
Phần thứ nhất 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIẾP CẬN THÔNG TIN 

1. Cơ sở ban hành Luật tiếp cận thông tin 

Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, 

của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong 

Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc năm 1948, Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành 

viên. Quyền tiếp cận thông tin tiếp tục được khẳng định trong nhiều điều ước 

quốc tế khác như Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng, Tuyên 

bố Rio về Môi trường và phát triển, Công ước UNECE về tiếp cận thông tin 

môi trường. 

Ở nước ta, Hiến pháp năm 1992 lần đầu tiên xác định quyền được thông 

tin là quyền cơ bản của công dân. Cụ thể hóa Hiến pháp, cùng với quá trình 

đổi mới kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

theo các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, trong những năm qua, Nhà 

nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thực 

hiện và bảo đảm thực hiện quyền được thông tin của công dân trong một số 

lĩnh vực, góp phần xây dựng một xã hội cởi mở hơn về thông tin và một 

Chính phủ công khai, minh bạch hơn, trách nhiệm giải trình cao hơn trong 

hoạt động quản lý, điều hành đất nước, góp phần đưa chủ trương “Dân biết, 

dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từng bước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, 

thực tiễn thực hiện quyền được thông tin và pháp luật về quyền được thông 

tin của công dân ở nước ta thời gian qua còn có những vướng mắc, bất cập, 

chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Cụ thể là: 

Thứ nhất, về mặt thể chế, pháp luật hiện hành quy định chưa đầy đủ, 

chưa chặt chẽ và chưa thống nhất về bảo đảm quyền được thông tin của công 

dân theo tinh thần Hiến pháp năm 1992 và quyền tiếp cận thông tin của công 

dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Cụ thể như sau: 

- Hiến pháp năm 2013 kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1992 về 

quyền được thông tin của công dân và sửa đổi thành quyền tiếp cận thông tin 

của công dân (Điều 25). Đồng thời, Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên quy 

định các nguyên tắc thực hiện quyền con người, quyền công dân, trong đó có 

quyền tiếp cận thông tin; khẳng định trách nhiệm của Nhà nước trong việc 

tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân (Điều 3), quy 

định nguyên tắc quyền con người, quyền công dân “chỉ có thể bị hạn chế 

theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng 

đồng” (Điều 14). 

Qua rà soát pháp luật hiện hành về bảo đảm và thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin của công dân trong các lĩnh vực cho thấy, pháp luật chưa xác định 

rõ quyền tiếp cận thông tin và nội hàm của quyền tiếp cận thông tin; quyền 

và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin; chưa thể hiện rõ tinh 



thần của Hiến pháp về trách nhiệm của Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo 

vệ, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, cũng như các nguyên 

tắc, điều kiện hạn chế thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Một số văn bản 

dưới luật có quy định mang tính hạn chế quyền tiếp cận thông tin của công 

dân hoặc quy định hạn chế quyền tiếp cận thông tin không thuộc một trong 

các trường hợp được hạn chế theo quy định của khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 

năm 2013
1
. 

- Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên quy định cơ chế kiểm soát quyền lực 

giữa các cơ quan nhà nước (Điều 2), đồng thời xác định trách nhiệm giám 

sát nhà nước, giám sát và phản biện xã hội của cơ quan đại diện nhân dân 

(Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội đối với hoạt động của các cơ quan 

nhà nước. Điều này đòi hỏi phải tăng cường tính minh bạch, công khai trong 

hoạt động của các cơ quan nhà nước nói chung và Chính phủ, bộ máy hành 

chính nói riêng - đây được coi là yếu tố then chốt của quản trị nhà nước, là 

một biểu hiện của “tăng tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của 

Chính phủ”
2
 và là công cụ giúp phòng, chống tham nhũng, tạo điều kiện để 

công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tăng trách nhiệm giải trình 

của cơ quan nhà nước. 

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định đầy đủ về cơ chế kiểm 

soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước và giám sát của xã hội đối với 

việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

- Pháp luật hiện hành quy định chưa rõ và thống nhất về nguyên tắc bảo 

đảm quyền tiếp cận thông tin; về cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp 

thông tin; về phương thức, hình thức, trình tự, thủ tục tiếp cận thông tin, do 

đó, chưa tạo cơ chế pháp lý đầy đủ, chặt chẽ nhằm bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin của công dân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc tôn trọng, 

bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. 

Thứ hai, về mặt thực tiễn, việc tiếp cận thông tin của công dân còn hạn 

chế: 

- Nhu cầu thông tin của công dân đang ngày càng gia tăng , nhất là các 

thông tin liên quan trực tiếp đến viêc̣ thực hiện , bảo vệ quyền và lơị ích hơp̣ 

pháp của công dân (như thông tin trong lĩnh vực quy hoạch đất đai, giao 

thông, xây dựng, đền bù, giải phóng mặt bằng,...). Trong khi đó, việc công 

khai và cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước mới chỉ đáp ứng một 

phần nhu cầu của người dân, chưa tạo điều kiện cho người dân tiếp cận 

thông tin một cách chủ động, nhanh chóng và thuận tiện
3
.  

                                                           
1 Khoản 2 Điều 14. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường 

hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng 

đồng. 
2
 Theo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. 

3
 Dự án điều tra cơ bản “Nhu cầu tiếp cận thông tin và các điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

của công dân, tổ chức”. 



Trên thực tế, phạm vi thông tin được công khai, hình thức công khai 

thông tin cũng như quy trình, thủ tục tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin 

theo yêu cầu tại các cơ quan nhà nước chưa được thực hiện thống nhất, còn 

phụ thuộc vào quyết định của từng cơ quan và thái độ phục vụ của công 

chức trực tiếp tiếp nhận yêu cầu. Việc đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin 

của công dân về hoạt động của các cơ quan nhà nước, về các vấn đề liên 

quan đến quyền và nghĩa vụ của mình còn hạn chế, nên người dân chưa thể 

chủ động thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, cũng như 

tham gia vào các hoạt động của Nhà nước và xã hội, đóng góp ý kiến vào 

quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật, giúp Nhà nước 

hoạch định chính sách, pháp luật vừa sát thực tế, vừa hợp với lòng dân, bảo 

đảm điều hành và quản trị xã hội hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc cung cấp 

thông tin còn nhiều bất cập đã dẫn đến nhiều hệ lụy như một bộ phận cán bộ, 

công chức lợi dụng vị trí đặc quyền nắm giữ thông tin để trục lợi, tham 

nhũng, tiêu cực.  

- Công dân chưa được bảo đảm cung cấp thông tin một cách chính thống 

bởi các cơ quan nhà nước tạo ra thông tin. Trên thực tế, việc cơ quan nhà 

nước không cung cấp thông tin chính thống, chính xác, đầy đủ, kịp thời 

trong một số trường hợp đã tạo cơ hội cho những thông tin không đúng sự 

thật, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến trật tự và ổn định xã hội, ảnh hưởng tới 

sự đồng thuận xã hội trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, 

pháp luật. 

Việc không minh bạch, kịp thời trong cung cấp thông tin của các cơ 

quan nhà nước cũng tạo nên sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, 

đồng thời dẫn đến nguy cơ rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp, cá nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; gây khó khăn 

cho việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, cản trở quá trình hội 

nhập quốc tế, từ đó làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh và sự phát triển bền 

vững của nền kinh tế. 

Thứ ba, qua nghiên cứu một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên như đã báo cáo ở trên cho thấy, mặc dù chúng ta đã nội luật hóa các quy 

định liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của các điều ước này trong một 

số luật như Luật phòng, chống tham nhũng, Luật bảo vệ môi trường... nhưng 

vẫn chưa đầy đủ, chưa bảo đảm tính tương thích với cam kết quốc tế này. 

Trong khi đó, trên bình diện quốc tế cũng như ở phạm vi quốc gia, quyền 

tiếp cận thông tin ngày càng được công nhận rộng rãi. Nhiều điều ước, hiệp 

ước quốc tế, kế hoạch hành động, tuyên bố quốc tế đã đưa ra những yêu cầu 

có tính ràng buộc hoặc khuyến nghị các quốc gia thành viên ban hành văn 

bản pháp luật ghi nhận quyền tiếp cận thông tin. Nhiều nước công nhận tầm 

quan trọng của tiếp cận thông tin không chỉ với tư cách là một trong những 

quyền cơ bản của con người mà còn là một công cụ quan trọng góp phần 

nâng cao khả năng điều hành của chính phủ, tăng cường tính minh bạch, 

phòng và chống tham nhũng trong hoạt động của các cơ quan chính phủ. 

Trên thế giới, đến nay đã có khoảng 100 nước ban hành đạo luật riêng quy 



định về quyền tiếp cận thông tin của công dân. Nước đầu tiên ban hành luật 

là Thụy Điển (năm 1766), đa số các nước còn lại ban hành luật vào những 

năm 90 trở lại đây. Ở châu Á, một số nước đã ban hành luật về tiếp cận 

thông tin như Thái Lan (năm 1997), Hàn Quốc (năm 1996 và sửa đổi năm 

2004, năm 2008), Nhật Bản (năm 2001), Ấn Độ (năm 2005), Trung Quốc 

(năm 2007), Inđônêxia (2008)...  

Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng và ban hành Luật tiếp cận thông 

tin là rất cần thiết. Việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin với tư 

cách là quyền cơ bản của công dân có ý nghĩa làm tiền đề, điều kiện cho việc 

thực hiện các quyền tự do dân chủ khác của con người, của công dân mà 

Hiến pháp năm 2013 đã quy định, như quyền tham gia quản lý nhà nước và 

xã hội, quyền bầu cử, ứng cử, quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng 

cầu ý dân, quyền khiếu nại, quyền tố cáo, quyền tự do ngôn luận, tự do báo 

chí… Vì vậy, Luật tiếp cận thông tin được Ủy ban thường vụ Quốc hội xác 

định là một trong những dự án luật được ưu tiên ban hành trong nhóm các dự 

án luật liên quan đến bảo đảm quyền con người, quyền công dân nhằm triển 

khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH ngày 

02/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức 

triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 

2.  Bố cục của Luật tiếp cận thông tin  

Luật gồm 5 chương, 37 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I - Những quy định chung (16 điều, từ Điều 1 đến Điều 16) 

gồm các quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, quyền tiếp cận 

thông tin của công dân; nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; chủ 

thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin; thông tin công dân được tiếp cận, 

thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có 

điều kiện; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin; 

phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin; cách thức tiếp cận thông tin; các 

hành vi bị nghiêm cấm; chi phí tiếp cận thông tin; giám sát việc bảo đảm 

thực hiện quyền tiếp cận thông tin; khiếu nại, khởi kiện, tố cáo; xử lý vi 

phạm; áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin. 

- Chương II - Công khai thông tin (6 điều, từ Điều 17 đến Điều 22) gồm 

các quy định về thông tin phải được công khai, hình thức, thời điểm công  

khai thông tin, việc công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang 

thông tin điện tử, trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng Công báo, niêm 

yết và xử lý thông tin không chính xác. 

- Chương III - Cung cấp thông tin theo yêu cầu (10 điều, từ Điều 23 đến 

Điều 32) gồm các quy định về loại thông tin được cung cấp theo yêu cầu; 

hình thức yêu cầu cung cấp thông tin; hình thức cung cấp thông tin theo yêu 

cầu; tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin, giải quyết yêu cầu cung cấp thông 

tin và từ chối yêu cầu cung cấp thông tin; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin 

trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin, trình tự cung cấp thông tin 



thông qua mạng điện tử, trình tự, thủ tục cung cấp thông tin thông qua dịch 

vụ bưu chính, fax và xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác. 

- Chương IV - Trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

của công dân (3 điều, từ Điều 33 đến Điều 35) gồm các quy định về các biện 

pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; trách nhiệm 

của cơ quan cung cấp thông tin trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ và Ủy ban nhân dân các cấp 

trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.  

- Chương V - Điều khoản thi hành (2 điều, Điều 36 và Điều 37) gồm quy 

định về điều khoản áp dụng và hiệu lực thi hành. 

Phần thứ hai 

TÌM HIỂU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG 

TIN 

1. Về một số quy định chung  

- Về phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định về việc thực hiện 

quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện 

quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong 

việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân (Điều 1). 

- Khái niệm thông tin, thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra:  

Theo quy định của Luật, Thông tin là tin, dữ liệu được chứa đựng trong 

văn bản, hồ sơ, tài liệu có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, 

tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các dạng khác do cơ 

quan nhà nước tạo ra (khoản 1 Điều 2). 

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ quan nhà 

nước thường nắm giữ hai loại thông tin, đó là, thông tin do chính cơ quan 

mình tạo ra trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thông tin do 

mình nắm giữ vì nhận được từ cơ quan khác gửi cho mình. Tuy nhiên, về 

nguyên tắc, cơ quan nhà nước chỉ có trách nhiệm trực tiếp cung cấp đối với 

những thông tin do chính mình tạo ra. 

Thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra là tin, dữ liệu được tạo ra trong 

quá trình cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo 

quy định của pháp luật, được người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước đó 

ký, đóng dấu hoặc xác nhận bằng văn bản (khoản 2 Điều 2). 

- Về nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin: 

Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của công 

dân, tạo tiền đề cho việc hưởng các quyền và lợi ích khác và bảo đảm quyền 

tiếp cận thông tin mang lại ý nghĩa, lợi ích thực sự cho người dân, không 

mang tính hình thức, cũng như để thể chế hóa nội dung và tinh thần của Hiến 

pháp năm 2013 về việc ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền 

cơ bản của công dân. Luật đưa ra nguyên tắc là mọi công dân đều bình đẳng, 



không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin; 

thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ; việc cung cấp thông tin phải 

kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy 

định của pháp luật; việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định 

trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; việc thực hiện quyền 

tiếp cận thông tin của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân 

tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác; 

Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu 

vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin (Điều 3).  

- Về hành vi bị nghiêm cấm:  

Công dân có quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Hiến pháp năm 

2013. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin. Tuy nhiên quyền tiếp cận thông tin không phải là quyền không có 

giới hạn, do đó, trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin công dân và cơ 

quan nhà nước đều có nghĩa vụ nhất định và không được thực hiện các hành 

vi cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp 

thông tin; hủy hoại thông tin; làm giả thông tin; cung cấp hoặc sử dụng 

thông tin để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá 

hoại chính sách đoàn kết, kích động bạo lực; cung cấp hoặc sử dụng thông 

tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt 

hại về tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức; cản trở, đe dọa, trù dập người 

yêu cầu, người cung cấp thông tin. 

- Về chi phí tiếp cận thông tin:  

Cung cấp thông tin là trách nhiệm của nhà nước, do vậy, Luật không đặt 

ra việc thu phí hay lệ phí tiếp cận thông tin, trừ trường hợp luật khác có quy 

định. Người yêu cầu cung cấp thông tin chỉ phải trả các chi phí thực tế cho 

việc in ấn, sao chụp, gửi thông tin. Về mức chi phí cụ thể, việc quản lý và sử 

dụng chi phí cung cấp thông tin, Luật ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định cụ thể. 

- Chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

 Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin4 theo quy định của Luật 

này. Người mất năng lực hành vi dân sự thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin 

thông qua người đại diện theo pháp luật. Người có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người giám 

hộ. Người dưới 18 tuổi yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện 

                                                           
4
 Khoản 1, Điều 8 Luật Tiếp cận thông tin quy định công dân có quyền: 

a) Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; 

b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin. 

 



theo pháp luật, trừ trường hợp luật về trẻ em và luật khác có quy định khác  

(Điều 4). 

- Thông tin công dân được tiếp cận 

 Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin 

không được tiếp cận quy định tại Điều 6 của Luật này; được tiếp cận có điều 

kiện đối với thông tin quy định tại Điều 7 của Luật này (Điều 5). 

- Thông tin công dân không được tiếp cận 

 Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung 

quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, 

kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật.  Khi 

thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận 

theo quy định của Luật này. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến 

lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan 

hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng 

đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; 

thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của  cơ quan nhà 

nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ (Điều 6). 

- Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 

  Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường 

hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý. Thông tin liên quan đến bí mật 

đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người 

đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường 

hợp được các thành viên gia đình đồng ý. Trong quá trình thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan  nhà nước quyết 

định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng 

tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công 

cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không 

cần có sự đồng ý theo quy định (Điều 7). 

-  Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin.  

Theo quy định của Luật thì công dân có các quyền được cung cấp thông 

tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luật về tiếp cận thông tin. Đồng thời có nghĩa vụ Tuân thủ quy định của 

pháp luật về tiếp cận thông tin; không làm sai lệch nội dung thông tin đã được 

cung cấp và không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức 

hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin  (Điều 8). 

- Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin 

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ 

trường hợp quy định tại Điều 65 của Luật này; đối với trường hợp quy định 
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 Điều 6. Thông tin công dân không đƣợc tiếp cận 



tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy 

định. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo 

ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; đối 

với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có 

đủ điều kiện theo quy định. Cơ quan nhà nước trực tiếp tổ chức thực hiện việc 

cung cấp thông tin, trừ các trường hợp sau đây: Văn phòng Quốc hội có trách 

nhiệm cung cấp thông tin do Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc 

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tạo ra và thông tin do 

mình tạo ra; Văn phòng Chủ tịch nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do 

Chủ tịch nước tạo ra và thông tin do mình tạo ra; Văn phòng Chính phủ có 

trách nhiệm cung cấp thông tin do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo ra và 

thông tin do mình tạo ra; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm 

cung cấp thông tin do Đoàn đại biểu Quốc hội tạo ra và thông tin do mình tạo 

ra; Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin 

do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra; Văn phòng Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra; Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cung 

cấp thông tin do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ 

quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện tạo ra và thông tin do mình tạo ra; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các 

cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp cho công dân khác thông tin này 

trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ; 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định đầu mối thực 

hiện cung cấp thông tin trong hệ thống tổ chức của mình (Điều 9) 

-  Cách thức tiếp cận thông tin 

Công dân được tiếp cận thông tin bằng các cách thức sau: Tự do tiếp cận 

thông tin được cơ quan nhà nước công khai;  Yêu cầu cơ quan nhà nước cung 

cấp thông tin (Điều 10). 

- Giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

                                                                                                                                                                                     
1. Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, 

quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của 

luật. 

Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của Luật này. 

2. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an 

ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến 

tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ 

của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ. 

 



Quốc hội giám sát tối cao việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông 

tin của công dân. Hội đồng nhân dân giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền 

tiếp cận thông tin của công dân ở địa phương; định kỳ hằng năm, xem xét báo 

cáo của Ủy ban nhân dân cùng cấp về tình hình thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin của công dân trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên có trách nhiệm giám sát xã hội việc bảo đảm thực hiện quyền 

tiếp cận thông tin của công dân (Điều 13). 

- Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo 

Người yêu cầu cung cấp thông tin có quyền khiếu nại, khởi kiện đối 

với cơ quan nhà nước, người có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại 

Điều 96 của Luật này. Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về 

tiếp cận thông tin.Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo trong việc tiếp cận thông tin 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật 

về tố tụng hành chính (Điều 14). 

- Xử lý vi phạm 

Người nào có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tiếp cận thông 

tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm 

hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người cung cấp thông tin có 

một trong các hành vi quy định tại Điều 11
7
 của Luật này mà gây thiệt hại thì 
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 Điều 9. Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin 

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của 

Luật này; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo 

quy định. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để 

trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; 

đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định. 

2. Cơ quan nhà nước trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm cung cấp thông tin do Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy 

ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

b) Văn phòng Chủ tịch nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chủ tịch nước tạo ra và thông tin do mình tạo 

ra; 

c) Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo ra và thông 

tin do mình tạo ra; 

d) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm cung cấp thông tin do Đoàn đại biểu Quốc hội tạo ra và 

thông tin do mình tạo ra; 

đ) Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin do Hội đồng nhân dân, Thường trực 

Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

e) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

g) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin do Hội đồng 

nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

h) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các 

cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; 

cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của họ; 

i) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định đầu mối thực hiện cung cấp 

thông tin trong hệ thống tổ chức của mình. 
7
 Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp thông tin; hủy hoại thông tin; làm giả 

thông tin. 



cơ quan nhà nước cung cấp thông tin phải bồi thường thiệt hại, cá nhân có 

hành vi vi phạm có trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật về trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước.Người thực hiện quyền tiếp cận thông tin sử 

dụng thông tin được cung cấp gây ảnh hưởng xấu đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác thì phải chịu trách nhiệm theo 

quy định của pháp luật (Điều 15). 

2. Các quy định cụ thể của Luật tiếp cận thông tin 

2.1. Công khai thông tin 

- Thông tin phải được công khai 

Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi: Văn bản quy phạm 

pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế 

mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc 

của cơ quan nhà nước; Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, 

chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan 

Nhà nước; Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật 

về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý 

dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền 

quyết định của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy 

định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn 

vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính; Chiến lược, chương trình, dự 

án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 

phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; 

chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước; Thông tin 

về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà 

nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán 

ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước; Thông tin về phân bổ, 

quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi 

chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ 

cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ; 

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và 

quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, 

chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải 

phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa 

bàn;Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh 

                                                                                                                                                                                     
2. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính 

sách đoàn kết, kích động bạo lực. 

3. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại 

về tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

4. Cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu, người cung cấp thông tin. 

 



nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo 

giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp 

và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động 

của doanh nghiệp nhà nước; Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác 

động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát 

liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực 

phẩm, an toàn lao động;Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán 

bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy 

chế do cơ quan nhà nước ban hành; Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài 

chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc 

gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa 

học; Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 34 của Luật này (Chủ động lập, cập nhật, công khai Danh mục thông tin 

phải được công khai và đăng tải Danh mục trên cổng thông tin điện tử, trang 

thông tin điện tử; thường xuyên cập nhật và công khai thông tin theo đúng 

thời điểm, thời hạn và hình thức theo Danh mục thông tin phải được công 

khai); tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà 

nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; Thông 

tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; Thông tin về 

thuế, phí, lệ phí;Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp 

luật.  Ngoài thông tin quy định, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà 

nước chủ động công khai thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ (Điều 

17). 

-  Hình thức, thời điểm công khai thông tin 

Các hình thức công khai thông tin bao gồm: Đăng tải trên cổng thông tin 

điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Công khai trên phương 

tiện thông tin đại chúng; Đăng Công báo; Niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà 

nước và các địa điểm khác; Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo 

báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định 

của pháp luật;  Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có 

trách nhiệm công khai thông tin xác định. 

Trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai đối với thông 

tin cụ thể thì áp dụng quy định đó. Trường hợp pháp luật không quy định cụ 

thể hình thức công khai thông tin thì căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan 

nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin có thể lựa chọn một hoặc một số 

hình thức công khai thông tin quy bảo đảm để công dân tiếp cận được thông 

tin. Đối với đối tượng là người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên 

giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 

ngoài các hình thức quy định, cơ quan nhà nước xác định hình thức công khai 

thông tin phù hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin của công dân. 



Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp pháp luật chưa có quy định 

thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin, cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phải công khai thông tin (Điều 18). 

- Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử 

((Điều 19). 

 Trong các thông tin quy định tại Điều 17 của Luật này (phần thông tin 

phải được công khai), các thông tin sau đây phải được công khai trên cổng 

thông tin điện tử, trang thông tin điện tử: Văn bản quy phạm pháp luật; điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa 

thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải 

quyết công việc của cơ quan nhà nước; Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực 

hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của cơ quan nhà nước; Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch 

ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch 

công tác hằng năm của cơ quan nhà nước; Thông tin về danh mục dự án, 

chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử 

dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay; Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực 

thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước, 

người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; Báo cáo tài chính 

năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; thông tin về danh mục và 

kết quả chương trình, đề tài khoa học; Danh mục thông tin phải được công 

khai, trong đó phải nêu rõ địa chỉ, hình thức, thời điểm, thời hạn công khai 

đối với từng loại thông tin; Các thông tin nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích công 

cộng, sức khỏe của cộng đồng; Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải 

đăng trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. 

Việc công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện 

tử tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện theo kế hoạch 

ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

 Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định 

tại Luật này có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu đã được nhập vào danh mục 

và phải xếp loại theo cách thức, hình thức tạo thuận lợi cho việc bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân; bảo đảm thông tin có thể được lưu trữ 

điện tử, phải được số hóa trong một thời hạn thích hợp và được để mở cho 

mọi người tiếp cận; đồng thời, phải kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc 

để có thể truy cập dễ dàng từ các hệ thống khác nhau. 

Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải 

được liên kết, tích hợp với cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của 

cơ quan trực thuộc để cập nhật thông tin, tạo thuận lợi cho công dân trong 

việc tìm kiếm, khai thác thông tin. 



Ngoài các thông tin quy định, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà 

nước chủ động đăng tải thông tin khác do mình tạo ra trên trang thông tin 

điện tử, cổng thông tin điện tử. 

Trường hợp cơ quan nhà nước chưa có cổng thông tin điện tử và trang 

thông tin điện tử, căn cứ vào điều kiện thực tế, có trách nhiệm công khai 

thông tin quy định bằng hình thức thích hợp khác  

- Công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng (Điều 20). 

Cơ quan nhà nước cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, 

chính xác, kịp thời cho cơ quan thông tin đại chúng những thông tin theo quy 

định của pháp luật phải được công khai trên phương tiện thông tin đại 

chúng.Việc đăng, phát thông tin trên báo chí thực hiện theo quy định của 

pháp luật về báo chí. Khi đăng, phát thông tin, cơ quan thông tin đại chúng 

phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin. 

- Đăng Công báo, niêm yết (Điều 21). 

Việc công khai thông tin bằng hình thức đăng Công báo, niêm yết được 

thực hiện theo quy định của pháp luật. Đối với những thông tin được công 

khai bằng hình thức niêm yết mà pháp luật chưa quy định cụ thể về địa điểm, 

thời hạn niêm yết thì phải được niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc địa 

điểm sinh hoạt cộng đồng trong thời hạn ít nhất là 30 ngày. 

- Xử lý thông tin công khai không chính xác (Điều 22). 

Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra và đã được công khai 

không chính xác thì cơ quan đó có trách nhiệm kịp thời đính chính, công khai 

thông tin đã được đính chính. Trường hợp phát hiện thông tin do cơ quan 

khác tạo ra nhưng do mình công khai không chính xác thì cơ quan đã công 

khai thông tin có trách nhiệm kịp thời đính chính, công khai thông tin đã 

được đính chính. Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra nhưng được 

cơ quan khác công khai không chính xác thì cơ quan tạo ra thông tin có trách 

nhiệm yêu cầu cơ quan đã công khai thông tin kịp thời đính chính, công khai 

thông tin đã được đính chính. Trường hợp công dân cho rằng thông tin công 

khai không chính xác thì kiến nghị với cơ quan đã công khai thông tin đó. 

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, cơ quan đó có trách 

nhiệm kiểm tra tính chính xác của thông tin và trả lời cho công dân; trường 

hợp xác định thông tin công khai không chính xác thì phải kịp thời đính 

chính, công khai thông tin đã được đính chính. Thông tin công khai không 

chính xác bằng hình thức nào thì phải được đính chính bằng hình thức đó. 

2.2. Cung cấp thông tin theo yêu cầu 

- Thông tin được cung cấp theo yêu cầu (Điều 23). 

Những thông tin phải được công khai theo quy định tại Điều 17 của Luật 

này, nhưng thuộc trường hợp sau đây: Thông tin trong thời hạn công khai 

nhưng chưa được công khai; Thông tin hết thời hạn công khai theo quy định 

của pháp luật; Thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng 



người yêu cầu không thể tiếp cận được. Thông tin liên quan đến bí mật kinh 

doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đủ điều kiện cung 

cấp theo quy định tại Điều 7 của Luật này. Thông tin liên quan đến đời sống, 

sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người yêu cầu cung cấp thông tin nhưng 

không thuộc loại thông tin quy định tại Điều 17 của Luật này. Ngoài ra, căn 

cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện và khả năng thực tế của mình, cơ quan 

nhà nước có thể cung cấp thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ. 

-  Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin  

Người yêu cầu có thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng các hình thức sau 

đây: Trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến trụ sở của cơ quan nhà 

nước yêu cầu cung cấp thông tin. Người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm 

hướng dẫn người yêu cầu điền các nội dung quy định tại vào Phiếu yêu cầu 

cung cấp thông tin. Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin không biết 

chữ hoặc bị khuyết tật không thể viết yêu cầu thì người tiếp nhận yêu cầu 

cung cấp thông tin có trách nhiệm giúp điền các nội dung vào Phiếu yêu cầu 

cung cấp thông tin; Gửi Phiếu yêu cầu qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, 

fax đến cơ quan cung cấp thông tin. 

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin phải được thể hiện bằng tiếng Việt gồm 

các nội dung chính sau đây: Họ, tên; nơi cư trú, địa chỉ; số chứng minh nhân 

dân, thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người yêu cầu; số fax, điện 

thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có); Thông tin được yêu cầu cung cấp, trong đó 

chỉ rõ tên văn bản, hồ sơ, tài liệu; Hình thức cung cấp thông tin; Lý do, mục 

đích yêu cầu cung cấp thông tin. 

Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh 

được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý và 

thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận 

trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia 

đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý  thì 

phải kèm theo văn bản đồng ý của cá nhân, tổ chức liên quan. Mẫu Phiếu yêu 

cầu cung cấp thông tin theo quy định của Chính phủ (Điều 24). 

- Hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

Việc cung cấp thông tin theo yêu cầu được thực hiện bằng một trong các 

hình thức sau đây: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin; Qua mạng 

điện tử, dịch vụ bưu chính, fax. Cơ quan nhà nước được yêu cầu có trách 

nhiệm cung cấp thông tin theo hình thức mà người yêu cầu đề nghị phù hợp 

với tính chất của thông tin được yêu cầu cung cấp và khả năng của cơ quan, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (Điều 25). 

- Tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin 

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin 

và vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu. Trường hợp Phiếu yêu 

cầu cung cấp thông tin chưa đầy đủ, chưa rõ ràng các nội dung quy định cơ 

quan cung cấp thông tin có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu bổ sung. 



Trường hợp thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp thì cơ 

quan nhận được yêu cầu phải thông báo và hướng dẫn người yêu cầu đến cơ 

quan có trách nhiệm cung cấp thông tin (Điều 26). Địa điểm tiếp nhận yêu 

cầu cung cấp thông tin gồmTrụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, nơi 

tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị là nơi tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông 

tin của công dân đối với cơ quan, đơn vị mình. Riêng Trụ sở tiếp công dân Bộ 

Quốc phòng tại Hà Nội là nơi tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công 

dân và thực hiện cung cấp thông tin của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham 

mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục 

Công nghiệp quốc phòng, Thanh tra Bộ Quốc phòng và các cục trực thuộc Bộ 

Quốc phòng. Người tiếp công dân của trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp 

công dân, nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận 

yêu cầu cung cấp thông tin của công dân. 

- Giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin 

Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ, cơ quan nhà nước có 

trách nhiệm cung cấp thông tin thông báo về thời hạn, địa điểm, hình thức 

cung cấp thông tin; chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ 

bưu chính, fax (nếu có) và phương thức, thời hạn thanh toán; thực hiện việc 

cung cấp thông tin theo trình tự, thủ tục quy định (Điều 27). 

- Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin 

Cơ quan nhà nước từ chối cung cấp thông tin trong các trường hợp sau đây: 

Thông tin quy định tại Điều 6 của Luật này; thông tin không đáp ứng điều kiện 

quy định tại Điều 7 của Luật này; Thông tin được công khai theo quy định tại 

Điều 17 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này; 

Thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp; Thông tin đã được 

cung cấp hai lần cho chính người yêu cầu, trừ trường hợp người yêu cầu có lý do 

chính đáng; Thông tin được yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng hoặc làm ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan; Người yêu cầu cung cấp thông 

tin không thanh toán chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ 

bưu chính, fax. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, cơ quan nhà nước phải 

thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do (Điều 28). 

- Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp 

thông tin 

Đối với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay thì người yêu cầu 

cung cấp thông tin được trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài 

liệu hoặc yêu cầu cung cấp ngay bản sao, bản chụp tài liệu. 

Đối với thông tin phức tạp, không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của 

cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khác thì chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ 

quan được yêu cầu phải thông báo cho người yêu cầu đến trụ sở để đọc, xem, 

nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc nhận bản sao, bản chụp tài liệu hoặc 

có văn bản thông báo về việc từ chối cung cấp thông tin. 



Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, 

tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì có thể gia hạn nhưng 

tối đa không quá 10 ngày làm việc và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn 

trong thời hạn cung cấp thông tin (Điều 29). 

- Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua mạng điện tử 

Việc cung cấp thông tin qua mạng điện tử được thực hiện khi có đủ các điều 

kiện sau đây: Thông tin được yêu cầu phải là thông tin thuộc tập tin có sẵn và có 

thể truyền tải qua mạng điện tử; Cơ quan nhà nước có đủ điều kiện về kỹ thuật để 

cung cấp thông tin được yêu cầu qua mạng điện tử. 

Việc cung cấp thông tin qua mạng điện tử được thực hiện bằng các cách 

thức sau đây: Gửi tập tin đính kèm thư điện tử; Cung cấp mã truy cập một lần; 

Chỉ dẫn địa chỉ truy cập để tải thông tin. 

Đối với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay thì chậm nhất là 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải 

cung cấp thông tin. 

Đối với thông tin phức tạp, không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của 

cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khác thì chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ 

quan được yêu cầu phải thông báo bằng văn bản về thời hạn giải quyết yêu cầu 

cung cấp thông tin. Chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu 

hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp thông tin hoặc có văn bản thông báo 

từ chối cung cấp thông tin. 

Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, 

tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì có thể gia hạn nhưng 

tối đa không quá 15 ngày và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời 

hạn cung cấp thông tin (Điều 30). 

- Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax 

Đối với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay thì chậm nhất là 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải 

cung cấp thông tin. 

Đối với thông tin phức tạp, không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của 

cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khác thì chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ 

quan được yêu cầu phải thông báo bằng văn bản về thời hạn giải quyết yêu cầu 

cung cấp thông tin. Chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu 

hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp thông tin hoặc có văn bản thông báo 

từ chối cung cấp thông tin. 

Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, 

tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì có thể gia hạn nhưng 

tối đa không quá 15 ngày và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời 

hạn cung cấp thông tin (Điều 31). 



- Xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác 

Trường hợp phát hiện thông tin do mình cung cấp không chính xác thì chậm 

nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện, cơ quan nhà nước có trách nhiệm 

đính chính và cung cấp lại thông tin, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

này. 

Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin cho rằng thông tin được cung 

cấp là không chính xác thì có quyền yêu cầu cơ quan đã cung cấp thông tin cung 

cấp lại thông tin chính xác. 

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan đã cung cấp 

thông tin có trách nhiệm xác định tính chính xác của thông tin và trả lời cho 

người yêu cầu; nếu thông tin đã cung cấp không chính xác thì phải đính chính và 

cung cấp lại thông tin, trừ trường hợp quy định. 

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không thể xác định được tính chính xác 

của thông tin do mình nắm giữ thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày phát 

hiện hoặc nhận được đề nghị của người yêu cầu cung cấp thông tin, Ủy ban nhân 

dân cấp xã phải đề nghị cơ quan tạo ra thông tin xem xét. Chậm nhất là 15 ngày 

kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan tạo ra thông tin phải xác định tính chính 

xác của thông tin và trả lời cho Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu thông tin đã cung 

cấp không chính xác thì phải gửi kèm theo thông tin chính xác. 

Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời, Ủy ban nhân 

dân cấp xã phải đính chính lại thông tin hoặc thông báo cho người yêu cầu cung 

cấp thông tin biết (Điều 32). 

2.3. Trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công 

dân 

- Biện pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân 

Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao 

nhiệm vụ cung cấp thông tin trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của 

công dân. Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, 

vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp theo quy 

định của Chính phủ. Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của 

người phát ngôn của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng. Xác 

định đơn vị, cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin. Tại điều 8, Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm của đơn vị đầu mối cung cấp thông tin 

gồm: Bố trí người làm đầu mối cung cấp thông tin để thực hiện cung cấp thông 

tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin. Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu cung 

cấp thông tin của công dân; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý 

yêu cầu cung cấp thông tin và thực hiện cung cấp thông tin cho công dân theo 

yêu cầu. Giải thích, hướng dẫn, thông báo cho công dân thực hiện quyền tiếp 

cận thông tin theo đúng trình tự, thủ tục; hướng dẫn, hỗ trợ người yêu cầu xác 

định rõ hồ sơ, tài liệu, tên văn bản có chứa thông tin cần tìm kiếm để điền đầy 

đủ, chính xác vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin. Tiếp nhận, trả lời hoặc phối 

hợp với các đơn vị liên quan trả lời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ 



chức, công dân về việc cung cấp thông tin của cơ quan mình theo quy định của 

pháp luật có liên quan; kiến nghị, đề xuất với người đứng đầu cơ quan về các 

vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin cho công 

dân. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của công dân; 

tổng hợp tình hình, kết quả công tác cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách 

nhiệm của cơ quan; báo cáo định kỳ và đột xuất tới người đứng đầu cơ quan 

cung cấp thông tin. Bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích và giúp đỡ 

người không biết chữ, người khuyết tật, người gặp khó khăn khác trong việc 

điền Phiếu, ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin; trường hợp người yêu cầu 

không thể viết Phiếu yêu cầu thì giúp điền Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin. 

Bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện 

của từng cơ quan. Củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê; trang bị 

phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và điều kiện cần thiết khác để người 

yêu cầu có thể trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu tại trụ 

sở cơ quan nhà nước và qua mạng điện tử. Điều 9 và Điều 10 Nghị định 

13/2018/NĐ-CP quy định về trang bị phương tiện, kỹ thuật, công nghệ thông tin 

trong cung cấp thông tin như sau: Người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin, 

đứng đầu đơn vị được giao đầu mối cung cấp thông tin có trách nhiệm bố trí nơi 

tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, phương tiện kỹ thuật, trang 

thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết khác phục vụ cho việc cung cấp thông 

tin. Người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm: Bố trí địa điểm 

đọc, nghe, xem, ghi chép, sao chép, chụp thông tin để cung cấp thông tin trực 

tiếp tại trụ sở cơ quan; Bố trí thiết bị tại trụ sở cơ quan phù hợp với hình thức 

cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của công 

dân;  

Sử dụng các biện pháp để tăng cường cung cấp thông tin và tạo thuận lợi cho 

công dân tiếp cận thông tin bằng hình ảnh, video và các phương tiện nghe, nhìn 

khác; Cho phép người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng điện thoại di động và 

các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp văn bản, hồ sơ, tài 

liệu. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp thông tin. Người đứng 

đầu cơ quan cung cấp thông tin bảo đảm các biện pháp kỹ thuật nhằm ứng dụng 

công nghệ thông tin trong việc cung cấp thông tin; tổ chức số hóa, sử dụng kỹ 

thuật công nghệ thông tin trong quản lý tài liệu điện tử, quản lý thông tin, theo 

dõi việc cung cấp thông tin thông qua Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu 

cầu dưới dạng bản giấy hoặc bản điện tử để đảm bảo cung cấp thông tin cho 

công dân thuận lợi, kịp thời, dễ dàng tra cứu. Tùy theo tình hình thực tế, chữ ký 

số có thể được sử dụng trong các trường hợp thông báo từ chối, gia hạn, thông 

báo về việc giải quyết yêu cầu tiếp cận thông tin trong trường hợp có yêu cầu 

cung cấp thông tin của công dân thông qua mạng điện tử.  

- Trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong việc bảo đảm thực hiện 

quyền tiếp cận thông tin 

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định có trách 

nhiệm: Công khai, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ; trong 

trường hợp phát hiện thông tin đã cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ 



thì phải đính chính hoặc cung cấp bổ sung thông tin; Chủ động lập, cập nhật, 

công khai Danh mục thông tin phải được công khai và đăng tải Danh mục trên 

cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; thường xuyên cập nhật và công 

khai thông tin theo đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo Danh mục thông 

tin phải được công khai; Duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin có 

trách nhiệm cung cấp, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, 

dễ dàng tra cứu; Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin. Việc chuyển giao 

thông tin giữa các hệ thống dữ liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật; 

Hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin và bảo vệ các hệ 

thống quản lý thông tin; Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của 

thông tin trước khi cung cấp (Điều 7, Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định việc rà 

soát, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp là đơn vị 

chủ trì tạo ra thông tin của cơ quan cung cấp thông tin rà soát, kiểm tra, xác định 

nội dung thông tin trong hồ sơ, tài liệu thuộc thông tin công dân không được tiếp 

cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định. Đơn vị đầu 

mối cung cấp thông tin của cơ quan cung cấp thông tin hoặc bộ phận đầu mối 

hoặc cá nhân làm đầu mối (trong trường hợp cơ quan cung cấp thông tin không 

phân công đơn vị đầu mối cung cấp thông tin) kiểm tra, loại bỏ các nội dung 

thông tin theo quy định trước khi cung cấp; Kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích 

của việc cung cấp thông tin để công khai thông tin hoặc cung cấp thông tin theo 

yêu cầu nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; Ban hành và 

công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi 

trách nhiệm của mình, gồm các nội dung chính sau đây: xác định đầu mối cung 

cấp thông tin; việc chuyển giao thông tin của đơn vị tạo ra cho đơn vị đầu mối 

cung cấp thông tin; việc phân loại thông tin được cung cấp và không được cung 

cấp; cập nhật thông tin được công khai, thông tin được cung cấp theo yêu cầu; 

trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin giữa đơn vị đầu mối với đơn vị 

phụ trách cơ sở dữ liệu thông tin và các đơn vị có liên quan; Rà soát các quy định 

của pháp luật về tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình để kịp thời đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung để phù hợp với Luật này; Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 

phạm về tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật; Báo cáo cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về tình hình bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân 

tại cơ quan mình khi được yêu cầu, Điều 11 Thông tư 64/2018/TT-BQP quy định 

chế độ báo cáo gồm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị báo cáo về thực hiện quyền tiếp 

cận thông tin của cơ quan, đơn vị mình theo quy định. Định kỳ trước ngày 10 

tháng cuối của quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ 

Quốc phòng báo cáo Bộ Quốc phòng về thực hiện quyền tiếp cận thông tin thuộc 

phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình. Nội dung báo cáo nêu rõ: Tình 

hình công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu tại cơ quan, đơn 

vị; Số lượng yêu cầu cung cấp thông tin đã tiếp nhận; số lượng yêu cầu cung cấp 

thông tin đã được giải quyết; số lượng yêu cầu cung cấp thông tin bị từ chối; số 

lượng các vụ khiếu nại, các vụ khởi kiện (nếu có) đã được giải quyết; Những 

khó khăn, vướng mắc trong cung cấp thông tin; Kiến nghị các biện pháp cần 

thiết góp Phần bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân. 



Người đứng đầu đơn vị được giao làm đầu mối cung cấp thông tin chịu trách 

nhiệm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin của cơ quan mình, kịp 

thời xử lý người cung cấp thông tin thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi cản trở 

quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

Người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp 

thông tin kịp thời, đầy đủ cho công dân; không được nhũng nhiễu, gây cản trở, 

khó khăn trong khi thực hiện nhiệm vụ. Điều 4 Thông tư 64/2018/TT-BQP quy 

định đầu mối cung cấp thông tin theo yêu cầu Cơ quan, đơn vị các cấp trong Bộ 

Quốc phòng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cung cấp thông tin do mình tạo 

ra, trừ các trường hợp sau: Văn phòng Bộ Quốc phòng cung cấp thông tin do Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng tạo ra và thông tin do mình tạo ra; Văn phòng: Bộ Tổng 

Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các tổng cục; Văn phòng Bộ Tư lệnh: Quân 

khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Bảo 

vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh 86; Thanh tra Bộ 

Quốc phòng, Tòa án quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự trung ương, học 

viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng cung cấp thông tin do Thủ trưởng 

cấp mình tạo ra và thông tin do mình tạo ra.  

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ngoài cung cấp 

thông tin do mình tạo ra quy định còn cung cấp thông tin do Bộ Quốc phòng tạo 

ra, thông tin do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tạo ra mà mình nhận 

được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ 

trường hợp quy định tại Điều 6 Luật tiếp cận thông tin; đối với trường hợp quy 

định tại Điều 7 Luật tiếp cận thông tin thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện 

theo quy định. 

- Trách nhiệm của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin (Điều 35). 

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bảo đảm thực hiện 

quyền tiếp cận thông tin của công dân và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau 

đây: Ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ban hành, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin; Quy 

định biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu 

vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin; Điều 2 và Điều 3 Nghị định 

13/2018/NĐ-CP quy định các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh 

sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Việc cung cấp thông tin 

được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng, điều kiện khu 

vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, bao gồm: Thông qua Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của 

cơ quan nhà nước (nếu có); Thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình trung 

ương, địa phương và các hệ thống truyền phát tin khác của địa phương; các 

chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc và các phương tiện thông tin 



đại chúng khác tại địa phương; Xây dựng tài liệu chuyên đề, tờ rơi, ấn phẩm; 

trong trường hợp cần thiết và khả thi thì có thể được chuyển tải bằng ngôn ngữ 

dân tộc; Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ 

thông tin cho công dân; chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cung cấp thông tin 

cho các khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn; Lồng ghép hoạt động cung cấp thông tin trong các sự kiện 

văn hóa - chính trị của cơ quan, địa phương, trong kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật, truyền thông các chính sách mới của các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn; Tăng thời lượng truyền, phát bản tin đối với loại thông tin liên quan đến cơ 

chế, chính sách của người dân sinh sống tại khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Căn cứ vào loại thông tin, 

đối tượng cần cung cấp thông tin, cơ quan nhà nước trên địa bàn quyết định lựa 

chọn một hoặc các hình thức cung cấp thông tin công khai rộng rãi quy định 

hoặc các hình thức khác phù hợp với khả năng tiếp cận thông tin của công 

dân. Cơ quan cung cấp thông tin phải bảo đảm các hình thức cung cấp thông tin 

theo yêu cầu phù hợp với khả năng tiếp cận của người yêu cầu cung cấp thông 

tin và điều kiện thực tế của cơ quan; bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải 

thích cho người yêu cầu cung cấp thông tin; tăng cường cung cấp thông tin và 

tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin bằng hình ảnh, video và các 

phương tiện nghe, nhìn khác. Cơ quan nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ 

vào việc xây dựng hệ thống thông tin công cộng; nâng cấp, đầu tư các trang thiết 

bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước 

ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn theo quy định của pháp luật liên quan. Các biện pháp tạo điều kiện 

thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Thông tin liên 

quan trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật 

phải được kịp thời công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 

dưới các hình thức cung cấp thông tin thuận lợi cho người khuyết tật.  

Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước thiết lập Cổng thông tin 

điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan mình trong đó có cung cấp chức 

năng cơ bản để hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông cho việc tiếp cận thông tin đăng tải trên các Cổng thông tin điện tử, 

Trang thông tin điện tử. Cơ quan cung cấp thông tin bảo đảm các hình thức cung 

cấp thông tin phù hợp với khả năng tiếp cận của người yêu cầu cung cấp thông 

tin và điều kiện thực tế của cơ quan; bố trí thiết bị nghe, nhìn và các thiết bị phụ 

trợ phù hợp với dạng và mức độ khuyết tật của người yêu cầu cung cấp thông tin 

và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan mình; tạo điều kiện cho người 

yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng các thiết bị nghe, nhìn, các thiết bị phụ trợ 

và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để tiếp cận thông tin theo yêu 

cầu. Cơ quan cung cấp thông tin bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích 

và giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền Phiếu, ký Phiếu yêu 

cầu cung cấp thông tin hoặc khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Lồng ghép 

các kiến thức, kinh nghiệm cung cấp thông tin đối với người khuyết tật trong các 



chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho bộ phận 

đầu mối và cán bộ, công chức đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan. Ưu tiên 

cung cấp thông tin cho người khuyết tật theo quy định pháp luật về tiếp cận 

thông tin và pháp luật về người khuyết tật. 

Thực hiện các biện pháp phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và 

trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trong 

việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin; Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin; Thanh tra, kiểm tra việc 

thi hành pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin; Hướng dẫn kỹ 

thuật về biện pháp, quy trình bảo quản thông tin và hệ thống quản lý thông tin; 

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của 

công dân.  

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quy định. Bộ Thông tin 

và Truyền thông giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quy định Bộ Tư pháp giúp 

Chính phủ theo dõi chung việc thi hành Luật. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, thi hành các biện pháp bảo đảm quyền tiếp 

cận thông tin của công dân theo hướng dẫn của Chính phủ. Cơ quan nhà nước 

căn cứ vào điều kiện thực tế của mình, tạo điều kiện cho người yêu cầu trực tiếp 

đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu tại trụ sở; trang bị bảng thông 

tin hoặc thiết bị khác để công khai thông tin. 



Phần thứ ba 

CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH CỦA LUẬT ĐẾN NGƢỜI DÂN VÀ XÃ 

HỘI 

1. Về mặt lợi ích 

- Tác động về kinh tế  

Việc tăng cường và mở rộng thông tin cũng có nghĩa là tăng cường và nâng 

cao tri thức, có thể đem đến những chuyển biến cơ bản trong việc sản xuất sản 

phẩm và dịch vụ. Thông tin công khai, minh bạch còn giúp cho các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước xây dựng cho mình các kế hoạch đầu tư dài hạn, tin tưởng 

vào kế hoạch kinh doanh. Các doanh nghiệp được bình đẳng trong việc khai thác 

những thông tin về quy hoạch, chính sách thuế để lập kế hoạch đầu tư dài hạn. 

Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin sẽ giúp cho các doanh nghiệp giảm thiểu chi 

phí kinh doanh và các rủi ro khi đầu tư, từ đó thu hút đầu tư và tạo công ăn việc 

làm nhiều hơn. Tăng cường tiếp cận thông tin cũng đồng thời giảm cạnh tranh 

không lành mạnh giữa các doanh nghiệp, tăng tỷ số doanh thu của doanh nghiệp, 

tăng đầu tư có chất lượng cao. Như vậy, việc ban hành Luật sẽ là tiền đề cho đầu 

tư trưc̣ tiếp nước ngoài vào Viêṭ Nam tăng lên vì các hoaṭ đôṇg đầu tư chủ yếu 

dưạ vào tính ổn điṇh, sư ̣minh bac̣h và thông tin thi ̣trường, giảm tham nhũng, có 

nghĩa là nếu việc tiếp cận thông tin được tốt hơn , thì sẽ thúc đẩy nhiều đầu tư 

hơn, do đó, kinh tế tăng trưởng ổn định hơn. 

- Về tăng hiệu quả quản lý nhà nước 

Từ cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông tin sẽ hình thành cơ chế giám sát 

có hiệu quả từ công chúng tới các hoạt động của cơ quan công quyền, đặc biệt là 

các cơ quan hành chính, qua đó, các cơ quan này cũng sẽ hoạt động có hiệu quả 

và trách nhiệm hơn. Trên cơ sở được biết thông tin người dân mới kịp thời kiến 

nghị lên các cơ quan nhà nước để hoàn thiện chính sách, pháp luật. Việc phản 

hồi từ phía người dân sẽ giúp các cơ quan nhà nước cân nhắc, lựa chọn và đưa ra 

những quyết định đúng đắn, phù hợp với lòng dân, tăng hiệu quả của chính sách. 

Cơ chế thông tin hai chiều giữa Nhà nước và công dân sẽ giúp cho việc quản lý 

nhà nước có hiệu lực và hiệu quả hơn, tăng tính trách nhiệm của công dân cũng 

như của các cơ quan công quyền.   

- Tác động lên khu vực tư nhân 

Doanh nghiệp và người dân không phải mất nhiều thời gian cho việc tìm 

kiếm văn bản ; giảm rủi ro cho hoạt động sản xuất , kinh doanh nhờ giảm rủi ro 

phát sinh từ việc nhầm lẫn và không chắc chắn về các nghĩa vụ pháp lý liên 

quan; các rủi ro đối với người dân cũng giảm; giảm chi phí kiện tụng, chi phí 

nghiên cứu pháp luật đối với doanh nghiệp; giảm vi phạm pháp luật và khiếu 

nại, khiếu kiện. Việc tiếp cận thông tin dễ dàng sẽ khắc phục những thiệt hại, 

các chi phí cho người dân và chi phí cơ hội cho doanh nghiệp (Ví dụ: Nếu biết rõ 

quy hoạch xây dựng thì người dân, doanh nghiệp sẽ đỡ tốn kém, thiệt hại khi 

xây dựng các công trình, nhà ở; người dân kịp thời được cung cấp các thông tin 



nhằm bảo vệ sức khoẻ, an toàn tính mạng sẽ khắc phục được tình trạng sử dụng 

sữa nghèo dinh dưỡng như vừa qua hay khắc phục được tình trạng gây ô nhiễm 

môi trường của các doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống 

của người dân...). 

- Về cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân  

Việc người dân có đầy đủ các nguồn thông tin giúp họ đóng vai trò chủ 

động hơn trong xã hội và đóng góp cho Nhà nước và phát triển. Người dân cũng 

tin tưởng hơn vào Nhà nước và sẵn sàng, chủ động đóng góp xây dựng, hoàn 

thiện chính sách, quy định pháp luật. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin cũng 

đồng thời bảo đảm sự công bằng, tăng lòng tin của người dân đối với Nhà nước. 

Thông qua việc lắng nghe ý kiến phản hồi từ công chúng, mối quan hệ giữa Nhà 

nước với nhân dân còn được củng cố và tăng cường.  

- Tác động tích cực đến sự tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, 

người dân, doanh nghiệp  

Việc tiếp cận đầy đủ thông tin sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho việc thi hành văn 

bản của mọi đối tượng trong xã hội. Văn bản pháp luật (gồm cả văn bản quy 

phạm pháp luật và văn bản điều hành hành chính) sẽ được thực thi và tuân thủ 

tốt hơn. Sự nhầm lẫn và không chắc chắn về thông tin chính thức của các cơ 

quan nhà nước (trong đó có pháp luật) sẽ làm tăng sự không tuân thủ, làm giảm 

lợi ích của các chính sách công được đưa ra nhằm bảo vệ môi trường, con người. 

Do đó, cung cấp thông tin đầy đủ sẽ làm giảm cấp độ không tuân thủ pháp luật. 

Nhờ biết đầy đủ thông tin, các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí trong việc 

tuân thủ quy định vì họ đã có thời gian để chuẩn bị các điều kiện thi hành văn 

bản. Ngoài ra, khi người dân có nhiều thông tin, sẽ nâng cao hiểu biết và nhận 

thức, người dân cũng tự giác thực hiện chính sách, pháp luật hơn.  

2. Về mặt chi phí 

Việc thực thi Luật tiếp cận thông tin và bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin sẽ làm tăng chi phí ngân sách nhà nước để các cơ quan thực hiện trách 

nhiệm công khai rộng rãi thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu cũng như 

chi phí phát sinh cho cả doanh nghiệp, cá nhân. Các chi phí này bao gồm: 

- Chi phí cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập, duy trì hạ tầng công 

nghệ thông tin; đặc biệt là chi phí cho việc thiết lập và duy trì trang thông tin 

điện tử của các cơ quan, tổ chức cung cấp, công khai thông tin; chi phí cho việc 

lưu trữ và cập nhật dữ liệu, thông tin; công khai thông tin rộng rãi; 

- Chi phí cho nhân lực thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin; chi phí cho 

việc giải quyết các yêu cầu cung cấp thông tin , chi phí cho việc theo dõi, đánh 

giá hằng năm việc thi hành Luật; 

- Chi phí tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chúng về quyền tiếp 

cận thông tin (chi phí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

in ấn các tờ rơi vì công chúng sẽ cần đươc̣ giáo duc̣ về quyền và nghiã vu ̣của 

họ liên quan đến thông tin);  



- Chi phí nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức nhà nước trong việc 

bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của cá nhân, tổ chức... (có thể công 

viêc̣ thưc̣ thi sẽ phải bắt đầu từ việc giáo duc̣ và hướng dâñ cụ thể cho những 

người trưc̣ tiếp cung cấp thông tin ttheo hình thức công khai rộng rãi thông tin 

và cung cấp thông tin theo yêu cầu).  

- Chi phí cho các biện pháp khác của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là hệ 

thống chính quyền địa phương trong việc triển khai các biện pháp thực thi Luật; 

- Chi phí về các trang thiết bị, các điều kiện vật chất khác; 

- Chi phí có thể phát sinh đối cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân do 

có các vụ khiếu nại, khiếu kiện  trong trường hợp người yêu cầu không thoả mãn 

với quyết định của cơ quan cung cấp thông tin. 

Tuy nhiên, nhiều khoản chi phí chỉ phát sinh trong những năm đầu khi bắt đầu 

thực hiện Luật và sẽ giảm trong các năm tiếp theo./. 


