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LỜI NÓI ĐẦU 

Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, việc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của 
công dân có ý nghĩa rất quan trọng, điều này xuất phát từ bản chất của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa "Nhà nước của dân nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân", 
các quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật.  

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, việc đảm bảo quyền 
khiếu nại, tố cáo của công dân là một vấn đề có tính cấp bách, trọng yếu. 
Suy cho cùng, công cuộc đổi mới thành công hay không là phải đảm bảo 
việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội.  

Quyền khiếu nại, tố cáo có liên quan chặt chẽ đến các quyền và nghĩa 
vụ khác của công dân, chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống các quyền cơ 
bản của công dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội. 
Công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là điều kiện để các quyền khác 
được pháp luật ghi nhận không bị xâm hại. Hay nói cách khác bất kỳ sự vi 
phạm nào đối với quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đều có thể dẫn 
đến việc công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình.  

Vì vậy, Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ghi nhận 
các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đặc biệt là các quyền khiếu nại, 
tố cáo của công dân được ghi nhận đầy đủ rõ ràng trong Hiến pháp và cụ thể 
hoá trong các văn bản pháp luật. Đồng thời Nhà nước Việt Nam cũng quan 
tâm đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất để công dân thực hiện các 
quyền của mình.  

Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên ngành luật, 
chúng tôi đã tổ chức biên soạn Giáo trình Luật khiếu nại, tố cáo. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! 

                                                                       

         Tác giả 

                                                       TS. Nguyễn Duy Phương 
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