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Đề tài luận án: Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ 

luật trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. 

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công 

Mã số: 62348201 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Duy Duẩn 
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              2. PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn 

Cơ sở đào tạo: Học Viện Hành chính 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: 

- Trên cơ sở phân tích các quan điểm khác nhau về khiếu nại và phân tích pháp 

luật Việt Nam về khiếu nại tác giả đưa ra quan điểm khoa học về khiếu nại theo nghĩa 

rộng và nghĩa hẹp và chỉ ra một số đặc điểm của khiếu nại hành chính; giải quyết 

khiếu nại, giải quyết tố cáo trong lĩnh vực hành chính, phân biệt khiếu nại hành chính, 

tố cáo hành chính với khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp. Luận án chỉ ra giải 

quyết khiếu nại tố cáo là một trong các phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật, kỷ 

cương trong quản lý hành chính nhà nước và vai trò của giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong quản lý hành chính nhà nước. 

- Bằng những số liệu, dẫn chứng cụ thể, luận án chỉ ra thực trạng tình hình khiếu 

nại, tố cáo và thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nước ta từ năm 1999 đến năm 

2013 và chỉ ra nguyên nhân của tình trạng khiếu nại, tố cáo, nguyên nhân của những 

kết quả, hạn chế, khiếm khuyết của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Luận án nếu lên một số quan điểm và giải pháp hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ 

máy, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo đảm pháp chế và kỷ luật 

trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. 
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