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KHOA LUẬT – ĐHQGHN 

BỘ MÔN LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH 

---------------------------- 

 

ĐỀ TIỂU LUẬN 

Học phần: Luật Hành chính 

Ghi chú:  

- Sinh viên đọc kỹ và làm theo hướng dẫn của Khoa Luật về hình thức, nội dung 

và barem đánh giá điểm của tiểu luận; 

- Sinh viên chọn 01 trong các đề dưới đây; 

- Mỗi sinh viên ghi đầy đủ họ tên, mã số sinh viên, đề tiểu luận ở trang đầu bài 

tiểu luận; đặt tên file theo cấu trúc: Họ và tên_MSSV_Tieu luan LHC.doc; 

Email nộp bài cần có tiêu đề với cấu trúc như trên. 

- Sinh viên nộp tiểu luận qua email của các giảng viên giảng dạy theo hạn do 

Khoa Luật thông báo (đối với K65 là 10/7/2021;1 đối với VBK11 là 

30/6/2021); 

o Lớp K65CLC (GS.TS. Phạm Hồng Thái giảng dạy), nộp qua email TS. 

Nguyễn Quang Đức (nguyenquangduc.vnu@gmail.com). 

o Các lớp LHC do TS. Nguyễn Thị Minh Hà giảng dạy, nộp qua email 

minhhahvhc@gmail.com  

o Các lớp LHC do ThS. Nguyễn Anh Đức giảng dạy, nộp qua email 

nguyenanhducvg@yahoo.com  

o Các lớp LHC do TS. Bùi Tiến Đạt giảng dạy, nộp qua email 

buitiendat2007@gmail.com  

- Đề tiểu luận gồm 4 trang. 

---------------- 

Định hướng yêu cầu chuyên môn của bài tiểu luận: 

Qua tiểu luận, người viết tiểu luận cần:  

- Bám sát các câu hỏi, yêu cầu của đề; 

- Hiểu và vận dụng nhận thức lý luận (từ giáo trình, giảng viên giảng dạy…);  

- Phân tích pháp luật thực định về các vấn đề pháp luật hành chính liên quan 

(VD: cán bộ, công chức; tổ chức, hoạt động, quyền hạn của cơ quan hành chính 

nhà nước; quyết định hành chính; khiếu nại, tố cáo hành chính…); 

- Biết giải thích, áp dụng pháp luật hành chính vào thực tiễn; 

- Tìm hiểu, bình luận và đánh giá ý kiến của các chuyên gia, luật sư (nếu có) ... 

để đưa ra ý kiến của mình. 

---------------- 

 
1 Theo Thông báo số Số: 565 /KL-ĐT&CTHSSV ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Khoa Luật - VNU. 
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Đề số 1. Anh/chị hãy phân tích, bình luận về quan hệ xung đột giữa nhu cầu quản lí 

nhà nước về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với bảo đảm quyền riêng tư của cá 

nhân, nhìn từ việc công bố thông tin bệnh nền của ca tử vong liên quan đến dịch bệnh 

Covid-19. 

 

Đề số 2. Anh/chị hãy phân tích, bình luận về mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền 

trung ương và chính quyền địa phương; giữa cơ quan có thẩm quyền chung và cơ 

quan chuyên môn, từ thực tiễn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 

Đề số 3: Anh/chị hãy phân tích, bình luận về những thuận lợi và thách thức của quản 

lí nhà nước khi thúc đẩy nền kinh tế số, xét từ thực tiễn quản lí thương mại điện tử 

hiện nay (bao gồm cả hoạt động kinh doanh trên các phương tiện mạng xã hội). 

 

Đề số 4: Tháng 8 năm 2020, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Đề án thành 

lập thành phố Thủ Đức (tải link Đề án tại: 

http://quantri.thuduc.hochiminhcity.gov.vn//Data/UBND/linhtrung/Attachments/2020

_9/2020NewFolder/021-final-da_nen_189202012.pdf).  

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 

1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và 

thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh (xem: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1111-NQ-

UBTVQH14-2020-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-Ho-Chi-Minh-

460049.aspx).  

Qua việc tìm hiểu hai (02) văn bản trên và các văn bản, thông tin liên quan, anh/chị 

hãy: 

1. Xác định địa vị pháp lý của thành phố Thủ Đức (kèm theo căn cứ pháp lý); 

2. Vẽ sơ đồ tổ chức cơ quan nhà nước của thành phố Thủ Đức; 

3. Theo phương án nhân sự (xem: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-quyen-tp-

thu-duc-truc-thuoc-tp-ho-chi-minh-chinh-thuc-hoat-dong-632665/) thành phố Thủ 

Đức sẽ có một (01) Chủ tịch và bốn (04) Phó Chủ tịch UBND thành phố. Anh/Chị cho 

biết phương án nhân sự trên có hợp pháp không? Tại sao? 

 

Đề số 5: Ngày 03/4/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xử phạt những 

cá nhân “đi ra đường mà không đúng các trường hợp cần thiết được ra khỏi nhà”. Hãy 

xác định loại hình thức hoạt động hành chính, loại phương pháp hoạt động hành chính 

tương ứng với mệnh lệnh nói trên và bình luận về tính hợp pháp, tính hợp lí của mệnh 

lệnh đó. 
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Đề số 6: Tìm hiểu Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Hãy bình luận về 

Chỉ thị này trên cơ sở phân tích các vấn đề lý luận và pháp lý quyết định hành chính 

của cơ quan hành chính nhà nước (VD: loại quyết định hành chính, mục đích ban 

hành, vai trò, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính hợp lý…). 

 

Đề số 7:  

Quyết định 2666/QĐ-BYT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục 

vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-

te/Quyet-dinh-2666-QD-BYT-2021-huong-dan-su-dung-ung-dung-khai-bao-y-te-

phong-chong-Covid19-475926.aspx0) có quy định rằng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương “chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc cài đặt, 

sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần, xử phạt các trường hợp có 

điện thoại thông minh nhưng không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng theo quy định 

trên cơ sở tình hình dịch COVID-19 và điều kiện thực tế tại địa phương”. 

Anh/chị hãy trả lời câu hỏi (kèm giải thích), phân tích, bình luận về các vấn đề 

sau: 

1. Quyết định 2666 vừa nêu có phải là quyết định hành chính không? Quyết định 

2666 là loại văn bản gì? 

2. Hãy chỉ ra các văn bản pháp luật cần được áp dụng để cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền có thể “xử phạt các trường hợp có điện thoại thông minh nhưng 

không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng”. 

3. Phân tích, bình luận về việc “xử phạt các trường hợp có điện thoại thông minh 

nhưng không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng” theo các vấn đề pháp lý: tên 

gọi vi phạm hành chính cụ thể (theo pháp luật quy định); căn cứ pháp lý; thẩm 

quyền xử phạt; hình thức xử phạt, các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo việc xử 

phạt, mức tiền phạt… (sinh viên có thể phân tích thêm các vấn đề khác liên 

quan đến chế định xử phạt vi phạm hành chính). 

4. Phân tích, bình luận về tính hợp pháp và tính hợp lý của quy định nêu trên 

trong Quyết định 2666. 

 

Đề số 8:  

Anh/chị hãy trả lời câu hỏi (kèm giải thích), phân tích, bình luận về hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, theo các vấn đề như sau: 

1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính được 

cấu thành bởi các văn bản với tên gọi là gì, do cơ quan nào ban hành? Trong 

đó, văn bản nào được coi là quyết định hành chính và thuộc loại quyết định 

hành chính nào? 
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2. Vai trò của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính (trong các 

lĩnh vực cụ thể) trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính. 

3. Cơ chế kiểm soát quyền lực đối với những cơ quan hành chính nhà nước có 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 

 

Đề số 9 

Anh/chị hãy phân tích, bình luận về trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm hành 

chính đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện văn bản văn bản số 

1597/UBND-KGVX ngày 25 tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc 

tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.  

- Toàn văn văn bản: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/The-thao-Y-te/Cong-

van-1597-UBND-KGVX-2021-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-COVID19-tai-co-

quan-Ha-Noi-475940.aspx 

- Bài báo phân tích vấn đề pháp lý: “Xử phạt cán bộ, công chức rời khỏi Hà Nội 

không xin phép thủ trưởng đơn vị” (https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/xu-phat-

can-bo-cong-chuc-roi-khoi-ha-noi-khong-xin-phep-thu-truong-don-vi-743960.html) 

Gợi ý các vấn đề phân tích, bình luận (SV có thể phân tích, bình luận thêm 

các vấn đề khác liên quan): hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý có thể 

áp dụng; căn cứ pháp lý giải quyết vụ việc (nêu và phân tích các văn bản pháp luật, 

quy phạm pháp luật, mối quan hệ giữa các văn bản pháp luật); so sánh vi phạm kỷ luật 

và vi phạm hành chính; so sánh trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm hành chính; Tính 

hợp pháp và hợp lý của các loại quyết định hành chính liên quan đến vụ việc v.v… 

 

Đề số 10 

Từ các ý kiến, quan điểm của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn tỉnh (xem: 

https://m.vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chu-tich-bac-giang-trai-long-ve-quyet-dinh-can-

nao-chong-dich-covid-19-743421.html), anh/chị hãy bình luận về cơ chế xác định 

trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức là người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi 

thực hiện các hoạt động công vụ. 

 

Đề số 11 

Dựa trên các thông tin hiện có về quản lí người cách li y tế thuộc diện F1 (nhằm 

phòng tránh dịch Covid-19), đặc biệt là các nhóm F1 như trẻ em, người cao tuổi. 

Anh/chị hãy bình luận về biện pháp cách li y tế tập trung như hiện nay (lưu ý: có thể 

tập trung vào phân tích - nhưng không nhất thiết giới hạn - dưới góc độ là một biện 

pháp cưỡng chế hành chính). Những biện pháp đó có lợi ích hoặc bất lợi gì? 

TailieuVNU.com

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/The-thao-Y-te/Cong-van-1597-UBND-KGVX-2021-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-COVID19-tai-co-quan-Ha-Noi-475940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/The-thao-Y-te/Cong-van-1597-UBND-KGVX-2021-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-COVID19-tai-co-quan-Ha-Noi-475940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/The-thao-Y-te/Cong-van-1597-UBND-KGVX-2021-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-COVID19-tai-co-quan-Ha-Noi-475940.aspx
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/xu-phat-can-bo-cong-chuc-roi-khoi-ha-noi-khong-xin-phep-thu-truong-don-vi-743960.html
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/xu-phat-can-bo-cong-chuc-roi-khoi-ha-noi-khong-xin-phep-thu-truong-don-vi-743960.html

