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PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 

VỀ LUẬT KHIẾU NẠI 2011 VÀ LUẬT TỐ CÁO 2018 

 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-TCKTKTNHC-TTĐBCL ngày 22 tháng 01 năm 

2020 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh về triển khai 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh phổ biến những 

điểm cơ bản về Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2018 và một số câu hỏi, đáp liên 

quan, nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và học sinh, cụ thể: 

I. LUẬT KHIẾU NẠI 2011 

1. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 

chính trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước 

Điều 3 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại, quy định khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp công 

lập, doanh nghiệp nhà nước: 

1. Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước là việc công dân, cơ quan, tổ chức, công 

chức, viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

nhà nước (sau đây gọi chung là người khiếu nại) theo thủ tục được quy định tại 

Luật khiếu nại và Nghị định này đề nghị đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

nhà nước, người có thẩm quyền trong đơn vị, doanh nghiệp đó xem xét lại quyết 

định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó 

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

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, người đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với 

quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của công chức, viên chức, 

người lao động do mình quản lý trực tiếp. 

3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp có thẩm 

quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành 

chính mà người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đã giải quyết theo quy định tại 

Khoản 2 Điều này mà còn khiếu nại; đối với đơn vị sự nghiệp công lập không có 

đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp thì người đứng đầu cơ quan nhà nước 

quản lý đơn vị sự nghiệp công lập đó có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. 



 
 

 
 

Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thì Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực là người có thẩm 

quyền giải quyết khiếu nại lần hai. 

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước cấp trên trực 

tiếp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, 

hành vi hành chính mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước 

cấp dưới đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại. 

Đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thành lập thì Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại lần hai. Đối với doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính 

phủ quyết định thành lập thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà 

nước về lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp đó có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại lần hai. 

5. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết 

khiếu nại, thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại, trình tự, thủ tục giải 

quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp 

công lập, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại 2011 

và Nghị định này. 

2. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật của công chức, viên 

chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, người lao động trong doanh nghiệp nhà 

nước 

Điều 4 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định khiếu nại, giải quyết khiếu 

nại quyết định kỷ luật của công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, 

người lao động trong doanh nghiệp nhà nước: 

1. Việc khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; thời hiệu 

khiếu nại; thời hạn giải quyết khiếu nại; thẩm quyền giải quyết khiếu nại; trình tự, 

thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của công chức, viên chức 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người lao động trong doanh nghiệp nhà nước 

thực hiện theo quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán 

bộ, công chức tại Chương IV của Luật khiếu nại và Nghị định này. 

2. Khiếu nại quyết định kỷ luật đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng 

Chính phủ bổ nhiệm thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ là người có thẩm quyền giải quyết. 

3. Thụ lý giải quyết khiếu nại 

Điều 5 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-TTCP ngày 09 tháng 10 năm 2017 

của Thanh tra Chính phủ về hợp nhất Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu 

nại hành chính quy định thụ lý giải quyết khiếu nại: 

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết 

định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc 

thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-TTCP-2017-quy-dinh-quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh-365731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-TTCP-2017-quy-dinh-quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh-365731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-TTCP-2017-quy-dinh-quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh-365731.aspx


 
 

 
 

Điều 11 của Luật Khiếu nại 2011, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 

đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết. Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại 

về cùng một nội dung và cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì thụ 

lý khi trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn 

bản cử người đại diện trình bày nội dung khiếu nại. Trường hợp không thụ lý giải 

quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại. 

2. Đối với khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, người có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo việc thụ lý bằng văn bản đến người 

khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến 

(nếu có) và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết. Đối với khiếu nại quyết định 

kỷ luật cán bộ, công chức thì văn bản thông báo việc thụ lý được gửi cho người 

khiếu nại. Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và cử 

người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì văn bản thông báo việc thụ lý được 

gửi đến người đại diện. 

4. Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại  

Điều 22 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-TTCP quy định ban hành, gửi, công 

khai quyết định giải quyết khiếu nại: 

1. Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết 

quả đối thoại (nếu có), người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định giải quyết 

khiếu nại. 

a) Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 

chính lần đầu thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Luật Khiếu nại 2011; quyết 

định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 40 của Luật Khiếu nại 

2011. 

Trong quyết định giải quyết khiếu nại phải thể hiện rõ thông tin về người 

khiếu nại, người bị khiếu nại, nội dung khiếu nại, căn cứ để khiếu nại, yêu cầu của 

người khiếu nại; kết quả giải quyết khiếu nại trước đó (nếu có); kết quả xác minh 

nội dung khiếu nại; nêu rõ căn cứ để kết luận nội dung khiếu nại là đúng toàn bộ, 

sai toàn bộ hoặc đúng một phần; giữ nguyên, hủy bỏ toàn bộ hoặc sửa đổi, bổ sung 

một phần quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại (đối với quyết 

định giải quyết khiếu nại lần đầu) hoặc yêu cầu người có quyết định hành chính, 

hành vi hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định 

hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại (đối với giải quyết khiếu nại 

lần hai); việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có) và giải quyết các 

vấn đề khác có liên quan; quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành 

chính tại Tòa án. 

b) Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức lần 

đầu được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Khiếu nại 2011; Quyết định giải 

quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức lần hai được thực hiện theo 

quy định tại Điều 56 Luật Khiếu nại 2011. 

Trong quyết định giải quyết khiếu nại phải thể hiện rõ thông tin về người 

khiếu nại, người bị khiếu nại, nội dung khiếu nại, kết quả xác minh, kết quả đối 



 
 

 
 

thoại; nêu rõ các căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại, kết luận về nội dung 

khiếu nại; giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết 

định kỷ luật (đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu) hoặc kết luận về từng 

vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại của người giải 

quyết khiếu nại lần đầu (đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai); việc bồi 

thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có) và giải quyết các vấn đề khác có 

liên quan; quyền khiếu nại lần hai hoặc quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án. 

c) Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thực hiện theo Mẫu số 15-KN, 

quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện theo Mẫu số 16-KN ban hành 

kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh 

tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 

2. Gửi quyết định giải quyết khiếu nại: 

a) Đối với quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi 

hành chính: 

* Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu: Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần 

đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ 

trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có thẩm quyền, 

người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại 

đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp. 

* Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ 

ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi 

quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải 

quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến. 

b) Đối với quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công 

chức: Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu: Quyết định giải quyết khiếu nại 

lần đầu phải được gửi cho người khiếu nại và cơ quan, tổ chức hữu quan. 

* Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai: Quyết định giải quyết khiếu 

nại lần hai phải được gửi cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, 

người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ban hành. 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải 

được gửi cho Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

3. Công khai quyết định giải quyết khiếu nại: 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết khiếu nại, người 

có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công khai quyết định 

giải quyết khiếu nại theo một trong các hình thức sau: 

a) Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác 

Trường hợp công bố tại cuộc họp thì thành phần tham dự cuộc họp phải bao 

gồm: Người ra quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại hoặc người đại 



 
 

 
 

diện, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trước khi tiến 

hành cuộc họp công khai, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải có văn 

bản thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết trước 03 ngày làm 

việc. 

b) Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức 

đã giải quyết khiếu nại 

Trường hợp niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, 

tổ chức đã giải quyết khiếu nại, thời gian niêm yết quyết định giải quyết khiếu nại 

ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. 

c) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng 

Việc thông báo quyết định giải quyết khiếu nại trên các phương tiện thông 

tin đại chúng được thực hiện trên báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử. Người có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm lựa chọn một trong các phương 

tiện thông tin đại chúng để thực hiện việc thông báo. Trường hợp cơ quan của 

người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có cổng thông tin điện tử hoặc trang 

thông tin điện tử, phải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin 

điện tử. Số lần thông báo trên báo nói ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo hình ít nhất 

02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 02 số phát hành. Thời gian đăng tải trên báo 

điện tử, trên cổng thông tin điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử ít nhất là 15 

ngày, kể từ ngày đăng thông báo. 

II. LUẬT TỐ CÁO 2018 

1. Nguyên tắc xác định thẩm quyền 

Điều 12 Luật Tố cáo 2018 quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền: 

1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết. 

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của 

người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết. 

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ 

chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức bị tố cáo chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan 

phối hợp giải quyết. 

3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã 

chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên 

chức được xử lý như sau: 



 
 

 
 

a) Trường hợp người bị tố cáo là người đứng đầu hoặc cấp phó của người 

đứng đầu đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác mà vẫn giữ chức vụ 

tương đương thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ 

quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật 

chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, 

tổ chức đang quản lý người bị tố cáo phối hợp giải quyết; 

b) Trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức 

khác và giữ chức vụ cao hơn thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức đang quản lý 

người bị tố cáo chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người 

bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật phối hợp giải quyết. 

Trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác và là 

người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó thì do người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó chủ trì giải 

quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có 

hành vi vi phạm pháp luật phối hợp giải quyết; 

c) Trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức 

khác mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì do 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi 

vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức đang quản lý 

người bị tố cáo phối hợp giải quyết; 

d) Trường hợp người bị tố cáo không còn là cán bộ, công chức, viên chức 

thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có 

hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức có 

liên quan phối hợp giải quyết. 

4. Tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, 

sáp nhập, chia, tách do người đứng đầu cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, 

chia, tách mà người bị tố cáo đang công tác chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức có liên quan phối hợp giải quyết. 

5. Tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã bị giải thể do 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý cơ quan, tổ chức trước khi bị giải thể giải 

quyết. 

6. Tố cáo cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ do người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết. 

2. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập 



 
 

 
 

Điều 18 Luật Tố cáo 2018 quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi 

vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong đơn vị sự nghiệp 

công lập 

1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 

vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc, 

công chức, viên chức do mình tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 

vụ của tổ chức, đơn vị do mình quản lý trực tiếp. 

2. Người đứng đầu cơ quan nhà nước quản lý đơn vị sự nghiệp công lập có 

thẩm quyền sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập, công chức, viên chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ của đơn vị sự nghiệp công lập do mình quản lý trực tiếp. 

3. Thời hạn giải quyết tố cáo 

Điều 3 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo, quy 

định thời hạn giải quyết tố cáo: 

1. Thời hạn giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 

Điều 30 Luật Tố cáo 2018. Việc gia hạn giải quyết tố cáo được áp dụng đối với vụ 

việc phức tạp và đặc biệt phức tạp theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 30 

Luật Tố cáo 2018. 

2. Vụ việc phức tạp là vụ việc có một trong các tiêu chí sau đây: 

a) Tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ 02 địa điểm trở lên; 

b) Tố cáo có từ 02 nội dung phải xác minh trở lên; 

c) Nhiều người tố cáo về cùng một nội dung hoặc nội dung tố cáo liên quan 

đến quyền và lợi ích của nhiều người; 

d) Tố cáo có yếu tố nước ngoài: người tố cáo ở nước ngoài hoặc là người 

nước ngoài; hành vi bị tố cáo xảy ra ở nước ngoài; nội dung tố cáo phải xác minh ở 

nước ngoài; 



 
 

 
 

đ) Nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ 

chức; 

e) Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình giải quyết tố cáo còn ý 

kiến khác nhau; 

g) Có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác 

minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn. 

3. Vụ việc đặc biệt phức tạp là vụ việc có từ 02 tiêu chí trở lên được quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

4. Việc gia hạn giải quyết tố cáo phải được thực hiện bằng quyết định của 

người giải quyết tố cáo, được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo 

quy định tại khoản 4 Điều 30 Luật Tố cáo 2018. Quyết định gia hạn giải quyết tố 

cáo được thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

4. Bảo vệ người tố cáo 

Điều 7 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người giải 

quyết tố cáo khi nhận được văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ: 

1. Khi nhận được văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ (gọi tắt là đề 

nghị bảo vệ) của người tố cáo thì người giải quyết tố cáo có trách nhiệm xem xét, 

đánh giá căn cứ, tính xác thực của đề nghị bảo vệ và quyết định áp dụng biện pháp 

bảo vệ theo thẩm quyền quy định tại Điều 52 Luật Tố cáo 2018. Trường hợp không 

thuộc thẩm quyền thì đề nghị hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện 

pháp bảo vệ. 

2. Trường hợp khẩn cấp, người giải quyết tố cáo đề nghị hoặc yêu cầu cơ 

quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ ngay lập tức, sau đó gửi văn bản 

đến cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. 

5. Kết luận nội dung tố cáo  

Điều 17 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định kết luận nội dung tố cáo: 

1. Kết luận nội dung tố cáo được thực hiện theo Điều 35 Luật Tố cáo 

2018 và theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Trường hợp giải quyết lại vụ việc tố cáo thì ngoài các nội dung quy định 

tại Khoản 1 Điều 17, người giải quyết tố cáo phải kết luận về những nội dung vi 

phạm pháp luật, sai lầm hoặc không phù hợp của việc giải quyết tố cáo trước đó 

(nếu có); xử lý theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo, kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, 



 
 

 
 

cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi 

vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết tố cáo trước đó. 

6. Xử lý kết luận nội dung tố cáo 

Điều 18 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định xử lý kết luận nội dung tố 

cáo: 

1. Việc xử lý kết luận nội dung tố cáo được thực hiện theo Điều 36 Luật Tố 

cáo 2018. Người giải quyết tố cáo căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm xử lý theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý các 

hành vi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, khắc phục hậu quả xảy ra. 

2. Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc hoặc giao cho 

cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận nội 

dung tố cáo. 

Trường hợp giao cho cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp theo dõi, đôn 

đốc việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo thì cơ quan thanh tra nhà nước phải 

định kỳ hàng tháng báo cáo với người giải quyết tố cáo về kết quả theo dõi, đôn 

đốc việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo. 

III. CÁC CÂU HỎI - ĐÁP LIÊN QUAN LUẬT KHIẾU NẠI 2011 

Câu 1: Khiếu nại là gì? 

Trả lời: 

 Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 quy định: 

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 

nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước 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. 

Câu 2: Phạm vi điều chỉnh của Luật Khiếu nại như thế nào? 

Trả lời:  

Căn cứ Điều 1 Luật Khiếu nại 2011 quy định phạm vi điều chỉnh củaLuật 

Khiếu nại quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm 

quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết 

định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải 

quyết khiếu nại. 

Câu 3: Thế nào là quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết 

định kỷ luật cán bộ, công chức? 



 
 

 
 

Trả lời: 

+ Căn cứ Khoản 8 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 quy định: Quyết định hành 

chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong 

cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong 

hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc 

một số đối tượng cụ thể. 

+ Căn cứ Khoản 9 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 quy định: Hành vi hành 

chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong 

cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

theo quy định của pháp luật. 

+ Căn cứ Khoản 10 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 quy định: Quyết định kỷ 

luật cán bộ, công chức là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc 

quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

Câu hỏi 4. Khi thực hiện việc khiếu nại, người khiếu nại có những quyền 

gì? 

Trả lời:  

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 quy định người khiếu nại có 

những quyền sau đây: 

Tự mình khiếu nại; trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, 

người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ 

được hành vi của mình thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc 

khiếu nại; trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể   chất 

hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được uỷ quyền 

cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác để 

khiếu nại. Quy định này nhằm bảo đảm quyền tự quyết định việc có  khiếu nại đối 

với quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình cho là đã xâm hại đối với 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật trong quá trình khiếu nại hoặc ủy quyền cho 

luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Khác với quy định 

trong Luật khiếu nại, tố cáo trước đây, người khiếu nại không chỉ có quyền nhờ 

luật sư giúp đỡ, tư vấn pháp luật mà còn được ủy quyền cho luật sư khiếu nại để 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định 

của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền 

cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

Việc bổ sung quy định về luật sư, trợ giúp viên pháp lý tham gia quá trình 

giải quyết khiếu nại là điểm mới, tiến bộ của pháp luật nhằm trợ giúp cho người 

dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Họ có thể ủy quyền cho luật sư, 

trợ giúp viên pháp lý thay mặt mình để khiếu nại. 



 
 

 
 

Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối 

thoại. Việc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại thực  hiện 

theo pháp luật dân sự về ủy quyền. 

Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết 

khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí  mật nhà 

nước. Đây là quy định mới so với Luật khiếu nại, tố cáo trước đây, tạo điều kiện 

thuận lợi cho công dân thực hiện quyền của mình và giám sát quá trình giải quyết 

khiếu nại của cơ quan nhà nước. 

Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông 

tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho 

mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để giao nộp cho người giải 

quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước. 

Được yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để 

ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu 

nại. 

Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ 

đó. Quyền đưa chứng cứ và giải trình ý kiến của người khiếu nại về chứng cứ 

khiếu nại là quyền để người khiếu nại chứng minh các yêu cầu  của  mình là có căn 

cứ, có cơ sở. 

Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải 

quyết khiếu nại. 

Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm; được bồi thường 

thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại toà án theo quy  định 

của Luật tố tụng hành chính. Quy định này tạo điều kiện cho người khiếu   nại nếu 

không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu thì có thể tiếp tục khiếu nại lên cấp 

trên trực tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại toà án. 

Rút khiếu nại: quy định này nhằm tạo điều kiện cho người khiếu nại tự xem 

xét lại việc khiếu nại của mình và tạo khả năng sớm chấm dứt việc khiếu nại khi họ 

thấy việc khiếu nại không đúng. Trong thực tế, trong quá trình khiếu nại đang 

được xem xét, giải quyết nếu người khiếu nại thấy việc khiếu nại của mình là 

thiếu căn cứ hoặc quyền, lợi ích của mình không bị xâm phạm thì họ có quyền rút 

đơn, chấm dứt việc khiếu nại của mình. 

Câu hỏi 5. Những khiếu nại nào không được thụ lý giải quyết?  

Trả lời: 

Căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại 2011 quy định các khiếu nại không được thụ 

lý giải quyết bao gồm: 

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước 

để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi 

hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan 



 
 

 
 

hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật 

do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của 

pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi 

hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, 

ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định; 

2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan 

trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; 

3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có 

người đại diện hợp pháp; 

4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại; 

5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; 

6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng; 

7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; 

8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày 

người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại; 

9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản 

án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của 

Tòa án. 

Câu hỏi 6. Khi thực hiện việc khiếu nại, người khiếu nại có những nghĩa 

vụ gì? 

Trả lời: 

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 quy định nghĩa vụ của người 

khiếu nại như sau: 

Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết. Đây là quy định nhằm 

bảo đảm việc thực hiện khiếu nại được chính xác, kịp thời, tránh tốn kém thời gian, 

công sức của người khiếu nại và của cơ quan Nhà nước. 

Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải  

quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc 

cung cấp các thông tin, tài liệu đó. Đây là một nghĩa vụ của người khiếu nại  xuyên 

suốt cả quá trình xem xét, giải quyết vụ việc nhằm giúp cho cơ quan nhà nước thụ 

lý, xem xét giải quyết có những thông tin, tài liệu chính xác để đưa ra những quyết 

định đúng đắn. 

Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực  

pháp luật. 

Câu 7. Nội dung kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành 

chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại bao gồm những gì? 

Trả lời: 



 
 

 
 

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-TTCP ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ về hợp nhất Thông tư quy định quy 

trình giải quyết khiếu nại hành chính quy định nội dung kiểm tra lại bao gồm: 

a) Căn cứ pháp lý ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành 

chính, ban hành quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; 

b) Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành 

chính, ban hành quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; 

c) Nội dung của quyết định hành chính, việc thực hiện hành vi hành chính, 

quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; 

d) Trình tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày quyết định hành 

chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; 

đ) Các nội dung khác (nếu có). 

Câu 8. Người khiếu nại vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện xử 

lý như thế nào? 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 33 Luật tố tụng hành chính 2015 xác định thẩm quyền trong 

trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện 

1. Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án 

có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại thì Tòa án phải yêu cầu người khởi kiện lựa chọn cơ quan giải quyết và 

có văn bản thông báo cho Tòa án. 

Trường hợp người khởi kiện không thể tự mình làm văn bản thì đề nghị Tòa 

án lập biên bản về việc lựa chọn cơ quan giải quyết. Tùy từng trường hợp cụ thể 

Tòa án xử lý như sau: 

a) Trường hợp người khởi kiện lựa chọn Tòa án giải quyết thì Tòa án thụ lý 

giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại và yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chuyển 

toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án; 

b) Trường hợp người khởi kiện lựa chọn người có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại giải quyết thì Tòa án căn cứ vào quy định tại điểm e khoản 1 Điều 123 

của Luật này trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo cho người khởi kiện. 

Trường hợp hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải 

quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với việc giải 

quyết khiếu nại và có đơn khởi kiện vụ án hành chính thì Tòa án xem xét để tiến 

hành thụ lý vụ án theo thủ tục chung. 

2. Trường hợp nhiều người vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có 

thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu 

nại và tất cả những người này đều lựa chọn một trong hai cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết thì thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 

này. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-TTCP-2017-quy-dinh-quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh-365731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-TTCP-2017-quy-dinh-quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh-365731.aspx
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3. Trường hợp nhiều người vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có 

thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu 

nại, trong đó có người lựa chọn Tòa án giải quyết và có người lựa chọn người có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc trường hợp có người chỉ khởi kiện vụ án 

hành chính tại Tòa án có thẩm quyền và người khác chỉ khiếu nại đến người có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thẩm quyền giải quyết được xác định như sau: 

a) Trường hợp quyền lợi, nghĩa vụ của người khởi kiện và người khiếu nại 

độc lập với nhau thì việc giải quyết yêu cầu của người khởi kiện thuộc thẩm quyền 

của Tòa án, còn việc giải quyết khiếu nại của những người khiếu nại thuộc thẩm 

quyền của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; 

b) Trường hợp quyền lợi, nghĩa vụ của người khởi kiện và người khiếu nại 

không độc lập với nhau thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng 

thời thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và yêu cầu chuyển 

toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án. 

4. Trường hợp người khởi kiện không lựa chọn cơ quan giải quyết thì Tòa án 

trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện. 

 Câu 9. Các trường hợp nào cần tổ chức đối thoại với giữa người giải 

quyết khiếu nại và người khiếu nại? 

Trả lời: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-TTCP quy định 

các trường hợp đối thoại như sau: 

a) Trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 

chính, người giải quyết khiếu nại lần đầu tiến hành đối thoại nếu yêu cầu của người 

khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau;  

b) Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại 

phải tiến hành đối thoại;  

c) Trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, 

người giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai phải tiến hành đối thoại. 

Câu 10. Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh 

tiến hành có quyền xác minh thực tế để giải quyết khiếu nại không? 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 14 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-TTCP quy định xác minh 

thực tế: 

1. Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác 

minh tiến hành xác minh thực tế để thu thập, kiểm tra, xác định tính chính xác, hợp 

pháp, đầy đủ của các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung vụ việc 

khiếu nại. 

2. Việc xác minh thực tế phải lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, 

thành phần làm việc, nội dung, kết quả xác minh, ý kiến của những người tham gia 

xác minh và những người khác có liên quan. 



 
 

 
 

IV. CÁC CÂU HỎI - ĐÁP LIÊN QUAN LUẬT TỐ CÁO 2018 

Câu hỏi 1. Tố cáo nặc danh, mạo danh có được tiếp nhận, xử lý hay 

không? 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 25 Luật Tố cáo 2018 quy định tiếp nhận, xử lý thông tin có nội 

dung tố cáo như sau: 

1. Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa 

chỉ của người tố cáo (tố cáo nặc danh) hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định 

được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo (tố 

cáo mạo danh) hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo hình 

thức quy định tại Điều 22 Luật Tố cáo 2018 thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền không xử lý. 

2. Trong trường hợp, thông tin có nội dung tố cáo rõ ràng về người có hành 

vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và 

có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành 

việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền để tiến hành thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý. 

Câu hỏi 2. Có mấy hình thức tố cáo? 

Trả lời:  

Căn cứ Điều 22 Luật Tố cáo 2018 quy định việc tố cáo được thực hiện bằng 

đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Câu 3. Quy định về việc rút đơn tố cáo như thế nào? 

Trả lời:  

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, 

quy định việc rút tố cáo như sau: 

1. Người tố cáo có quyền rút một phần hoặc toàn bộ nội dung tố cáo trước 

khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được 

thực hiện bằng văn bản, văn bản rút tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ và tên, 

địa chỉ của người rút tố cáo; nội dung tố cáo được rút, có chữ ký hoặc điểm chỉ của 

người rút tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

trực tiếp rút tố cáo thì người tiếp nhận lập biên bản ghi lại việc rút tố cáo và người 

rút tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản. Văn bản rút tố cáo được thực 

hiện theo Mẫu số 02, biên bản ghi nhận việc rút tố cáo được thực hiện theo Mẫu số 

03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số người rút tố 

cáo thì từng người rút tố cáo thực hiện việc rút tố cáo theo quy định tại khoản 1 

Điều này. Trường hợp tất cả những người tố cáo rút tố cáo thì người đại diện thực 

hiện việc rút tố cáo bằng văn bản hoặc người tiếp nhận lập biên bản ghi lại việc rút 



 
 

 
 

tố cáo có chữ ký hoặc điểm chỉ xác nhận của những người tố cáo hoặc của người 

đại diện. 

3. Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy 

hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố 

cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, 

xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải 

quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Tố cáo. Người giải quyết tố cáo áp 

dụng biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý 

người có hành vi đe dọa, mua chuộc người tố cáo hoặc người lợi dụng việc tố cáo 

để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo theo quy định của pháp 

luật. 

Câu 4. Trách nhiệm của người giải quyết tố cáo khi nhận được văn bản 

đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ như thế nào? 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định trách nhiệm của 

người giải quyết tố cáo khi nhận được văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo 

vệ như sau: 

1. Khi nhận được văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ (gọi tắt là đề 

nghị bảo vệ) của người tố cáo thì người giải quyết tố cáo có trách nhiệm xem xét, 

đánh giá căn cứ, tính xác thực của đề nghị bảo vệ và quyết định áp dụng biện pháp 

bảo vệ theo thẩm quyền quy định tại Điều 52 Luật Tố cáo. Trường hợp không 

thuộc thẩm quyền thì đề nghị hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện 

pháp bảo vệ. 

2. Trường hợp khẩn cấp, người giải quyết tố cáo đề nghị hoặc yêu cầu cơ 

quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ ngay lập tức, sau đó gửi văn bản 

đến cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. 

 Câu 5. Quy định việc thụ lý tố cáo, thông báo việc thụ lý tố cáo như thế 

nào? 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định thụ lý tố cáo, thông 

báo việc thụ lý tố cáo như sau: 

1. Trước khi thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo tự mình hoặc giao cơ quan 

thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác xác minh thông 

tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo. Trường hợp người tố cáo không cư 

trú tại địa bàn quản lý hoặc gặp khó khăn trong việc xác minh thì người giải quyết 

tố cáo có thể ủy quyền cho cơ quan nhà nước ngang cấp hoặc cơ quan nhà nước 

cấp dưới xác minh thông tin cần thiết phục vụ việc ra quyết định thụ lý tố cáo. 

Việc thụ lý tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Tố cáo. Quyết 

định thụ lý tố cáo được thực hiện theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này. 



 
 

 
 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, 

người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo và thông báo về 

nội dung tố cáo cho người bị tố cáo biết. Thông báo việc thụ lý tố cáo được thực 

hiện theo Mẫu số 05, thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố cáo thực hiện 

theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Câu 6. Quy định về xử lý thông tin có nội dung tố cáo và tố cáo do cơ 

quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến như thế 

nào? 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 20 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định xử lý thông tin có 

nội dung tố cáo và tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền chuyển đến như sau: 

1. Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo theo quy định tại khoản 2 

Điều 25 Luật Tố cáo hoặc tố cáo không đủ điều kiện thụ lý do cơ quan báo chí, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 26 Luật Tố cáo thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận phải tiến hành phân 

loại, đánh giá tính chất, mức độ vụ việc, nếu thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của 

mình thì quyết định việc thanh tra, kiểm tra; nếu không thuộc thẩm quyền, trách 

nhiệm của mình thì phải chuyển thông tin đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền xem xét, quyết định việc thanh tra, kiểm tra. 

2. Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm tra và việc công khai kết quả 

thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm 

tra và pháp luật khác có liên quan. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhận được thông tin có trách 

nhiệm thông báo kết quả xử lý tố cáo cho cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền đã chuyển thông tin đến biết kết quả xử lý tố cáo. 

 Câu hỏi 7. Quy định nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, 

viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tố cáo như thế nào? 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định nguyên tắc xử lý kỷ 

luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tố cáo như 

sau: 

1. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người tố cáo là cán bộ, công chức, 

viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm mà bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều 22, 

Điều 23 Nghị định này hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt 

hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước. 

2. Nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật và quy định khác 

có liên quan được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với 

cán bộ, công chức, viên chức. 



 
 

 
 

Câu hỏi 8: Quy định xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải 

quyết tố cáo như thế nào? 

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định xử lý kỷ luật đối với 

người có thẩm quyền giải quyết tố cáo: 

1. Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với người có thẩm quyền giải 

quyết tố cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện 

hành vi trái pháp luật; 

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người 

tố cáo dẫn đến việc người tố cáo bị trả thù, trù dập. 

2. Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với người có thẩm quyền giải 

quyết tố cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 

a) Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác 

làm lộ danh tính của người tố cáo; 

b) Cố ý không thụ lý tố cáo, không ban hành kết luận nội dung tố cáo; không 

quyết định xử lý tố cáo theo thẩm quyền hoặc không kiến nghị người có thẩm 

quyền xử lý tố cáo. 

3. Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với người có thẩm quyền giải 

quyết tố cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 

a) Cố ý không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật gây mất 

ổn định, an ninh, trật tự xã hội; 

b) Cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu, làm mất hoặc 

làm sai lệch hồ sơ vụ việc; bao che cho người bị tố cáo gây mất ổn định, an ninh, 

trật tự xã hội; 

c) Không áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo thuộc thẩm quyền làm cho 

người tố cáo bị trả thù, trù dập dẫn đến thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe với 

tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc bị chết. 

Câu 9. Việc xử lý kỷ luật đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên 

chức tố cáo là không đúng sự thật như thế nào? 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 23 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định: 

Xử lý kỷ luật đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 

Cán bộ, công chức, viên chức biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn 

tố cáo nhiều lần hoặc biết vụ việc đã được cơ quan, người có thẩm quyền giải 

quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần mà không có bằng 

chứng chứng minh nội dung tố cáo; cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua 

chuộc người khác tố cáo sai sự thật; sử dụng họ tên của người khác để tố cáo gây 

mất đoàn kết nội bộ hoặc ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của cơ 



 
 

 
 

quan, tổ chức, đơn vị thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật 

hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Câu 10. Quy định thời hạn giải quyết tố cáo? 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 30 Luật Tố cáo 2018 quy định thời hạn giải quyết tố cáo: 

1. Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. 

2. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần 

nhưng không quá 30 ngày. 

3. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai 

lần, mỗi lần không quá 30 ngày. 

4. Người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết tố 

cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Trên đây là nội dung phổ biến những điểm cơ bản của Luật Khiếu nại 2011, 

Luật Tố cáo 2018 và một số câu hỏi, đáp liên quan. Nội dung phổ biến, giáo dục 

pháp luật này nhằm nâng cao hiểu biết và có ý thức tự chấp hành pháp luật đối với 

toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh./. 

 

      Duyệt nội dung         NGƯỜI BIÊN SOẠN 

  TRƯỞNG PHÒNG      

            (Đã ký) (Đã ký) 

 

Nguyễn Thụy Thanh Thuận  Đỗ Quang Trung 

 

 

 

 

 

 

 


