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Quyết định hành chính 

(QĐHC) là văn bản do cơ quan 

hành chính nhà nước, cơ quan, tổ 

chức khác hoặc người có thẩm 

quyền trong các cơ quan, tổ chức 

đó ban hành, quyết định về một vấn 

đề cụ thể trong hoạt động quản lý 

hành chính được áp dụng một lần 

đối với một hoặc một số đối tượng 

cụ thể. 

Hành vi hành chính 

(HVHC) là hành vi của cơ quan 

hành chính nhà nước, cơ quan, tổ 

chức khác hoặc của người có thẩm 

quyền trong cơ quan, tổ chức đó 

thực hiện hoặc không thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ theo quy định 

của pháp luật. 

 

Những khiếu kiện sau đây thuộc 

thẩm quyền giải quyết của  

Tòa án 

 QĐHC HVHC, trừ các 

QĐHC, HVHC 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 và các QĐHC, HVHC mang 

tính nội bộ của cơ quan, tổ chức. 

 Danh sách cử tri bầu cử đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân.  

 Quyết định kỷ luật buộc thôi 

việc công chức giữ chức vụ từ 

Tổng Cục trưởng và tương đương 

trở xuống. 

 Quyết định giải quyết khiếu 

nại về quyết định xử lý vụ việc 

cạnh tranh. 
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Trình tự khiếu nại 

 Khi có căn cứ cho rằng 

QĐHC, HVHC là trái pháp luật, 

xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi 

ích hợp pháp của mình thì người 

khiếu nại khiếu nại lần đầu đến 

người đã ra QĐHC hoặc cơ quan 

có người có HVHC hoặc khởi kiện 

vụ án hành chính tại Tòa án theo 

quy định của pháp luật. 

 Trong trường hợp người 

khiếu nại không đồng ý với quyết 

định giải quyết lần đầu hoặc quá 

thời hạn quy định mà khiếu nại 

không được giải quyết thì có quyền 

khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng 

cấp trên trực tiếp của người có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 

đầu hoặc khởi kiện vụ án hành 

chính tại Tòa án theo quy định của 

pháp luật. 

 Trong trường hợp người 

khiếu nại không đồng ý với quyết 

định giải quyết khiếu nại lần hai 

hoặc hết thời hạn quy định mà 

khiếu nại không được giải quyết thì 

có quyền khởi kiện vụ án hành 

chính tại Tòa án theo quy định của 

pháp luật.  

 Đối với QĐHC, HVHC của 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ thì người khiếu 

nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc 

khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa 

án theo quy định của pháp luật.   

 Trong trường hợp người 

khiếu nại không đồng ý với quyết 

định giải quyết khiếu nại của Bộ 

trưởng hoặc quá thời hạn quy định 

mà khiếu nại không được giải 

quyết thì có quyền khởi kiện vụ án 

hành chính tại Toà án theo quy 

định của pháp luật. 

 Đối với QĐHC, HVHC của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

thì người 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 

pháp luật.  

 Trong trường hợp người 

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 được giải quyết thì 

có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ 

trưởng quản lý ngành, lĩnh vực 

hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại 

Tòa án theo quy định của pháp luật. 

 Trong trường hợp người 

khiếu nại không đồng ý với quyết 
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định giải quyết lần hai của Bộ 

trưởng hoặc hết thời hạn quy định 

mà khiếu nại không được giải 

quyết thì có quyền khởi kiện vụ án 

hành chính tại Tòa án theo quy 

định của pháp luật.  

Thời hiệu khởi kiện vụ án  

hành chính 

Đối với từng trường hợp cụ 

thể thời hiệu khởi kiện vụ án hành 

chính được quy định như sau: 

 01 năm, kể từ ngày nhận 

được hoặc biết được quyết định 

hành chính, hành vi hành chính, 

quyết định kỷ luật buộc thôi việc; 

 30 ngày, kể từ ngày nhận 

được quyết định giải quyết khiếu 

nại về quyết định xử lý vụ việc 

cạnh tranh; 

 Từ ngày nhận được thông 

báo kết quả giải quyết khiếu nại 

của cơ quan lập danh sách cử tri 

hoặc kết thúc thời hạn giải quyết 

khiếu nại mà không nhận được 

thông báo kết quả giải quyết khiếu 

nại của cơ quan lập danh sách cử tri 

đến trước ngày bầu cử 05 ngày; 

 Trong trường hợp vì sự kiện 

bất khả kháng hoặc trở ngại khách 

quan khác làm cho người khởi kiện 

không khởi kiện được trong thời 

hạn quy định trên thì thời gian có 

sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại 

khách quan khác không tính vào 

thời hiệu khởi kiện. 

Nội dung đơn khởi kiện  

o Đơn khởi kiện phải có các 

nội dung chính sau đây: 

 Ngày, tháng, năm làm đơn; 

 Tòa án được yêu cầu giải 

quyết vụ án hành chính; 

 Tên, địa chỉ của người khởi 

kiện, người bị kiện; 

 Nội dung quyết định hành 

chính, quyết định kỷ luật buộc thôi 

việc, quyết định giải quyết khiếu 

nại về quyết định xử lý vụ việc 

cạnh tranh, nội dung giải quyết 

khiếu nại về danh sách cử tri hoặc 

tóm tắt diễn biến của hành vi hành 

chính; 

 Nội dung quyết định giải 

quyết khiếu nại (nếu có); 

 Các yêu cầu đề nghị Tòa 

án giải quyết; 

 Cam đoan về việc không 

đồng thời khiếu nại đến người có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 

o Người khởi kiện là cá 

nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; 

người khởi kiện là cơ quan, tổ chức 

thì người đại diện theo pháp luật 
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của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên 

và đóng dấu vào phần cuối đơn; 

khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của người chưa thành 

niên, người mất năng lực hành vi 

dân sự thì đơn khởi kiện do người 

đại diện theo pháp luật của những 

người này ký tên hoặc điểm chỉ. 

Kèm theo đơn khởi kiện phải có 

các tài liệu chứng minh cho yêu cầu 

của người khởi kiện là có căn cứ và 

hợp pháp. 
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