gặp vƣớng mắc khi thực hiện. Với quyền khiếu nại, việc cung cấp đầy đủ, 

chính xác các thông tin không chỉ có tác dụng để công dân thực hiện quyền 

mà có thể lại làm giảm thiểu khiếu nại không có căn cứ. 

3.2.2. Nhóm giải pháp bảo đảm về hình thức  

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp 

luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại đã đƣợc Đảng và nhà nƣớc ta quan tâm 

chỉ đạo; các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp đã triển khai 

công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực, nội dung dễ hiểu, phù 

hợp với các tầng lớp nhân dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt đƣợc, công tác tuyên truyền, phổ biến 

các quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại cũng còn nhiều hạn 

chế; công tác tuyên truyền, phổ biến tại nhiều địa phƣơng còn hình thức, một 

số Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện còn chƣa chú trọng phổ 

biến pháp luật về khiếu nại, nhất là tuyên truyền pháp luật về khiếu nại cho 

ngƣời dân. Cá biệt có lãnh đạo cấp huyện còn có quan điểm cho rằng nhƣ thế 

là “vẽ đƣờng cho hƣơu chạy’, ngƣời dân càng ít biết về luật khiếu nại, tố cáo 

thì càng ít khiếu kiện.  
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Vì vậy, để tăng cƣờng hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nƣớc về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại; trong thời gian tới cần tiếp tục mở rộng, nhân 

rộng và tăng cƣờng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về khiếu nại. Hình thức tuyên truyền, phổ biến phải đa dạng. Đối tƣợng tuyên 

truyền, phổ biến cần phải phân loại theo từng nhóm để tuyên truyền hiệu quả 

nhƣ: nhóm lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, báo cáo viên pháp luật; nhóm cán 

bộ, công chức, viên chức, nhất là những cán bộ, công chức làm công tác tiếp 

công dân, tham mƣu giải quyết khiếu nại. Về nội dung tuyên truyền, cần tập 

trung vào các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, chỉ đạo của Đảng và 

Nhà nƣớc về khiếu nại và các ngành luật liên quan .… Đặc biệt các cơ quan, 

đơn vị nhƣ: Thanh tra, Tƣ pháp, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào 

tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân các cấp, các cơ quan 

Đài, Báo cần phối hợp đẩy mạnh việc thực hiện Đề án: “Tiếp tục tăng cƣờng 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phƣờng, thị trấn 

giai đoạn 2013 - 2016” theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 

2013 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại 

Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012. 

3.2.3. Nhóm giải pháp bảo đảm về chủ thể 

Vƣớng mắc trong giải quyết khiếu nại xuất phát từ các nguyên nhân 

khác nhau. Chính sai phạm của cán bộ, công chức là lý do để phát sinh khiếu 

nại, kể cả khiếu nại đông ngƣời, kéo dài và có tính lan tỏa, phức tạp. Một số 

cán bộ, công chức sa sút về phẩm chất đạo đức, quan liêu, hách dịch, nhũng 

nhiễu, vô cảm trƣớc yêu cầu chính đáng của nhân dân. Trong khí đó, việc 

đánh giá cán bộ, công chức còn hình thức; tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

cao. Quy định của Luật Cán bộ, công chức về việc giải quyết thôi việc đối với 

công chức hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ chƣa đƣợc thực hiện 
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và không có hy vọng thực hiện với cách thức đánh giá và quản lý cán bộ, 

công chức nhƣ hiện nay. Vì vậy, cần có những quy định mạnh mẽ, cụ thể hơn 

nữa để nâng cao chất lƣợng của đội ngũ quản lý, cán bộ Nhà nƣớc. Bên cạnh 

đó, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại cũng cần đƣợc cải tiến. Luật 

Khiếu nại và các văn bản quy phạm pháp luật khác đã quy định thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục xử lý khiếu nại của công dân. Tuy nhiên, báo cáo định kỳ của 

Thanh tra Chính phủ luôn lƣu ý tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. 

Những hạn chế đƣợc chỉ ra là trách nhiệm không cao của các cấp chính 

quyền, thiếu quyết liệt, gây tồn đọng và khiếu nại kéo dài ở nhiều địa phƣơng. 

  Nhƣ vậy, cần nâng cao chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, công chức và 

hoàn thiện cơ chế thực hiện Luật Cán bộ, công chức nhƣ biện pháp ngăn ngừa 

khiếu nại. Việc xây dựng luật riêng về khiếu nại và hoàn thiện thể chế chỉ là 

một giải pháp mang tính pháp lý, không phải là yếu tố quyết định đối với việc 

bảo đảm quyền khiếu nại của công dân. 

3.2.4. Nhóm giải pháp khác  

 Hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu kiện hành chính là một trong 

nhiều yếu tố quan trọng trong nội dung bảo đảm pháp lý cho việc thực hiện 

quyền khiếu kiện hành chính của công dân. Hệ thống các quy phạm pháp luật 

nội dung cũng nhƣ các quy phạm luật thủ tục về quyền khiếu kiện hành chính 

phải hợp hiến, hợp pháp, có tính khả thi, hoàn chỉnh, thống nhất, nhằm tạo 

thuận lợi cho việc thực hiện quyền khiếu kiện hành chính của công dân.  

 Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Toà Hành chính. Cần xác 

định mô hình Tòa hành chính cũng nhƣ các tòa khác để bảo đảm sự độc lập 

của tòa án và thẩm phán. Có quy định rõ các mối quan hệ trong tòa án: tòa án 

cấp trên - dƣới; cấp ủy - tòa án; tòa án - hội thẩm; thủ trƣởng - thẩm phán… 

để thẩm phán độc lập trong xét xử.  

 Kiện toàn đội ngũ Thẩm phán về số lƣợng, phẩm chất chính trị, đạo 
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đức và trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác của Thẩm phán để tăng 

cƣờng năng lực xét xử của Thẩm phán hành chính.  

 Bảo đảm thi hành các phán quyết của Toà Hành chính. Qui định những 

biện pháp bảo đảm thi hành bản án quyết định của Toà án về các tranh chấp 

hành chính. Trong đó, qui định cụ thể trách nhiệm ngƣời đứng đầu cơ quan có 

nghĩa vụ thi hành; có hƣớng dẫn cụ thể về thủ tục thi hành án hành chính, đặc 

biệt là thủ tục cƣỡng chế thi hành án đối với cơ quan nhà nƣớc; cƣỡng chế kê 

biên tài sản đảm bảo thi hành án… Bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực 

cao, thi hành nhanh thì ngƣời dân mới tin tƣởng lựa chọn con đƣờng khiếu 

kiện ra Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.  

 Bảo đảm quyền khiếu kiện hành chính thông qua hoạt động giám sát 

của cơ quan quyền lực. Thông qua hoạt động giám sát, các cơ quan quyền lực 

nhà nƣớc có thể phát hiện ra các vi phạm pháp luật xâm phạm tới trật tự và lợi 

ích của Nhà nƣớc, xã hội và công dân, từ đó xử lý hoặc yêu cầu các cấp xử lý 

nghiêm, tạo thành cơ chế đồng bộ bảo đảm quyền và nghĩa vụ pháp lý của 

công dân, trong đó có quyền khiếu kiện hành chính.  

 Tăng cƣờng khả năng tiếp cận thông tin của ngƣời khiếu nại, những 

ngƣời có quyền và lợi ích liên quan. Có rất nhiều cách thức tuyên truyền pháp 

luật về quyền khiếu kiện hành chính, tuy nhiên dù sử dụng cách thức nào thì 

luôn phải chú ý đến hiệu quả của hình thức tuyên truyền, đó là: nhận thức 

pháp luật về quyền khiếu kiện hành chính và khả năng sử dụng quyền khiếu 

kiện hành chính một cách hợp pháp.  

 Mở rộng các điều kiện, cơ hội thực hiện quyền khiếu kiện nhƣ dịch vụ 

pháp lý, tƣ vấn hỗ trợ pháp luật và nhấn mạnh vai trò của luật sƣ. Sự giúp đỡ 

của luật sƣ là cần thiết. Luật sƣ có thể giúp ngƣời dân đi kiện cơ quan hoặc 

cán bộ Nhà nƣớc, các quyền tự định đoạt của ngƣời dân bao gồm: Đòi huỷ bỏ 

một phần hay toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật, hoặc chấm dứt 
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hành vi hành chính trái pháp luật; Sửa đổi yêu cầu; Rút đơn khởi kiện; Đòi cơ 

quan hành chính Nhà nƣớc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; 

Đòi đƣợc khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của mình; Tham gia thẩm cứu, 

bằng cách: Đƣa ra những chứng cứ, tài liệu, lý lẽ, giải trình để bảo vệ quyền 

lợi của mình; Yêu cầu Toà án cho biết nội dung giải trình của bên bị kiện; 

Tranh luận viết để đối đáp những luận cứ của bên bị kiện; Yêu cầu Toà án 

xem xét tại chỗ; Yêu cầu Toà án áp dụng những biện pháp khẩn cấp tạm thời 

để bảo vệ quyền lợi của mình; Tranh luận miệng tại phiên tòa với bên bị 

kiện…  

Ngƣời dân thƣờng nói chung không đủ trình độ pháp lý để sử dụng có 

hiệu quả các quyền quan trọng nói trên, nhất là quyền đƣa ra những chứng cứ, 

tài liệu, lý lẽ, giải trình và đƣa ra giải pháp hợp pháp cho Toà án để bảo vệ 

quyền lợi của mình. Bởi vậy, vai trò của luật sƣ là cần thiết.  

 Nhƣ vậy, quyền khiếu kiện hành chính là công cụ pháp lý mà công dân 

có thể sử dụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Các yếu tố pháp 

lý nêu trên bảo đảm hiện thực hoá quyền khiếu kiện hành chính của công dân. 

 

Kết luận Chƣơng 3 

Quyền khiếu nại của công dân liên quan chặt chẽ đến quyền con ngƣời, 

quyền công dân đƣợc Hiến pháp quy định; có vị trí đặc biệt quan trọng trong 

hệ thống những quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân trên tất cả các lĩnh vực 

của đời sống chính trị xã hội và đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc. 

Công dân thực hiện quyền khiếu nại là điều kiện để các quyền khác đƣợc 

pháp luật ghi nhận. Nói cách khác, việc vi phạm một quyền nào đó, hoặc 

không thực hiện nghĩa vụ nào đó của công dân sẽ phát sinh quyền khiếu nại. 

Bất kỳ sự vi phạm nào đó đối với quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đều 

có thể dẫn đến việc công dân thực hiện quyền khiếu nại. 
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Nhƣ vậy nhu cầu khiếu nại xuất phát từ nhu cầu đảm bảo quyền con 

ngƣời, quyền công dân. Giải quyết hiệu quả các khiếu nại cũng là một trong 

những phƣơng thức hiệu quả nhất để đảm bảo quyền con ngƣời, quyền công 

dân. Khiếu nại phát sinh trong quá trình vận hành, hoạt động của bộ máy hành 

chính nhà nƣớc. Mỗi nƣớc có các quy định pháp luật, quan điểm, giải pháp 

khác nhau về giải quyết khiếu nại. Do đó cần học tập, tiếp thu những kinh 

nghiệm, cách làm hay của các nƣớc để áp dụng phù hợp vào việc giải quyết 

khiếu nại của địa phƣơng, đất nƣớc mình. 
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KẾT LUẬN 

Từ việc nghiên cứu Bảo đảm quyền khiếu nại của công dân từ thực tiễn 

quận Thanh Xuân, có thể rút ra một số kết luận sau: 

Quyền khiếu nại hành chính của công dân là một trong những quyền cơ 

bản đƣợc ghi nhận trong Hiến pháp và nhiều văn bản pháp luật khác, nhờ đó 

công dân bảo đảm đƣợc quyền, lợi ích hợp pháp của mình và đồng thời tham 

gia quản lý, giám sát hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nƣớc. 

Thực tiễn đã chứng minh trong một xã hội dân chủ, quyền khiếu nại 

của công dân đƣợc đảm bảo, việc giải quyết khiếu nại hành chính của công 

dân đƣợc thực hiện tốt thì ở đó hoạt động quản lý hành chính Nhà nƣớc, tình 

hình chính trị - xã hội đƣợc ổn định, kinh tế phát triển, sự đoàn kết, đồng 

thuận trong nhân dân giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể ngày càng vững 

chắc, lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền đƣợc đảm bảo. 

Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại hành chính của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện là việc ngƣời có chức trách, có thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện bằng quyền hạn của mình, căn cứ vào quy định của pháp 

luật ban hành một quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, 

hành vi hành chính.  

Trong những năm qua, nhất là từ khi có Luật khiếu nại, tố cáo năm 

1998, việc áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành 

chính nhà nƣớc nói chung và của Ủy ban nhân dân cấp huyện nói riêng đã có 

nhiều chuyển biến tích cực và dần đi vào nề nếp; giải quyết đƣợc một số 

lƣợng lớn các vụ việc, chất lƣợng giải quyết đƣợc nâng lên; nhiều “điểm 

nóng”, nhiều vụ việc phức tạp, gay gắt, kéo dài đã đƣợc giải quyết dứt điểm; 

quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời khiếu nại đã đƣợc khôi phục; góp phần 

làm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát 

triển kinh tế- xã hội địa phƣơng. Tuy nhiên, trong nhiều trƣờng hợp, hoạt 
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động áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại còn bộc lộ nhiều hạn chế, 

yếu kém; công tác giải thích, hƣớng dẫn áp dụng pháp luật còn nhiều bất 

cập…. 

Trƣớc tình hình khiếu nại dự kiến còn diễn biến phức tạp, để tiếp tục 

hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật về giải quyết khiếu nại, khắc phục 

những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động áp dụng pháp 

luật trong giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nƣớc nói 

chung, của Ủy ban nhân dân cấp huyện nói riêng, bảo đảm cho pháp luật về 

khiếu nại đi vào cuộc sống một cách thuận tiện, đáp ứng đƣợc yêu cầu của 

nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa thì việc nghiên cứu vấn đề 

áp dụng pháp luật về khiếu nại đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện là hết sức 

quan trọng và cần thiết. Thông qua đó nhằm rút ra những kinh nghiệm thực 

tiễn để tiếp tục bổ sung hoàn thiện về mặt lý luận. Với nội dung 3 chƣơng của 

luận văn, tác giả đã nghiên cứu, tìm hiểu kỹ cơ sở lý luận và thực tiễn bảo 

đảm quyền khiếu nại của công dân từ một địa phƣơng cụ thể. Luận văn đã 

mạnh dạn đƣa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền khiếu nại 

của công dân trên địa bàn quận Thanh Xuân nói riêng và các địa phƣơng khác 

trong cả nƣớc nói chung. Những giải pháp đƣợc đề cập trong luận văn sẽ góp 

phần quan trọng cho việc xây dựng pháp luật, ban hành pháp luật và thực hiện 

pháp luật về khiếu nại đƣợc thống nhất, chặt chẽ, thông suốt và nghiêm minh, 

sát hợp với nhu cầu của đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế 

quốc tế. Góp phần tăng cƣờng pháp chế, xây dựng nhà nƣớc pháp quyền Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh. 
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