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Câu 1. Anh (Chị) hãy phân tích các quan hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh 

của Luật hành chính Việt Nam? 

 Luật hành chính điều chỉnh những quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực quản lí hành 

chính nhà nước . những quan hệ này có thể được gọi là những quan hệ chấp hành- điều hành 

hoặc những quan hệ quản lí hành chính nhà nước. nội dung của những quan hệ này thể hiện: 

+ việc thành lập, cải tiến cơ cấu bộ máy, cải tiến chế độ làm việc, hoàn chỉnh các quan hệ công 

tác của các cơ quan nhà nước 

+ hoạt động quản lí kinh tế, văn hóa- xã hội , quốc phòng an ninh, chính trị và trật tự xã hội trên 

cả nước , ở từng địa phương hay từng ngành 

+ trực tiếp phục vụ các nhu cầu về vật chất và tinh thần của nhân dân 

+ hoạt động kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc các tổ chức và cá nhân 

+ xử lí cá nhân  tổ chức có hành vi vi phạm trật tự quản lí hành chính 

Câu 2. Anh (Chị) hãy nêu khái niệm và phân tích đặc điểm của quản lý hành 

chính nhà nước? 

 Khái niệm: quản lí hành chính nhà nước là quản lí hành chính nhà nước trong lĩnh vực hành 

pháp, được thực hiện bởi ít nhất 1 bên có thẩm quyền hành chính nhà nước trong quan hệ chấp 

hành, điều hành 

 Đặc điểm của quản lí hành chính nhà nước: 

+ là hoạt động được tiến hành bởi cơ quan hành chính nhà nước , hoạt động này được đảm 

bảo bằng cơ sở vật chất to lớn 

+ là hoạt động mang tính chất chủ động, độc lập, sáng tạo cao 

+là hoạt động mang tính tổ chức trực tiếp , thường xuyên, chuyên nghiệp 

+ quản lí hành chính nhà nước mang tính chính trị                                                  

Câu 3. Anh (Chị) hãy phân tích nhóm các nguyên tắc tổ chức – kỹ thuật trong 

quản lý hành chính nhà nước? 

 Các nguyên tắc tổ chức- kĩ thuật 

1. Nguyên tắc quản lí theo ngành, chức năng kết hợp với quản lí theo địa phương 

Quản lí theo ngành là hoạt động quản lí các đơn vị, tổ chức kinh tế, văn hóa , xã hội có cùng cơ cấu 

kinh tế- kĩ thuật hoặc hoạt động với mục đích giống nhau làm cho hoạt động của các tổ chức, đơn vị 

này phát triển 1 cách đồng bộ, nhịp nhàng, đáp ứng được với yêu cầu của nhà nước, xã hội 

Quản lí theo chức năng là quản lí theo từng lĩnh vực chuyên môn nhất định của quản lí hành chính 

nhà nước như kế hoạch, tài chính, giá cả, khoa học, công nghệ ,lao động, nội vụ , quan hệ đối ngoại 

và hợp tác quốc tế, tổ chức và công vụ. các lĩnh vực chuyên môn này liên quan dến hoạt động của 
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tất cả các bộ , các cấp quản lí nhà nước , các tổ chức và cá nhân trong xã hội . cơ quan quản lí theo 

chức năng là cơ quan quản lí 1 lĩnh vực chuyên môn hay 1 nhóm các lĩnh vực chuyên môn có liên 

quan với nhau 

 Quản lí theo địa phương là quản lí trên phạm vi lãnh thổ nhất định theo sự phân vạch địa 

giới hành chính của nhà nước. theo quy định của pháp luật nước ta, việc quản lí ở địa phương 

được thực hiện ở: 

+ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

+ huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh 

+ xã, phương thị trấn 

+ đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do quốc hội thành lập 

 Trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước, quản lí theo ngành và quản lí theo chức năng 

luôn được kết hợp chặt chẽ với quản lí theo địa phương. Đó chính là sự phối hợp giữa quản lí theo 

chiều dọc của bộ với quản lí theo chiều ngang của chính quyền địa phương, theo sự phân công 

trách nhiệm và phân cấp quản lí giữa các ngành , các cấp. sự kết hợp này đã trở thành nguyên tắc 

cơ bản của quản lí hành chính nhà nước 

2. Nguyên tắc quản lí theo ngành kết hợp với quản lí theo chức năng và phối hợp quản lí liên 

ngành 

Sự phát triển của 1 ngành rất cần phải có hoạt động quản lí theo chức năng của các cơ quan 

chuyên môn có trách nhiệm nhằm đảm bảo cho các hoạt động chuyên môn diễn ra trong phạm vi 

của ngành được thực hiện 1 cách đồng bộ , thống nhất. bên cạnh đó sự tồn tại và phát triển của 1 

ngành nào đó luôn nằm trong mối liên hệ và phụ thuộc vào các ngành khác có liên quan . không thể 

có 1 ngành nào tồn tại và hoạt động 1 cách độc lập  

Quản lí theo ngành kết hợp với quản lí theo chức năng phối hợp quản lí liên ngành đảm bảo 

việc thực hiện có hiệu quả từng chức năng quản lí riêng biệt của đơn vị, tổ chức trong ngành đồng 

thời đảm bảo sự phát triển của các mối quan hệ liên ngành , làm cho toàn bộ hoạt động của hệ 

thống ngành được phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả , đảm bảo cho việc hoạt động của cơ quan quản 

lí các ngành , chức năng và các cấp được hoạt động thống nhất 

Câu 4. Anh (Chị) hãy phân tích các hình thức quản lý hành chính nhà nước? 

Hình thức quản lí hành chính nhà nước là những biểu hiện bên ngoài của hoạt động chấp 

hành, điều hành do các chủ thể của quản lí hành chính nhà nước thực hiện 

Các hình thức quản lí hành chính nhà nước: 

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật: 

+ đây là hình thức pháp lí của hoạt động chấp hành- điều hành. Hoạt động này được gọi là hoạt 

động lập quy.Nó quy định chi tiết những vấn đề mà luật chưa quyđịnh hoặc quy định chưa cụ thể. 

Trong các văn bản quy phạm pháp luật của mình,các cơ quan hành chính nhà nước đặt ra các quy 

tắc xử sự chung để điều chỉnh cácquan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động chấp hành, điều hành 

trên mọi lĩnh vựccủa đời sống xã hội.Chỉ có các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được ban 
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hành các văn bản quyphạm pháp luật. Thẩm quyền này của cơ quan nhà nước do pháp luật quy 

định. 

-  Hoạt động ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật hành chính:  

+Đây là hình thức hoạt động chủ yếu của các cơ quan hành chính nhà nước. Thôngqua hình thức 

này các cơ quan có thẩm quyền áp dụng quy phạm pháp luật hiệnhành của nhà nước để giải quyết 

những công việc cụ thể. Những hoạt động này trựctiếp làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt các 

quan hệ pháp luật cụ thể. 

-  Áp dụng các biện pháp tổ chức trực tiếp: 

+Nội dung của hình thức hoạt động này không mang tính chất quyền lực nhà nước,không có tính 

chất bắt buộc cứng rắn như các hình thức ban hành văn bản quản lý.Những hoạt động này rất đa 

dạng và có vai trò rất quan trọng trong quản lý hành chính nhà nước 

- Thực hiện hoạt động khác mang tính chất pháp lí 

+ đây là hình thức pháp lí quan trọng của hoạt động quản lí hành chính nhà nước . hình thức hoạt 

động này được tiến hành khi phát sinh những điều kiện tương ứng được quy định trước trong quy 

phạm pháp luật nhưng không cần ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật.đó là những hoạt 

động như: 

 Áp dụng những biện pháp nhằm ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm pháp luật  như kiểm tra 

giấy phép lái xe, kiểm tra việc đăng kí tạm trú tạm vắng 

 Công chứng, chứng thực 

 Lập và cấp 1 số giấy tờ nhất định như lập biên bản về vi phạm hành chính, cấp giấy phép lái 

xe… 

 Đăng kí những sự kiện nhất định như đăng kí khai sinh, khai tử 

- Thực hiện những tác động về nghiệp vụ kĩ thuật: 

+ đây là hoạt động sử dụng kiến thức nghiệp vụ , áp dụng thành tựu khoa học- kĩ thuật vào quá trình 

quản lí hành chính nhà nước. những hoạt động này hết sức đa dạng, đó là: chuẩn bị tài liệu cho 

việc ban hành văn bản quy phạm luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật cho việc tiến hành 

những biện pháp tổ chức, làm báo cáo, công tác lưu trữ hồ sơ… 

+ tiến hành những hoạt động kể trên là cần thiết bởi vì nó tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ quản lí 

, nâng cao hiệu suất và văn hóa của lao động quản lí 

Câu 5. Anh (Chị) hãy phân tích các phương pháp quản lý hành chính nhà 

nước? 

Phương pháp quản lí hành chính nhà nước là cách thức thực hiện những chức năng của 

quản lí hay cách thức tác động của chủ thể quản lí lên các đối tượng quản lí nhằm đạt được hành vi 

sử xự cần thiết. 

Các phương pháp quản lí hành chính nhà nước: 

- Phương pháp thuyết phục: 
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+ thuyết phục là làm cho đối tượng quản lí hiểu rõ về sự cần thiết, tự giác thực hiện những hành vi 

nhất định hoặc tránh thực hiện những hành vi nhất định 

+ thông qua phương pháp thuyết phục , các chủ thể quản lí hành chính nhà nước giáo dục cho mọi 

công dân nhận thức đúng đắn về kỉ cương xã hội, kỉ luật nhà nước, động viên họ tự giác thực hiện 

nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội. các tổ chức xã hội là chỗ dựa vững chắc của các cơ quan 

hành chính nhà nước trong việc nâng cao ý thức pháp luật của công dân , trong việc đảm bảo và 

mở rộng dân chủ 

+ phương pháp thuyết phục được thể hiện trong việc sử dụng những biện pháp khác nhau như giải 

thích, nhắc nhở, tổ chức giáo dục, kêu gọi , cung cấp thông tin, tuyên truyền phát triển những hình 

thức tự quản xã hội , tổ chức thi đua, khen thưởng,…. 

- Phương pháp cưỡng chế 

+  cưỡng chế là biện pháp bắt buộc bằng bạo lực của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 

những cá nhân hoặc tổ chức nhất định trong những trường hợp pháp luật quy định , về mặt vật chất 

hay tinh thần nhằm buộc các cá nhân, tổ chức thực hiện những hành vi nhất định hoặc phải phục 

tùng những hạn chế nhất định đối với tài sản của cá nhân hay tổ chứ hoặc tự do thân thể của 

những cá nhân  

+ phương pháp cưỡng chế thường được sử dụng trong những trường hợp quyết định đơn phương 

không được thực hiện 1 các tự giác 

- Phương pháp hành chính: 

+phương pháp hành chính là phương pháp quản lí bằng cách ra chỉ thị từ trên xuống., nghĩa là 

những quyết định bắt buộc đối với đối tượng quản lí. Đặc trưng của phương pháp này là sự tác 

động trực tiếp lên đối tượng quản lí đạt được bằng cách quy định đơn phương nhiệm vụ và phương 

án hành động của đối tượng quản lí.  

+ phương pháp quản lí hành chính thể hiện tính chất quyền lực của hoạt động quản lí 

+ một vài biểu hiện cụ thể của phương pháp hành chính là: quy định những quy tắc sử xự chung 

trong quản lí hành chính nhà nước , quy định quyền hạn và nghĩa vụ của các cơ quan dưới quyền , 

giao nhiệm vụ cho cơ quan đó, thỏa mãn đơn phương yêu cầu hợp pháp của công dân… 

- Phương pháp kinh tế: 

+ phương pháp kinh tế là phương pháp tác động gián tiếp đến hành vi của các đối tượng quản lí 

thông qua việc sử dụng những đòn bẩy kinh tế tác động đến lợi ích của con người 

+ nội dung của phương pháp kinh tế chính là sự quản lí bằng lợi ích và thông quan lợi ích của con 

người 

+ phương pháp kinh tế sử dụng những đòn bẩy kinh tế như quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh , chế độ hoạch toán kinh tế, chế độ thưởng… nhằm tạo điều kiện vật chất thuận lợi cho 

hoạt động có hiệu quả của đối tượng quản lí , động viên đối tượng quản lí phát huy năng lực sáng 

tạo chọn cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ , sử dụng hợp lí tài sản được giao , phát huy và khai 

thác hợp lí nhất những khả năng sẵn có. 
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Câu 6. Anh (Chị) hãy nêu khái niệm và phân tích các đặc điểm của thủ tục 

hành chính? 

Khái niệm: thủ tục hành chính là trình tự , cách thức, điều kiên và thời hạn tiến hành hay 

thực hiện 1 hoạt động quản lí hành chính nhà nước 

Đặc điểm của thủ tục hành chính: 

+ thủ tục hành chính phải do pháp luật hành chính VN quy định  

 Các hoạt động do các chủ thể có thẩm quyền nhân danh nhà nước tiến hành, các chủ thể 

quản lí nhà nước không thể tùy tiện đặt ra những cách thức , trình tự thực hiện hoạt động quản lí 

nhà nước mà phải đảm bảo tính thống nhất và bắt buộc áp dụng chung , bên cạnh đó còn đảm bảo 

quyền và lợi ích hợp pháp củ các đối tượng quản lí 

+thủ tục hành chính phải gắn liền với hoạt động quản lí hành chính nhà nước, đặc điểm này để 

phân biệt thủ tục hành chính với thủ tục tư pháp, lập pháp. Hoạt động quản lí hành chính nhà nước 

phải được thực hiện theo thủ tục hành chính 

+thủ tục hành chính là do chủ thể có thẩm quyền thực hiện. 

+ thủ tục hành chính có nhiều loại khác nhau. Hoạt động quản lí hành chính nhà nước rất đa dạng, 

phong phú và diễn ra trên tất cả các lĩnh vực khác nhau 

+ thủ tục hành chính do nhiều chủ thể có thẩm quyền quản lí hành chính nhà nước thực hiện 

Câu 7. Anh (Chị) hãy nêu khái niệm và phân tích các đặc điểm của quyết định 

hành chính? 

Khái niệm: 

+ theo luật khiếu nại 2011 thì quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước 

hoặc có thẩm quyền trong cơ quan quản lí hành chính nhà nước ban hành để quy định 1 vấn đề cụ 

thể trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước được áp dụng 1 lần đối với 1 hoặc 1 số đối tượng 

cụ thể 

+ như vậy quyết định hành chính là 1 dạng cụ thể của quyết định pháp luật do chủ thể quản lí hành 

chính nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm đề ra các chủ trương chính sách , các quy tắc sử 

xự chung hay giải quyết các công việc cụ thể phát sinh trong quá trình quản lí hành chính nhà nước. 

Đặc điểm của quản lí hành chính nhà nước: 

+ quyết định hành chính là quy định pháp luật 

 Đặc điểm này để phân biệt quyết định hành chính với quyết định quản lí nói chung  

 Hoạt động quản lí hành chính nhà nước là hoạt động do các chủ thể có tẩm quyền nhân 

danh nhà nước và sử dụng quyền lực nhà nước để tiến hành , do đó quyết định hành chính 

do chủ thể ban hành có 2 tính chất là tính pháp lí và tính quyền lực nhà nước 

+quyết định hành chính có tính dưới luật: 

 Hoạt động quản lí hành chính nhà nước còn được gọi là hoạt động chấp hành – điều hành  
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 Tính chấp hành điều hành được thể hiện trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước đó là 

các văn bảo do chủ thể quản lí ban hành có nội dung giải thích, hướng dẫn thi hành các văn 

bản luật… 

+ quyết định hành chính do chủ thể có thẩm quyền quản lí hành chính nhà nước ban hành. Khi tiến 

hành hoạt động quản lí hành chính nhà nước chủ thể quản lí phải ban hành quyết định hành chính 

để đưa ra các mệnh lệnh, chỉ thị, chủ trương, chính sách hay giarui quyết các công việc cụ thể phát 

sinh trong quá trình quản lí 

+ quyết định hành chính được ban hành theo thủ tục hành chính 

 Hoạt động quản lí hành chính nhà nước được thực hiện theo các thủ tục hành chính. Hoạt 

động ban hành quyết định hành chính cũng là 1 trong các hoạt động quản lí hành chính nhà nước 

.vì vậy nó cũng phải tuân theo 1 trình tự , thủ tục nhất định do pháp luật quy định. Tuy nhiên quyết 

định hành chính do nhiều chủ thể có thẩm quyền ban hành và thể hiện dưới nhiều hình thức tên gọi 

khác nhau nên trình tự thủ tục ban hành các loại quyết định hành chính cũng khác nhai 

+ quyết định hành chính có hình thức và nội dung phong phú: đây là 1 đặc điểm để phân biệt quyết 

định hành chính với các loại quyết định lập pháp hay quyết định tư pháp. Hoạt động quản lí hành 

chính nhà nước do nhiều chủ thể ban hành , ở các lĩnh vực khác nhau và với nhiều tên gọi khác 

nhau 

Câu 8. Anh (Chị) hãy nêu khái niệm và phân tích các đặc điểm của cơ quan 

hành chính nhà nước? 

 Khái niệm: cơ quan hành chính nhà nước là 2 loại cơ quan trong bộ máy nhà nước được 

thành lập theo hiến pháp và pháp luật, để thực hiện quyền lực nhà nước, có chức năng quản lí hành 

chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. lưu ý: các sở hoặc tương đương, 

phòng ban chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân không phải là cơ quan hành chính nhà nước mà là 

cơ quan chuyên môn giúp việc cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 

 Đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước: 

+ đặc điểm chung 

 Có quyền nhân danh nhà nước 

 Được thành lập và hoạt động trên cơ sở quyết định pháp luật , có chức năng, thẩm quyền 

riêng và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ 

 Có cơ cấu tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định 

 Nguồn nhân sự chính là cán bộ công chức được hình thành từ tuyển dụng , bổ nhiệm hoặc 

bầu cử theo quy định của luật tổ chức cán bộ- công chức 

+ đặc điểm đặc thù 

 Là cơ quan có chức năng hành chính nhà nước mà hoạt động cơ bản là hoạt động chấp 

hành- điều hành 

 Được thành lập từ trung ương đến cơ sở , đứng đầu là chính phu 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

Học, học nữa, học mãi. Page 8 

 

 Thẩm quyền được pháp luật quy định trên cở sở lãnh thổ, nhành hoặc lĩnh vực chuyên môn 

mang tính tổng hợp 

 Trực tiếp hay gián tiếp thuộc cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, chịu sự quản lí nhà 

nước cùng cấp , chịu sự giám sát và báo cáo công tác với cơ quan quyền lực nhà nước  

 Có hệ thống đơn vị cơ sở trực thuộc . các đơn vị này là nơi trực tiếp sản xuất ra của cải vật 

chất hoặc tinh thần cho xã hội 

Câu 9. Anh (Chị) hãy nêu khái niệm và phân tích các đặc điểm của cán bộ, 

công chức? 

Khái niệm: cán bộ công chức là những người làm việc trong cơ quan nhà nước do tuyển 

dụng, bầu cử hoặc bổ nhiệm . cán bộ công chức được trao những quyền hạn tương ứng với 1 chức 

vụ nhất định hoăc thực hiện các công việc theo sự ủy nhiệm của nhà nước để thực hiện trực tiếp 

các nhiệm vụ và chức năng nhà nước, được trả lương và các chế độ phụ cấp khác từ ngân sách 

nhà nước 

Đặc điểm của cán bộ: 

+được hình thành chủ yếu từ con đường bầu cử 

+ tính chất công việc không gắn với chuyên môn nghiệp vụ mà mang tính chính trị 

+ đảm nhận công việc gắn với chức danh, nhiệm vụ theo nhiệm kì 

+ nơi làm việc của cán bộ là các cơ quan đảng, sơ quan quyền lực nhà nước, tổ chức chính trị XH 

từ trung ương đến địa phương 

 Đặc điểm công chức 

+ được hình thành từ tuyển dụng, bổ nhiệm 

+ đảm nhận công việc là công vụ, nhiệm vụ thường xuyê, ổn định 

+ tính chất công việc gắn với chuyên môn nghiệp vụ đào tạo 

+ nơi làm việc là nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị công an, quân đội , đơn 

vị sự  nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội 

Câu 10. Anh (Chị) hãy nêu khái niệm và phân tích các yếu tố cấu thành vi 

phạm hành chính? 

 Khái niệm: theo khoản 1 điều 2 luật xử lí vi phạm hành chính 2012 quy định vi phạm hành 

chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm quy định của pháp luật mà không phải 

là tội phạm và theo quy định của pháp luật thì phải bị xử phạt vi phạm hành chính 

 Các yêu tố cáu thành vi phạm hành chính: 

-  mặt chủ quan 

+ hành vi vi phạm hành chính 

 Là dấu hiệu bắt buộc 
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 Hành động hoặc không hành động, trực tiếp hay gián tiếp 

 Hành vi của tổ chức hay cá nhâb 

+ thời gia, địa điểm 

 Không là dấu hiệu bắt buộc 

 Mỗi loại hành vi vi phạm hành chính cụ thể có địa điểm khác nhau 

+ công cụ và phương tiện vi phạm 

 Không là dấu hiệu bắt buộc 

 Mỗi loại vi phạm hành chính cụ thể có những loại công cụ phương tiện vi phạm khác nhau 

+ mối quan hệ nhân quả 

 Hậu quả là những thiệt hại về sức khỏ, danh dự, nhân phẩm, tài sản 

 Hành vi và hậu quả có mối quan hệ biện chứng với nhau 

+ những tình tiết khách quan khác là tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ: có hành vi ngăn chặn, làm 

giảm bớt hậu quả, vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khan ,lợi dụng hoàn cảng chiến 

tranh , thiên tai, thảm họa, dịch bệnh , lăng mạ, phỉ bang người thi hành công vụ , vi phạm hành 

chính có tính chất côn đồ 

- Mặt chủ quan: 

+ lỗi:  

 không khắt khe như trong luật hình sự, chỉ cần xác định người vi phạm biết hoặc có thể biết 

tính chất của hành vi sai trái 

 lỗi trong vi phạm hành chính là do thiếu thận trọng , vô tình hoặc coi nhẹ nghĩa vụ pháp lí 

+ động cơ: không là dấu hiệu bắt buộc 

+mục đích: không là dấu hiệu bắt buộc 

+ những tình tiết khách quan khác là tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ 

- khách thể: trật tự quản lí hành chính đã được pháp luật hành chính quy định và bảo vệ 

- chủ thể  

+ cá nhân 

 đủ 14 đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hành chính do cố ý 

 từ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi hành vi vi phạm hành chính 

 những người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân vi phạm hành chính thì 

bị xử lí như đối với công dân khác 

+tổ chức: là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội , tổ chức chính trị xã hội 

nghề nghiệp , tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp , tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân 

và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật 

+ cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ , vùng tiếp giáp lãnh hải, 

vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN , trên tàu bay mang quốc tịch VN thì bị xử phạt vi phạm 
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hành chính theo quy định của pháp luật VN trừ trường hợp điều ước quốc tê à VN là thành viên có 

quy định khác 

Câu 11. Anh (Chị) hãy nêu khái niệm và những biểu hiện cụ thể của phương 

pháp hành chính và phương pháp kinh tế trong quản lý hành chính nhà 

nước? 

- Phương pháp hành chính: 

+ khái niệm: phương pháp hành chính là phương pháp quản lí bằng cách ra chỉ thị từ trên xuống , 

nghĩa là ra những quyết định bắt buộc đối với đối tượng quản lí. Đặc trưng của phương pháp này là 

sự tác động trực tiếp lên đối tượng quản lí đạt được bằng cách quy định đơn phương nhiệm vụ và 

phương án hành động của đối tượng quản lí  

+ một vài biểu hiện cụ thể của phương pháp hành chính là: quy định những quy tắc sử xự chung 

trong quản lí hành chính nhà nước, quy định quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan dưới quyền , giao 

nhiệm vụ cho những cơ quan đó , thỏa mãn đơn phương yêu cầu hợp pháp của công dân , kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật , việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới , áp dụng các biện pháp cưỡng 

chế cần thiết….. 

- Phương pháp kinh tế: 

+ khái niệm: phương pháp kinh tế là phương pháp tác động gián tiếp đến hành vi của đối tượng 

quản lí thông qua việc sử dụng những đòn bẩy kinh tế tác động đến lợi ích của con người 

+ phương pháp kinh tế sử dụng những đòn bẩy kinh tế như quyền tự chủ tring sản xuất, kinh doanh 

, chế độ hoạch toán kinh tế, chế độ thưởng, nhằm tạo điều kiện vật chất thuận lợi cho hoạt động có 

hiệu quả của đối tượng quản lí , động viên các đối tượng quản lí phát huy năng lực sáng tạo chọn 

cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ , sử dụng hợp lí tài sản được giao , phát huy và khai thác hợp 

lí nhất những khả năng sẵn có. 

Câu 12. Theo quy định pháp luật hiện hành, cán bộ và công chức giống nhau 

và khác nhau như thế nào? 

- Giống:  

+ cán bộ, công chức là những người làm việc trong cơ quan nhà nước, được trao những quyền hạn 

tương ứng với 1 chức danh , chức vụ nhất định hoặc thực hiện những công việc theo sự ủy nhiệm 

của nhà nước để thực hiện trực tiếp nhiệm vụ và chức năng của nhà nước 

+ được trả lương và hưởng các chế độ phụ cấp khác từ ngân sách nhà nước 

- Khác 

 Cán bộ Công chức 

Cơ chế hình 

thành 

Chủ yếu từ con đường bầu cử Tuyển dụng, bổ nhiệm 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

Học, học nữa, học mãi. Page 11 

 

Tính chất 

công việc 

Không gắn liền với chuyên môn nghiệp 

vụ mà mang tính chính trị 

Gắn với chuyên môn , nghiệp vụ được 

đào tạo 

Tính ổn định 

của công việc 

Theo nhiệm kì Thường xuyên , ổn định 

Nơi làm việc Hẹp hơn: cơ quan đảng, cơ quan 

quyền lực nhà nước, tổ chức chính trị- 

xã hội từ trung ương đến địa phương 

Rộng hơn: nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị quân 

đội, công an, đơn vị sự nghiệp của tổ 

chức chính trị , tổ chức chính trị- xã hội 

Câu 13. Hãy nêu các nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức? 

- Nguyên tắc xử lí kỷ luật cán bộ, công chức 

+ khách quan, công bằng, nghiêm chỉnh, đúng pháp luật 

+ mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ bị xử lí 1 hình thức kỉ luật. nếu công chức có nhiều hành vi vi 

phạm pháp luật thì sẽ bị xử lí kỉ luật về từng hành vi vi phạm và chịu hình thức kỉ luật nặng hơn 1 

mức so với hình thức kỉ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất , trừ trường hợp bị kỉ luật 

buộc thôi việc 

+ trường hợp công chức tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian đang thi hành kỉ luật 

thì bị áp dụng hình thức sau: 

 Nếu có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lí kỉ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình 

thức kỉ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỉ luật nặng hơn 1 mức so với hình thức kỉ 

luật đang thi hành 

 Nếu có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lí kỉ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỉ 

luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỉ luật nặng hơn 1 mức so với hình thức kỉ luật áp 

dụng đối với hành vi vi phạm pháp luật mới 

 Quyết định kỉ luật đang thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm quyết định kỉ luật đối với 

hành vi vi phạm pháp luật mới có hiệu lực 

+ thái độ tiếp thu, sửa chữa và chủ động khắc phục hậu quả của công chức có hành vi vi phạm 

pháp luật là yếu tố xem xét tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Khi áp dụng hình thức kỉ luật 

+ không áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỉ luật 

+ cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể , danh dự, nhân phẩm của công chức trong quá trình xử lí kỉ 

luật 

Câu 14. Hãy nêu khái niệm và sự khác nhau của trách nhiệm kỷ luật và trách 

nhiệm vật chất? 

- Khái niệm: 
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+ trách nhiệm kỉ luật là trách nhiệm pháp lí do cơ quan , đơn vị có thẩm quyền áp dụng đối với cán 

bộ công chức vi phạm các quy định về nghĩa vụ , đạo đức và văn hóa giao tiếp, vi phạm các quy 

định về những việc cán bộ, công chức không được làm và vi phạm pháp luật bị tòa tuyên án là có 

tội hoặc bị cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về hành vi vi phạm pháp luật 

+ trách nhiệm vật chất đối với cán bộ công chức là trách nhiệm bồi thường bằng tiền của cán bộ 

công chức cho  cơ quan , tổ chức , đơn vị bị thiệt hại về tài sản do cán bộ, công chức làm mất mát, 

hư hỏng hoặc gây ra 

- Sự khác nhau của trách nhiệm kỉ luật và trách nhiệm vật chất 

Câu 15. Anh (Chị) hãy nêu khái niệm và đối tượng của khiếu nại hành chính? 

Khái niệm: theo quy định của luật khiếu nại 2011 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 

nước , của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước , hoặc quyết định kỉ luật cán 

bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền 

và lợi ích hợp pháp của mình 

Đối tượng của khiếu nại hành chính: 

+ khiếu nại hành chính 

 theo quy định của pháp luật hiện hành thì cá nhân, tổ chức chỉ có quyền khiếu nại với các 

quy định hành chính cá biệt bởi vì các quy định  này mới xâm hại đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của cá nhân, tổ chức 

 quyết định hành chính chỉ được coi là hợp pháp khi nó thỏa mãn các yêu cầu sau: 

 nội dung không trái pháp luật 

 phải do chủ thể có thẩm quyền ban hành 

 tuân thủ trình tự, thủ tục do pháp luật quy định 

+ hành vi hành chính 

+ quyết định kỉ luật cá bộ,công chức 

Câu 16. Hãy phân tích sự khác nhau giữa khiếu nại hành chính và khiếu nại 

hàng hải? 

 Khiế nại hành chính Khiếu nại hàng hải 

Khái niệm Là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc 

cán bộ , công chức theo thủ tục do luật 

khiếu nại quy định đề nghị cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại 

quyết định hành chính, hành vi hành 

chính cả cơ quan hành chính nhà nước, 

của người có thẩm quyền trong cơ quan 

hành chính nhà nước hoặc quyết định kỉ 

Là việc 1 bên yêu cầu bền kia thực hiện 

nghĩa vụ phát sinh liên quan đến hoạt 

động hàng hải 
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luật cán bộ công chức khi có căn cứ cho 

rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái 

pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình 

Cơ sở pháp 

lí 

Luật khiếu nại 2011 Bộ luật hàng hải VN 2015 

Cơ sở phát 

sinh 

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc 

hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân 

+ khiếu nại HH về tiền lương, chi phí 

bồi thường, chi phí đóng góp BHXH và 

các khoản tiền khác phải trả cho thuyền 

trưởng, sĩ quan, và các thuyền viên 

khác trong thuyền bộ của tàu 

+ khiếu nại về quyền bồi thường tính 

mạng, thương tích và tổn hại khác về 

sức khỏe con người liên quan trực tiếp 

đến hoạt động của tàu biển 

+ khiếu nại HH về phí trọng tải, phí bảo 

đảm, phí hoa tiêu, …. 

Người thực 

hiện 

Công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ 

công chức 

Nhiều chủ thể khác nhau như chủ tàu, 

chủ hàng, sĩ quam, thuyền trưởng, 

thuyền viên, bên thứ 3.. 

Người giải 

quyết 

Cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền 

Nhiều chủ thể khác nhau: chủ tàu, chủ 

hàng, người bảo hiểm 

Câu 17. Căn cứ vào tính chất, phạm vi thẩm quyền và căn cứ vào cách thức tổ 

chức giải quyết công việc thì cơ quan hành chính nhà nước có thể được phân 

chia thành những loại nào? Hãy nêu một vài ví dụ về những loại cơ quan đó? 

Căn cứ vào tính chất, phạm vi thẩm quyền thì cơ quan hành chính nhà nước được chia thành: 

 cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung 

vd: chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp 

 cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn 

vd: bộ công an, bộ y tế 

căn cứ vào cách thức tổ chức giải quyết thì cơ quan hành chính nhà nước được chia thành: 

 cơ quan hành chính nhà nước tổ chức và hoạt động theo chế độ tập thể lãnh đạo 

vd: chính phurv và ủy ban nhân dân các cấp 

 cơ quan hành chính nhà nước tổ chức và hoạt động theo cơ chế thủ trưởng 1 người 

vd: bộ giao thông vận tải, bộ giáo dục… 
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Câu 18. Hãy phân tích các đặc điểm của quy chế pháp lý hành chính của công 

dân Việt Nam? 

Khái niệm: quy chế pháp lí hành chính của công dân việt nam là tổng thể các quy phạm pháp 

luật hành chính do nhà nước VN quy định về các quyền tự do và nghĩa vụ của công dân trong hoạt 

động quản lí hành chính nhà nước  được quy định trong luật hành chính VN 

Đặc điểm của quy chế pháp lí hành chính của công dân VN: 

+ các quyền về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội đều được tôn trọng và bảo đảm, các 

quyền và nghĩa vụ của công dân do hiến pháp quy định và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp 

luật của nhà nước trong các đạo luật, pháp lệnh 

+ các quyền và nghĩa vụ của công dân tring quản lí hành chính nhà nước rất đa dạng 

+ các quyền và nghĩa vụ của công dân do hiến pháp, pháp luật quy định và bảo vệ 

+ hiến pháp và các văn bản pháp luật quy định về quyền bình đẳng của công dân không phân biệt 

thành phần xã hội, đẳng cấp giàu nghèo, giói tính, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng…. 

+ về nguyên tắc công dân được hưởng các quyền thì đồng thời phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa 

vụ pháp luật quy định, nó thể hiện ở chỗ quyền và nghĩa vụ của công dân được xác định không thể 

tách rời 

+ theo quy định của pháp luật , nhà nước chỉ truy cứu trách nhiệm pháp lí đối với công dân khi họ có 

hành vi vi phạm pháp luật 

+ nhà nước luôn không ngừng hoàn thiện hệ thống các quyền và nghĩa vụ của công dân 

Câu 19. Anh (Chị) hãy nêu khái niệm và đặc điểm của vi phạm hành chính? 

 Khái niệm: theo khoản 1 điều 2 luật xử lí vi phạm hành chính 2012 thì vi phạm hành chính là 

hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm quy định của pháp luật mà không phải là tội 

phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính 

 Đặc điểm của vi phạm hành chính  

+ vi phạm hành chính là hành vi có tính xâm hại đến các quan hệ xã hội được quy phạm pháp luật 

hành chính VN bảo vệ 

+ vi phạm hành chính là hành vi có lỗi 

+ vi phạm hành chính là hành vi có tính trái pháp luật 

+ vi phạm hành chính là hành vi có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm 

+ vi phạm hành chính là hành vi theo quy đinh của pháp luật phải bị xử phạt hành chính  
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