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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản 

của con ngƣời, của công dân đã đƣợc ghi nhận trong Tuyên 

ngôn thế giới về nhân quyền của Liên hợp quốc n m      và 

Công ƣớc quốc tế về các quyền dân s  và ch nh tr  n m      

mà Việt Nam là thành viên  Cụ thể h a quy đ nh về quyền tiếp 

cận thông tin đƣợc ghi nhận t i  iều    Hiến pháp n m     , 

Quốc hội Việt Nam  h a  III đã ban hành Luật tiếp cận 

thông tin vào ngày    tháng   n m      để quy đ nh về việc 

th c hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; về nguyên 

tắc, trình t , thủ tục th c hiện quyền tiếp cận thông tin; về 

trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nƣớc trong việc bảo 

đảm th c hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân   

Luật tiếp cận thông tin liên quan tr c tiếp đến quyền của 

công dân và trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nƣớc t  

trung ƣơng đến đ a phƣơng trong việc bảo đảm th c hiện 

quyền tiếp cận thông tin của công dân   ể t o thuận lợi cho 

việc th c hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng 



cao nhận thức của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nƣớc 

trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, Vụ 

Pháp luật hình s  - hành ch nh, Bộ Tƣ pháp tổ chức biên so n 

cuốn “Hỏi đáp về Luật tiếp cận thông tin” trong đ  cung cấp 

nh ng thông tin cơ bản, quan tr ng của Luật thông qua hình 

thức là các câu hỏi - đáp về các vấn đề thuộc nội dung của 

Luật  

 ối tƣợng phục vụ của cuốn sách là các công dân với tƣ 

cách là chủ thể th c hiện quyền tiếp cận thông tin và các cán 

bộ, công chức, viên chức tham gia vào công tác cung cấp 

thông tin t i các cơ quan nhà nƣớc  Cuốn sách cũng là tài liệu 

h u  ch cho việc nghiên cứu, giảng d y và h c tập t i các cơ 

sở đào t o về luật và về quyền con ngƣời, quyền công dân  

Cuốn sách đƣợc biên so n lần đầu nên  hông tránh  hỏi 

nh ng thiếu s t, các tác giả và Nhà xuất bản rất mong nhận 

đƣợc ý  iến đ ng g p của các độc giả để cuốn sách đƣợc hoàn 

thiện hơn. 

     Hà Nội, tháng 12 năm 2017 

         NHÀ XUẤT BẢN TƢ PHÁP 



 

 

 

 

 

 

 

Phần 1 

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA  

CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN,  

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT, CÁC KHÁI NIỆM 

VÀ NGUYÊN TẮC TIẾP CẬN THÔNG TIN 

 

Luật tiếp cận thông tin điều chỉnh những vấn đề 

gì? Ý nghĩa, mục đích của việc ban hành Luật 

tiếp cận thông tin ở nƣớc ta? 

Trả lời: 

Luật tiếp cận thông tin tập trung vào việc giải quyết 

nh ng vấn đề liên quan nhằm bảo đảm một ngƣời dân bình 

thƣờng c  thể th c hiện quyền tiếp cận thông tin của mình, 

bao gồm các nguyên tắc, trình t , thủ tục th c hiện quyền tiếp 

cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nƣớc 
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trong việc bảo đảm th c hiện quyền tiếp cận thông tin của 

công dân và các biện pháp bảo đảm th c hiện quyền  

Việc ban hành Luật này là nhằm cụ thể h a  iều    Hiến 

pháp n m      về quyền tiếp cận thông tin của công dân, t o 

 huôn  hổ pháp lý để công dân th c hiện quyền tiếp cận 

thông tin của mình  Việc bảo đảm th c hiện quyền tiếp cận 

thông tin với tƣ cách là quyền cơ bản của công dân c  ý nghĩa 

làm tiền đề, điều  iện cho việc th c hiện các quyền, t  do dân 

chủ  hác của con ngƣời, của công dân mà Hiến pháp n m 

     đã quy đ nh, nhƣ: quyền tham gia quản lý nhà nƣớc và 

xã hội, quyền bầu cử, ứng cử, quyền biểu quyết  hi Nhà nƣớc 

tổ chức trƣng cầu ý dân, quyền  hiếu n i, quyền tố cáo, quyền 

t  do ngôn luận, t  do báo ch      ồng thời, s  ra đời của Luật 

tiếp cận thông tin còn là công cụ giúp phòng, chống tham 

nhũng; t o điều  iện để công dân tham gia quản lý nhà nƣớc 

và xã hội; t ng trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà 

nƣớc, g p phần nâng cao t nh công  hai, minh b ch, hiệu quả 

trong ho t động của các cơ quan nhà nƣớc, bao gồm các cơ 

quan lập pháp, hành pháp và tƣ pháp  

Trong đời sống thƣờng ngày, “thông tin” là một 

khái niệm rất rộng và có nhiều cách hiểu khác 

nhau. Vậy “thông tin” theo quy định của Luật 

tiếp cận thông tin đƣợc hiểu nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy đ nh t i  hoản    iều   Luật tiếp cận thông tin, 

thông tin là tin, d  liệu đƣợc chứa đ ng trong v n bản, hồ sơ, 

tài liệu c  sẵn, tồn t i dƣới d ng bản viết, bản in, bản điện tử, 
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tranh, ảnh, bản vẽ, b ng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các 

d ng  hác do cơ quan nhà nƣớc t o ra  

Nhƣ vậy, Luật này chỉ quy đ nh về các thông tin đƣợc 

chứa đ ng trong các v n bản, hồ sơ, tài liệu do cơ quan nhà 

nƣớc t o ra trong quá trình th c hiện chức n ng, nhiệm vụ của 

mình, mà  hông phải là thông tin n i chung, thông tin truyền 

miệng hay các thông tin do chủ thể ngoài nhà nƣớc t o ra  V  

dụ: phát ngôn t i cuộc h p của một nhà lãnh đ o cấp cao; hồ 

sơ  hách hàng của Công ty bảo hiểm nhân th     hông đƣợc 

coi là thông tin mà Luật tiếp cận thông tin điều chỉnh  

“Thông tin do cơ quan nhà nƣớc tạo ra” 

trong Luật tiếp cận thông tin đƣợc hiểu nhƣ thế 

nào?  

Trả lời: 

T i  hoản    iều   Luật tiếp cận thông tin giải th ch nội 

hàm của “thông tin do cơ quan nhà nƣớc t o ra” là tin, d  liệu 

đƣợc t o ra trong quá trình cơ quan nhà nƣớc th c hiện chức 

n ng, nhiệm vụ, quyền h n theo quy đ nh của pháp luật, đƣợc 

ngƣời c  thẩm quyền của cơ quan nhà nƣớc đ   ý, đ ng dấu 

hoặc xác nhận bằng v n bản  

Thông thƣờng, trong quá trình ho t động, mỗi cơ quan 

nhà nƣớc c  thể t o ra, nhận đƣợc và lƣu gi  rất nhiều lo i 

thông tin chứa đ ng trong các hồ sơ, tài liệu     c  thể là các 

tài liệu do ch nh cơ quan đ  t o ra, hoặc nhận đƣợc t  các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân  hác gửi tới để trao đổi thông tin, yêu 

cầu giải quyết công việc hoặc để triển  hai th c hiện một 

nhiệm vụ cụ thể   ể xác đ nh ch nh xác nội hàm của  hái 
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niệm “thông tin do cơ quan nhà nƣớc t o ra”, đồng thời gắn 

liền với trách nhiệm bảo đảm thông tin đ  thuộc về cơ quan 

nhà nƣớc và cơ quan đ  c  trách nhiệm bảo đảm t nh ch nh 

xác, ch nh thức của thông tin do mình t o ra, Luật  hẳng đ nh 

thông tin đ  là tin, d  liệu đƣợc t o ra trong quá trình cơ quan 

nhà nƣớc th c hiện chức n ng, nhiệm vụ, quyền h n theo quy 

đ nh của pháp luật và phải đƣợc ngƣời c  thẩm quyền của cơ 

quan nhà nƣớc đ   ý, đ ng dấu hoặc xác nhận bằng v n bản  

Việc  ý, đ ng dấu thể hiện rõ hồ sơ, tài liệu, v n bản đ  đã 

đƣợc cơ quan nhà nƣớc cụ thể ban hành ch nh thức, v  dụ: các 

quyết đ nh phê duyệt danh mục đầu tƣ,  ế ho ch, chiến lƣợc 

đã đƣợc ban hành, c   ý tên, đ ng dấu của cấp c  thẩm 

quyền  

Ngoài ra, quy đ nh này còn nhằm phân biệt với các 

trƣờng hợp thông tin do cơ quan nhà nƣớc trao đổi, trả lời 

 iến ngh , hỏi đáp của công dân về một vấn đề cụ thể liên 

quan tới lĩnh v c quản lý, chức n ng, nhiệm vụ của cơ quan 

đ , v  dụ: nội dung hƣớng dẫn về thủ tục đ ng  ý  ết hôn c  

yếu tố nƣớc ngoài, về nhận nuôi con nuôi, về cho thôi quốc 

t ch     ây là trƣờng hợp cơ quan nhà nƣớc trả lời phản ánh, 

 iến ngh  của công dân và để trả lời đƣợc thì cơ quan đ  phải 

nghiên cứu các quy đ nh của v n bản pháp luật cụ thể và tổng 

hợp thành nội dung để gửi tới công dân, nội dung trả lời đ  

 hông thuộc nội hàm của  hái niệm “thông tin do cơ quan nhà 

nƣớc t o ra” t i Luật tiếp cận thông tin  

Thế nào là “cung cấp thông tin do mình tạo ra”? 

“Đơn vị chủ trì tạo ra thông tin” đƣợc hiểu nhƣ 4.  



thế nào? 

Trả lời: 

Trong quá trình th c hiện chức n ng, nhiệm vụ, quyền 

h n của mình, cơ quan nhà nƣớc thƣờng tr c tiếp nắm gi     

nh m thông tin gồm: (i) thông tin do cơ quan nhà nƣớc đ  t o 

ra; (ii) thông tin nhận đƣợc t  cơ quan  hác cung cấp trong 

quá trình phối hợp ho t động (thông tin cơ quan nhà nƣớc 

 hông t o ra nhƣng đƣợc nắm gi  do quá trình th c hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc)   

Theo quy đ nh của Luật, về cơ bản, cơ quan nhà nƣớc c  

trách nhiệm tr c tiếp cung cấp thông tin do cơ quan mình (bao 

gồm cả trƣờng hợp cơ quan mình làm đầu mối) t o ra trong 

quá trình th c hiện chức n ng, nhiệm vụ, quyền h n  Tuy 

nhiên, đối với một số cơ quan t o ra thông tin nhƣng do t nh 

chất đặc biệt trong tổ chức và ho t động của mình nhƣ Quốc 

hội, Chủ t ch nƣớc, Ch nh phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân  hông thể t  mình cung cấp thông tin do mình t o ra 

thì sẽ do các cơ quan phục vụ đang nắm gi  thông tin của các 

cơ quan này cung cấp, nhƣ V n phòng Quốc hội, V n phòng 

Chủ t ch nƣớc, V n phòng Ch nh phủ, V n phòng Hội đồng 

nhân dân... 

Bên c nh đ , để bảo đảm thuận tiện cho công dân trong 

việc th c hiện quyền tiếp cận thông tin, giảm bớt chi ph  cho 

công dân, Luật quy đ nh trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, 

phƣờng, th  trấn (là cấp ch nh quyền gần dân nhất) bên c nh 

việc cung cấp các thông tin do mình t o ra thì còn c  trách 

nhiệm cung cấp các thông tin nhận đƣợc t  cơ quan  hác (do 

các cơ quan  hác t o ra và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã)   



Về “đơn v  chủ trì t o ra thông tin” quy đ nh trong d  

thảo Ngh  đ nh của Ch nh phủ quy đ nh chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật tiếp cận thông tin đƣợc hiểu là đơn v  đ  tham 

gia tr c tiếp vào quá trình t o ra thông tin đ  (tr c tiếp tham 

mƣu cho cấp c  thẩm quyền so n thảo v n bản, trình cấp c  

thẩm quyền  ý hoặc phê duyệt v n bản, hồ sơ, tài liệu) theo 

chức n ng, nhiệm vụ của đơn v  đ    

Ngoài việc tiếp cận thông tin theo quy định của 

Luật tiếp cận thông tin và các văn bản quy định 

chi tiết, ngƣời dân còn có thể tiếp cận thông tin 

theo quy định của những văn bản quy phạm pháp 

luật nào khác hay không? 

Trả lời: 

Trƣớc  hi c  Luật tiếp cận thông tin, t i các v n bản pháp 

luật trong t ng lĩnh v c cụ thể đã quy đ nh về việc công bố 

công  hai thông tin của cơ quan nhà nƣớc, nhƣ trong lĩnh v c 

đất đai, quy ho ch, xây d ng, nhà ở, ngân sách, tài ch nh, đầu 

tƣ, phòng chống tham nhũng    để công dân đƣợc tiếp cận   ể 

tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin theo nội 

dung, tinh thần mới của Hiến pháp n m      về quyền tiếp 

cận thông tin của công dân, Luật tiếp cận thông tin và các v n 

bản quy đ nh chi tiết đƣợc ban hành nhằm t o điều  iện thuận 

lợi cho ngƣời dân c  thể th c hiện tối đa quyền tiếp cận thông 

tin của mình cũng nhƣ t ng cƣờng trách nhiệm của cơ quan 

nhà nƣớc trong việc th c hiện các biện pháp bảo đảm th c 

hiện quyền tiếp cận thông tin   ồng thời, t i Luật đã quy đ nh 

nguyên tắc áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin ( iều   ), 
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theo đ , ngoài việc tiếp cận thông tin theo quy đ nh của Luật 

tiếp cận thông tin và các v n bản quy đ nh chi tiết thi hành 

Luật này, thì ngƣời dân còn c  thể tiếp cận thông tin theo quy 

đ nh của các luật  hác nếu các luật đ  c  quy đ nh về việc tiếp 

cận thông tin và  hông trái với nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp 

cận thông tin đƣợc quy đ nh t i  iều   Luật tiếp cận thông tin  

Bản án, các quyết định của Tòa án và hồ sơ các vụ 

việc sau khi có phán quyết của Tòa án, công văn 

của các cơ quan nhà nƣớc có là thông tin thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật tiếp cận thông tin hay 

không? 

Trả lời: 

Mặc dù Luật tiếp cận thông tin quy đ nh các cơ quan 

thuộc hệ thống tƣ pháp nhƣ Tòa án nhân dân, Viện  iểm sát 

nhân dân cũng là một trong các chủ thể c  trách nhiệm cung 

cấp thông tin, nhƣng cần lƣu ý rằng việc tiếp cận, cung cấp 

các thông tin mang t nh tƣ pháp (tức là thông tin c  liên quan 

đến việc xử lý các vụ việc tƣ pháp cụ thể, nhƣ bản án, quyết 

đ nh của Tòa án và hồ sơ các vụ việc sau  hi c  phán quyết 

của Tòa án) phải th c hiện theo quy đ nh của pháp luật tố tụng 

và các quy đ nh  hác c  liên quan  

Trên th c tế, các thông tin mang t nh tƣ pháp là lo i thông 

tin chiếm  hối lƣợng lớn trong số thông tin do các cơ quan 

này t o ra  Còn theo quy đ nh của Luật tiếp cận thông tin, 

trách nhiệm, trình t , thủ tục cung cấp thông tin của cơ quan 

tƣ pháp là áp dụng đối với nh ng thông tin mang t nh hành 
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ch nh, điều hành trong ho t động của các cơ quan tƣ pháp mà 

cơ quan tƣ pháp cần thiết công  hai cho công chúng (v  dụ về 

chức n ng, nhiệm vụ, quyền h n, quy trình giải quyết công 

việc liên quan đến ngƣời dân   ) hoặc ngƣời dân c  nhu cầu 

đƣợc cung cấp thông tin do liên quan đến việc th c hiện 

quyền, nghĩa vụ cụ thể của h   Do vậy, trong ho t động của 

Tòa án, Viện  iểm sát,  hi xác đ nh trách nhiệm cung cấp 

thông tin của các cơ quan tƣ pháp, cần phân biệt rõ thông tin 

nào thuộc ph m vi đƣợc cung cấp theo quy đ nh của Luật tiếp 

cận thông tin để áp dụng các quy đ nh pháp luật cho phù hợp, 

nhất là để bảo vệ nh ng thông tin cần phải gi  b  mật trong 

quy trình tố tụng  

Công v n của các cơ quan nhà nƣớc là nh ng tài liệu 

đƣợc t o ra trong quá trình cơ quan nhà nƣớc th c hiện chức 

n ng, nhiệm vụ, quyền h n theo quy đ nh của pháp luật, đã 

đƣợc ngƣời c  thẩm quyền của cơ quan nhà nƣớc đ   ý, đ ng 

dấu hoặc xác nhận bằng v n bản nên cũng là các thông tin 

thuộc ph m vi điều chỉnh của Luật tiếp cận thông tin  Tuy 

nhiên, các công v n này  hông phải là các thông tin phải đƣợc 

cơ quan nhà nƣớc công  hai rộng rãi; việc cung cấp công v n 

theo yêu cầu của công dân chỉ xảy ra  hi ngƣời yêu cầu nêu rõ 

nội dung công v n đ  c  liên quan đến việc th c hiện quyền, 

nghĩa vụ của h   Các công v n này là v n bản ch nh thức gi a 

các cơ quan nhà nƣớc với nhau hoặc gi a cơ quan nhà nƣớc 

với tổ chức, công dân, phát sinh trong quá trình th c hiện 

chức n ng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nƣớc    



Hồ sơ, tài liệu, biên bản các cuộc thảo luận phục 

vụ cho quá trình ra quyết định của cơ quan nhà 

nƣớc có phải là thông tin thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Luật tiếp cận thông tin không? 

Trả lời: 

Hồ sơ, tài liệu, biên bản các cuộc thảo luận phục vụ cho 

quá trình ra quyết đ nh của cơ quan nhà nƣớc chƣa phải là sản 

phẩm cuối cùng, chƣa đƣợc ngƣời c  thẩm quyền của cơ 

quan nhà nƣớc  ý, đ ng dấu hoặc xác nhận bằng v n bản  

Nh ng v n bản, hồ sơ, tài liệu còn đang trong quá trình chuẩn 

b , chƣa phải là thông tin ch nh thức thì cơ quan nhà nƣớc 

 hông c  nghĩa vụ phải cung cấp  Thậm ch , cơ quan nhà 

nƣớc  hông đƣợc cung cấp các thông tin  hông ch nh thống, 

 hông ch nh xác dẫn đến s  hiểu lầm của công chúng về quan 

điểm, ch nh sách của các cơ quan nhà nƣớc và c  thể việc 

cung cấp thông tin gây hậu quả  hông tốt cho xã hội  Theo 

quy đ nh t i  hoản   

 iều   Luật tiếp cận thông tin thì hồ sơ, tài liệu, biên bản 

 hông phải là thông tin thuộc ph m vi điều chỉnh của Luật 

tiếp cận thông tin  

Thế nào là “tiếp cận thông tin”, “cung cấp 

thông tin” theo quy định của Luật tiếp cận thông 

tin?  

Trả lời: 

Theo quy đ nh t i  hoản    iều   Luật tiếp cận thông tin, 

tiếp cận thông tin đƣợc hiểu là các biện pháp, phƣơng thức để 
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ngƣời dân biết đƣợc thông tin đ , bao gồm đọc, xem, nghe, 

ghi chép, sao chép, chụp thông tin. 

Theo quy đ nh t i  hoản    iều   Luật tiếp cận thông tin, 

cung cấp thông tin đƣợc hiểu là các biện pháp để cơ quan nhà 

nƣớc chuyển tải thông tin đến ngƣời dân, bao gồm việc cơ 

quan nhà nƣớc công  hai thông tin và cung cấp thông tin theo 

yêu cầu của công dân  

Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin đƣợc 

thực hiện theo những nguyên tắc nào? 

Trả lời: 

Quyền tiếp cận thông tin là một trong nh ng quyền cơ 

bản của công dân đƣợc Hiến pháp n m      ghi nhận  Thể 

chế h a nguyên tắc Hiến đ nh, Luật tiếp cận thông tin quy 

đ nh nguyên tắc m i công dân đều bình đẳng,  hông b  phân 

biệt đối xử trong việc th c hiện quyền tiếp cận thông tin 

( hoản    iều  )  Nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan 

nhà nƣớc trong việc cung cấp thông tin, Luật này cũng quy 

đ nh nguyên tắc thông tin đƣợc cung cấp phải ch nh xác, đầy 

đủ; việc cung cấp thông tin phải   p thời, minh b ch, thuận lợi 

cho công dân; đúng trình t , thủ tục theo quy đ nh của pháp 

luật ( hoản   và  hoản    iều  )   

Bên c nh đ , phù hợp với các nguyên tắc của Hiến pháp 

n m      về tôn tr ng, bảo vệ, bảo đảm quyền con ngƣời, 

quyền cơ bản của công dân, Luật tiếp cận thông tin quy đ nh 

nguyên tắc việc h n chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật 

đ nh và trong các trƣờng hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an 

ninh quốc gia, trật t , an toàn xã hội, đ o đức xã hội, sức  hỏe 
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của cộng đồng; việc th c hiện quyền tiếp cận thông tin của 

công dân  hông đƣợc xâm ph m lợi  ch quốc gia, dân tộc, 

quyền và lợi  ch hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của 

ngƣời  hác ( hoản   và  hoản    iều  )  

 ể bảo đảm m i công dân đƣợc t o điều  iện thuận lợi 

nhất trong việc th c hiện quyền tiếp cận thông tin của mình, 

nhất là đối với các đối tƣợng c  điều  iện  h   h n, Luật 

tiếp cận thông tin quy đ nh nguyên tắc: Nhà nƣớc t o điều 

 iện thuận lợi để ngƣời  huyết tật, ngƣời sinh sống ở  hu 

v c biên giới, hải đảo, miền núi, vùng c  điều  iện  inh tế - 

xã hội đặc biệt  h   h n th c hiện quyền tiếp cận thông tin 

( hoản    iều  )  

Luật tiếp cận thông tin có cơ chế nào bảo đảm 

việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của 

ngƣời khuyết tật, ngƣời sinh sống ở khu vực 

biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn; ngƣời mất hoặc chƣa đủ 

năng lực hành vi dân sự?  

Trả lời: 

Một trong nh ng nguyên tắc cơ bản của Luật tiếp cận 

thông tin là bảo đảm m i công dân đều bình đẳng,  hông b  

phân biệt đối xử trong việc th c hiện quyền tiếp cận thông tin  

Chính vì vậy, Luật quy đ nh trách nhiệm của Nhà nƣớc trong 

việc t o điều  iện thuận lợi để ngƣời  huyết tật, ngƣời sinh 

sống ở  hu v c biên giới, hải đảo, miền núi, vùng c  điều  iện 

 inh tế - xã hội đặc biệt  h   h n th c hiện quyền tiếp cận 
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thông tin ( hoản    iều  )  Trong trƣờng hợp công  hai thông 

tin, ngoài các hình thức công  hai thông tin quy đ nh t i 

 hoản    iều    của Luật, cơ quan nhà nƣớc phải xác đ nh 

hình thức công  hai thông tin phù hợp với  hả n ng, điều  iện 

tiếp cận thông tin của công dân ( hoản    iều   )  Trong 

trƣờng hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu, cơ quan nhà nƣớc 

cũng cần th c hiện các biện pháp hỗ trợ ngƣời yêu cầu cung 

cấp thông tin là ngƣời  huyết tật, ngƣời  hông biết ch , v  dụ 

nhƣ giúp h  điền các nội dung vào Phiếu yêu cầu cung cấp 

thông tin  Cơ quan cung cấp thông tin c  trách nhiệm đa d ng 

h a các hình thức, phƣơng thức cung cấp thông tin phù hợp 

với  hả n ng tiếp cận của ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin; 

bố tr  thiết b  nghe - nhìn và các thiết b  phụ trợ phù hợp với 

d ng và mức độ  huyết tật phù hợp với điều  iện th c tiễn của 

cơ quan, ƣu tiên cung cấp thông tin cho ngƣời  huyết tật theo 

quy đ nh pháp luật về tiếp cận thông tin và pháp luật về ngƣời 

 huyết tật  

Luật tiếp cận thông tin cũng quy đ nh việc bảo đảm quyền 

tiếp cận thông tin của nh m đối tƣợng là ngƣời mất n ng l c 

hành vi dân s , ngƣời c   h   h n trong nhận thức, làm chủ 

hành vi và ngƣời dƣới    tuổi  Theo đ , nh ng đối tƣợng này 

th c hiện quyền tiếp cận thông tin thông qua ngƣời đ i diện 

theo pháp luật, ngƣời giám hộ, tr  trƣờng hợp pháp luật liên 

quan c  quy đ nh  hác ( hoản   và  hoản    iều  )  

Trong trƣờng hợp Luật tiếp cận thông tin và 

các luật khác có quy định khác nhau về việc 

tiếp cận thông tin thì áp dụng quy định của 
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luật nào?  

Trả lời: 

Luật tiếp cận thông tin áp dụng chung cho việc tiếp cận 

thông tin của công dân  Tuy nhiên, nhằm t o điều  iện để 

ngƣời dân th c hiện tối đa quyền tiếp cận thông tin của mình, 

Luật tiếp cận thông tin cũng quy đ nh nguyên tắc áp dụng 

pháp luật: trong trƣờng hợp luật  hác c  quy đ nh về việc tiếp 

cận thông tin mà  hông trái với các nguyên tắc bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin quy đ nh t i  iều   của Luật tiếp cận 

thông tin thì đƣợc th c hiện theo quy đ nh của luật đ  ( iều 

16). 

Thông tin đã chuyển sang lƣu trữ thì tiếp 

cận theo cách thức nào? 

Trả lời: 

Theo quy đ nh của Luật lƣu tr  thì c  hai hình thức lƣu 

tr  là lƣu tr  cơ quan và lƣu tr  l ch sử  Trong thời h n    

n m  ể t  ngày công việc  ết thúc, hoặc trong thời h n    

tháng  ể t  ngày công trình đƣợc quyết toán đối với hồ sơ, tài 

liệu xây d ng cơ bản, thì hồ sơ, tài liệu đƣợc nộp vào lƣu tr  

cơ quan   ối với trƣờng hợp lƣu tr  l ch sử, trong thời h n    

n m  ể t  n m công việc  ết thúc, cơ quan, tổ chức thuộc 

Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lƣu tài liệu c  

trách nhiệm nộp lƣu tài liệu c  giá tr  bảo quản vĩnh viễn vào 

lƣu tr  l ch sử   

 ối với trƣờng hợp lƣu tr  cơ quan, Luật lƣu tr  quy 

đ nh ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức c n cứ quy đ nh của 
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Luật lƣu tr  và các quy đ nh  hác của pháp luật có liên quan 

quy đ nh việc sử dụng tài liệu lƣu tr  t i lƣu tr  cơ quan của 

cơ quan, tổ chức mình  Do đ , công dân c  thể sử dụng tài 

liệu lƣu tr  t i lƣu tr  cơ quan của cơ quan nhà nƣớc theo 

quy đ nh của Luật lƣu tr   Ngoài ra, công dân cũng c  thể 

tiếp cận tài liệu lƣu tr  cơ quan theo quy đ nh của Luật tiếp 

cận thông tin nếu th c hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy 

đ nh của Luật tiếp cận thông tin (công dân c  Phiếu yêu cầu 

cung cấp thông tin, tuân thủ các trình t , thủ tục tiếp cận 

thông tin, giới h n ph m vi thông tin đƣợc tiếp cận theo quy 

đ nh của Luật tiếp cận thông tin)   

D  thảo Ngh  đ nh quy đ nh chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật tiếp cận thông tin cũng quy đ nh việc tiếp cận thông tin 

đƣợc t o ra trƣớc ngày    tháng 7 n m      (trƣớc ngày Luật 

c  hiệu l c) đƣợc tiếp tục th c hiện theo quy đ nh của pháp 

luật ban hành trƣớc ngày Luật tiếp cận thông tin c  hiệu l c 

và phải bảo đảm phù hợp với quy đ nh t i  iều   của Luật  

Trƣờng hợp thông tin đã đƣợc chuyển sang lƣu tr  l ch 

sử thì đƣợc tiếp cận theo quy đ nh của Luật lƣu tr , do các 

thông tin lƣu tr  l ch sử c  s   hác biệt cơ bản, cần đƣợc 

điều chỉnh riêng với nh ng quy đ nh hết sức chặt chẽ nên 

 hông thuộc diện đƣợc tiếp cận theo các hình thức thông 

thƣờng nhƣ các lo i thông tin  hác đƣợc quy đ nh trong 

Luật tiếp cận thông tin   

Trƣờng hợp nhà báo tiếp cận thông tin phục 

vụ cho tác nghiệp báo chí thì thực hiện theo 

quy định của Luật tiếp cận thông tin hay Luật 
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báo chí? 

Trả lời: 

Báo ch  là cơ quan ngôn luận của cơ quan  ảng, cơ quan 

nhà nƣớc, tổ chức ch nh tr  - xã hội, tổ chức ch nh tr  xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là 

diễn đàn của Nhân dân  Báo ch  c  nhiệm vụ thông tin trung 

th c về tình hình đất nƣớc và thế giới phù hợp với lợi  ch của 

đất nƣớc và của Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, g p phần 

xây d ng và bảo vệ đƣờng lối, chủ trƣơng của  ảng, ch nh 

sách, pháp luật của Nhà nƣớc, thành t u của đất nƣớc và thế 

giới theo tôn chỉ, mục đ ch của cơ quan báo ch     Với vai trò 

nhƣ trên, Luật báo ch  c  nh ng quy đ nh riêng, hết sức chặt 

chẽ và đầy đủ để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến ho t 

động báo ch , trong đ  c  nh ng quy đ nh liên quan đến việc 

nhà báo tiếp cận thông tin để phục vụ cho tác nghiệp báo ch ; 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức c  liên quan trong việc cung 

cấp thông tin cho nhà báo, cơ quan báo ch   Trong  hi đ , 

Luật tiếp cận thông tin chỉ quy đ nh các vấn đề liên quan đến 

việc công dân th c hiện quyền tiếp cận thông tin để phục vụ 

cho mục đ ch cá nhân  Do đ , trong trƣờng hợp nhà báo tiếp 

cận thông tin phục vụ cho tác nghiệp báo ch  thì đƣợc th c 

hiện theo quy đ nh về cung cấp thông tin cho báo ch  t i Luật 

báo chí. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2 

THÔNG TIN ĐƢỢC TIẾP CẬN,  

KHÔNG ĐƢỢC TIẾP CẬN,  

THÔNG TIN ĐƢỢC TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN 

 

Công dân đƣợc tiếp cận những thông tin nào 

của cơ quan nhà nƣớc?  

Trả lời: 

Nhằm tối đa h a ph m vi thông tin đƣợc tiếp cận cũng 

nhƣ bảo đảm công  hai, minh b ch trong các quy đ nh của 

Luật, t i Luật tiếp cận thông tin quy đ nh rõ ph m vi các 

thông tin của cơ quan nhà nƣớc mà công dân đƣợc tiếp cận  

Theo đ , t i  iều   của Luật quy đ nh, 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  Bên c nh đ , công 

dân cũng đƣợc tiếp cận có điều kiện đối với nh ng thông tin 

quy đ nh t i  iều 7 Luật tiếp cận thông tin   
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Quy đ nh lo i tr  thông tin  hông đƣợc tiếp cận xuất phát 

t  nguyên tắc quyền tiếp cận thông tin là quyền c  giới h n  

Giới h n quan tr ng đối với quyền tiếp cận thông tin là ph m 

vi thông tin đƣợc tiếp cận  Ph m vi thông tin đƣợc tiếp cận 

lo i tr  các thông tin mà việc cung cấp c  thể gây h i đối với 

các lợi  ch quan tr ng mà Nhà nƣớc c  trách nhiệm bảo vệ 

nhƣ thông tin b  mật nhà nƣớc, thông tin mà việc cung cấp c  

thể gây nguy h i cho Nhà nƣớc, ảnh hƣởng xấu đến quốc 

phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật t , an toàn xã 

hội, đ o đức xã hội, sức  hỏe của cộng đồng; gây nguy h i 

đến t nh m ng, cuộc sống hoặc tài sản của ngƣời  hác; thông 

tin thuộc b  mật công tác; thông tin về cuộc h p nội bộ của cơ 

quan nhà nƣớc; tài liệu do cơ quan nhà nƣớc so n thảo cho 

công việc nội bộ     

Những thông tin nào của cơ quan nhà nƣớc 

mà công dân không đƣợc tiếp cận theo quy 

định của Luật tiếp cận thông tin? 

Trả lời: 

C n cứ nguyên tắc h n chế quyền công dân đƣợc quy 

đ nh t i  hoản    iều    Hiến pháp n m     
1
 và trên cơ sở 

rà soát hệ thống pháp luật về bảo vệ b  mật nhà nƣớc, bảo vệ 

                                           
1 Khoản    iều    Hiến pháp n m      quy đ nh: “Quyền con ngƣời, quyền 

công dân chỉ c  thể b  h n chế theo quy đ nh của luật trong trƣờng hợp cần thiết 

vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật t , an toàn xã hội, đ o đức xã hội, sức 

 hỏe của cộng đồng”  
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hồ sơ, tài liệu trong các v n bản pháp luật hiện hành, t i  iều 

  Luật tiếp cận thông tin quy đ nh các lo i thông tin mà công 

dân  hông đƣợc tiếp cận bao gồm: 

(i) Thông tin thuộc b  mật nhà nƣớc, bao gồm nh ng 

thông tin c  nội dung quan tr ng thuộc lĩnh v c ch nh tr , 

quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngo i,  inh tế,  hoa h c, 

công nghệ và các lĩnh v c  hác theo quy đ nh của luật. 

 ối với thông tin thuộc nh ng lo i trên, công dân  hông 

đƣợc tiếp cận, theo đ , cơ quan nhà nƣớc  hông công  hai 

thông tin để công dân tiếp cận hoặc nếu công dân yêu cầu cơ 

quan nhà nƣớc cung cấp thông tin thì yêu cầu của công dân sẽ 

b  t  chối  

Tuy nhiên,  hi thông tin thuộc b  mật nhà nƣớc đƣợc giải 

mật thì công dân đƣợc tiếp cận theo quy đ nh của Luật tiếp 

cận thông tin  Quy đ nh này cũng đã đặt ra nguyên tắc để sửa 

đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về bảo vệ b  mật nhà nƣớc 

hiện nay nhằm bảo đảm th c hiện đƣợc quyền tiếp cận thông 

tin sau giải mật và trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc phải 

cung cấp thông tin sau giải mật  

(ii) Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy h i đến lợi 

 ch của Nhà nƣớc, ảnh hƣởng xấu đến quốc phòng, an ninh 

quốc gia, quan hệ quốc tế, trật t , an toàn xã hội, đ o đức xã 

hội, sức  hỏe của cộng đồng; gây nguy h i đến t nh m ng, 

cuộc sống hoặc tài sản của ngƣời  hác; thông tin thuộc b  mật 

công tác; thông tin về cuộc h p nội bộ của cơ quan nhà nƣớc; 

tài liệu do cơ quan nhà nƣớc so n thảo cho công việc nội bộ   

Trong trƣờng hợp này, công dân  hông đƣợc tiếp cận 



thông tin nếu cơ quan nhà nƣớc qua phân t ch đánh giá thấy 

rằng việc cung cấp thông tin là c  h i đối với các lợi  ch hợp 

pháp mà Nhà nƣớc và pháp luật bảo vệ   

Những thông tin nào của cơ quan nhà nƣớc 

mà công dân có thể tiếp cận trong những điều 

kiện nhất định? 

Trả lời: 

 iều 7 Luật tiếp cận thông tin quy đ nh các trƣờng hợp 

thông tin của cơ quan nhà nƣớc mà công dân đƣợc tiếp cận c  

điều  iện, cụ thể là: 

(i) Thông tin liên quan đến b  mật  inh doanh đƣợc 

tiếp cận trong trƣờng hợp chủ sở h u b  mật  inh doanh 

đ  đồng ý;  

Theo quy đ nh của Luật sở h u tr  tuệ, b  mật  inh doanh 

là thông tin thu đƣợc t  ho t động đầu tƣ tài ch nh, tr  tuệ, 

chƣa đƣợc bộc lộ và c   hả n ng sử dụng trong kinh doanh. 

Tuy nhiên,  hông phải m i thông tin c  đặc điểm nhƣ trên 

đƣợc coi là thông tin b  mật  inh doanh đƣợc bảo hộ  Thông 

tin b  mật  inh doanh chỉ đƣợc bảo hộ nếu đáp ứng đủ các 

điều  iện theo quy đ nh của pháp luật về sở h u tr  tuệ và  hi 

đ , thông tin này sẽ đƣợc Nhà nƣớc bảo đảm  hông cung cấp 

nếu  hông c  s  đồng ý của chủ sở h u  

(ii) Thông tin liên quan đến b  mật đời sống riêng tƣ, b  

mật cá nhân đƣợc tiếp cận trong trƣờng hợp đƣợc ngƣời đ  

đồng ý;  
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(iii) Thông tin liên quan đến b  mật gia đình đƣợc tiếp cận 

trong trƣờng hợp đƣợc các thành viên gia đình đồng ý  

Các lo i thông tin nêu trên thuộc về các lo i b  mật đời 

sống riêng tƣ, b  mật cá nhân, b  mật gia đình đƣợc quy đ nh 

trong nhiều v n bản quy ph m pháp luật nhƣ Hiến pháp, Bộ 

luật dân s , Bộ luật hình s , Luật giao d ch điện tử, Luật bảo 

vệ sức  hỏe nhân dân    và là các thông tin đƣợc Nhà nƣớc 

bảo đảm  hông cung cấp cho bất  ỳ công dân nào  Tuy nhiên, 

nhằm tôn tr ng quyền của cá nhân đối với thông tin về b  mật 

đời sống riêng tƣ, b  mật cá nhân, b  mật gia đình, Luật tiếp 

cận thông tin quy đ nh trong trƣờng hợp c  s  đồng ý của cá 

nhân hoặc các thành viên gia đình thì các lo i thông tin này c  

thể đƣợc Nhà nƣớc cung cấp   

Cơ sở để xác định việc cung cấp thông tin liên 

quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng 

tƣ, bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà không 

cần sự đồng ý của chủ sở hữu/cá nhân/các thành viên 

gia đình là gì? 

Trả lời:  

Khoản    iều 7 Luật tiếp cận thông tin quy đ nh: trong 

quá trình th c hiện chức n ng, nhiệm vụ, quyền h n của mình, 

ngƣời đứng đầu cơ quan nhà nƣớc quyết đ nh việc cung cấp 

thông tin liên quan đến b  mật  inh doanh, đời sống riêng tƣ, 

b  mật cá nhân, b  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  hông cần c  s  đồng ý của chủ sở h u 

b  mật  inh doanh, cá nhân, các thành viên gia đình theo quy 
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đ nh t i  hoản   và  hoản    iều 7 Luật tiếp cận thông tin  

Quy đ nh này hƣớng đến việc ƣu tiên bảo vệ lợi  ch công 

cộng và sức  hỏe cộng đồng  Chỉ trong trƣờng hợp cần thiết 

vì lợi  ch công cộng và sức  hỏe cộng đồng, ngƣời c  thẩm 

quyền mới đƣợc quyết đ nh việc cung cấp thông tin liên quan 

đến các b  mật nêu trên mà  hông cần s  đồng ý của các chủ 

thể đƣợc nêu t i  hoản   và  hoản    iều 7 Luật tiếp cận 

thông tin. 

Bằng chứng thể hiện cá nhân/các thành viên 

trong gia đình đồng ý cung cấp thông tin liên 

quan đến cá nhân/gia đình là gì? Trƣờng hợp 

thông tin có liên quan đến bí mật gia đình thì có cần 

phải đƣợc tất cả các thành viên trong gia đình đồng ý 

không? 

Trả lời: 

Theo quy đ nh t i  hoản    iều 7 Luật tiếp cận thông tin, 

đối với thông tin liên quan đến b  mật đời sống riêng tƣ, b  

mật cá nhân thì công dân đƣợc tiếp cận  hi đƣợc ngƣời đ  

đồng ý   ối với thông tin liên quan đến b  mật gia đình thì 

công dân đƣợc tiếp cận  hi đƣợc các thành viên gia đình đồng 

ý  Tức là cần phải đƣợc tất cả các thành viên trong gia đình 

đồng ý  

S  đồng ý của cá nhân/các thành viên trong gia đình phải 

đƣợc thể hiện bằng v n bản  Do đ , d  thảo Ngh  đ nh của 

Ch nh phủ quy đ nh chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp 
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cận thông tin đã xây d ng Mẫu văn bản chấp thuận của cá 

nhân, tổ chức liên quan. 

V n bản chấp thuận phải thể hiện rõ nội dung: cá nhân là 

chủ sở h u thông tin liên quan đến b  mật đời sống riêng tƣ, b  

mật cá nhân hoặc là thành viên của gia đình c  thông tin liên 

quan đến b  mật gia đình đồng ý để ngƣời yêu cầu cung cấp 

thông tin đƣợc tiếp cận đối với thông tin nêu trên   

V n bản chấp thuận phải đƣợc xác nhận của Ủy ban  

nhân dân cấp xã nơi cá nhân là chủ sở h u thông tin liên quan 

đến b  mật đời sống riêng tƣ, b  mật cá nhân hoặc gia đình đ  

cƣ trú   

Trong trƣờng hợp thông tin liên quan đến bí 

mật kinh doanh có đồng chủ sở hữu thì có 

cần phải đƣợc tất cả các chủ sở hữu đồng ý 

cung cấp hay không?  

Trả lời: 

Theo quy đ nh t i  hoản    iều 7 Luật tiếp cận thông tin, 

công dân đƣợc tiếp cận đối với thông tin liên quan đến b  mật 

 inh doanh  hi chủ sở h u b  mật  inh doanh đ 
2
 đồng ý   

                                           
2 Theo  hoản    iều     Luật sở h u tr  tuệ n m      (sửa đổi, bổ sung 

n m     ): Chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tổ chức, cá nhân có được bí mật 

kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó. 

B  mật  inh doanh mà bên làm thuê, bên th c hiện nhiệm vụ đƣợc giao c  đƣợc 
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Trƣờng hợp thông tin liên quan đến b  mật  inh doanh c  

đồng chủ sở h u thì công dân chỉ đƣợc tiếp cận đối với b  mật 

 inh doanh đ   hi các đồng chủ sở h u đồng ý, tr  trƣờng 

hợp các chủ sở h u ủy quyền cho một chủ sở h u quyết đ nh 

việc đồng ý cung cấp thông tin  Cơ chế chấp thuận này nhằm 

bảo vệ quyền, lợi  ch hợp pháp của các chủ sở h u b  mật  inh 

doanh có liên quan. 

Cần lƣu ý, đây phải là các thông tin do các cơ quan nhà 

nƣớc quản lý trong các lĩnh v c c  liên quan tới b  mật  inh 

doanh t o ra và nắm gi , quản lý   ối với thông tin b  mật 

 inh doanh thuộc quản lý và sở h u của doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân mà các chủ thể này t  ý cung cấp thì th c hiện 

theo thỏa thuận dân s ,  hông th c hiện theo quy trình t i 

Luật này  

V n bản chấp thuận phải thể hiện rõ nội dung: cá nhân là 

chủ sở h u b  mật  inh doanh đồng ý để ngƣời yêu cầu cung 

cấp thông tin đƣợc tiếp cận đối với thông tin nêu trên   

Trong trƣờng hợp cá nhân là chủ sở h u c  v n bản chấp 

thuận thì v n bản chấp thuận phải đƣợc xác nhận của Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi cá nhân đ  cƣ trú   

Trong trƣờng hợp tổ chức, doanh nghiệp là chủ sở h u c  

v n bản chấp thuận thì ngƣời đ i diện cho tổ chức, doanh 

                                                                                               
trong  hi th c hiện công việc đƣợc thuê hoặc đƣợc giao thuộc quyền sở h u của 

bên thuê hoặc bên giao việc, tr  trƣờng hợp các bên c  thoả thuận  hác  

 



nghiệp đ   ý, đ ng dấu mà  hông cần xác nhận của Ủy ban 

nhân dân cấp xã   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 3 

CHỦ THỂ CUNG CẤP THÔNG TIN,  

CHỦ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ 

CỦA CÔNG DÂN TRONG TIẾP CẬN THÔNG TIN 

 



Tại sao Luật tiếp cận thông tin chỉ quy định 

về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin đối 

với công dân? Luật có cơ chế nào cho phép 

ngƣời nƣớc ngoài có thể tiếp cận thông tin không?  

Trả lời: 

 iều    Hiến pháp n m      quy đ nh quyền tiếp cận 

thông tin là của công dân  Do đ , để cụ thể h a ch nh xác, đầy 

đủ quyền tiếp cận thông tin của công dân đƣợc quy đ nh t i 

 iều    Hiến pháp n m     , Luật tiếp cận thông tin chỉ quy 

đ nh về việc th c hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân  

T i  hoản    iều   của Luật  hẳng đ nh: công dân thực hiện 

quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật này.  

Th c tế cho thấy, trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng 

sâu rộng và th c hiện chủ trƣơng mở rộng hợp tác, thu hút đầu 

tƣ nƣớc ngoài, một số lƣợng lớn nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đến  

Việt Nam làm  n, sinh sống, ngƣời Việt Nam đ nh cƣ ở nƣớc 

ngoài c  quốc t ch nƣớc ngoài về Việt Nam đầu tƣ,  inh 

doanh cũng c  nhu cầu đƣợc tiếp cận thông tin để bảo vệ các 

quyền và lợi  ch hợp pháp của mình  Do đ , theo quy đ nh 

của Luật tiếp cận thông tin, ngƣời nƣớc ngoài c  quyền tiếp 

cận các thông tin công  hai rộng rãi theo quy đ nh của Luật 

mà  hông b  giới h n  Riêng đối với các thông tin đƣợc cung 

cấp theo yêu cầu, nh ng ngƣời này chỉ đƣợc yêu cầu cung 

cấp nh ng thông tin có liên quan trực tiếp đến quyền và 

nghĩa vụ của họ ( hoản    iều    Luật tiếp cận thông tin)  

20.  



Trình t , thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin đối với ngƣời 

nƣớc ngoài cƣ trú t i Việt Nam đƣợc áp dụng theo các quy 

đ nh t i Chƣơng III Luật tiếp cận thông tin ( hoản    iều    

Luật tiếp cận thông tin)  

Tổ chức, doanh nghiệp có đƣợc tiếp cận thông 

tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin 

không? 

Trả lời: 

Nhằm cụ thể h a quy đ nh của Hiến pháp về quyền tiếp 

cận thông tin của công dân, Luật tiếp cận thông tin chỉ quy 

đ nh về việc th c hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, 

nguyên tắc, trình t , thủ tục th c hiện quyền tiếp cận thông 

tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan nhà nƣớc trong 

việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân  

 ối với tổ chức, doanh nghiệp, qua rà soát hệ thống pháp 

luật hiện hành cho thấy, hiện nay, các tổ chức, doanh nghiệp 

c  quyền tiếp cận các thông tin theo quy đ nh của pháp luật 

chuyên ngành
3
.  

                                           
3 Trong các lĩnh v c xây d ng, nhà ở, đất đai, môi trƣờng, tài nguyên,  hiếu n i, 

tố cáo    - là các lĩnh v c c  nhiều thông tin liên quan tới các cơ quan nhà nƣớc, 

tổ chức và cá nhân, pháp luật quy đ nh cụ thể chủ thể c  quyền tiếp cận thông tin 

trong các lĩnh v c này là “cơ quan, tổ chức, cá nhân” hoặc “tổ chức, cá nhân”, 

“cá nhân, tổ chức, tổ chức ch nh tr  - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đ i 

diện cộng đồng dân cƣ”, “cộng đồng dân cƣ trên đ a bàn”  Quy đ nh này mặc dù 

xác đ nh rõ chủ thể đƣợc tiếp cận thông tin, nhƣng th c tế đã bao quát tất cả các 

đối tƣợng trong xã hội và  hông giới h n tới bất  ỳ chủ thể nào   iều đ  c  

nghĩa m i cơ quan, tổ chức, cá nhân  hông phân biệt gi a công dân Việt Nam 
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 ối với các thông tin theo quy đ nh của Luật tiếp cận 

thông tin, c  thể thấy rằng các tổ chức, doanh nghiệp hoàn 

toàn c  thể tiếp cận đối với thông tin công bố công  hai   ối 

với thông tin đƣợc cung cấp theo yêu cầu, do việc cung cấp 

thông tin chỉ đƣợc th c hiện  hi c  yêu cầu hợp lệ của một cá 

nhân công dân cụ thể, nên trong trƣờng hợp tổ chức, doanh 

nghiệp c  nhu cầu tiếp cận một thông tin nhất đ nh, tổ chức, 

doanh nghiệp c  thể cử ngƣời đ i diện cho tổ chức, doanh 

nghiệp để yêu cầu cơ quan nhà nƣớc cung cấp thông tin theo 

các điều  iện, trình t , thủ tục quy đ nh t i Luật tiếp cận thông 

tin.  

Việc cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công 

dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh 

nghiệp đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

Trả lời:  

 ể t o thuận lợi tối đa cho công dân yêu cầu cung cấp 

thông tin, đồng thời, giảm tải cho cơ quan nhà nƣớc trong việc 

cung cấp thông tin cho nhiều ngƣời c  cùng yêu cầu cung cấp 

thông tin,  hoản    iều    Luật tiếp cận thông tin quy đ nh: 

công dân c  thể yêu cầu cung cấp thông tin thông qua tổ chức, 

đoàn thể, doanh nghiệp của mình trong trƣờng hợp nhiều 

ngƣời của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đ  cùng c  yêu cầu 

cung cấp thông tin giống nhau  

                                                                                               
với ngƣời nƣớc ngoài, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nƣớc    đều đƣợc tiếp cận 

thông tin trong các lĩnh v c này  
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D  thảo Ngh  đ nh của Ch nh phủ quy đ nh chi tiết và 

biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin đƣợc xây d ng theo 

hƣớng quy đ nh cụ thể nhƣ sau: 

- Việc yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua 

tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp (sau đây g i chung là tổ 

chức) đƣợc th c hiện trong trƣờng hợp nhiều ngƣời trong tổ 

chức c  cùng yêu cầu tiếp cận đối với thông tin giống nhau  

Tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin c  trách nhiệm cử ngƣời 

đ i diện để th c hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin  

- Ngƣời đ i diện c  trách nhiệm lập Danh sách nh ng 

ngƣời c  cùng yêu cầu cung cấp thông tin giống nhau, gửi 

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin  èm theo Danh sách nh ng 

ngƣời yêu cầu đến cơ quan c  trách nhiệm cung cấp thông tin 

và th c hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin theo quy đ nh  

Danh sách nh ng ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin phải 

c  đầy đủ các nội dung sau: H , tên; số chứng minh nhân dân 

hoặc thẻ c n cƣớc công dân/Hộ chiếu và lý do, mục đ ch của 

t ng ngƣời yêu cầu  

- Trình t , thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu cho 

công dân thông qua tổ chức đƣợc th c hiện theo quy đ nh t i 

Luật tiếp cận thông tin   

Những cơ quan nào có trách nhiệm cung cấp 

thông tin? 

Trả lời: 

 uất phát t  quan điểm chỉ đ o là Luật tiếp cận thông tin 

điều chỉnh mối quan hệ về tiếp cận thông tin gi a Nhà nƣớc 

và công dân, do đ , Luật này quy đ nh trách nhiệm của các cơ 
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quan nhà nƣớc, t  cơ quan lập pháp, hành pháp, đến cơ quan 

tƣ pháp, t  các cơ quan trung ƣơng đến các cơ quan ở đ a 

phƣơng (nhƣ Quốc hội, Uỷ ban thƣờng vụ Quốc hội, Hội 

đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, V n phòng Quốc 

hội; Chủ t ch nƣớc, V n phòng Chủ t ch nƣớc; Ch nh phủ, 

Thủ tƣớng Ch nh phủ; các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Ch nh phủ; các cơ quan đƣợc tổ chức theo ngành d c 

tr c thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Ch nh phủ; 

Tòa án nhân dân, Viện  iểm sát nhân dân các cấp; Kiểm toán 

nhà nƣớc; Hội đồng nhân dân các cấp; Uỷ ban nhân dân các 

cấp   ) trong việc cung cấp thông tin cho công dân  

Khoản    iều   Luật tiếp cận thông tin quy đ nh: 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 cơ quan nhà 

nước cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.  

 ối với Ủy ban nhân dân cấp xã, do Ủy ban nhân dân 

cấp xã là nơi tiếp nhận hầu hết các thông tin ch nh thức của 

các cơ quan nhà nƣớc cấp trên (nhƣ các chủ trƣơng, chính 

sách, v n bản pháp luật   ) và là cấp cơ sở gần với ngƣời dân 

nhất, là nơi cung cấp và giải đáp m i nhu cầu, vƣớng mắc cho 

ngƣời dân, nên để t o thuận lợi cho công dân và giảm chi ph  

tiếp cận thông tin cho công dân, Luật tiếp cận thông tin quy 

đ nh: ngoài trách nhiệm cung cấp thông tin do mình và do các 

cơ quan ở cấp mình t o ra, Ủy ban nhân dân cấp xã còn c  

trách nhiệm cung cấp thông tin do mình nhận được từ cơ 

quan khác để tr c tiếp th c hiện chức n ng, nhiệm vụ, quyền 

h n của mình, tr  trƣờng hợp quy đ nh t i  iều   của Luật 

này; đối với trƣờng hợp quy đ nh t i  iều 7 của Luật này thì 



cung cấp thông tin  hi c  đủ điều  iện theo quy đ nh ( hoản 

  và điểm h  hoản    

 iều   Luật tiếp cận thông tin)  

Trong trƣờng hợp cơ quan nhà nƣớc có các 

đơn vị tổ chức sự nghiệp công lập thì việc tiếp 

cận thông tin do các đơn vị này tạo ra và nắm 

giữ đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Quan điểm chỉ đ o xây d ng Luật tiếp cận thông tin là 

mở dần t ng bƣớc để bảo đảm t nh  hả thi và phù hợp với 

điều  iện th c tiễn của nƣớc ta, do đ , Luật chỉ tập trung quy 

đ nh trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan nhà 

nƣớc   

Do đ , đối với các tổ chức s  nghiệp d ch vụ công, đây là 

các tổ chức cũng t o ra và nắm gi  nh ng thông tin liên quan 

đến tình hình th c hiện nhiệm vụ, quản lý, sử dụng tài ch nh, 

ngân sách nhà nƣớc,  ết quả th c hiện ch nh sách, d  án lớn 

của Nhà nƣớc, các vấn đề liên quan đến tổ chức th c hiện 

d ch vụ công    là nh ng thông tin đƣợc ngƣời dân quan tâm 

và c  liên quan tr c tiếp đến quyền và lợi  ch của công dân  

Tuy nhiên, Luật tiếp cận thông tin  hông điều chỉnh việc cung 

cấp thông tin của các chủ thể này   

Việc cung cấp các thông tin của các tổ chức này (trong 

đ  c  đơn v  s  nghiệp công lập) đƣợc th c hiện theo quy 

đ nh của pháp luật liên quan và theo điều lệ, quy chế của các 

tổ chức đ   
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V  dụ: Luật giáo dục, Luật giáo dục đ i h c và các v n 

bản pháp luật liên quan đã quy đ nh trách nhiệm của các cơ sở 

giáo dục trong việc công  hai  ết quả  iểm đ nh chất lƣợng 

giáo dục, mức thu h c ph , lệ ph  tuyển sinh, chế độ tài ch nh, 

 ế toán,  iểm toán, thuế và công  hai tài ch nh    Luật phòng, 

chống tham nhũng cũng quy đ nh trách nhiệm của các cơ quan 

quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trong việc công  hai các 

thông tin về tuyển sinh, thi,  iểm tra, cấp v n bằng, chứng chỉ, 

công  hai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà 

nƣớc, việc thu, quản lý, sử dụng h c ph , lệ ph  tuyển sinh, các 

 hoản thu t  ho t động tƣ vấn, chuyển giao công nghệ, các 

 hoản hỗ trợ, đầu tƣ cho giáo dục và các  hoản thu  hác theo 

quy đ nh của pháp luật  

Nhƣ vậy, c  thể thấy, mặc dù Luật tiếp cận thông tin 

 hông quy đ nh việc cung cấp thông tin của các đơn v  s  

nghiệp công lập trong các lĩnh v c, nhƣng các tổ chức này 

vẫn phải th c hiện việc cung cấp thông tin theo các quy đ nh 

của pháp luật chuyên ngành  

Cơ quan nào chịu trách nhiệm trực tiếp cung 

cấp thông tin của Quốc hội, Chủ tịch nƣớc, 

Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân?  

Trả lời: 

Khoản    iều   Luật tiếp cận thông tin quy đ nh nguyên 

tắc: Cơ quan nhà nước trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung 

cấp thông tin do mình tạo ra. Tuy nhiên,  hoản này của Luật 

cũng quy đ nh một số cơ quan c  trách nhiệm tổ chức th c 
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hiện việc cung cấp thông tin do các cơ quan  hác t o ra, cụ 

thể là: 

(i) V n phòng Quốc hội c  trách nhiệm cung cấp thông 

tin do Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban 

thƣờng vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia t o ra và 

thông tin do mình t o ra; 

(ii) V n phòng Chủ t ch nƣớc c  trách nhiệm cung cấp 

thông tin do Chủ t ch nƣớc t o ra và thông tin do mình t o ra; 

(iii) V n phòng Ch nh phủ c  trách nhiệm cung cấp thông 

tin do Ch nh phủ, Thủ tƣớng Ch nh phủ t o ra và thông tin do 

mình t o ra; 

(iv) V n phòng  oàn đ i biểu Quốc hội c  trách nhiệm 

cung cấp thông tin do  oàn đ i biểu Quốc hội t o ra và thông 

tin do mình t o ra; 

(v) V n phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh c  trách 

nhiệm cung cấp thông tin do Hội đồng nhân dân, Thƣờng tr c 

Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh t o ra và thông tin do mình t o ra; 

(vi) V n phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c  trách nhiệm 

cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân, Chủ t ch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh t o ra và thông tin do mình t o ra; 

(vii) V n phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

cấp huyện c  trách nhiệm cung cấp thông tin do Hội đồng 

nhân dân, Thƣờng tr c Hội đồng nhân dân, các cơ quan của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ t ch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện t o ra và thông tin do mình t o ra  

(viii) Ủy ban nhân dân cấp xã c  trách nhiệm cung cấp 

cho công dân cƣ trú trên đ a bàn thông tin do mình và do các 



cơ quan ở cấp mình t o ra, thông tin do mình nhận đƣợc để 

tr c tiếp th c hiện chức n ng, nhiệm vụ, quyền h n; cung cấp 

cho công dân  hác thông tin này trong trƣờng hợp liên quan 

tr c tiếp đến quyền và lợi  ch hợp pháp của h   

Cơ quan nhà nƣớc thực hiện những phƣơng 

thức nào để công dân có thể tiếp cận thông 

tin? 

Trả lời: 

Theo quy đ nh t i  iều    Luật tiếp cận thông tin, công 

dân đƣợc tiếp cận thông tin bằng hai cách thức: một là, t  do 

tiếp cận thông tin đƣợc cơ quan nhà nƣớc công  hai; hai là, 

yêu cầu cơ quan nhà nƣớc cung cấp thông tin  

Theo đ , các cơ quan nhà nƣớc phải th c hiện hai phƣơng 

thức tƣơng ứng để công dân c  thể tiếp cận thông tin, đ  là 

công  hai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của 

công dân ( hoản    iều   Luật tiếp cận thông tin)   

Trình t , thủ tục công  hai thông tin và cung cấp thông 

tin theo yêu cầu của công dân đƣợc quy đ nh cụ thể t i 

Chƣơng II và Chƣơng III Luật tiếp cận thông tin  

Trong tiếp cận thông tin, công dân có những 

quyền và nghĩa vụ gì? 

Trả lời: 

Nhằm cụ thể h a quyền tiếp cận thông tin đã đƣợc 
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Hiến pháp n m      ghi nhận,  iều   Luật tiếp cận thông 

tin quy đ nh các quyền và nghĩa vụ của công dân trong tiếp 

cận thông tin, cụ thể là:  

Công dân c  các quyền sau: (i) đƣợc cung cấp thông tin 

đầy đủ, ch nh xác,   p thời; (ii)  hiếu n i,  hởi  iện, tố cáo 

hành vi vi ph m pháp luật về tiếp cận thông tin  

Bên c nh đ , công dân cũng c  các nghĩa vụ đối với Nhà 

nƣớc và xã hội trong việc th c hiện quyền tiếp cận thông tin, 

đ  là: (i) tuân thủ quy đ nh của pháp luật về tiếp cận thông 

tin; (ii)  hông làm sai lệch nội dung thông tin đã đƣợc cung 

cấp; và (iii)  hông xâm ph m quyền và lợi  ch hợp pháp của 

cơ quan, tổ chức hoặc của ngƣời  hác  hi th c hiện quyền 

tiếp cận thông tin  

Quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo trong tiếp 

cận thông tin đƣợc quy định nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Trong quá trình th c thi quyền tiếp cận thông tin, c  thể 

xảy ra trƣờng hợp cơ quan nhà nƣớc hoặc công chức cung cấp 

thông tin  hông th c hiện hoặc th c hiện  hông đúng quy 

đ nh của Luật tiếp cận thông tin, gây thiệt h i đến quyền, lợi 

 ch hợp pháp của cá nhân, tổ chức  Vì vậy, để bảo vệ quyền, 

lợi  ch hợp pháp của ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin, Luật 

tiếp cận thông tin của hầu hết các nƣớc trên thế giới đều quy 

đ nh cơ chế  hiếu n i,  hởi  iện  

Nhằm bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của công dân, Luật 

tiếp cận thông tin của nƣớc ta cũng quy đ nh ngƣời yêu cầu 
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cung cấp thông tin c  quyền  hiếu n i,  hởi  iện các cơ quan 

cung cấp thông tin t  cấp Bộ trở xuống và các cơ quan đầu 

mối cung cấp thông tin gồm V n phòng Quốc hội; V n phòng 

Chủ t ch nƣớc; V n phòng Ch nh phủ  

Các trƣờng hợp  hiếu n i,  hởi  iện liên quan tới việc 

th c hiện quyền tiếp cận thông tin c  thể là: ngƣời yêu cầu 

cung cấp thông tin b  t  chối cung cấp thông tin mà lý do t  

chối  hông phù hợp với các c n cứ quy đ nh t i Luật; thông 

tin đƣợc cung cấp  hông phải là thông tin mà ngƣời yêu cầu 

đề ngh ; thông tin đƣợc cung cấp  hông đầy đủ,  hông ch nh 

xác nhƣng  hông đƣợc cung cấp l i; quá thời h n xem xét, 

giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin mà chƣa đƣợc cung cấp 

thông tin hoặc chƣa nhận đƣợc thông báo của cơ quan đƣợc 

yêu cầu về lý do gia h n; ngƣời yêu cầu phải trả chi ph  tiếp 

cận thông tin trái với quy đ nh của pháp luật… 

Bên c nh đ , Luật cũng quy đ nh công dân c  quyền tố 

cáo về hành vi vi ph m pháp luật về tiếp cận thông tin ( hoản 

2  

 iều   )  Việc  hiếu n i,  hởi  iện, tố cáo trong việc tiếp cận 

thông tin đƣợc th c hiện theo quy đ nh của pháp luật về  hiếu 

n i,  hởi  iện, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành ch nh ( hoản 

3  iều    Luật tiếp cận thông tin)  

Luật đặt ra trách nhiệm bồi thƣờng trong 

thực hiện tiếp cận thông tin là cần thiết để 

tăng cƣờng trách nhiệm của cơ quan có trách 

nhiệm cung cấp thông tin và cán bộ đầu mối đối với 

nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân, là biện 
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pháp để công dân yêu cầu cơ quan nhà nƣớc bảo đảm 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi cơ quan nhà 

nƣớc có hành vi vi phạm.  Công dân có nghĩa vụ gì khi 

sử dụng thông tin đã tiếp cận? 

Trả lời: 

Khi nhận đƣợc thông tin đã tiếp cận, công dân phải sử 

dụng thông tin theo đúng lý do, mục đ ch  hi yêu cầu  Việc 

 iểm soát đối với quá trình sử dụng, quản lý, lƣu gi  thông tin 

của ngƣời yêu cầu  hông đƣợc pháp luật quy đ nh cụ thể và 

cũng  hông giao cho cơ quan nhà nƣớc nào theo dõi, đánh giá 

hoặc xử lý  Tuy nhiên, xuất phát t  các nguyên tắc bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin và các quy đ nh về các hành vi b  

cấm t i Luật, công dân phải bảo đảm sử dụng thông tin đƣợc 

cung cấp theo nhu cầu của mình, quản lý và  hai thác thông 

tin phù hợp và  hông vi ph m các hành vi b  nghiêm cấm, nhƣ 

sử dụng thông tin đã tiếp cận để chống l i Nhà nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá ho i ch nh sách đoàn  ết, 

  ch động b o l c; sử dụng thông tin đã đƣợc tiếp cận nhằm 

xúc ph m danh d , nhân phẩm, uy t n, gây  ỳ th  về giới, gây 

thiệt h i về tài sản của cá nhân, tổ chức  Do đ ,  hi công dân 

th c hiện một trong các hành vi vi ph m điều cấm thì sẽ b  xử 

lý tùy theo t nh chất, mức độ vi ph m  



Công dân có đƣợc sử dụng lại thông tin mình 

đã tiếp cận vào mục đích thƣơng mại hay 

không?  

Trả lời: 

Việc sử dụng thông tin đã tiếp cận vào mục đ ch thƣơng 

m i của công dân nếu  hông vi ph m một trong các hành vi 

b  nghiêm cấm t i  iều    Luật tiếp cận thông tin thì đƣợc 

chấp nhận  

Tuy nhiên, trong trƣờng hợp  hi công dân đ  th c hiện 

quyền tiếp cận thông tin thông qua hình thức yêu cầu cung 

cấp thông tin mà việc sử dụng vào mục đ ch thƣơng m i 

 hông đúng với mục đ ch yêu cầu đƣợc ghi trong Phiếu yêu 

cầu cung cấp thông tin thì công dân đ  phải ch u trách nhiệm 

đối với việc sử dụng sai mục đ ch của việc yêu cầu cung cấp 

thông tin.  

Công dân có phải trả phí tiếp cận thông tin 

không? 

Trả lời: 

Theo tinh thần của Luật tiếp cận thông tin là t o thuận lợi 

tối đa cho công dân đƣợc tiếp cận thông tin, bao gồm cả việc 

Nhà nƣớc bảo đảm m i chi ph  để công  hai thông tin, chỉ yêu 

cầu công dân trả chi ph  sao chụp thông tin đối với lo i thông 

tin cung cấp theo yêu cầu và phải mất chi ph  th c tế cho việc 

sao, chụp (việc sao, chụp bản điện tử  hông t nh chi ph )  

Theo đ , về nguyên tắc, việc cung cấp thông tin dù theo hình 
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thức công  hai hay cung cấp thông tin theo yêu cầu thì đều là 

trách nhiệm của Nhà nƣớc nhằm bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin của công dân  Nhà nƣớc cần phải bố tr  đủ  inh ph  

và các nguồn l c cần thiết để tổ chức th c hiện nhiệm vụ, 

trách nhiệm cung cấp thông tin  Việc cung cấp thông tin theo 

yêu cầu  hông đƣợc coi là một lo i d ch vụ công đƣợc t nh 

ph , lệ ph  hoặc theo nguyên tắc giá d ch vụ cho công dân   

Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp thông tin cho công 

dân, c  thể phát sinh các chi ph  ngoài chi ph  cấp thƣờng 

xuyên cho ho t động của cơ quan nhà nƣớc, nhƣ chi ph  in 

ấn, sao chép, chụp, gửi v n bản, hồ sơ, tài liệu qua đƣờng bƣu 

điện    Do đ , Luật quy đ nh ngƣời yêu cầu cung cấp thông 

tin phải trả chi ph  th c tế để in, sao, chụp, gửi thông tin 

( hoản    iều   )  Khoản chi ph  này là  hông đáng  ể, chỉ 

là chi ph  th c tế phát sinh t  việc in ấn, sao chụp và thanh 

toán ph  d ch vụ qua bƣu điện,  hông phải là  hoản tiền do cơ 

quan nhà nƣớc t  đặt ra để thu của ngƣời yêu cầu, cũng 

 hông phải là ph , lệ ph  theo quy đ nh của Luật ph  và lệ ph   

Chỉ trong một số trƣờng hợp cụ thể mà luật chuyên ngành 

quy đ nh việc yêu cầu cung cấp thông tin trong lĩnh v c đ  

phải trả ph  hoặc lệ ph  thì ngƣời yêu cầu mới phải th c hiện 

theo quy đ nh của luật đ   Khoản    iều    Luật tiếp cận 

thông tin quy đ nh: “Công dân được cung cấp thông tin 

không phải trả phí, lệ phí, trừ trường hợp luật khác có quy 

định”. T m l i, nếu công dân yêu cầu cung cấp thông tin theo 

trình t , thủ tục và ph m vi thông tin nhƣ Luật tiếp cận thông 

tin quy đ nh thì sẽ  hông phải trả bất  ỳ lo i ph , lệ ph  nào, 

nhƣng nếu công dân tiếp cận thông tin theo quy đ nh, trình t , 

thủ tục t i luật  hác mà luật đ  c  đòi hỏi ph , lệ ph  đối với 



thông tin đ  thì công dân vẫn phải trả ph , lệ ph  theo quy 

đ nh. 

Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong việc 

tiếp cận, cung cấp thông tin? 

Trả lời: 

Trong việc tiếp cận thông tin luôn c  hành vi của hai chủ 

thể là cơ quan nhà nƣớc/công chức, viên chức làm nhiệm vụ 

cung cấp thông tin và cá nhân, tổ chức tiếp cận thông tin   ể 

phòng ng a hành vi vi ph m pháp luật trong việc th c hiện 

quyền tiếp cận thông tin, Luật quy đ nh một số hành vi b  cấm 

đối với cả hai chủ thể n i trên  

Đối với công chức, viên chức làm nhiệm vụ cung cấp 

thông tin, hành vi b  nghiêm cấm gồm: cố ý cung cấp thông 

tin sai lệch,  hông đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp thông tin; 

hủy ho i; làm giả thông tin ( hoản    iều   )  

Đối với cả công chức, viên chức làm nhiệm vụ cung cấp 

thông tin và công dân tiếp cận thông tin, Nhà nƣớc ban hành 

Luật với một trong nh ng mục đ ch cơ bản là t o điều  iện 

cho ngƣời dân c  đƣợc nguồn thông tin ch nh thống, phục vụ 

cho nhu cầu của sản xuất,  inh doanh cũng nhƣ cuộc sống của 

h   Trên tinh thần này,  iều    của Luật quy đ nh nghiêm 

cấm việc cung cấp hoặc sử dụng thông tin để chống l i Nhà 

nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá ho i  hối đ i 

đoàn  ết dân tộc;   ch động b o l c ( hoản  ); cung cấp, sử 

dụng thông tin để xúc ph m danh d , nhân phẩm của cá nhân; 

uy t n của cơ quan, tổ chức ( hoản  )  
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Ngoài ra, nhằm bảo vệ công chức, viên chức  hi th c 

hiện trách nhiệm cung cấp thông tin cũng nhƣ bảo vệ công 

dân  hi th c hiện quyền tiếp cận thông tin, Luật quy đ nh 

nghiêm cấm hành vi cản trở, đe d a, trù dập ngƣời yêu cầu, 

ngƣời cung cấp thông tin ( hoản    iều   )  

Việc giám sát bảo đảm thực hiện quyền tiếp 

cận thông tin đƣợc quy định nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

 ể bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân đƣợc 

th c thi trong th c tiễn, cần c  cơ chế theo dõi, giám sát việc 

thi hành Luật này  Trên cơ sở đ , Luật quy đ nh cơ chế giám 

sát theo hai hƣớng: cơ chế giám sát c  t nh quyền l c của cơ 

quan nhà nƣớc c  thẩm quyền và cơ chế giám sát c  t nh xã 

hội của các thiết chế xã hội  hác  

Về cơ chế giám sát c  t nh quyền l c của cơ quan nhà 

nƣớc, Quốc hội là cơ quan c  thẩm quyền giám sát tối cao đối 

với việc th c thi Luật này   ể th c hiện chức n ng giám sát 

tối cao, hằng n m Quốc hội xem xét báo cáo của Ch nh phủ 

về tình hình th c hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân 

trong ph m vi cả nƣớc  Ở cấp độ đ a phƣơng, Hội đồng nhân 

dân là cơ quan c  thẩm quyền giám sát việc bảo đảm th c 

hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, tổ chức ở đ a 

phƣơng đ nh  ỳ   tháng và hàng n m; xem xét báo cáo của 

Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện  iểm sát nhân dân 

cùng cấp về tình hình th c hiện quyền tiếp cận thông tin trong 

ph m vi đ a phƣơng  Phƣơng thức giám sát của Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân đối với việc bảo đảm th c hiện quyền tiếp cận 
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thông tin đƣợc th c hiện theo quy đ nh t i Luật ho t động 

giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân  

Bên c nh các thiết chế giám sát mang t nh quyền l c nhƣ 

đã n i ở trên, Luật còn quy đ nh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức thành viên c  trách nhiệm giám sát xã hội việc 

bảo đảm th c hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân 

( hoản    iều   )  Việc giám sát này đƣợc th c hiện thông 

qua các hình thức nhƣ: nghiên cứu, xem xét v n bản của cơ 

quan c  thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi  ch hợp pháp, 

ch nh đáng của Nhân dân; tổ chức đoàn giám sát; thông qua 

ho t động của Ban thanh tra nhân dân đƣợc thành lập ở cấp 

xã, Ban giám sát đầu tƣ của cộng đồng; tham gia giám sát với 

cơ quan, tổ chức c  thẩm quyền  Việc giám sát của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đƣợc th c hiện 

theo quy đ nh t i Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Phần 4 

CÔNG KHAI THÔNG TIN 

 

Những thông tin nào cơ quan nhà nƣớc phải 

chủ động công khai rộng rãi để công dân tiếp 

cận? 

Trả lời: 

Nh ng thông tin cơ quan nhà nƣớc phải chủ động công 

 hai rộng rãi để công dân tiếp cận đƣợc quy đ nh t i  hoản   

 iều  7 Luật tiếp cận thông tin, bao gồm: 

- V n bản quy ph m pháp luật; v n bản hành ch nh c  giá 

tr  áp dụng chung; điều ƣớc quốc tế mà nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà  

Việt Nam là một bên; thủ tục hành ch nh, quy trình giải quyết 

công việc của cơ quan nhà nƣớc; 

- Thông tin phổ biến, hƣớng dẫn th c hiện pháp luật, chế 

độ, ch nh sách đối với nh ng lĩnh v c thuộc ph m vi quản lý 

của cơ quan nhà nƣớc; 
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- D  thảo v n bản quy ph m pháp luật theo quy đ nh của 

pháp luật về ban hành v n bản quy ph m pháp luật; nội dung 

và  ết quả trƣng cầu ý dân, tiếp thu ý  iến của Nhân dân đối 

với nh ng vấn đề thuộc thẩm quyền quyết đ nh của cơ quan 

nhà nƣớc mà đƣa ra lấy ý  iến Nhân dân theo quy đ nh của 

pháp luật; đề án và d  thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, 

chia đơn v  hành ch nh, điều chỉnh đ a giới hành ch nh; 

- Chiến lƣợc, chƣơng trình, d  án, đề án,  ế ho ch, quy 

ho ch phát triển  inh tế - xã hội của quốc gia, đ a phƣơng; 

quy ho ch ngành, lĩnh v c và phƣơng thức,  ết quả th c 

hiện; chƣơng trình,  ế ho ch công tác hằng n m của cơ 

quan nhà nƣớc; 

- Thông tin về d  toán ngân sách nhà nƣớc; báo cáo tình 

hình th c hiện ngân sách nhà nƣớc; quyết toán ngân sách nhà 

nƣớc; d  toán, tình hình th c hiện, quyết toán ngân sách đối 

với các chƣơng trình, d  án đầu tƣ xây d ng cơ bản sử dụng 

vốn ngân sách nhà nƣớc; thủ tục ngân sách nhà nƣớc; 

- Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ 

trợ phát triển ch nh thức và nguồn viện trợ phi ch nh phủ theo 

quy đ nh; thông tin về quản lý, sử dụng các  hoản cứu trợ, trợ 

cấp xã hội; quản lý, sử dụng các  hoản đ ng g p của Nhân 

dân, các lo i quỹ; 

- Thông tin về danh mục d  án, chƣơng trình đầu tƣ 

công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tƣ công, 

tình hình và  ết quả th c hiện  ế ho ch, chƣơng trình, d  án 

đầu tƣ công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy ho ch,  ế 

ho ch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phƣơng án bồi 

thƣờng, giải ph ng mặt bằng, tái đ nh cƣ liên quan đến d  án, 

công trình trên đ a bàn; 



- Thông tin về ho t động đầu tƣ, quản lý, sử dụng vốn nhà 

nƣớc t i doanh nghiệp; báo cáo đánh giá  ết quả ho t động và 

xếp lo i doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình th c hiện 

công  hai thông tin tài ch nh của doanh nghiệp và cơ quan 

nhà nƣớc đ i diện chủ sở h u; thông tin về tổ chức và ho t 

động của doanh nghiệp nhà nƣớc; 

- Thông tin về sản phẩm, hàng h a, d ch vụ c  tác động 

tiêu c c đến sức  hỏe, môi trƣờng;  ết luận  iểm tra, thanh 

tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trƣờng, sức  hỏe 

của cộng đồng, an toàn th c phẩm, an toàn lao động; 

- Thông tin về chức n ng, nhiệm vụ, quyền h n, cơ cấu tổ 

chức của cơ quan và của đơn v  tr c thuộc; nhiệm vụ, quyền 

h n của cán bộ, công chức tr c tiếp giải quyết các công việc 

của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nƣớc ban 

hành; 

- Báo cáo công tác đ nh  ỳ; báo cáo tài ch nh n m; thông 

tin thống  ê về ngành, lĩnh v c quản lý; cơ sở d  liệu quốc gia 

ngành, lĩnh v c; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và  ết quả 

chƣơng trình, đề tài  hoa h c; 

- Danh mục thông tin phải đƣợc công  hai theo quy đ nh 

của Luật tiếp cận thông tin; tên, đ a chỉ, số điện tho i, số fax, 

đ a chỉ thƣ điện tử của cơ quan nhà nƣớc hoặc ngƣời làm đầu 

mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; 

- Thông tin liên quan đến lợi  ch công cộng, sức  hỏe của 

cộng đồng; 

- Thông tin về thuế, ph , lệ ph ; 



- Thông tin khác phải đƣợc công  hai theo quy đ nh của 

pháp luật  

Các thông tin nêu trên hầu hết là nh ng thông tin đã đƣợc 

các v n bản quy ph m pháp luật (các đ o luật) chuyên ngành 

quy đ nh phải đƣợc công  hai  Luật tiếp cận thông tin quy 

đ nh trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc phải công  hai các 

lo i thông tin nêu trên để t o điều  iện cho ngƣời dân dễ dàng 

tiếp cận thông tin nhằm phục vụ cho nhu cầu trong cuộc sống 

của công dân, trong đời sống sinh ho t, sản xuất     ồng thời, 

việc công  hai thông tin một cách chủ động và t ch c c t  

ph a các cơ quan nhà nƣớc t o ra thông tin, nắm gi  thông tin 

sẽ làm giảm gánh nặng hành ch nh của các cơ quan nhà nƣớc 

trong việc xử lý các Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin cũng 

nhƣ trong việc trả lời nh ng câu hỏi và yêu cầu thông thƣờng 

của công dân do thiếu thông tin, thiếu hiểu biết về ho t động 

của các cơ quan nhà nƣớc  Kinh nghiệm các nƣớc cho thấy, 

 hi các thông tin đƣợc công  hai rộng rãi càng nhiều thì số 

lƣợng các yêu cầu tiếp cận thông tin của công dân sẽ càng 

giảm đi. 

Trong trƣờng hợp thông tin không thuộc 

loại thông tin phải đƣợc công khai mà cơ 

quan nhà nƣớc nhận thấy việc công khai 

thông tin là cần thiết thì cơ quan nhà nƣớc có thể 

công khai hay không? 
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Trả lời: 

Khoản    iều  7 Luật tiếp cận thông tin quy đ nh: ngoài 

thông tin cơ quan nhà nƣớc phải công  hai đã đƣợc liệt  ê 

trong Luật, c n cứ vào điều  iện th c tế, cơ quan nhà nƣớc 

chủ động công khai thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm 

giữ. Quy đ nh này nhằm t ng cƣờng trách nhiệm của cơ quan 

nhà nƣớc trong việc chủ động công  hai các thông tin, t  đ  

sẽ giảm tải việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân, 

giảm chi ph  hành ch nh cũng nhƣ chi ph  tiếp cận thông tin 

cho ngƣời dân  

Bên c nh đ ,  hoản    iều 7 Luật tiếp cận thông tin quy 

đ nh: trong quá trình th c hiện chức n ng, nhiệm vụ, quyền 

h n của mình, ngƣời đứng đầu cơ quan nhà nƣớc quyết đ nh 

việc cung cấp thông tin liên quan đến b  mật  inh doanh, đời 

sống riêng tƣ, b  mật cá nhân, b  mật gia đình trong trƣờng 

hợp cần thiết vì lợi  ch công cộng, sức  hỏe của cộng đồng 

theo quy đ nh của luật c  liên quan mà  hông cần c  s  đồng 

ý theo quy đ nh t i  hoản   và  hoản    iều 7 Luật tiếp cận 

thông tin.  

Nhƣ vậy, trong trƣờng hợp thông tin  hông thuộc lo i 

thông tin phải đƣợc công  hai mà cơ quan nhà nƣớc nhận thấy 

việc công  hai thông tin là cần thiết thì cơ quan nhà nƣớc c  

thể công  hai thông tin đ  theo các quy đ nh nêu trên  

Trƣờng hợp thông tin phải đƣợc công khai 

rộng rãi có liên quan đến nhiều cơ quan thì cơ 

quan nào có trách nhiệm công khai thông tin? 

Trả lời: 
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 iều   Luật tiếp cận thông tin đã quy đ nh rõ ph m vi và 

trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan nhà nƣớc  Cụ thể, 

cơ quan nhà nƣớc c  trách nhiệm cung cấp thông tin do mình 

t o ra, tr  trƣờng hợp thông tin công dân  hông đƣợc tiếp cận 

và thông tin công dân đƣợc tiếp cận c  điều  iện theo quy 

đ nh của Luật tiếp cận thông tin (tr  Ủy ban nhân dân cấp xã)  

Nhƣ vậy, theo quy đ nh nêu trên, trong trƣờng hợp thông 

tin c  liên quan đến nhiều cơ quan thì cần xác đ nh cơ quan 

nào là cơ quan t o ra thông tin và cơ quan đ  c  trách nhiệm 

công  hai thông tin rộng rãi theo quy đ nh của pháp luật  

 ồng thời, t i  hoản    iều   Luật tiếp cận thông tin quy 

đ nh: “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”. Theo đ , c  thể c n cứ vào 

quy đ nh trên để xác đ nh cơ quan t o ra thông tin là cơ quan 

 ý, đ ng dấu hoặc xác nhận bằng v n bản đối với thông tin 

đ   

Bên c nh đ , việc công  hai thông tin còn phải c n cứ 

vào quy đ nh của pháp luật trong t ng lĩnh v c  Trƣờng hợp 

pháp luật c  quy đ nh các cơ quan liên quan đều c  trách 

nhiệm công  hai thông tin thì ngoài cơ quan t o ra thông tin, 

nh ng cơ quan c  liên quan cũng c  trách nhiệm công  hai 

thông tin rộng rãi  



“Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” 

không đáp ứng định nghĩa về “thông tin do cơ 

quan nhà nƣớc tạo ra”, nhƣng vẫn phải đƣợc 

công khai rộng rãi. Tại sao?  

Trả lời: 

Một trong nh ng lo i thông tin phải đƣợc công  hai theo 

quy đ nh t i  iều  7 Luật tiếp cận thông tin là “Dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật” (điểm c  hoản 1). 

Hiện nay, Luật ban hành v n bản quy ph m pháp luật  

n m      c  nhiều quy đ nh liên quan đến việc công  hai d  

thảo v n bản quy ph m pháp luật, v  dụ nhƣ: đối với d  án 

luật, pháp lệnh, ngh  quyết của Quốc hội thì trong quá trình 

so n thảo v n bản, cơ quan, tổ chức, đ i biểu Quốc hội chủ trì 

so n thảo phải lấy ý  iến đối tƣợng ch u s  tác động tr c tiếp 

của v n bản và cơ quan, tổ chức c  liên quan; đ ng tải toàn 

v n d  thảo v n bản và tờ trình trên cổng thông tin điện tử 

quy đ nh t i điểm a  hoản    iều    Luật ban hành v n bản 

quy ph m pháp luật và của cơ quan, tổ chức chủ trì so n thảo 

trong thời gian  t nhất là    ngày, tr  nh ng v n bản đƣợc ban 

hành theo trình t , thủ tục rút g n, để các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân g p ý  iến  Trong thời gian d  thảo đang đƣợc lấy ý 

 iến, nếu cơ quan chủ trì so n thảo chỉnh lý l i d  thảo v n 

bản mà  hác với d  thảo đã đ ng tải trƣớc đ  thì phải đ ng l i 

d  thảo v n bản đã đƣợc chỉnh lý ( hoản    iều  7 Luật ban 

hành v n bản quy ph m pháp luật)  Tƣơng t , cơ quan chủ trì 

so n thảo d  thảo Ngh  đ nh cũng c  trách nhiệm tổ chức lấy 

ý  iến, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý d  thảo, xây d ng tờ 
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trình, báo cáo giải trình, tiếp thu ý  iến g p ý về d  thảo và 

đ ng tải các tài liệu này trên Cổng thông tin điện tử của Ch nh 

phủ và cổng thông tin điện tử của cơ quan chủ trì so n thảo 

(điểm c  hoản    iều    Luật ban hành v n bản quy ph m 

pháp luật)    

Nhƣ vậy, c  thể thấy tuy d  thảo v n bản quy ph m pháp 

luật  hông đáp ứng đƣợc đ nh nghĩa về “thông tin do cơ quan 

nhà nƣớc t o ra” (là v n bản ch nh thức, đƣợc  ý, đ ng dấu 

hoặc xác nhận của ngƣời c  thẩm quyền) nhƣng cần phải 

đƣợc công  hai trong các trƣờng hợp nhất đ nh theo quy đ nh 

của Luật ban hành v n bản quy ph m pháp luật để t o điều 

 iện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đối tƣợng ch u 

s  tác động tr c tiếp của v n bản tham gia đ ng g p ý  iến 

ngay trong quá trình so n thảo, g p phần bảo đảm t nh công 

 hai, minh b ch trong quá trình xây d ng v n bản quy ph m 

pháp luật, cũng nhƣ bảo đảm t nh  hả thi, t nh đồng thuận với 

các quy đ nh của v n bản sau  hi đƣợc ban hành   ây là 

ngo i lệ duy nhất của ph m vi thông tin thuộc ph m vi điều 

chỉnh của Luật tiếp cận thông tin, là thông tin đã đƣợc t o ra, 

thông tin ch nh thống   

Luật tiếp cận thông tin quy định về thời điểm 

công khai thông tin nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Thời điểm công  hai thông tin đƣợc quy đ nh t i  hoản   

 iều    Luật tiếp cận thông tin  Theo đ , thời điểm công  hai 

thông tin đối với t ng lĩnh v c đƣợc th c hiện theo quy đ nh 

của pháp luật c  liên quan   
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Quy đ nh trên cũng xuất phát t  nguyên tắc Luật tiếp cận 

thông tin áp dụng chung cho việc tiếp cận thông tin của công 

dân, trƣờng hợp luật  hác c  quy đ nh về việc tiếp cận thông 

tin mà  hông trái với quy đ nh t i  iều   của Luật tiếp cận 

thông tin thì đƣợc th c hiện theo quy đ nh của luật đ   Quy 

đ nh trên của Luật nhằm bảo đảm t nh phù hợp, thống nhất 

gi a quy đ nh của Luật tiếp cận thông tin với các v n bản quy 

ph m pháp luật  hác, cũng nhƣ phù hợp với t ng lo i thông 

tin trong t ng lĩnh v c  Về th c tiễn, trƣớc  hi Luật tiếp cận 

thông tin đƣợc ban hành, hệ thống pháp luật đã c  nhiều v n 

bản quy đ nh về việc công  hai thông tin, trong đ  quy đ nh 

cụ thể thời điểm công  hai thông tin  Do đ , thời điểm công 

 hai các lo i thông tin này sẽ đƣợc áp dụng theo quy đ nh của 

pháp luật hiện hành  V  dụ: theo điểm a  hoản    iều    Luật 

đất đai n m     , việc công bố công  hai quy ho ch,  ế 

ho ch sử dụng đất “được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, 

phê duyệt”; theo khoản    iều    Luật ban hành v n bản quy 

ph m pháp luật n m     , “Chủ tịch nước công bố luật, pháp 

lệnh chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày luật, pháp lệnh được 

thông qua”… 

Bên c nh đ , Luật tiếp cận thông tin cũng c  quy đ nh 

điều chỉnh trong trƣờng hợp pháp luật hiện hành chƣa c  quy 

đ nh cụ thể về thời điểm công  hai thông tin  Khoản    iều 

   của Luật quy đ nh: “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”. 



Các hình thức công khai thông tin rộng rãi? 

Có nên áp dụng đồng thời các hình thức 

không?  

Trả lời: 

 ể t o điều  iện cho ngƣời dân dễ dàng tiếp cận thông tin 

và để c  c n cứ cho cơ quan nhà nƣớc th c hiện trách nhiệm 

công khai thông tin, bên c nh việc quy đ nh các lo i thông tin 

cơ quan nhà nƣớc c  trách nhiệm công  hai, Luật tiếp cận 

thông tin còn quy đ nh các hình thức công  hai thông tin 

( hoản    iều   ), bao gồm: 

-   ng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện 

tử của cơ quan nhà nƣớc; 

- Công  hai trên phƣơng tiện thông tin đ i chúng; 

-   ng Công báo; 

- Niêm yết t i trụ sở cơ quan nhà nƣớc và các đ a điểm 

khác; 

- Thông qua việc tiếp công dân, h p báo, thông cáo báo 

ch , ho t động của ngƣời phát ngôn của cơ quan nhà nƣớc 

theo quy đ nh của pháp luật; 

- Các hình thức  hác thuận lợi cho công dân do cơ quan 

c  trách nhiệm công  hai thông tin xác đ nh  

Theo quy đ nh t i  hoản    iều    Luật tiếp cận thông 

tin, trƣờng hợp pháp luật c  quy đ nh về hình thức công  hai 

đối với thông tin cụ thể thì áp dụng quy đ nh đ   Trƣờng hợp 

pháp luật  hông quy đ nh cụ thể hình thức công  hai thông tin 

thì c n cứ vào điều  iện th c tế, cơ quan nhà nƣớc c  trách 

nhiệm cung cấp thông tin c  thể l a ch n một hoặc một số 
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hình thức công  hai thông tin quy đ nh t i Luật tiếp cận thông 

tin bảo đảm để công dân tiếp cận đƣợc thông tin  

Bên c nh đ , trong quá trình công  hai thông tin, cơ quan 

c  trách nhiệm cung cấp thông tin cần c n cứ vào đối tƣợng 

tiếp cận, nội dung thông tin và điều  iện th c tiễn của cơ quan 

cũng nhƣ đặc điểm ở đ a phƣơng để quyết đ nh hình thức 

công  hai thông tin cho phù hợp, bảo đảm tiết  iệm, hiệu quả, 

tránh lãng ph  mà  hông áp dụng đồng thời tất cả các hình 

thức công  hai thông tin nêu trên  

Cơ quan nhà nƣớc phải công khai những 

thông tin nào trên cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử?  

Trả lời: 

Nh ng thông tin mà cơ quan nhà nƣớc phải công  hai 

trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử đƣợc quy 

đ nh t i  hoản    iều    Luật tiếp cận thông tin, bao gồm: 

- V n bản quy ph m pháp luật; điều ƣớc quốc tế mà nƣớc 

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

quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành ch nh, quy 

trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nƣớc; 

- Thông tin phổ biến, hƣớng dẫn th c hiện pháp luật, chế 

độ, ch nh sách đối với nh ng lĩnh v c thuộc ph m vi quản lý 

của cơ quan nhà nƣớc; 

- Chiến lƣợc, chƣơng trình, d  án, đề án,  ế ho ch, quy 
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ho ch phát triển  inh tế - xã hội của quốc gia, đ a phƣơng; 

quy ho ch ngành, lĩnh v c và phƣơng thức,  ết quả th c 

hiện; chƣơng trình,  ế ho ch công tác hằng n m của cơ 

quan nhà nƣớc; 

- Thông tin về danh mục d  án, chƣơng trình và  ết quả 

th c hiện đầu tƣ công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn 

đầu tƣ công, các nguồn vốn vay; 

- Thông tin về chức n ng, nhiệm vụ, quyền h n, cơ cấu tổ 

chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn v  tr c thuộc; đ a 

chỉ, số điện tho i, số fax, đ a chỉ thƣ điện tử của cơ quan nhà 

nƣớc, ngƣời làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông 

tin; 

- Báo cáo tài ch nh n m; thông tin thống  ê về ngành, lĩnh 

v c quản lý; thông tin về danh mục và  ết quả chƣơng trình, 

đề tài  hoa h c; 

- Danh mục thông tin phải đƣợc công  hai, trong đ  phải 

nêu rõ đ a chỉ, hình thức, thời điểm, thời h n công  hai đối 

với t ng lo i thông tin; 

- Các thông tin nếu xét thấy cần thiết vì lợi  ch công cộng, 

sức  hỏe của cộng đồng; 

- Các thông tin  hác mà pháp luật quy đ nh phải đ ng trên 

cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử  

Ngoài các thông tin nêu trên, theo quy đ nh t i  hoản   

 iều    Luật tiếp cận thông tin, c n cứ vào điều  iện th c tế, 



cơ quan nhà nƣớc chủ động đ ng tải thông tin khác do mình tạo 

ra trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử  

Trƣờng hợp cơ quan nhà nƣớc chƣa có cổng 

thông tin điện tử và trang thông tin điện tử thì 

công khai thông tin bằng hình thức nào?  

Trả lời: 

Trên th c tế tình hình xây d ng và vận hành cổng thông 

tin điện tử, trang thông tin điện tử c  s   hác biệt rất lớn gi a 

các cơ quan nhà nƣớc ở các cấp  hác nhau  Ch nh vì vậy, Luật 

tiếp cận thông tin c  nh ng quy đ nh riêng để áp dụng đối với 

t ng trƣờng hợp cụ thể  Theo đ , việc công  hai thông tin trên 

cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử t i các tỉnh, 

thành phố tr c thuộc trung ƣơng đƣợc th c hiện theo  ế ho ch 

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

( hoản    iều   )  Trƣờng hợp cơ quan nhà nƣớc chƣa c  

cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử thì c n cứ vào 

điều  iện th c tế, cơ quan nhà nƣớc c  trách nhiệm công  hai 

thông tin bằng hình thức th ch hợp  hác ( hoản    iều   )  

Cơ quan nhà nƣớc có đƣợc phép quyết định 

việc công khai thông tin trên các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng hay không? Việc công 

khai thông tin trên báo chí đƣợc thực hiện theo quy 

định của Luật tiếp cận thông tin hay Luật báo chí? 

Trả lời: 
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Công  hai thông tin trên các phƣơng tiện thông tin đ i 

chúng là một trong nh ng hình thức công  hai thông tin đƣợc 

quy đ nh t i điểm b  hoản    iều    Luật tiếp cận thông tin, 

Khoản    iều    của Luật quy đ nh cụ thể việc công  hai 

thông tin đối với hình thức này nhƣ sau: cơ quan nhà nƣớc 

cung cấp thông tin c  trách nhiệm cung cấp đầy đủ, ch nh xác, 

  p thời cho cơ quan thông tin đ i chúng nh ng thông tin theo 

quy đ nh của pháp luật phải đƣợc công  hai trên phƣơng tiện 

thông tin đ i chúng  Theo quy đ nh t i  hoản    iều này, 

việc đ ng, phát thông tin trên báo ch  th c hiện theo quy 

đ nh của pháp luật về báo ch   Khi đ ng, phát thông tin, cơ 

quan thông tin đ i chúng phải bảo đảm t nh đầy đủ, ch nh 

xác,   p thời của thông tin  

Trong trƣờng hợp nào thì cơ quan nhà nƣớc 

phải công khai thông tin bằng hình thức niêm 

yết? 

Trả lời: 

Theo quy đ nh t i  iều    Luật tiếp cận thông tin, việc 

công  hai thông tin bằng hình thức niêm yết đƣợc th c hiện 

theo quy đ nh của pháp luật  Chẳng h n, Luật ban hành v n 

bản quy ph m pháp luật quy đ nh về việc niêm yết v n bản 

quy ph m pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Luật phòng, chống tham nhũng và Luật đất đai quy đ nh về 

việc niêm yết thông báo thu hồi đất vì mục đ ch quốc phòng, 

an ninh    Do vậy, trong quá trình th c hiện công  hai thông 

tin, cơ quan nhà nƣớc c  trách nhiệm rà soát các v n bản quy 

ph m pháp luật c  liên quan, trong trƣờng hợp pháp luật c  
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quy đ nh cụ thể thông tin phải đƣợc công  hai bằng hình thức 

niêm yết thì cơ quan cung cấp thông tin c  trách nhiệm tuân 

thủ quy đ nh này  

Bên c nh đ , để bảo đảm t nh bao quát và c  quy đ nh 

pháp luật điều chỉnh trong m i trƣờng hợp,  hoản    iều    

Luật tiếp cận thông tin quy đ nh đối với nh ng thông tin đƣợc 

công  hai bằng hình thức niêm yết mà pháp luật chƣa quy 

đ nh cụ thể về đ a điểm, thời h n niêm yết thì phải đƣợc niêm 

yết t i trụ sở cơ quan nhà nƣớc hoặc đ a điểm sinh ho t cộng 

đồng trong thời h n  t nhất là    ngày  

Cơ quan nhà nƣớc có đƣợc phép căn cứ vào 

điều kiện thực tế để công khai thông tin thông 

qua các hình thức khác mà không trái với quy 

định của Luật tiếp cận thông tin và các luật khác hay 

không? 

Trả lời: 

Ngoài các hình thức công  hai thông tin đƣợc quy đ nh cụ 

thể, điểm e  hoản    iều    Luật tiếp cận thông tin quy đ nh 

“các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có 

trách nhiệm công khai thông tin xác định”  Nhƣ vậy, cơ quan 

nhà nƣớc đƣợc phép c n cứ vào điều  iện th c tế để công  hai 

thông tin thông qua các hình thức  hác thuận lợi cho công 

dân. 

 ồng thời,  hoản    iều này cũng quy đ nh: “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 
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có trách nhiệm cung cấp thông tin có thể lựa chọn một hoặc 

một số hình thức công khai thông tin quy định tại khoản 1 

Điều này bảo đảm để công dân tiếp cận được thông tin”. Nhƣ 

vậy,  hi pháp luật  hông c  quy đ nh cụ thể hình thức công 

 hai thông tin, thì cơ quan nhà nƣớc c n cứ vào điều  iện th c 

tế để l a ch n một hoặc một số hình thức công  hai thông tin 

t i  hoản    iều    (nhƣ đ ng tải trên cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử, công  hai trên phƣơng tiện thông tin 

đ i chúng, đ ng Công báo, niêm yết t i trụ sở   ) để công dân 

tiếp cận đƣợc thông tin  

Trƣờng hợp phát hiện thông tin công khai 

không chính xác thì phải xử lý nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

 iều    Luật tiếp cận thông tin quy đ nh cụ thể việc xử lý 

các trƣờng hợp thông tin công  hai  hông ch nh xác, cụ thể 

nhƣ sau: 

- Trƣờng hợp phát hiện thông tin do mình t o ra và đã 

đƣợc công  hai  hông ch nh xác thì cơ quan đ  c  trách 

nhiệm   p thời đ nh ch nh, công  hai thông tin đã đƣợc đ nh 

chính. 

- Trƣờng hợp phát hiện thông tin do cơ quan  hác t o ra 

nhƣng do mình công  hai  hông ch nh xác thì cơ quan đã 

công  hai thông tin c  trách nhiệm   p thời đ nh ch nh, công 

 hai thông tin đã đƣợc đ nh ch nh  

- Trƣờng hợp phát hiện thông tin do mình t o ra nhƣng 

đƣợc cơ quan  hác công  hai  hông ch nh xác thì cơ quan t o 

ra thông tin c  trách nhiệm yêu cầu cơ quan đã công  hai 
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thông tin   p thời đ nh ch nh, công  hai thông tin đã đƣợc 

đ nh ch nh  

- Trƣờng hợp công dân cho rằng thông tin công  hai 

 hông ch nh xác thì  iến ngh  với cơ quan đã công  hai thông 

tin đ   Chậm nhất là    ngày  ể t  ngày nhận đƣợc  iến ngh , 

cơ quan đ  c  trách nhiệm  iểm tra t nh ch nh xác của thông 

tin và trả lời cho công dân; trƣờng hợp xác đ nh thông tin 

công  hai  hông ch nh xác thì phải   p thời đ nh ch nh, công 

 hai thông tin đã đƣợc đ nh ch nh   

- Thông tin công  hai  hông ch nh xác bằng hình thức 

nào thì phải đƣợc đ nh ch nh bằng hình thức đ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 5 

CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU 

 



Những thông tin nào đƣợc cung cấp thông tin 

theo yêu cầu? 

Trả lời: 

Theo quy đ nh t i  iều    Luật tiếp cận thông tin, nh ng 

thông tin đƣợc cung cấp theo yêu cầu gồm: 

Một là, nh ng thông tin phải đƣợc công  hai theo quy 

đ nh t i  iều  7 của Luật này, nhƣng thuộc trƣờng hợp: (i) 

thông tin trong thời h n công  hai nhƣng chƣa đƣợc công 

 hai; (ii) thông tin hết thời h n công  hai theo quy đ nh của 

pháp luật; (iii) thông tin đang đƣợc công  hai nhƣng vì lý do 

bất  hả  háng ngƣời yêu cầu  hông thể tiếp cận đƣợc  Về cơ 

bản, đây là nh ng thông tin liên quan đến nhiều ngƣời, thông 

tin về tình hình  inh tế - xã hội của đất nƣớc thuộc lo i thông 

tin phải đƣợc công  hai nhƣng vì lý do  hách quan hoặc chủ 

quan mà ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin chƣa tiếp cận 

đƣợc  Do vậy, cơ quan nhà nƣớc c  trách nhiệm cung cấp 

thông tin theo yêu cầu của công dân  

 ai là, thông tin liên quan đến b  mật  inh doanh, đời 

sống riêng tƣ, b  mật cá nhân, b  mật gia đình đủ điều  iện 

cung cấp theo quy đ nh t i  iều 7 của Luật tiếp cận thông tin  

 ối với các lo i thông tin này, ngƣời yêu cầu cung cấp thông 

tin phải c  v n bản chấp thuận của cá nhân/tổ chức là chủ sở 

h u b  mật  inh doanh, của cá nhân đối với thông tin liên 

quan đến b  mật đời sống riêng tƣ, b  mật cá nhân, hoặc là 
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thành viên của gia đình c  thông tin liên quan đến b  mật gia 

đình   

Ba là, thông tin liên quan đến đời sống, sinh ho t, sản 

xuất,  inh doanh của ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin nhƣng 

 hông thuộc lo i thông tin quy đ nh t i  iều  7 và  hoản   

 iều    của Luật tiếp cận thông tin nhƣ đã đề cập trên  Nhƣ 

vậy, ngoài các thông tin phải đƣợc công  hai và thông tin 

công dân đƣợc tiếp cận c  điều  iện, thì công dân c  quyền 

yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến đời sống, sinh 

ho t, sản xuất,  inh doanh của mình  

Ngoài các thông tin quy đ nh t i  hoản  ,   và  hoản   

 iều    Luật tiếp cận thông tin mà công dân đƣợc yêu cầu 

cung cấp, theo quy đ nh t i  hoản    iều    của Luật này, 

c n cứ vào nhiệm vụ, quyền h n, điều  iện và  hả n ng th c 

tế của mình, cơ quan nhà nƣớc c  thể cung cấp thông tin  hác 

do mình t o ra hoặc nắm gi    ây là quyền chủ động của cơ 

quan nhà nƣớc trong trƣờng hợp xét thấy  hả n ng th c tế 

của mình c  thể cung cấp nhiều hơn các thông tin do mình 

t o ra hoặc nắm gi  mà vẫn bảo đảm ho t động bình thƣờng 

của cơ quan và việc cung cấp thông tin là c  lợi cho ngƣời 

dân thì cơ quan nhà nƣớc c  thể mở rộng ph m vi thông tin 

đƣợc cung cấp theo yêu cầu  

Các quy đ nh của Luật về ph m vi thông tin cung cấp 

theo yêu cầu mới d ng l i ở mức liệt  ê một số lo i thông tin 



mang t nh phổ biến mà chƣa bao quát tất cả các lo i thông tin 

công dân đƣợc quyền yêu cầu  Ngoài quy đ nh của Luật tiếp 

cận thông tin, công dân còn c  quyền yêu cầu cơ quan nhà 

nƣớc cung cấp thông tin theo quy đ nh của các v n bản quy 

ph m pháp luật  Do vậy,  hi cần tiếp cận thông tin trong một 

lĩnh v c cụ thể, ngƣời dân nên bắt đầu t  các quy đ nh của 

v n bản quy ph m pháp luật c  liên quan để nghiên cứu xem 

mình c  thể yêu cầu cơ quan nhà nƣớc cung cấp thông tin theo 

quy đ nh của v n bản đ  hay  hông  Trƣờng hợp v n bản quy 

ph m pháp luật  hông c  quy đ nh về việc công dân đƣợc yêu 

cầu cơ quan nhà nƣớc cung cấp thông tin thì th c hiện việc 

yêu cầu cung cấp thông tin theo quy đ nh của Luật tiếp cận 

thông tin.  

Các hình thức yêu cầu cung cấp thông tin? 

 

Trả lời: 

Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin là cách thức biểu 

hiện yêu cầu cung cấp thông tin của công dân đến cơ quan nhà 

nƣớc c  thẩm quyền  Theo đ ,  hoản    iều    Luật tiếp cận 

thông tin quy đ nh    hình thức yêu cầu cung cấp thông tin 

gồm: (i) Tr c tiếp hoặc ủy quyền cho ngƣời  hác đến trụ sở 

của cơ quan nhà nƣớc yêu cầu cung cấp thông tin; (ii) Gửi 

Phiếu yêu cầu qua m ng điện tử, d ch vụ bƣu ch nh, fax đến 

cơ quan cung cấp thông tin   

Luật quy đ nh công dân c  thể gửi yêu cầu cung cấp 

thông tin bằng cách tr c tiếp đến trụ sở cơ quan hoặc gửi qua 
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đƣờng bƣu điện, m ng điện tử, fax nhằm t o điều  iện thuận 

lợi tối đa cho ngƣời dân trong việc yêu cầu tiếp cận thông tin  

 ể bảo đảm t nh ch nh xác, rõ ràng của yêu cầu cung cấp 

thông tin, thuận lợi cho ho t động cung cấp thông tin, Luật 

yêu cầu cả    hình thức này đều phải bằng v n bản mà cụ thể 

là Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu c  sẵn  Trƣờng 

hợp ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin đến tr c tiếp trụ sở cơ 

quan nhà nƣớc để yêu cầu cung cấp thông tin thì ngƣời tiếp 

nhận yêu cầu c  trách nhiệm hƣớng dẫn ngƣời yêu cầu điền 

các nội dung vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin  Trƣờng 

hợp ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin  hông biết ch  hoặc b  

 huyết tật  hông thể viết yêu cầu thì ngƣời tiếp nhận yêu cầu 

cung cấp thông tin c  trách nhiệm giúp điền các nội dung vào 

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin  Cơ quan nhà nƣớc c  trách 

nhiệm bố tr  cán bộ hƣớng dẫn, giải th ch và giúp đ  ngƣời 

 huyết tật gặp  h   h n trong việc điền Phiếu,  ý Phiếu yêu 

cầu cung cấp thông tin hoặc  h   h n trong việc tiếp cận 

thông tin. 

Ngôn ngữ và nội dung Phiếu yêu cầu cung cấp 

thông tin đƣợc quy định nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

 ể bảo đảm t nh ch nh xác, cụ thể, rõ ràng của yêu cầu 

cung cấp thông tin, t o điều  iện thuận lợi cho cơ quan nhà 

nƣớc trong việc xác minh, tập hợp thông tin và cung cấp 

thông tin,  hoản    iều    Luật tiếp cận thông tin quy đ nh cụ 

thể về Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin  Theo đ , Phiếu yêu 
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cầu cung cấp thông tin phải đƣợc thể hiện bằng tiếng Việt, là 

ngôn ng  quốc gia của Việt Nam  

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin gồm các nội dung ch nh 

sau đây: 

(i) H , tên; nơi cƣ trú, đ a chỉ; số chứng minh nhân dân, 

thẻ c n cƣớc công dân hoặc số hộ chiếu của ngƣời yêu cầu; số 

fax, điện tho i, đ a chỉ thƣ điện tử (nếu c ); 

(ii) Thông tin đƣợc yêu cầu cung cấp, trong đ  chỉ rõ tên 

v n bản, hồ sơ, tài liệu; 

(iii) Hình thức cung cấp thông tin; 

(iv) Lý do, mục đ ch yêu cầu cung cấp thông tin  

 ể c  thể cung cấp thông tin theo yêu cầu  thì cơ quan t o 

ra thông tin cần phải biết ch nh xác thông tin mà ngƣời yêu 

cầu muốn đƣợc cung cấp là thông tin nào  Do đ , trong Phiếu 

yêu cầu phải nêu rõ thông tin mà ngƣời yêu cầu muốn đƣợc 

cung cấp, chỉ rõ tên v n bản, hồ sơ, tài liệu  Việc mô tả càng 

rõ thì quá trình tìm  iếm thông tin càng nhanh và do đ , thời 

gian cung cấp thông tin c  thể đƣợc rút ngắn l i  Ngƣợc l i, 

nếu  hông nêu, mô tả rõ đƣợc thông tin cần đƣợc cung cấp thì 

cơ quan nắm gi  thông tin sẽ gặp  h   h n trong việc xác 

đ nh và th c hiện đƣợc việc cung cấp thông tin   ồng thời, 

ngƣời yêu cầu phải nêu cách thức mà mình mong muốn nhận 

đƣợc thông tin (v  dụ: nhận tr c tiếp, nhận qua email, đƣờng 

bƣu điện, fax), làm cơ sở để cơ quan cung cấp thông tin xem 

xét, cung cấp cho phù hợp, thuận lợi cho ngƣời dân   

Trong Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, ngƣời yêu cầu 

cũng phải nêu lý do, mục đ ch yêu cầu cung cấp thông tin  Về 

nguyên tắc, ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin c  trách nhiệm 



sử dụng thông tin một cách hợp pháp; nghiêm cấm việc sử 

dụng thông tin để chống l i Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, phá ho i ch nh sách đoàn  ết,   ch động b o 

l c hoặc sử dụng thông tin nhằm xúc ph m danh d , nhân 

phẩm, uy t n, gây  ỳ th  về giới, gây thiệt h i về tài sản của cá 

nhân, cơ quan, tổ chức  

Có những loại mẫu phiếu nào cần biết khi thực 

hiện quyền yêu cầu cung cấp thông tin?  

Trả lời: 

Theo quy đ nh t i  hoản    iều    Luật tiếp cận thông 

tin, Ch nh phủ quy đ nh mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp thông 

tin.  

Bên c nh đ , để bảo đảm thống nhất trong quá trình thi hành 

Luật tiếp cận thông tin, d  thảo Ngh  đ nh của Ch nh phủ quy 

đ nh chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin đã 

quy đ nh các mẫu Phiếu áp dụng trong quá trình cung cấp 

thông tin,  

cụ thể: 

                                                                     

    Mẫu số 01a 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

.........., ngày ...... tháng ...... năm ...... 

49.  



 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Dành cho công dân) 

K nh gửi: ………………………                                       

   H , tên cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin:……   …… 

   Ngƣời đ i diện/Ngƣời giám hộ
4
:..................................... 

   Số CMTND/Thẻ c n cƣớc công dân/Hộ chiếu………    

cấp ngày …  /…   /         t i                                                  

   Nơi cƣ trú
5
:……………………………………………  

   Số điện tho i
6
 …………; Fax …………; E-mail: ........ 

   Tên v n bản/hồ sơ/tài liệu yêu cầu cung cấp:                  

7  Mục đ ch yêu cầu cung cấp thông tin:     ....................... 

   Yêu cầu cung cấp thông tin này lần thứ: 

a) Lần đầu b) Khác:……… (ghi rõ số lần đã yêu cầu 

cung cấp thông tin c  nội dung nêu trên) 

   Số lƣợng bản in, sao, chụp v n bản, hồ sơ, tài liệu:…… 

                                           
4 Theo quy đ nh của Bộ luật dân s  về ngƣời đ i diện, ngƣời giám hộ đối với 

ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin là ngƣời chƣa thành niên, ngƣời h n chế n ng 

l c hành vi dân s , ngƣời mất n ng l c hành vi dân s , ngƣời c   h   h n trong 

nhận thức và làm chủ hành vi…  

 
5 Ghi nơi cƣ trú của ngƣời đ i diện/ngƣời giám hộ  

 
6 Ghi số điện tho i, fax, email của ngƣời đ i diện/giám hộ  

 



    Phƣơng thức nhận v n bản, hồ sơ, tài liệu: 

□ Nhận t i nơi yêu cầu cung cấp thông tin 

□ Nhận qua bƣu điện (ghi rõ đ a chỉ 

nhận):                        

□ Fax (ghi rõ số 

fax):.......................................................... 

□ Nhận qua m ng điện tử (ghi rõ đ a chỉ 

nhận):....................... 

□ Hình thức  hác (ghi 

rõ):.................................................. 

 

    V n bản  èm theo (trong trƣờng hợp tiếp cận thông 

tin c  điều 

 iện):…                                                                           

 

   NGƢỜI YÊU CẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Mẫu số 01b 

 



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

........., ngày ........ tháng ...... năm ......... 

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Dành cho công dân yêu cầu cung cấp thông tin  

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp) 

K nh gửi: ………………………………………              

   Tên tổ chức, đoàn thể, doanh 

nghiệp:                               

............................................................................................. 

   Ngƣời đ i diện của tổ chức, đoàn thể, doanh 

nghiệp
7
:....................................................................................... 

   Số CMTND/Thẻ c n cƣớc công dân/Hộ 

chiếu………   cấp ngày …  /…   /         t i 

....................................................... 

     a chỉ trụ sở của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp: 

……………………   …………………………                         

    … 

   Số điện tho i
8
 …………; Fax ……; E-mail: 

.................. 

   Tên v n bản/hồ sơ/tài liệu yêu cầu cung 

                                           
7 Theo quy đ nh của Bộ luật dân s  về ngƣời đ i diện của tổ chức, đoàn thể,  

doanh nghiệp  
8 Ghi số điện tho i, fax, email của ngƣời đ i diện yêu cầu cung cấp thông tin  

 



cấp:                   

7  Mục đ ch yêu cầu cung cấp thông tin:............................ 

   Yêu cầu cung cấp thông tin này lần thứ: 

a) Lần đầu b) Khác:……… (ghi rõ số lần đã yêu cầu 

cung cấp thông tin c  nội dung nêu trên) 

   Số lƣợng bản in, sao, chụp v n bản, hồ sơ, tài 

liệu:……… 

    Phƣơng thức nhận v n bản, hồ sơ, tài liệu: 

□ Nhận t i nơi yêu cầu cung cấp thông tin 

□ Nhận qua bƣu điện (ghi rõ đ a chỉ nhận):                    

□ Fax (ghi rõ số fax):                                                     

□ Nhận qua m ng điện tử (ghi rõ đ a chỉ nhận):.......... 

□ Hình thức  hác (ghi rõ):                                             

 

    V n bản  èm theo (trong trƣờng hợp tiếp cận thông 

tin c  điều 

 iện):…                                                                           

 

NGƢỜI YÊU CẦU
9
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

                                           
9 Ngƣời đ i diện  ý, ghi rõ h  tên và đ ng dấu của tổ chức, đoàn thể, doanh 

nghiệp đ   

 



                                                                           Mẫu số 02 

 

   TÊN CƠ QUAN     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
10

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:…… /……… ............, ngày ........... tháng .......... năm........  

 

 

 PHIẾU TIẾP NHẬN  

YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
11

 

 

Tên cơ quan/đơn v  đầu mối cung cấp thông 

tin:…………   

Tiếp nhận Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của 

Ông/Bà
12

: 

.................................................................................................... 

Số CMTND/Thẻ c n cƣớc công dân/Hộ chiếu              cấp 

ngày …  /…  /……  t i ……………………………          …… 

                                           
10 Trƣờng hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn v  đầu mối  

 
11 Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin đƣợc lập thành   bản; một bản lƣu 

t i cơ quan/đơn v  đầu mối cung cấp thông tin; một bản giao cho cá nhân, tổ 

chức yêu cầu cung cấp thông tin  

 
12 Tên của ngƣời đ i diện trong trƣờng hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp  

 



Nơi cƣ trú:                          ……………………………… 

Số điện tho i:………   Fax:……… … Email:                    

Yêu cầu cung cấp v n bản/hồ sơ/tài liệu:………………     

Hình thức cung cấp thông 

tin:.............................................. 

 V n bản  èm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin 

gồm
13

: 

 1.......................................................................................  

 2.......................................................................................  

 3.......................................................................................  

 .........................................................................................  

Vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu, Quyển 

số:…/n m   … Số thứ t ……………                                        

 NGƢỜI TIẾP NHẬN PHIẾU 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

                                           
13 Là nh ng v n bản  èm theo trong trƣờng hợp cung cấp thông tin c  điều  iện  

 



 

                                                                           Mẫu số 03 

 

  TÊN CƠ QUAN      CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
14

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:…… /……… ........., ngày .......... tháng ......... năm........ 

 

 

 PHIẾU GIẢI QUYẾT  

YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

 

K nh gửi: ……………………    ……………………   

 

Tên cơ quan/đơn v  đầu mối cung cấp thông 

tin:…………… 

Nhận đƣợc đề ngh  của 

Ông/Bà
15

:....................................... 

Số CMTND/Thẻ c n cƣớc công dân/Hộ chiếu                

cấp ngày …  /…  /……  t i …………………                      …  

                                           
14 Trƣờng hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn v  đầu mối  

 
15 Tên của ngƣời đ i diện trong trƣờng hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp  

 



Nơi cƣ trú: 

………………………………………………    

Số điện tho i: …………      Fax………       

Email:............... 

Yêu cầu cung cấp v n bản/hồ sơ/tài 

liệu:…………………………                                                     

................................... 

Cơ quan/ ơn v  đầu mối cung cấp thông tin thông báo về 

việc cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu cầu nhƣ sau: 

Hình thức cung cấp thông tin:……………                         

  a điểm cung cấp thông tin (trong trƣờng hợp cung cấp 

thông tin t i trụ sở cơ quan cung cấp thông tin):                         

Chi ph  cung cấp thông tin (nếu c ):…   ………………… 

Phƣơng thức thanh toán (nếu c ):                                       

Thời h n thanh toán (nếu c ):                                              

Ngày cung cấp thông tin:                                      .............. 

 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI  

CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp 

thông tin
16

) 

 

                                           
16 Trƣờng hợp đơn v  đầu mối cung cấp thông tin  hông c  con dấu riêng thì sử 

dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin  

 



 

                                                                      Mẫu số 

04 

  

    TÊN CƠ QUAN     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

 ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
17

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:…… /……… ............, ngày ............. tháng ......... năm..........  

 

 

 THÔNG BÁO  

GIA HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN 

 

K nh gửi:………………………      …                

 

Tên cơ quan/đơn v  đầu mối cung cấp thông 

tin:…………… 

Nhận đƣợc Phiếu yêu cầu của 

Ông/Bà
18

:............................... 

                                           
17 Trƣờng hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn v  đầu mối  

 
18 Tên của ngƣời đ i diện trong trƣờng hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp  



Số CMTND/Thẻ c n cƣớc công dân/Hộ chiếu               

cấp ngày………  …  /…  /… t i 

……………………………………  

Nơi cƣ 

trú:………………………………………………     

Số điện tho i: …………      Fax………  

Email:.................... 

Yêu cầu cung cấp v n bản/hồ sơ/tài liệu:………………… 

Ngày/tháng/n m nhận Phiếu yêu cầu: …………………… 

Cơ quan/ ơn v  đầu mối cung cấp thông tin thông báo về 

việc gia h n cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu cầu vì lý 

do……      ..................................................................................

........ 

Thời gian gia h n cung cấp thông tin:                                 

Thời gian cung cấp thông tin sau  hi gia 

h n:                      

 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI 

CUNG CẤP THÔNG TIN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp 

thông tin
19

) 

 

 

                                           
19 Trƣờng hợp đơn v  đầu mối cung cấp thông tin  hông c  con dấu riêng thì sử 

dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin  

 



 

 

 

 

                                                                            Mẫu số 

05 

  

     TÊN CƠ QUAN    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

  ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
20

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:…… /……… ............, ngày ....... tháng....... năm.........  

 

 

THÔNG BÁO  

TỪ CHỐI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

 

K nh gửi:…………………………………… 

 

Tên cơ quan/đơn v  đầu mối cung cấp thông 

tin:…………… 

Nhận đƣợc Phiếu yêu cầu của Ông/Bà
21

:............................ 

                                           
20 Trƣờng hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn v  đầu mối  

 



Số CMTND/Thẻ c n cƣớc công dân/Hộ chiếu               

cấp ngày………  …  /…  /… t i 

…………………………………   

Nơi cƣ 

trú:………………………………………………     

Số điện tho i: ………     Fax……………         

Email:........... 

Yêu cầu cung cấp v n bản/hồ sơ/tài liệu:………………… 

Ngày/tháng/n m nhận Phiếu yêu cầu: …………………… 

Cơ quan/ ơn v  đầu mối cung cấp thông tin thông báo về 

việc t  chối cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu cầu vì lý 

do……                                                               .........................

............ 

 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI 

CUNG CẤP THÔNG TIN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp 

thông tin
22

) 

 

 

                                                                                               
21 Tên của ngƣời đ i diện trong trƣờng hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp  

 
22 Trƣờng hợp đơn v  đầu mối cung cấp thông tin  hông c  con dấu riêng thì sử 

dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin  

 



 

 

 

 

 

 

                                                                           Mẫu số 06 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......., ngày .......... tháng .......... năm...........  

 

 

VĂN BẢN CHẤP THUẬN
23

  

 

Tên tôi là:............................................................................ 

Số CMTND/Thẻ c n cƣớc công dân/Hộ chiếu                    

cấp ngày …  /…  /……  t i ……………………                        

Nơi cƣ 

trú:………………………………………………… 

                                           
23 Dành cho trƣờng hợp tiếp cận thông tin c  điều  iện theo quy đ nh t i  iều 7 

Luật tiếp cận thông tin  

 



Số điện tho i: …………    Fax………              

Email:.............  

Là chủ sở h u b  mật  inh doanh/Là chủ sở h u thông tin 

liên quan đến b  mật đời sống riêng tƣ, b  mật cá nhân/Là 

thành viên của gia đình c  thông tin liên quan t i v n bản/hồ 

sơ/tài 

liệu:……………………………………                                     

 ồng ý để Ông/Bà:                                                              

Số CMTND/Thẻ c n cƣớc công dân/Hộ chiếu                    

cấp ngày…  /…  /……  t i ……………………                         

Nơi cƣ trú: 

……………………………………………        

Số điện tho i: …………………              

Email:...........................  

 ƣợc tiếp cận thông tin ……………   t i v n bản/hồ 

sơ/tài liệu nêu trên. 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND 

CẤP XÃ  

(Xác nhận chữ ký của người 

chấp thuận) 

 

 

 

NGƢỜI CHẤP THUẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú:  



Trƣờng hợp v n bản chấp thuận của tổ chức, doanh 

nghiệp thì ngƣời đ i diện  ý, đ ng dấu của tổ chức, doanh 

nghiệp đ  mà  hông cần xác nhận của UBND cấp xã  

   Cơ quan cung cấp thông tin c  thể tách thành    mẫu 

v n bản chấp thuận tƣơng ứng với t ng trƣờng hợp tiếp cận 

thông tin c  điều  iện  

Trƣờng hợp công dân yêu cầu cung cấp thông 

tin liên quan đến thông tin cá nhân của chính 

công dân thì có điều kiện gì không?  

Trả lời: 

Theo quy đ nh t i  hoản    iều 7 Luật tiếp cận thông tin, 

công dân đƣợc tiếp cận các thông tin liên quan đến b  mật đời 

sống riêng tƣ, b  mật cá nhân trong trƣờng hợp đƣợc ngƣời đ  

đồng ý; thông tin liên quan đến b  mật gia đình đƣợc tiếp cận 

trong trƣờng hợp đƣợc các thành viên gia đình đồng ý  Việc 

đồng ý phải thể hiện thành v n bản chấp thuận  

Trong trƣờng hợp công dân yêu cầu cung cấp thông 

tin về ch nh h  thì  hông cần cung cấp v n bản chấp 

thuận  Tuy nhiên, công dân phải cung cấp các bằng chứng 

chứng minh nhân thân của mình nhƣ: Giấy chứng minh 

thƣ, Thẻ c n cƣớc công dân/Hộ chiếu của bản thân làm 

c n cứ để cơ quan nhà nƣớc xác nhận và cung cấp thông 

tin theo yêu cầu   ồng thời,  hi điền Phiếu yêu cầu cung 

cấp thông tin cần nêu rõ lý do cần cung cấp thông tin (v  

dụ: để  iểm tra t nh ch nh xác và đ nh ch nh thông tin 

trong trƣờng hợp chƣa ch nh xác…)  

50.  



Trong trƣờng hợp công dân yêu cầu cung cấp 

nhiều thông tin khác nhau thì họ phải gửi 

nhiều Phiếu yêu cầu hay chỉ cần một Phiếu 

yêu cầu cung cấp thông tin? 

Trả lời: 

Theo quy đ nh t i  iều    Luật tiếp cận thông tin, ngƣời 

yêu cầu cung cấp thông tin c  thể tr c tiếp đến trụ sở của cơ 

quan nhà nƣớc hoặc gửi Phiếu yêu cầu qua m ng điện tử, d ch 

vụ bƣu ch nh, fax đến cơ quan cung cấp thông tin  T i Phiếu 

yêu cầu cung cấp thông tin, ngƣời yêu cầu phải nêu cụ thể 

thông tin đƣợc yêu cầu cung cấp, trong đ  chỉ rõ tên v n bản, 

hồ sơ, tài liệu   

Nhƣ vậy, trong trƣờng hợp công dân yêu cầu cung cấp 

nhiều thông tin  hác nhau đến cùng một cơ quan c  trách 

nhiệm cung cấp thông tin thì h  chỉ cần gửi một Phiếu yêu 

cầu cung cấp thông tin, trong đ  nêu cụ thể tên các thông tin 

(tên v n bản, hồ sơ, tài liệu) mà mình yêu cầu  Trong trƣờng 

hợp này, nếu một trong số các thông tin mà công dân yêu cầu 

cung cấp là thông tin công dân đƣợc tiếp cận c  điều  iện thì 

ngƣời yêu cầu cung cấp phải c  v n bản chấp thuận của cá 

nhân/tổ chức sở h u các thông tin n i trên  èm theo Phiếu 

yêu cầu cung cấp thông tin  

Trƣờng hợp công dân yêu cầu cung cấp nhiều thông tin 

 hác nhau, tuy nhiên, các thông tin này l i thuộc trách nhiệm 

cung cấp của các cơ quan  hác nhau thì ngƣời yêu cầu cần gửi 

các Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đến các cơ quan tƣơng 

ứng với thẩm quyền cung cấp các thông tin đ    
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Công dân có đƣợc gửi cùng lúc nhiều yêu cầu 

cung cấp thông tin khác nhau đến một cơ 

quan nhà nƣớc cụ thể hay không? 

Trả lời: 

Theo quy đ nh t i  hoản    iều   Luật tiếp cận thông tin, 

công dân là chủ thể của quyền tiếp cận thông tin và th c hiện 

quyền tiếp cận thông tin theo quy đ nh của Luật này   iểm a 

 hoản    iều   của Luật quy đ nh công dân c  quyền đƣợc 

cung cấp thông tin đầy đủ, ch nh xác,   p thời  

Do vậy, trƣờng hợp công dân c  nhu cầu cung cấp thông 

tin và gửi cùng lúc nhiều yêu cầu cung cấp thông tin  hác 

nhau đến một cơ quan nhà nƣớc cụ thể, Luật  hông cấm hành 

vi này và cơ quan nhà nƣớc c  trách nhiệm xử lý yêu cầu 

cung cấp thông tin của công dân theo quy đ nh của pháp luật  

Tuy nhiên, để tiết  iệm chi ph  cho công dân trong việc 

điền và gửi Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, đồng thời, t o 

điều  iện thuận lợi cho cơ quan nhà nƣớc trong việc tiếp nhận 

và xử lý phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, tiết  iệm thời gian 

và chi ph  hành ch nh, trong trƣờng hợp công dân c  nhu cầu 

yêu cầu cung cấp nhiều thông tin  hác nhau đối với cùng một 

cơ quan nhà nƣớc thì công dân c  thể gửi một Phiếu yêu cầu 

cung cấp thông tin, trong đ  thể hiện cụ thể tên của các thông 

tin mà mình yêu cầu  èm theo các v n bản chấp thuận (trong 

trƣờng hợp Luật tiếp cận thông tin yêu cầu)  Trên cơ sở đ , cơ 

quan nhà nƣớc sẽ tiếp nhận, xử lý Phiếu yêu cầu cung cấp 

thông tin và tiến hành cung cấp các thông tin đƣợc yêu cầu 

cho công dân theo quy đ nh của pháp luật  
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Khi nào thì phải thanh toán chi phí tiếp cận 

thông tin? Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu cung 

cấp thông tin không thanh toán chi phí thì cơ 

quan đƣợc yêu cầu cung cấp thông tin xử lý nhƣ thế 

nào? Nếu một ngƣời trƣớc đó đã có yêu cầu cung cấp 

thông tin mà không trả phí thì có coi đó là căn cứ để 

từ chối yêu cầu sau của họ hay không? 

Trả lời: 

Theo quy đ nh t i  iều    Luật tiếp cận thông tin, ngƣời 

yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi ph  th c tế để in, sao, 

chụp, gửi thông tin   ồng thời, điểm e  hoản    iều    Luật 

này cũng quy đ nh, cơ quan nhà nƣớc t  chối cung cấp thông 

tin trong trƣờng hợp ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin  hông 

thanh toán chi ph  th c tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua 

d ch vụ bƣu ch nh, fax  Nhƣ vậy, trong trƣờng hợp việc cung 

cấp thông tin theo yêu cầu làm phát sinh các chi ph  th c tế để 

in, sao, chụp, gửi thông tin thì ngƣời yêu cầu phải thanh toán 

các chi ph  này trƣớc  hi đƣợc cung cấp thông tin  Trong 

trƣờng hợp này, nếu ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin  hông 

thanh toán chi ph  tiếp cận thông tin thì cơ quan c  trách 

nhiệm cung cấp thông tin c  quyền ra v n bản t  chối cung 

cấp thông tin theo yêu cầu   

Tuy nhiên, đối với các trƣờng hợp việc cung cấp thông tin 

 hông làm phát sinh chi ph  th c tế để in, sao, chụp, gửi thông 

tin (nhƣ cung cấp thông tin qua m ng điện tử; cung cấp thông 

tin thông qua việc tr c tiếp đ c, nghe, xem, ghi chép thông tin 

t i trụ sở cơ quan hoặc trƣờng hợp ngƣời yêu cầu cung cấp 

thông tin sử dụng điện tho i di động và các phƣơng tiện  ỹ 
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thuật  hác của cá nhân để sao, chụp v n bản, hồ sơ, tài liệu) 

thì ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin  hông phải thanh toán 

chi ph  tiếp cận thông tin  

 iều  7 Luật tiếp cận thông tin quy đ nh: “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 tại Chương 

này”  Nhƣ vậy, ngay sau  hi nhận đƣợc Phiếu yêu cầu cung 

cấp thông tin hợp lệ, c n cứ vào t nh chất,  hối lƣợng của 

thông tin (số lƣợng v n bản, hồ sơ, tài liệu), hình thức cung 

cấp thông tin (gửi tr c tiếp, qua m ng điện tử hoặc d ch vụ 

bƣu ch nh, fax) mà cơ quan nhà nƣớc c  trách nhiệm cung 

cấp thông tin ra thông báo về thời h n, đ a điểm, hình thức 

cung cấp thông tin; chi ph  th c tế để in, sao, chụp, gửi thông 

tin qua d ch vụ bƣu ch nh, fax (nếu c ) và phƣơng thức, thời 

h n thanh toán  T i thông báo này, cơ quan cung cấp thông 

tin xác đ nh cụ thể chi ph  tiếp cận thông tin, cách thức thanh 

toán chi ph  tiếp cận thông tin  

Ngay sau  hi nhận đƣợc thông báo của cơ quan nhà 

nƣớc về chi ph  tiếp cận thông tin, ngƣời yêu cầu cung cấp 

thông tin phải thanh toán đầy đủ chi ph  tiếp cận thông tin đã 

đƣợc thông báo bằng cách thức phù hợp  Việc hoàn tất thanh 

toán chi ph  tiếp cận thông tin sẽ là cơ sở để cơ quan nhà 

nƣớc tiến hành cung cấp thông tin theo yêu cầu theo trình t , 

thủ tục Luật đ nh  



 ối với các trƣờng hợp  hông phát sinh chi ph  th c tế để 

in, sao, chụp, gửi thông tin, cơ quan c  trách nhiệm cung cấp 

thông tin c  thể cung cấp ngay thông tin cho ngƣời yêu cầu 

mà  hông phải ra thông báo theo quy đ nh t i  iều  7 Luật 

tiếp cận thông tin đối với các thông tin đơn giản, c  sẵn; hoặc 

ra thông báo về thời h n, đ a điểm, hình thức cung cấp thông 

tin, trong đ  nêu rõ  hông c  chi ph  tiếp cận thông tin đối với 

các thông tin chƣa thể cung cấp đƣợc ngay  

 iều    Luật tiếp cận thông tin quy đ nh các trƣờng hợp 

t  chối cung cấp thông tin  Nếu  hông thuộc một trong các 

trƣờng hợp quy đ nh t i  iều này thì cơ quan nhà nƣớc c  

trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu mà  hông đƣợc 

t  chối cung cấp thông tin  Trong trƣờng hợp cơ quan nhà 

nƣớc t  chối cung cấp thông tin do ngƣời yêu cầu  hông 

thanh toán chi ph  th c tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua 

d ch vụ bƣu ch nh, fax, thì lý do t  chối này chỉ đƣợc áp dụng 

cho ch nh lần yêu cầu cung cấp thông tin mà công dân  hông 

thanh toán chi ph  tiếp cận thông tin mà  hông áp dụng cho 

các lần yêu cầu cung cấp thông tin sau đ   Nhƣ vậy, nếu một 

ngƣời trƣớc đ  đã c  yêu cầu cung cấp thông tin mà  hông trả 

chi ph  thì  hông phải là c n cứ để cơ quan nhà nƣớc t  chối 

cung cấp thông tin theo yêu cầu của h  ở nh ng lần sau đ   

Việc rà soát, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật 

của thông tin trƣớc khi cung cấp đƣợc thực 

hiện nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

54.  



Theo quy đ nh t i  iều   Luật tiếp cận thông tin, công 

dân đƣợc tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nƣớc, tr  thông 

tin  hông đƣợc tiếp cận quy đ nh t i  iều   của Luật này; 

đƣợc tiếp cận c  điều  iện đối với thông tin quy đ nh t i  iều 

7 của Luật này   

 ể bảo đảm th c hiện đúng quy đ nh của Luật tiếp cận 

thông tin về ph m vi thông tin đƣợc cung cấp, bảo đảm quy 

trình cung cấp thông tin ch nh xác,   p thời, Luật tiếp cận 

thông tin quy đ nh trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông 

tin phải rà soát, phân lo i,  iểm tra và bảo đảm t nh b  mật 

của thông tin trƣớc  hi cung cấp (điểm e  hoản    iều   )  

 ây đƣợc xác đ nh là một trong nh ng biện pháp bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân  Cụ thể h a nội dung 

này, d  thảo Ngh  đ nh của Ch nh phủ quy đ nh chi tiết và 

biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin đƣợc xây d ng 

theo hƣớng quy đ nh cụ thể: 

“1. 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 

văn bản, hồ sơ, tài liệu thuộc thông tin không được tiếp cận, 

thông tin được tiếp cận có điều kiện theo quy định tại Điều 6 

và Điều 7 Luật tiếp cận thông tin trước khi chuyển cho đơn vị 

đầu mối cung cấp thông tin.  

2. Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan cung 

cấp thông tin kiểm tra, loại bỏ các nội dung thông tin quy 

định tại khoản 1 Điều này trước khi cung cấp”  

Nhƣ vậy, ngay sau  hi t o ra thông tin, đơn v  chủ trì t o 

ra thông tin c  trách nhiệm rà soát,  iểm tra, xác đ nh nội 

dung thông tin trong v n bản, hồ sơ, tài liệu thuộc thông tin 

 hông đƣợc tiếp cận, thông tin đƣợc tiếp cận c  điều  iện theo 



quy đ nh t i  iều   và  iều 7 Luật tiếp cận thông tin trƣớc  hi 

chuyển cho đơn v  đầu mối cung cấp thông tin  C n cứ vào  ết 

quả rà soát,  iểm tra của đơn v  chủ trì t o ra thông tin, đơn v  

đầu mối cung cấp thông tin c  trách nhiệm xác đ nh thông tin 

đƣợc yêu cầu cung cấp c  thuộc trƣờng hợp đƣợc cung cấp 

theo quy đ nh của Luật hay  hông; trƣờng hợp thông tin thuộc 

đối tƣợng đƣợc cung cấp theo yêu cầu thì đơn v  đầu mối 

cung cấp thông tin c  trách nhiệm lo i bỏ các nội dung thông 

tin  hông đƣợc tiếp cận hoặc tiếp cận c  điều  iện (nếu  hông 

đủ điều  iện tiếp cận) ra  hỏi v n bản, hồ sơ, tài liệu trƣớc  hi 

cung cấp cho công dân  

Trên cơ sở quy đ nh của Luật tiếp cận thông tin và Ngh  

đ nh của Ch nh phủ quy đ nh chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật tiếp cận thông tin, cơ quan cung cấp thông tin c  trách 

nhiệm quy đ nh cụ thể quy trình rà soát,  iểm tra và bảo đảm 

t nh b  mật của thông tin trƣớc  hi cung cấp thông tin của cơ 

quan mình t i Quy chế cung cấp thông tin nội bộ của t ng cơ 

quan, trong đ  xác đ nh rõ trách nhiệm của các đơn v , chủ thể 

trong quy trình này  

Cơ quan nhà nƣớc cung cấp thông tin theo 

yêu cầu thông qua các hình thức nào? 

Trả lời: 

 iều    Luật tiếp cận thông tin quy đ nh cơ quan nhà 

nƣớc cung cấp thông tin theo yêu cầu thông qua    hình thức: 

(i) Tr c tiếp t i trụ sở cơ quan cung cấp thông tin; (ii) Qua 

m ng điện tử, d ch vụ bƣu ch nh, fax  
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Nhƣ vậy, Luật tiếp cận thông tin quy đ nh  há đa d ng 

các hình thức cung cấp thông tin, bao gồm các hình thức cung 

cấp thông tin truyền thống nhƣ cung cấp thông tin tr c tiếp, 

cung cấp thông tin qua d ch vụ bƣu ch nh và các hình thức 

cung cấp thông tin c  ứng dụng  hoa h c công nghệ nhƣ cung 

cấp thông tin qua m ng điện tử, fax   iều này t o điều  iện 

thuận lợi cho công dân trong việc tiếp cận thông tin một cách 

nhanh ch ng, phù hợp với điều  iện của công dân và tiết  iệm 

chi ph  cho cả ngƣời dân và cơ quan nhà nƣớc  

Cơ quan nhà nƣớc có phải cung cấp thông tin 

theo hình thức mà ngƣời yêu cầu đề nghị 

trong mọi trƣờng hợp không? 

Trả lời: 

Khoản    iều    Luật tiếp cận thông tin quy đ nh: “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”  

Nhƣ vậy, về cơ bản, trên cơ sở t nh chất của thông tin, 

 hối lƣợng thông tin và  hả n ng đáp ứng của cơ quan nhà 

nƣớc, cơ quan cung cấp thông tin xem xét để cung cấp thông 

tin cho ngƣời yêu cầu theo hình thức mà h  đề ngh  (thể hiện 

t i Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin)  Tuy nhiên, cơ quan nhà 

nƣớc  hông c  trách nhiệm cung cấp thông tin theo hình thức 

mà ngƣời yêu cầu đề ngh  trong m i trƣờng hợp  

Trong trƣờng hợp cơ quan cung cấp thông tin  hông c  

 hả n ng cung cấp bằng hình thức do ngƣời yêu cầu đề ngh  
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(v  dụ: Thông tin đƣợc yêu cầu  hông phải là thông tin thuộc 

tập tin c  sẵn và  hông thể truyền tải qua m ng điện tử thì 

 hông thể cung cấp qua hình thức m ng điện tử) hoặc là pháp 

luật quy đ nh phải cung cấp theo một hình thức  hác thì cơ 

quan cung cấp thông tin l a ch n hình thức cung cấp thông tin 

th ch hợp để cung cấp cho ngƣời yêu cầu mà  hông phải cung 

cấp dƣới hình thức theo yêu cầu của ngƣời dân. 

Có trƣờng hợp nào cơ quan nhà nƣớc phải 

trực tiếp lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan 

trƣớc khi cung cấp thông tin hay không? 

Trả lời: 

Theo quy đ nh t i các  iều   ,    và    Luật tiếp cận 

thông tin, đối với thông tin phức t p,  hông c  sẵn mà cần tập 

hợp t  các bộ phận của cơ quan đ  hoặc thông tin cần thiết 

phải c  ý  iến của cơ quan, tổ chức, đơn v   hác, Luật quy 

đ nh thời h n cung cấp thông tin dài hơn (cụ thể là    ngày 

làm việc đối với cung cấp thông tin tr c tiếp t i trụ sở cơ quan 

cung cấp thông tin,    ngày làm việc đối với cung cấp thông 

tin qua m ng điện tử,    ngày làm việc đối với cung cấp thông 

tin qua d ch vụ bƣu ch nh, fax) để cơ quan đầu mối cung cấp 

thông tin c  thời gian tập hợp thông tin t  các bộ phận  hác 

hoặc tổ chức lấy ý  iến cơ quan, tổ chức liên quan trƣớc  hi 

cung cấp thông tin  

 ể bảo đảm việc cung cấp thông tin ch nh xác, bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân và bảo đảm lợi  ch Nhà 

nƣớc, quyền và lợi  ch hợp pháp của cá nhân, tổ chức  hác, 

ngoài việc quy đ nh thời h n cung cấp thông tin dài hơn để lấy 
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ý  iến cơ quan, tổ chức liên quan trƣớc  hi cung cấp thông 

tin, đối với các trƣờng hợp thông tin phức t p, cơ quan cung 

cấp thông tin c  thể xem xét để gia h n việc cung cấp thông 

tin và phải c  v n bản thông báo về việc gia h n trong thời 

h n cung cấp thông tin  

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin 

đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? Trong trƣờng 

hợp cơ quan nhận đƣợc yêu cầu cung cấp 

thông tin không do mình tạo ra hoặc nắm giữ nhƣng 

biết rõ cơ quan nhà nƣớc tạo ra hoặc nắm giữ thông 

tin đó thì có thể chuyển yêu cầu sang cơ quan nhà 

nƣớc đó hay không? 

Trả lời: 

 iều    Luật tiếp cận thông tin quy đ nh về việc tiếp nhận 

yêu cầu cung cấp thông tin của công dân, cụ thể nhƣ sau: 

(i) Cơ quan nhà nƣớc c  trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu 

cung cấp thông tin và vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo 

yêu cầu  Việc vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu 

nhằm mục đ ch theo dõi,  iểm tra và thống  ê công tác cung 

cấp thông tin theo yêu cầu  

(ii) Trƣờng hợp Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin chƣa 

đầy đủ, chƣa rõ ràng các nội dung quy đ nh t i  hoản    

 iều    của Luật tiếp cận thông tin, cơ quan cung cấp 

thông tin c  trách nhiệm hƣớng dẫn ngƣời yêu cầu bổ sung  

Hƣớng dẫn bổ sung thông tin c  thể đƣợc tiến hành dƣới 

nhiều hình thức nhƣ hƣớng dẫn tr c tiếp, hƣớng dẫn qua 
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m ng điện tử    phù hợp với điều  iện th c tế của ngƣời 

yêu cầu cung cấp thông tin  

(iii) Trƣờng hợp thông tin đƣợc yêu cầu  hông thuộc 

trách nhiệm cung cấp thì cơ quan nhận đƣợc yêu cầu phải 

thông báo và hƣớng dẫn ngƣời yêu cầu đến cơ quan c  trách 

nhiệm cung cấp thông tin  

Nhƣ vậy, trong trƣờng hợp cơ quan nhận đƣợc yêu cầu 

cung cấp thông tin  hông do mình t o ra hoặc nắm gi ,  hông 

thuộc trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan mình nhƣng 

biết rõ cơ quan nhà nƣớc t o ra hoặc nắm gi  thông tin đ  thì 

cán bộ tiếp nhận Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hƣớng dẫn 

ngƣời yêu cầu đến cơ quan c  trách nhiệm cung cấp thông tin 

để yêu cầu cung cấp  

Cơ quan nhà nƣớc giải quyết yêu cầu cung 

cấp thông tin nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

 iều  7 Luật tiếp cận thông tin quy đ nh về giải quyết 

yêu cầu cung cấp thông tin, cụ thể nhƣ sau: Khi nhận đƣợc 

yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ, cơ quan nhà nƣớc c  trách 

nhiệm cung cấp thông tin thông báo về thời h n, đ a điểm, 

hình thức cung cấp thông tin; chi ph  th c tế để in, sao, chụp, 

gửi thông tin qua d ch vụ bƣu ch nh, fax (nếu c ) và phƣơng 

thức, thời h n thanh toán; th c hiện việc cung cấp thông tin 

theo trình t , thủ tục quy đ nh t i Chƣơng III Luật tiếp cận 

thông tin  Ngh  đ nh của Ch nh phủ quy đ nh chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin quy đ nh cụ thể mẫu 

Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin  
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Nhƣ vậy, ngay sau  hi nhận đƣợc Phiếu yêu cầu cung cấp 

thông tin hợp lệ, c n cứ vào t nh chất,  hối lƣợng của thông 

tin (số lƣợng v n bản, hồ sơ, tài liệu), hình thức cung cấp 

thông tin (gửi tr c tiếp, qua m ng điện tử hoặc d ch vụ bƣu 

ch nh, fax) mà cơ quan nhà nƣớc c  trách nhiệm cung cấp 

thông tin gửi Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin tới 

ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin để thông báo về thời h n, 

đ a điểm, hình thức cung cấp thông tin; chi ph  th c tế để in, 

sao, chụp, gửi thông tin qua d ch vụ bƣu ch nh, fax (nếu c ) 

và phƣơng thức, thời h n thanh toán   

 ối với các trƣờng hợp  hông phát sinh chi ph  th c tế để 

in, sao, chụp, gửi thông tin, cơ quan c  trách nhiệm cung cấp 

thông tin c  thể cung cấp ngay thông tin cho ngƣời yêu cầu 

mà  hông phải ra thông báo theo quy đ nh t i  iều  7 Luật 

tiếp cận thông tin đối với các thông tin đơn giản, c  sẵn; hoặc 

gửi Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, trong đ  nêu 

rõ  hông c  chi ph  tiếp cận thông tin đối với các thông tin 

chƣa thể cung cấp đƣợc ngay  

Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin đƣợc Thủ 

trƣởng đơn v  đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan c  

trách nhiệm cung cấp thông tin  ý, đƣợc đ ng dấu của đơn v  

đầu mối cung cấp thông tin; trƣờng hợp đơn v  đầu mối cung 

cấp thông tin  hông c  con dấu riêng thì sử dụng con dấu của 

cơ quan cung cấp thông tin  

Cơ quan nhà nƣớc đƣợc từ chối yêu cầu 

cung cấp thông tin trong những trƣờng hợp 

nào?  
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Trả lời: 

Về nguyên tắc, Nhà nƣớc bảo đảm quyền tiếp cận thông 

tin, nhƣng quyền này cũng là một quyền c  giới h n  Khoản    

 iều    Công ƣớc quốc tế về các quyền dân s , ch nh tr  n m 

1966  

quy đ nh: Việc th c hiện quyền tiếp nhận và truyền đ t m i 

thông tin  èm theo nh ng nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt và 

do đ  c  thể dẫn tới một số h n chế nhất đ nh do pháp luật 

quy đ nh  Nh ng giới h n đ  là: (i) Tôn tr ng các quyền hoặc 

uy t n của ngƣời  hác; (ii) bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật t  

công cộng, sức  hoẻ hoặc đ o đức của công chúng  Trong hầu 

hết các luật tiếp cận thông tin của các quốc gia đều c  nh ng 

quy đ nh về h n chế tiếp cận các thông tin, tài liệu mật liên 

quan đến an ninh quốc gia, b  mật  inh doanh, thông tin cá 

nhân… và coi nh ng thông tin này thuộc trƣờng hợp ngo i lệ 

-  hông thuộc diện thông tin phải công  hai, phải cung cấp 

theo yêu cầu tr  nh ng trƣờng hợp cụ thể muốn tiếp cận phải 

c  nh ng điều  iện nhất đ nh và điều  iện đ  cũng phải đƣợc 

pháp luật quy đ nh cụ thể   

Khoản    iều    Hiến pháp n m      quy đ nh: “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”  Cụ thể h a nội dung và tinh thần của 

Hiến pháp n m      và các quy đ nh của Công ƣớc quốc tế 

về các quyền dân s , ch nh tr  n m     , cũng nhƣ bảo đảm 

 hả n ng đáp ứng của cơ quan nhà nƣớc đối với việc th c 

hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, Luật tiếp cận 



thông tin đã quy đ nh    trƣờng hợp t  chối yêu cầu cung cấp 

thông tin t i  hoản    iều   , bao gồm:  

Thứ nhất, thông tin đƣợc yêu cầu thuộc lo i thông tin 

 hông đƣợc tiếp cận hoặc  hông đáp ứng đƣợc các điều  iện 

đối với lo i thông tin đƣợc tiếp cận c  điều  iện  

Thứ hai, thông tin đƣợc yêu cầu là các thông tin phải 

đƣợc công  hai, tr  trƣờng hợp đƣợc yêu cầu cung cấp theo 

quy đ nh t i  hoản    iều    của Luật  Quy đ nh này nhằm 

bảo đảm giảm áp l c đối với cơ quan nhà nƣớc và tận dụng tối 

đa nguồn thông tin đã đƣợc công bố, công  hai, theo đ , đối 

với các thông tin đang đƣợc công  hai, cơ quan nhận đƣợc 

yêu cầu cung cấp thông tin c  thể t  chối cung cấp thông tin 

theo yêu cầu   ối với trƣờng hợp thông tin đang trong thời 

h n công  hai mà chƣa đƣợc công  hai, thông tin đã hết thời 

h n công  hai hoặc thông tin đang đƣợc công  hai nhƣng vì lý 

do  hách quan mà công dân  hông thể tiếp cận đƣợc thì cơ 

quan nhà nƣớc c  trách nhiệm cung cấp thông tin cho ngƣời 

dân theo yêu cầu  

Thứ ba, thông tin đƣợc yêu cầu  hông thuộc trách nhiệm 

cung cấp  

Thứ tư, thông tin đã đƣợc cung cấp hai lần cho ch nh 

ngƣời yêu cầu, tr  trƣờng hợp ngƣời yêu cầu c  lý do ch nh 

đáng  Quy đ nh này nhằm bảo đảm v a th c hiện quyền tiếp 

cận thông tin của ngƣời dân mà  hông làm ảnh hƣởng đến 

ho t động bình thƣờng của cơ quan nhà nƣớc, đồng thời cũng 

thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc lƣu gi  và sử 

dụng thông tin mình đã đƣợc cung cấp  Nếu cùng một thông 

tin yêu cầu đã đƣợc cung cấp    lần, cơ quan nhà nƣớc c  

quyền t  chối yêu cầu cung cấp thông tin trong nh ng lần tiếp 



theo. Tuy nhiên, để bảo đảm t nh linh ho t trong quy đ nh của 

pháp luật  hi áp dụng trong th c tế, Luật cũng quy đ nh ngo i 

lệ nếu ngƣời yêu cầu c  lý do ch nh đáng cho việc yêu cầu 

cung cấp thông tin t  lần thứ   trở lên (v  dụ: thiên tai, hỏa 

ho n làm thất l c thông tin   ) thì cơ quan nhà nƣớc c  trách 

nhiệm cung cấp thông tin cho ngƣời yêu cầu  

Thứ năm, thông tin đƣợc yêu cầu vƣợt quá  hả n ng đáp 

ứng hoặc làm ảnh hƣởng đến ho t động bình thƣờng của cơ 

quan. 

Thứ sáu, ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin  hông thanh 

toán chi ph  th c tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua d ch vụ 

bƣu ch nh, fax  

Bên c nh đ , để bảo đảm t nh công  hai, minh b ch trong 

ho t động cung cấp thông tin của cơ quan nhà nƣớc,  hoản   

 iều    Luật tiếp cận thông tin quy đ nh cơ quan đƣợc yêu 

cầu cung cấp thông tin c  trách nhiệm thông báo bằng v n bản 

về việc t  chối cung cấp thông tin và nêu rõ lý do t  chối cho 

ngƣời yêu cầu  Quy đ nh này nhằm bảo vệ quyền của ngƣời 

yêu cầu cung cấp thông tin, vì trong trƣờng hợp này, ngƣời 

yêu cầu c  quyền  hiếu n i để bảo vệ quyền lợi của mình   ể 

c  cơ sở cho ngƣời yêu cầu  hiếu n i thì việc t  chối đ  phải 

đƣợc thể hiện bằng v n bản  Việc nêu rõ lý do t  chối là rất 

cần thiết để ngƣời yêu cầu cân nhắc việc c   hiếu n i hay 

 hông; đồng thời cũng sẽ là cơ sở để cơ quan c  thẩm quyền 

xem xét giải quyết  hiếu n i nếu nhƣ c   hiếu n i của ngƣời 

yêu cầu  



Khi nào cơ quan nhà nƣớc có thể từ chối cung 

cấp thông tin trong trƣờng hợp xác định 

“thông tin mà việc cung cấp vƣợt quá khả 

năng đáp ứng hoặc làm ảnh hƣởng đến hoạt động 

bình thƣờng của cơ quan nhà nƣớc”?  

Trả lời: 

Cơ quan cung cấp thông tin c  trách nhiệm cung cấp 

thông tin cho công dân và chỉ đƣợc t  chối yêu cầu cung cấp 

thông tin trong một số trƣờng hợp nhất đ nh nhƣ thông tin 

 hông thuộc ph m vi thông tin cung cấp theo yêu cầu,  hông 

thuộc trách nhiệm cung cấp của cơ quan hoặc thuộc ph m vi 

thông tin cung cấp, trách nhiệm cung cấp nhƣng l i vƣợt quá 

 hả n ng đáp ứng của cơ quan, làm ảnh hƣởng đến ho t động 

bình thƣờng của cơ quan nhà nƣớc…  

Thông tin đƣợc coi là vƣợt quá  hả n ng đáp ứng của cơ 

quan hoặc làm ảnh hƣởng đến ho t động bình thƣờng của cơ 

quan nhà nƣớc là trƣờng hợp thông tin thuộc ph m vi trách 

nhiệm của cơ quan và thuộc ph m vi thông tin cung cấp theo 

yêu cầu, tuy nhiên vì lý do nhƣ thông tin đƣợc yêu cầu với số 

lƣợng quá lớn, cơ quan nhà nƣớc  hông đủ nguồn l c về con 

ngƣời, thiết b , cơ sở vật chất    để sao chụp và cung cấp thông 

tin, hoặc nếu huy động nhân l c, trang thiết b  trong cơ quan 

để phục vụ cho yêu cầu cung cấp thông tin thì sẽ làm cho ho t 

động của cơ quan diễn ra  hông bình thƣờng  Trong nh ng 

trƣờng hợp nhƣ vậy, công dân cần xác đ nh ch nh xác thông 

tin mà mình th c s  cần thiết phải sử dụng, liệu nguồn thông 

tin t  cơ quan nhà nƣớc c  phải là duy nhất hay thông tin đ  

đã đƣợc các cơ quan, tổ chức  hác công  hai, c  thể cung cấp 
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hoặc công dân c  thể sử dụng các d ch vụ tƣ nhân để sao chụp 

thông tin mà  hông yêu cầu cơ quan nhà nƣớc nhân bản (chỉ 

yêu cầu một bản sao thay vì nhiều bản sao;  hông yêu cầu 

cùng một lúc quá nhiều thông tin…)  

Cơ quan nhà nƣớc có trách nhiệm cập nhật 

tình trạng giải quyết yêu cầu cung cấp thông 

tin cho ngƣời yêu cầu hay không? 

Trả lời: 

Luật tiếp cận thông tin  hông quy đ nh trách nhiệm của 

cơ quan nhà nƣớc phải cập nhật tình tr ng giải quyết yêu cầu 

cung cấp thông tin cho ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin  Luật 

chỉ quy đ nh  hi công dân gửi Phiếu yêu cầu cung cấp thông 

tin đến cơ quan nhà nƣớc, thì cơ quan nhà nƣớc c  trách 

nhiệm tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin và vào Sổ theo 

dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu (đƣợc lập bằng cả bản 

giấy và bản điện tử)  

Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu đƣợc xây 

d ng giúp cho việc theo dõi tình tr ng cung cấp thông tin của 

t ng ngƣời yêu cầu  Sau  hi gửi yêu cầu cung cấp thông tin, 

nếu Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin chƣa đầy đủ, chƣa rõ 

ràng các nội dung quy đ nh t i  hoản    iều    của Luật, thì 

cơ quan cung cấp thông tin c  trách nhiệm hƣớng dẫn ngƣời 

yêu cầu bổ sung  Trƣờng hợp thông tin đƣợc yêu cầu  hông 

thuộc trách nhiệm cung cấp thì cơ quan nhận đƣợc yêu cầu 

phải thông báo và hƣớng dẫn ngƣời yêu cầu đến cơ quan c  

trách nhiệm cung cấp thông tin  
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Khi nhận đƣợc yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ, cơ 

quan nhà nƣớc c  trách nhiệm cung cấp thông tin thông báo 

về thời h n, đ a điểm, hình thức cung cấp thông tin; chi phí 

th c tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua d ch vụ bƣu ch nh, 

fax (nếu c ) và phƣơng thức, thời h n thanh toán; th c hiện 

việc cung cấp thông tin theo trình t , thủ tục quy đ nh  

Nhƣ vậy, mặc dù công dân  hông đƣợc nhận thông báo 

thƣờng xuyên về tình tr ng giải quyết yêu cầu cung cấp thông 

tin nhƣng sẽ nhận đƣợc thông báo về việc cung cấp thông tin 

với thời h n cụ thể  Việc theo dõi tình tr ng giải quyết yêu cầu 

cung cấp thông tin thuộc trách nhiệm của cơ quan cung cấp 

thông tin nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin cho công dân 

đƣợc đúng h n  

Khi nào thì có thể xác định đƣợc “thông tin 

phức tạp, không có sẵn”, “thông tin đơn giản, 

có sẵn”? Trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc 

phải “cung cấp ngay thông tin” đƣợc hiểu nhƣ thế 

nào trong điều kiện không có cán bộ chuyên trách 

cung cấp thông tin? 

Trả lời: 

Việc xác đ nh thông tin đơn giản, c  sẵn hay thông tin 

phức t p,  hông c  sẵn ảnh hƣởng đến thời gian và quy trình 

cung cấp thông tin đối với t ng hình thức cung cấp thông tin  

Do đ , cơ quan cung cấp thông tin cần xác đ nh ch nh xác 

thông tin mà ngƣời yêu cầu đề ngh  là thông tin đơn giản, c  

sẵn hay thông tin phức t p,  hông c  sẵn  Luật tiếp cận thông 

tin  hông quy đ nh cụ thể “thông tin đơn giản, c  sẵn”, “thông 
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tin phức t p,  hông c  sẵn” đƣợc hiểu nhƣ thế nào, tuy nhiên, 

theo tinh thần của Luật thì thông tin đơn giản, có sẵn c  thể là 

các thông tin nhƣ sau: 

- Thông tin  hông thuộc ph m vi thông tin quy đ nh t i 

 iều   và  iều 7 Luật tiếp cận thông tin c  trong bản giấy c  

thể sao chụp đƣợc ngay t i trụ sở cơ quan với số lƣợng  t/c  

trong bản điện tử thuộc cơ sở d  liệu thông tin của cơ quan c  

thể cung cấp đƣợc ngay/đã đƣợc sao, chụp bằng các hình thức 

 hác nhau và đã t ng đƣợc cung cấp mà  hông phải  iểm tra 

về việc c  thuộc thông tin đƣợc cung cấp hay  hông (t u 

chung là các thông tin về mặt nội dung và hình thức cung cấp 

đều c  thể cung cấp nhanh ch ng và thuận tiện mà  hông đòi 

hỏi các công đo n phân lo i thông tin, đánh giá l i thông tin 

c  đƣợc cung cấp theo yêu cầu hay  hông); 

-  Thông tin mà cán bộ đầu mối c  thể bố tr  ngay cho 

ngƣời yêu cầu đƣợc tr c tiếp đ c, xem, nghe, ghi chép, sao 

chụp tài liệu t i trụ sở cơ quan  

Thông tin phức tạp, không có sẵn đƣợc hiểu là các thông 

tin sau đây: 

- Thông tin mà nội dung cần đƣợc cơ quan cung cấp 

thông tin  iểm tra c  thuộc ph m vi thông tin công dân  hông 

đƣợc tiếp cận quy đ nh t i  iều   hoặc thông tin công dân 

đƣợc tiếp cận c  điều  iện quy đ nh t i  iều 7 Luật tiếp cận 

thông tin; 

- Thông tin c  trong bản giấy hoặc hình thức chứa đ ng 

thông tin  hác nhƣng chƣa thể sao, chụp đƣợc ngay;   



- Thông tin đƣợc yêu cầu với số lƣợng  há lớn hoặc đƣợc 

yêu cầu cung cấp nhiều thông tin  hác nhau và phải tập hợp t  

nhiều nguồn thông tin; 

- Thông tin c  trong bản điện tử nhƣng phải tìm  iếm, tập 

hợp t  nhiều đơn v , bộ phận của cơ quan;  

- Thông tin cần thiết phải c  ý  iến của cơ quan, tổ chức, 

đơn v   hác để xác đ nh c  thể cung cấp đƣợc hay  hông  

Việc cung cấp ngay thông tin cần phải hiểu là tùy theo 

điều  iện th c tế của mỗi cơ quan và phù hợp với hình thức 

cung cấp thông tin đ   V  dụ: ngƣời yêu cầu đến trụ sở cơ 

quan cung cấp thông tin yêu cầu cơ quan cung cấp thông tin 

bằng hình thức tr c tiếp t i trụ sở cơ quan, nếu là thông tin 

đơn giản, c  sẵn thì tùy thuộc vào việc bố tr  cơ sở vật chất 

(phòng và thiết b  đ c, nghe, xem,   ) và  hả n ng đáp ứng của 

cơ quan cũng nhƣ hình thức chứa đ ng thông tin, tài liệu mà 

cơ quan nhà nƣớc bố tr  cho ngƣời yêu cầu c  thể tr c tiếp 

đ c, xem, nghe, ghi chép, chụp tài liệu hoặc cung cấp ngay 

bản sao, bản chụp cho ngƣời yêu cầu  Chẳng h n: nếu c  

nhiều ngƣời  huyết tật với nhiều d ng tật đều yêu cầu cung 

cấp thông tin t i trụ sở cơ quan là Ủy ban nhân dân cấp xã 

vùng miền núi và cơ quan  hông đủ điều  iện để bố tr  ngay 

phòng đ c, nghe hay thiết b  nghe - nhìn cho đủ số lƣợng 

ngƣời yêu cầu thì cơ quan  h  c  thể cung cấp ngay thông tin; 

trong trƣờng hợp này, cơ quan nên bố tr  sắp xếp l ch hẹn cho 

mỗi ngƣời yêu cầu; hoặc quy chế nội bộ về cung cấp thông tin 

của cơ quan đã xác đ nh ngày tiếp nhận yêu cầu và cung cấp 

thông tin t i trụ sở cơ quan vào các sáng thứ  , thứ   và thứ   

trong tuần thì việc cung cấp ngay thông tin cũng sẽ th c hiện 



theo Quy chế đ    Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin của 

cơ quan cần công  hai rộng rãi cho m i ngƣời biết  

Khuyến ngh  chung là cơ quan c  trách nhiệm cung cấp 

thông tin nên bố tr  thời gian rõ ràng và thời gian trong tuần 

bố tr  nhiều hay  t buổi, t nh theo buổi hay theo giờ làm việc 

cố đ nh trong ngày, trong tuần phụ thuộc vào số lƣợng yêu 

cầu cung cấp thông tin của công dân t i trụ sở cơ quan (trên 

cơ sở đánh giá hàng n m hoặc hàng quý mà c  thể điều chỉnh 

cho phù hợp) và bảo đảm nguyên tắc chung của Luật là t o 

thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin và bảo đảm ho t 

động bình thƣờng của cơ quan nhà nƣớc  

Hoặc đối với trƣờng hợp cung cấp thông tin qua m ng 

điện tử, nếu thông tin đơn giản, c  sẵn, c  thể cung cấp ngay 

thì chậm nhất là    ngày làm việc  ể t  ngày nhận đƣợc yêu 

cầu hợp lệ, cơ quan nhận đƣợc yêu cầu phải cung cấp thông 

tin cho công dân. 

Hoặc đối với trƣờng hợp cung cấp thông tin qua d ch vụ 

bƣu ch nh, fax, nếu thông tin đơn giản, c  sẵn, c  thể cung 

cấp ngay thì chậm nhất là    ngày làm việc  ể t  ngày nhận 

đƣợc yêu cầu hợp lệ, cơ quan nhận đƣợc yêu cầu phải cung 

cấp thông tin cho công dân  

Thời hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu có 

thể đƣợc gia hạn trong những trƣờng hợp 

nào? Trƣờng hợp xét thấy không thể cung cấp 

thông tin đúng thời hạn quy định, cơ quan đƣợc yêu 

cầu cung cấp thông tin phải làm gì? 
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Trả lời: 

Luật tiếp cận thông tin c  quy đ nh về việc gia h n cung 

cấp thông tin đối với các hình thức cung cấp thông tin theo 

yêu cầu cho công dân (tr c tiếp t i trụ sở cơ quan, qua m ng 

điện tử, qua d ch vụ bƣu ch nh, fax) t i  hoản    iều   , 

 hoản    iều    và  hoản    iều    trong trƣờng hợp cơ 

quan đƣợc yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét, tìm  iếm, 

tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin  

Thời h n gia h n để giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin 

đƣợc quy đ nh  hác nhau tƣơng ứng với t ng hình thức cung 

cấp thông tin, đối với hình thức cung cấp tr c tiếp t i trụ sở cơ 

quan thì thời h n gia h n là tối đa  hông quá    ngày làm 

việc; đối với hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu cho 

công dân qua m ng điện tử và qua d ch vụ bƣu ch nh, fax thì 

thời h n gia h n là tối đa  hông quá    ngày   

Trong trƣờng hợp cơ quan đƣợc yêu cầu cung cấp thông 

tin thấy rằng cần c  thêm thời gian để xem xét, tìm  iếm, tập 

hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin và  hông 

thể cung cấp thông tin cho công dân trong thời h n quy đ nh 

thì cơ quan đƣợc yêu cầu phải c  v n bản thông báo về việc 

gia h n cung cấp thông tin cho công dân trƣớc  hi hết h n 

cung cấp thông tin theo quy đ nh  



Việc cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ 

quan cung cấp thông tin đƣợc thực hiện theo 

trình tự, thủ tục nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Cung cấp thông tin tr c tiếp t i trụ sở cơ quan cung cấp 

thông tin là một trong các hình thức cung cấp thông tin theo 

yêu cầu của công dân  Tùy thuộc vào điều  iện, nhu cầu của 

mình, công dân c  thể l a ch n hình thức cung cấp thông tin 

tr c tiếp t i trụ sở cơ quan hoặc hình thức  hác  

Ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin đến trụ sở cơ quan cung 

cấp thông tin c  thể đƣợc cung cấp ngay đối với các thông tin 

đơn giản, c  sẵn mà  hông mất thời gian chờ đợi  Khoản    iều 

29 Luật tiếp cận thông tin quy đ nh đối với thông tin đơn giản, 

c  sẵn c  thể cung cấp ngay thì ngƣời yêu cầu cung cấp thông 

tin đƣợc tr c tiếp đ c, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài 

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

phù hợp với hình thức chứa đ ng thông tin  

 ối với thông tin phức t p,  hông c  sẵn mà cần tập hợp 

t  các bộ phận của cơ quan đ  hoặc thông tin cần thiết phải c  

ý  iến của cơ quan, tổ chức, đơn v   hác thì chậm nhất là    

ngày làm việc  ể t  ngày nhận đƣợc yêu cầu hợp lệ, cơ quan 

đƣợc yêu cầu phải thông báo cho ngƣời yêu cầu đến trụ sở để 

đ c, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc nhận 

bản sao, bản chụp tài liệu hoặc c  v n bản thông báo về việc 

t  chối cung cấp thông tin  

Trƣờng hợp cơ quan đƣợc yêu cầu cần thêm thời gian để 

xem xét, tìm  iếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung 

cấp thông tin thì c  thể gia h n nhƣng tối đa  hông quá    
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ngày làm việc và phải c  v n bản thông báo về việc gia h n 

trong thời h n cung cấp thông tin  

Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin 

không đến trụ sở cơ quan cung cấp thông tin 

để tiếp cận thông tin theo thông báo của cơ 

quan nhà nƣớc nhƣng sau đó lại tiếp tục yêu cầu cung 

cấp thông tin theo hình thức khác thì cơ quan nhà 

nƣớc xử lý nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin bằng hình 

thức tr c tiếp t i trụ sở cơ quan nhà nƣớc và đã đƣợc cơ quan 

cung cấp thông tin thông báo về thời gian, đ a điểm, chi ph  

tiếp cận thông tin (nếu c ) nhƣng  hông đến trụ sở cơ quan để 

tiếp cận thông tin, sau đ  l i tiếp tục yêu cầu cung cấp thông 

tin đ  theo hình thức  hác (nhƣ qua m ng điện tử, d ch vụ bƣu 

ch nh, fax) thì cơ quan cung cấp thông tin xem xét để cung 

cấp thông tin cho công dân nếu nhƣ cơ quan cung cấp thông 

tin lƣu tr  thông tin đ  phù hợp với hình thức mà ngƣời yêu 

cầu đề ngh , tr  trƣờng hợp pháp luật c  quy đ nh  hác  

Việc cung cấp thông tin qua mạng điện tử đƣợc 

thực hiện trong các trƣờng hợp nào? Trình tự, 

thủ tục nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Việc cung cấp thông tin qua m ng điện tử nhằm bảo đảm 

việc chuyển thông tin t  cơ quan cung cấp thông tin đến 
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ngƣời yêu cầu đƣợc nhanh ch ng, thuận tiện  Hình thức cung 

cấp thông tin này đƣợc th c hiện  hi c  đủ    điều  iện sau: 

(i) thông tin đƣợc yêu cầu phải là thông tin thuộc tập tin c  

sẵn và c  thể truyền tải qua m ng điện tử; (ii) cơ quan nhà 

nƣớc c  đủ điều  iện về  ỹ thuật để cung cấp thông tin đƣợc 

yêu cầu qua m ng điện tử  

Việc cung cấp thông tin qua m ng điện tử đƣợc th c hiện 

bằng các cách thức sau đây: (i) Gửi tập tin đ nh  èm thƣ điện 

tử; (ii) Cung cấp mã truy cập một lần; (iii) Chỉ dẫn đ a chỉ 

truy cập để tải thông tin  

Tùy theo t nh chất của thông tin đƣợc yêu cầu cung cấp là 

đơn giản, c  sẵn hay phức t p,  hông c  sẵn, Luật quy đ nh 

trình t , thủ tục cung cấp thông tin cụ thể nhƣ sau: 

-  ối với thông tin đơn giản, c  sẵn c  thể cung cấp ngay 

thì chậm nhất là    ngày làm việc  ể t  ngày nhận đƣợc yêu 

cầu hợp lệ, cơ quan đƣợc yêu cầu phải cung cấp thông tin 

( hoản    iều   )  

-  ối với thông tin phức t p,  hông c  sẵn mà cần tập hợp 

t  các bộ phận của cơ quan đ  hoặc thông tin cần thiết phải c  

ý  iến của cơ quan, tổ chức, đơn v   hác thì chậm nhất là    

ngày làm việc  ể t  ngày nhận đƣợc yêu cầu hợp lệ, cơ quan 

đƣợc yêu cầu phải thông báo bằng v n bản về thời h n giải 

quyết yêu cầu cung cấp thông tin  Chậm nhất là    ngày làm 

việc  ể t  ngày nhận đƣợc yêu cầu hợp lệ, cơ quan đƣợc yêu 

cầu phải cung cấp thông tin hoặc c  v n bản thông báo t  chối 

cung cấp thông tin. 

Trƣờng hợp cơ quan đƣợc yêu cầu cần thêm thời gian để 

xem xét, tìm  iếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung 



cấp thông tin thì c  thể gia h n nhƣng tối đa  hông quá    

ngày và phải c  v n bản thông báo về việc gia h n trong thời 

h n cung cấp thông tin  Quy đ nh nhƣ vậy nhằm bảo đảm 

quyền lợi của ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin đƣợc thông 

báo sớm về việc t  chối cung cấp thông tin, làm cơ sở cho h  

xem xét, quyết đ nh việc  hiếu n i,  hởi  iện nếu cần thiết  

Về nguyên tắc, hình thức cung cấp thông tin qua m ng 

điện tử đƣợc tiến hành đơn giản,  hông gây tốn  ém, do vậy, 

ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin  hông phải trả chi ph   hi 

đƣợc cung cấp thông tin qua m ng điện tử  

Trong trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đề nghị cung 

cấp thông tin qua mạng điện tử nhƣng không 

tiếp cận đƣợc thông tin dƣới hình thức này thì 

họ có thể yêu cầu cung cấp thông tin theo hình thức 

khác không? Nếu có yêu cầu trong trƣờng hợp này thì 

đƣợc tiếp nhận và xử lý nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Về nguyên tắc, cơ quan nhà nƣớc đƣợc yêu cầu c  trách 

nhiệm cung cấp thông tin theo hình thức mà ngƣời yêu cầu đề 

ngh  phù hợp với t nh chất của thông tin đƣợc yêu cầu cung 

cấp và  hả n ng của cơ quan, tr  trƣờng hợp pháp luật c  quy 

đ nh  hác  Do đ , nếu ngƣời yêu cầu đề ngh  cung cấp thông 

tin qua m ng điện tử nhƣng hình thức yêu cầu cung cấp thông 

tin này  hông phù hợp với t nh chất của thông tin đƣợc yêu 

cầu và hình thức chứa đ ng thông tin, thì ngƣời yêu cầu cung 

cấp thông tin  hông tiếp cận đƣợc thông tin với hình thức này  

Khi giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, cơ quan nhà nƣớc 
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cần thông báo cho công dân về hình thức cung cấp thông tin 

khác mà công dân có thể tiếp cận phù hợp với t nh chất, hình 

thức chứa đ ng của thông tin đ  và các nội dung  hác của 

thông báo giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của công dân  

Nếu c  hai hình thức cung cấp thông tin phù hợp với t nh chất 

thông tin đƣợc yêu cầu, để t o thuận lợi cho công dân l a 

ch n hình thức cung cấp thông tin thì thông báo cần nêu các 

nội dung phù hợp với t ng hình thức cung cấp thông tin để 

công dân l a ch n  Công dân l a ch n hình thức cung cấp 

thông tin nào thì sẽ áp dụng quy trình, thủ tục cung cấp thông 

tin tƣơng ứng với hình thức đ  theo quy đ nh của Luật tiếp 

cận thông tin  

Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua dịch 

vụ bƣu chính, fax nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Việc cung cấp thông tin qua đƣờng bƣu ch nh, fax đƣợc 

tiến hành trong trƣờng hợp ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin 

c  yêu cầu hình thức cung cấp thông tin qua đƣờng bƣu ch nh, 

fax (ghi trong Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin) hoặc trong 

trƣờng hợp cơ quan c  trách nhiệm cung cấp thông tin xác 

đ nh đây là hình thức phù hợp, thuận lợi nhất đối với thông tin 

đƣợc yêu cầu  

Việc cung cấp thông tin qua đƣờng bƣu ch nh, fax đƣợc 

th c hiện nhƣ sau ( iều    Luật tiếp cận thông tin): 

-  ối với thông tin đơn giản, c  sẵn c  thể cung cấp ngay 

thì chậm nhất là    ngày làm việc  ể t  ngày nhận đƣợc yêu 

cầu hợp lệ, cơ quan đƣợc yêu cầu phải cung cấp thông tin  
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-  ối với thông tin phức t p,  hông c  sẵn mà cần tập hợp 

t  các bộ phận của cơ quan đ  hoặc thông tin cần thiết phải c  

ý  iến của cơ quan, tổ chức, đơn v   hác thì chậm nhất là    

ngày làm việc  ể t  ngày nhận đƣợc yêu cầu hợp lệ, cơ quan 

đƣợc yêu cầu phải thông báo bằng v n bản về thời h n giải 

quyết yêu cầu cung cấp thông tin  Chậm nhất là    ngày làm 

việc  ể t  ngày nhận đƣợc yêu cầu hợp lệ, cơ quan đƣợc yêu 

cầu phải cung cấp thông tin hoặc c  v n bản thông báo t  chối 

cung cấp thông tin  

Trƣờng hợp cơ quan đƣợc yêu cầu cần thêm thời gian để 

xem xét, tìm  iếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung 

cấp thông tin thì c  thể gia h n nhƣng tối đa  hông quá    

ngày và phải c  v n bản thông báo về việc gia h n trong thời 

h n cung cấp thông tin  

Trong trƣờng hợp thông tin đƣợc yêu cầu có 

phần cần loại bỏ trƣớc khi cung cấp, cơ quan 

cung cấp thông tin có phải giải thích rõ với 

ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin hay không? 

Trả lời: 

Luật tiếp cận thông tin quy đ nh một trong nh ng trách 

nhiệm quan tr ng của cơ quan cung cấp thông tin trong việc 

bảo đảm th c hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân là 

phải rà soát, phân lo i,  iểm tra và bảo đảm t nh b  mật của 

thông tin trƣớc  hi cung cấp   ể bảo đảm t nh chặt chẽ, Quy 

chế cung cấp thông tin của cơ quan nhà nƣớc c  thể quy đ nh 

việc lập Phiếu xác nhận  ết quả rà soát,  iểm tra t nh b  mật 

của thông tin, phân lo i thông tin  
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Bên c nh đ , cung cấp thông tin ch nh xác là một trong 

nh ng nguyên tắc quan tr ng trong việc bảo đảm quyền tiếp 

cận thông tin  Do đ , việc lo i bỏ thông tin c  nội dung b  mật 

trƣớc  hi cung cấp và cung cấp ch nh xác thông tin mà ngƣời 

yêu cầu đề ngh  là trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc  Khi 

ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin nhận đƣợc thông tin và có 

thắc mắc về thông tin b  lo i bỏ thì cơ quan cung cấp thông tin 

giải th ch với công dân về nội dung này  

Trong trƣờng hợp thông tin đƣợc yêu cầu là 

văn bản thì cơ quan đƣợc yêu cầu cung cấp 

toàn bộ văn bản hay có thể lƣợc bớt những 

phần không liên quan? 

Trả lời: 

Theo quy đ nh của Luật tiếp cận thông tin thì thông tin là 

tin, d  liệu đƣợc chứa đ ng trong v n bản, hồ sơ, tài liệu c  

sẵn, tồn t i dƣới d ng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, 

bản vẽ, b ng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các d ng  hác do 

cơ quan nhà nƣớc t o ra  Bên c nh đ , để bảo đảm t nh  hả 

thi, theo tinh thần của Luật thì thông tin đƣợc cung cấp theo 

yêu cầu phải là thông tin do cơ quan nhà nƣớc t o ra và c  

sẵn, cung cấp nguyên v n bản hồ sơ, tài liệu c  chứa đ ng 

thông tin mà ngƣời yêu cầu đề ngh   Cơ quan nhà nƣớc  hông 

c  trách nhiệm phải xử lý thông tin theo hƣớng chỉ cung cấp 

phần nội dung thông tin mà ngƣời yêu cầu đề ngh  hoặc 

nghiên cứu, xử lý số liệu theo yêu cầu của công dân hoặc xử 

lý vụ việc cụ thể nhƣ cải ch nh hộ t ch    
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Việc các cơ quan nhà nƣớc lập Sổ theo dõi 

cung cấp thông tin theo yêu cầu nhằm mục 

đích gì? 

Trả lời: 

Luật tiếp cận thông tin quy đ nh trách nhiệm của cơ quan 

nhà nƣớc tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin và vào Sổ theo 

dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu ( hoản    iều   )   

Việc thiết lập Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu 

trƣớc tiên nhằm theo dõi về tình tr ng giải quyết đối với t ng 

yêu cầu cung cấp thông tin của công dân, bảo đảm cho cơ 

quan nhà nƣớc c  trách nhiệm cung cấp thông tin theo dõi 

đƣợc tiến độ xử lý yêu cầu, bảo đảm việc giải quyết yêu cầu 

thông tin đúng thời h n quy đ nh  Bên c nh đ , việc thiết lập 

Sổ cũng giúp cho cơ quan theo dõi, thống  ê, xây d ng báo 

cáo tình hình cung cấp thông tin về các nội dung nhƣ: số 

lƣợng yêu cầu cung cấp thông tin; số lƣợng yêu cầu cung cấp 

thông tin b  t  chối, gia h n;  ể cả các thông tin liên quan đến 

 hiếu n i; chi ph  cung cấp thông tin;     

Việc lập và cập nhật Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo 

yêu cầu còn giúp cơ quan nắm đƣợc tình hình yêu cầu cung 

cấp thông tin t i cơ quan mình để   p thời c  nh ng giải pháp 

th ch hợp nhằm  hắc phục nh ng h n chế, t ng cƣờng nh ng 

biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của ho t động cung cấp 

thông tin và bố tr  hợp lý đơn v , ngƣời làm đầu mối cung cấp 
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thông tin cho công dân; trang b  các phƣơng tiện  ỹ thuật, 

công nghệ thông tin, đ a điểm cung cấp thông tin t i trụ sở cơ 

quan cho phù hợp với nhu cầu tiếp cận thông tin của công 

dân. 

 Chẳng h n, qua theo dõi, cơ quan nhà nƣớc c  thể nhận 

thấy thông tin nào đƣợc yêu cầu nhiều thì cơ quan c  thể xem 

xét việc công  hai thông tin đ  một cách rộng rãi  Cũng qua 

theo dõi, cơ quan nhà nƣớc c  thể biết đƣợc ngƣời yêu cầu đã 

c  bao nhiêu lần yêu cầu cung cấp một thông tin hay h  c  

cùng lúc gửi nhiều yêu cầu cung cấp thông tin hay  hông    

Theo dõi việc xử lý yêu cầu cung cấp thông tin cũng là biện 

pháp h u hiệu bảo đảm thông tin đƣợc cung cấp đúng pháp 

luật và thông tin mật đƣợc lo i bỏ trƣớc  hi cung cấp  

 ể tiện cho việc theo dõi và tổng hợp, thống  ê, Sổ theo 

dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu cần đƣợc thiết lập bằng 

giấy và bằng phần mềm điện tử  Luật tiếp cận thông tin và d  

thảo Ngh  đ nh quy đ nh chi tiết và biện pháp thi hành Luật 

tiếp cận thông tin  hông quy đ nh nội dung cụ thể của Sổ theo 

dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu  Tùy thuộc vào ph m vi 

thông tin cung cấp theo yêu cầu của cơ quan và các nội dung 

cần theo dõi, thống  ê, báo cáo, cơ quan cung cấp thông tin 

thiết lập Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu phù hợp 

với cơ quan mình  Tuy nhiên, c  một số gợi ý đối với nội 

dung của Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu mà cơ 



quan cung cấp thông tin c  thể tham  hảo, đ  là: số thứ t  yêu 

cầu; ngày nhận đƣợc yêu cầu; thông tin về ngƣời yêu cầu; t m 

tắt nội dung yêu cầu; số trang yêu cầu; v n bản, hồ sơ, tài liệu 

yêu cầu; quyết đ nh t  chối cung cấp thông tin,… Nhằm t o 

điều  iện thuận lợi cho việc lƣu gi , tra cứu, c  thể nghiên 

cứu thiết  ế sử dụng phiên bản điện tử Sổ theo dõi cung cấp 

thông tin theo yêu cầu với nhiều nội dung nhƣ trên, còn phiên 

bản giấy thì chỉ ghi t m tắt các nội dung về ngày nhận yêu 

cầu, ngƣời yêu cầu, v n bản, hồ sơ, tài liệu yêu cầu    

Ngƣời yêu cầu có đƣợc sử dụng các phƣơng 

tiện của mình để tiếp cận thông tin không? 

Ngƣời khuyết tật có đƣợc sử dụng thiết bị trợ 

thính để tiếp cận thông tin không? Công dân có đƣợc 

sử dụng điện thoại để chụp văn bản, tài liệu, hồ sơ mà 

không cần sử dụng máy photocopy của cơ quan 

không? 

Trả lời: 

Bảo đảm các biện pháp về nhân l c,  inh ph  và trang 

thiết b  cần thiết để công dân th c hiện quyền tiếp cận thông 

tin là trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc  Tuy nhiên, để bảo 

đảm t nh  hả thi, Luật tiếp cận thông tin cũng quy đ nh, cơ 

quan nhà nƣớc c n cứ vào điều  iện th c tế của mình, t o điều 

 iện cho ngƣời yêu cầu tr c tiếp đ c, xem, nghe, ghi chép, sao 

chép, chụp tài liệu t i trụ sở; trang b  bảng thông tin hoặc thiết 
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b   hác để công  hai thông tin ( hoản    iều   ); trƣờng hợp 

cơ quan nhà nƣớc chƣa c  cổng thông tin điện tử và trang 

thông tin điện tử, c n cứ vào điều  iện th c tế, c  trách nhiệm 

công  hai thông tin quy đ nh t i  hoản    iều    bằng hình 

thức th ch hợp  hác ( hoản    iều   )  

 ể bảo đảm cung cấp thông tin nhanh ch ng,   p thời và 

thuận tiện cho công dân, t ng cƣờng các biện pháp nhằm t o 

điều  iện cho công dân tr c tiếp đ c, xem, nghe, ghi chép, sao 

chép, chụp tài liệu t i trụ sở cơ quan cung cấp thông tin, đồng 

thời g p phần giảm gánh nặng cho cơ quan nhà nƣớc, d  thảo 

Ngh  đ nh quy đ nh chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp 

cận thông tin đƣợc xây d ng theo hƣớng quy đ nh công dân 

c  thể sử dụng điện tho i di động của mình để chụp v n bản, 

tài liệu, hồ sơ; ngƣời  huyết tật đƣợc sử dụng thiết b  trợ th nh 

và các phƣơng tiện  ỹ thuật  hác của cá nhân để sao, chụp 

v n bản, hồ sơ, tài liệu   

Cơ quan nhà nƣớc có cần đặt lịch hẹn cho 

công dân khi tiếp cận thông tin trực tiếp tại 

trụ sở cơ quan không?   

Trả lời: 

 ể bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, về 

nguyên tắc, các cơ quan nhà nƣớc phải c  các biện pháp để 

bảo đảm tiếp nhận đầy đủ các yêu cầu của công dân  hi h  

yêu cầu cung cấp thông tin tr c tiếp t i trụ sở cơ quan  Cơ 
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quan nhà nƣớc cần c  s  sắp xếp, bố tr  thứ t  yêu cầu cung 

cấp thông tin của công dân để tiếp đ n t ng trƣờng hợp theo 

thứ t  ƣu tiên ngƣời đến trƣớc, các đối tƣợng yếu thế nhƣ 

ngƣời  huyết tật, ngƣời cao tuổi   ; bố tr  cán bộ đầu mối tiếp 

nhận đầy đủ các yêu cầu của công dân  

Bên c nh đ , c  trƣờng hợp trong cùng một thời điểm c  

nhiều công dân cùng đến trụ sở cơ quan yêu cầu cung cấp 

thông tin, nhƣng điều  iện nguồn nhân l c, trang thiết b  của 

cơ quan đ  chƣa thể đáp ứng đƣợc việc tiếp nhận và xử lý  ết 

quả cung cấp thông tin  Khi đ , cán bộ đầu mối cung cấp 

thông tin cần c  giải th ch, hƣớng dẫn cụ thể cho t ng ngƣời 

yêu cầu về việc bố tr  l ch hẹn vào thời gian phù hợp với điều 

 iện bố tr  nhân l c, cơ sở vật chất, thiết b  của cơ quan và 

đúng thời gian theo quy đ nh của Luật   

Cơ quan nhà nƣớc có bắt buộc phải bố trí lịch 

tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công 

dân tất cả các ngày trong tuần?  

Trả lời: 

Luật tiếp cận thông tin quy đ nh trách nhiệm của cơ quan 

nhà nƣớc cung cấp thông tin phải xác đ nh đơn v , cá nhân 

làm đầu mối cung cấp thông tin ( hoản    iều   ); bố tr  

hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với 

điều  iện của t ng cơ quan ( hoản    iều   )  Do đ , cơ 

quan nhà nƣớc cần công  hai l ch tiếp nhận yêu cầu cung cấp 

thông tin t i nơi tiếp công dân để công dân đến trụ sở cơ 

quan đúng ngày c  l ch tiếp  Tùy theo điều  iện th c tế về số 

lƣợng yêu cầu cung cấp thông tin và nguồn nhân l c của cơ 
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quan, đặc biệt là trong điều  iện Luật  hông c  quy đ nh bắt 

buộc cơ quan nhà nƣớc phải bố tr  cán bộ chuyên trách làm 

công tác cung cấp thông tin, thì Quy chế nội bộ về cung cấp 

thông tin của cơ quan nhà nƣớc cần phải xác đ nh cụ thể l ch 

tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công dân là hàng 

ngày hay một số ngày/buổi trong tuần  

 ể thuận tiện cho công dân biết rõ và tiếp cận l ch tiếp 

nhận yêu cầu cung cấp thông tin, cơ quan nhà nƣớc cần công 

 hai l ch này trên Chuyên mục về cung cấp thông tin thuộc 

trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin  

Ai có trách nhiệm xử lý thông tin cung cấp 

theo yêu cầu không chính xác? Trình tự, thủ 

tục xử lý nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Nhằm bảo đảm thông tin đƣợc cung cấp phải   p thời, 

ch nh xác, đầy đủ phù hợp với các nguyên tắc bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân,  hắc phục tình tr ng 

th c tế là đã c  nh ng thông tin  hông ch nh xác,  hông 

đúng s  thật gây dƣ luận xấu, ảnh hƣởng đến trật t  và ổn 

đ nh xã hội,  iều    Luật tiếp cận thông tin quy đ nh cụ thể 

trách nhiệm, trình t , thủ tục xử lý thông tin cung cấp theo 

yêu cầu  hông ch nh xác, cụ thể nhƣ sau: 

- Trƣờng hợp phát hiện thông tin do mình cung cấp  hông 

ch nh xác thì chậm nhất là    ngày làm việc  ể t  ngày phát 

hiện, cơ quan nhà nƣớc c  trách nhiệm đ nh ch nh và cung cấp 

l i thông tin, tr  trƣờng hợp quy đ nh t i  hoản    iều    

Luật tiếp cận thông tin  
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- Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin cho rằng 

thông tin đƣợc cung cấp là  hông ch nh xác thì c  quyền yêu 

cầu cơ quan đã cung cấp thông tin cung cấp l i thông tin ch nh 

xác  Chậm nhất là    ngày  ể t  ngày nhận đƣợc yêu cầu, cơ 

quan đã cung cấp thông tin c  trách nhiệm xác đ nh t nh ch nh 

xác của thông tin và trả lời cho ngƣời yêu cầu; nếu thông tin 

đã cung cấp  hông ch nh xác thì phải đ nh ch nh và cung cấp 

l i thông tin, tr  trƣờng hợp quy đ nh t i  hoản    iều    

Luật tiếp cận thông tin  

- Trƣờng hợp Ủy ban nhân dân cấp xã  hông thể xác đ nh 

đƣợc t nh ch nh xác của thông tin do mình nắm gi  thì chậm 

nhất là    ngày làm việc  ể t  ngày phát hiện hoặc nhận đƣợc 

đề ngh  của ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin, Ủy ban nhân 

dân cấp xã phải đề ngh  cơ quan t o ra thông tin xem xét  

Chậm nhất là    ngày  ể t  ngày nhận đƣợc đề ngh , cơ quan 

t o ra thông tin phải xác đ nh t nh ch nh xác của thông tin và 

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

 hông ch nh xác thì phải gửi  èm theo thông tin ch nh xác  

 Chậm nhất là    ngày làm việc  ể t  ngày nhận đƣợc trả 

lời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải đ nh ch nh l i thông tin hoặc 

thông báo cho ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin biết  

Luật quy đ nh riêng đối với chủ thể là Ủy ban nhân dân 

cấp xã vì đây là chủ thể cung cấp thông tin do mình nắm 

gi , một số chủ thể  hác cũng phải cung cấp thông tin do 

chủ thể  hác t o ra nhƣ V n phòng Ch nh phủ, V n phòng 

Quốc hội, V n phòng Chủ t ch nƣớc    và các chủ thể quy 

đ nh t i  hoản    iều   của Luật  

 



 

 

 

 

 

 

 

Phần 6 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC  

TRONG VIỆC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN  

QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN 

 

Những biện pháp nào đƣợc Luật tiếp cận 

thông tin quy định nhằm bảo đảm thực hiện 

quyền tiếp cận thông tin của công dân? 

Trả lời: 

Bảo đảm th c hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân 

đặt ra yêu cầu cho Nhà nƣớc và các tổ chức, cá nhân phải th c 

hiện tổng thể các biện pháp, t  bảo đảm nguồn nhân l c tới 

t ng cƣờng, nâng cấp cơ sở d  liệu thông tin, cơ sở h  tầng 

công nghệ thông tin, quy trình v n thƣ, lƣu tr  và xử lý thông 

tin gi a đầu mối t o ra thông tin và đầu mối cung cấp thông 

tin…  ể chuẩn h a các biện pháp này và t ng cƣờng trách 
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nhiệm cho các cơ quan c  trách nhiệm cung cấp thông tin 

trong việc triển  hai thi hành Luật, t i  iều    Luật tiếp cận 

thông tin quy đ nh các biện pháp sau đây: 

- Các biện pháp bảo đảm về tổ chức bộ máy và nhân l c, 

gồm xác đ nh đơn v , cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin; 

bồi dƣ ng nâng cao n ng l c, chuyên môn, nghiệp vụ cho 

ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ cung cấp thông tin trong việc bảo 

đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân ( hoản   và  hoản 

   iều   )  Trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, việc 

bố tr  đầu mối tiếp nhận yêu cầu, cung cấp và ra quyết đ nh 

cung cấp thông tin c  ý nghĩa quan tr ng  N ng l c của cán 

bộ phụ trách cung cấp thông tin là một trong nh ng điều  iện 

bảo đảm cho việc đáp ứng tốt hơn yêu cầu tiếp cận thông tin 

của công dân, tổ chức; giảm thời gian và chi ph  cho công 

dân trong việc yêu cầu cung cấp thông tin; giúp công dân c  

thể th c hiện một cách nhanh ch ng, hiệu quả và thuận tiện 

hơn quyền tiếp cận thông tin của mình, để t  đ  t o điều  iện 

thuận lợi cho ho t động sinh sống, sản xuất,  inh doanh c  

hiệu quả, nhất là đối với việc tiếp cận   p thời nh ng thông 

tin c  t nh chất thƣơng m i  

- Các biện pháp bảo đảm về cơ sở vật chất  ỹ thuật, công 

nghệ, quản lý thông tin, gồm: vận hành cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử; xây d ng, vận hành cơ sở d  liệu 

thông tin mà cơ quan c  trách nhiệm cung cấp theo quy đ nh 

của Ch nh phủ; t ng cƣờng cung cấp thông tin thông qua ho t 

động của ngƣời phát ngôn của cơ quan nhà nƣớc và phƣơng 

tiện thông tin đ i chúng; bố tr  hợp lý nơi tiếp công dân để 



cung cấp thông tin phù hợp với điều  iện của t ng cơ quan; 

củng cố,  iện toàn công tác v n thƣ, lƣu tr , thống  ê; trang b  

phƣơng tiện  ỹ thuật, công nghệ thông tin và điều  iện cần 

thiết  hác để ngƣời yêu cầu c  thể tr c tiếp đ c, xem, nghe, 

ghi chép, sao chép, chụp tài liệu t i trụ sở cơ quan nhà nƣớc 

và qua m ng điện tử ( hoản  ,  ,   và  hoản    iều   )  

Các biện pháp nêu trên thuộc trách nhiệm của tất cả các 

cơ quan nhà nƣớc - chủ thể cung cấp thông tin  Mỗi cơ quan 

nhà nƣớc cần coi các biện pháp nêu trên nhƣ các biện pháp để 

bảo đảm thi hành tốt các quy đ nh của Luật tiếp cận thông tin 

t i ch nh cơ quan mình mà  hông chỉ là trách nhiệm của 

Ch nh phủ trong việc ban hành các biện pháp bảo đảm th c 

hiện quyền tiếp cận thông tin, t  đ , mới c  thể đƣa Luật tiếp 

cận thông tin đi vào cuộc sống  

 ể cụ thể h a các biện pháp quy đ nh t i Luật, d  thảo 

Ngh  đ nh quy đ nh chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp 

cận thông tin đƣợc xây d ng theo hƣớng quy đ nh chi tiết 

t ng biện pháp nêu trên để các cơ quan c  trách nhiệm cung 

cấp thông tin th c hiện đƣợc thống nhất, thuận tiện, hiệu quả  

Trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin, cơ quan cung cấp thông tin thực 

hiện những trách nhiệm nào? 

Trả lời: 
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 ể bảo đảm th c hiện quyền tiếp cận thông tin của công 

dân, Luật quy đ nh trách nhiệm của các cơ quan nhà nƣớc 

trong việc bảo đảm th c hiện quyền tiếp cận thông tin của 

công dân. 

Trƣớc hết, cơ quan cung cấp thông tin c  trách nhiệm 

công  hai, cung cấp thông tin một cách   p thời, ch nh xác, 

đầy đủ  Trong trƣờng hợp phát hiện thông tin đã cung cấp 

 hông ch nh xác hoặc  hông đầy đủ thì phải đ nh ch nh hoặc 

cung cấp bổ sung thông tin   ồng thời, Luật cũng quy đ nh 

trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin tiến hành các biện 

pháp bảo đảm th c hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân 

nhƣ lập, cập nhật, công  hai Danh mục thông tin phải đƣợc 

công  hai; duy trì, lƣu gi , cập nhật cơ sở d  liệu thông tin c  

trách nhiệm cung cấp, bảo đảm thông tin c  hệ thống, đầy đủ, 

toàn diện,   p thời, dễ dàng tra cứu; rà soát, phân lo i,  iểm 

tra và bảo đảm t nh b  mật của thông tin trƣớc  hi cung cấp; 

  p thời xem xét, cân nhắc lợi  ch của việc cung cấp thông tin 

để công  hai thông tin hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu 

nhằm bảo đảm lợi  ch công cộng, sức  hỏe của cộng đồng    

Cơ quan cung cấp thông tin c  trách nhiệm ban hành và 

công bố công  hai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông 

tin thuộc ph m vi trách nhiệm của mình     ể bảo đảm t nh 

thống nhất trong việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin 

của các cơ quan và bảo đảm quy trình cung cấp thông tin t i 



mỗi cơ quan thật s  thuận lợi cho ngƣời dân, bảo đảm t nh 

nhanh ch ng,   p thời  hi cung cấp thông tin, Luật quy đ nh 

nh ng nội dung cơ bản của Quy chế gồm: xác đ nh đầu mối 

cung cấp thông tin; việc chuyển giao thông tin của đơn v  t o 

ra cho đơn v  đầu mối cung cấp thông tin; việc phân lo i 

thông tin đƣợc cung cấp và  hông đƣợc cung cấp; cập nhật 

thông tin đƣợc công  hai, thông tin đƣợc cung cấp theo yêu 

cầu; trình t , thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin gi a 

đơn v  đầu mối với đơn v  phụ trách cơ sở d  liệu thông tin và 

các đơn v  c  liên quan  

Cùng với trách nhiệm tổ chức th c thi các biện pháp cụ 

thể để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, Luật 

đặt ra yêu cầu cơ quan cung cấp thông tin c  trách nhiệm rà 

soát các quy đ nh của pháp luật về tiếp cận thông tin liên quan 

đến chức n ng, nhiệm vụ, quyền h n của mình để   p thời đề 

xuất với cơ quan nhà nƣớc c  thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để 

phù hợp với Luật tiếp cận thông tin  

Ngoài ra, trong quá trình th c hiện quyền tiếp cận thông 

tin, công dân c  quyền  hiếu n i, tố cáo, phản ánh,  iến ngh  

với cơ quan nhà nƣớc về các vấn đề c  liên quan tới việc th c 

hiện quyền của mình  Trong nhiều trƣờng hợp còn c  thể xảy 

ra các vi ph m pháp luật về tiếp cận thông tin của cả cơ quan 

nhà nƣớc, tổ chức, cá nhân, ảnh hƣởng tr c tiếp tới quyền và 

lợi  ch hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân   ể bảo đảm 



giải quyết thỏa đáng các quyền và yêu cầu của công dân, Luật 

giao trách nhiệm cho các cơ quan cung cấp thông tin phải tổ 

chức giải quyết đơn, thƣ  hiếu n i, tố cáo, xử lý vi ph m về 

tiếp cận thông tin theo quy đ nh của pháp luật và báo cáo cơ 

quan nhà nƣớc c  thẩm quyền về tình hình bảo đảm quyền 

tiếp cận thông tin của công dân t i cơ quan mình khi đƣợc yêu 

cầu  

Bên c nh đ , nhằm xác đ nh rõ trách nhiệm cá nhân trong 

việc bảo đảm th c hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, 

Luật xác đ nh rõ trách nhiệm của các chủ thể: ngƣời đứng đầu 

cơ quan cung cấp thông tin, ngƣời đứng đầu đơn v  làm đầu 

mối cung cấp thông tin và ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ cung 

cấp thông tin  Theo đ , ngƣời đứng đầu cơ quan cung cấp 

thông tin c  trách nhiệm: bố tr  đ a điểm đ c, nghe, xem, ghi 

chép, sao chép, chụp thông tin để cung cấp thông tin tr c tiếp 

t i trụ sở cơ quan; bố tr  thiết b  t i trụ sở cơ quan phù hợp với 

hình thức cung cấp thông tin, t o điều  iện thuận lợi cho việc 

tiếp cận thông tin của công dân; sử dụng các biện pháp để 

t ng cƣờng cung cấp thông tin và t o thuận lợi cho công dân 

tiếp cận thông tin bằng hình ảnh, video và các phƣơng tiện 

nghe, nhìn  hác; cho phép ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin 

sử dụng điện tho i di động và các phƣơng tiện  ỹ thuật  hác 

của cá nhân để sao, chụp v n bản, hồ sơ, tài liệu  

 ối với ngƣời đứng đầu đơn v  làm đầu mối cung cấp 



thông tin và ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ cung cấp thông tin: 

Ngƣời đứng đầu đơn v  đƣợc giao làm đầu mối cung cấp 

thông tin ch u trách nhiệm bảo đảm th c hiện nhiệm vụ cung 

cấp thông tin của cơ quan mình,   p thời xử lý ngƣời cung cấp 

thông tin thuộc thẩm quyền quản lý c  hành vi cản trở quyền 

tiếp cận thông tin của công dân  Ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ 

cung cấp thông tin c  trách nhiệm cung cấp thông tin   p thời, 

đầy đủ cho công dân;  hông đƣợc nhũng nhiễu, gây cản trở, 

 h   h n trong  hi th c hiện nhiệm vụ  

Việc lập, cập nhật và công khai Danh mục 

thông tin phải đƣợc công khai đƣợc thực hiện 

nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Danh mục thông tin phải đƣợc công  hai là một danh mục 

bắt buộc mà các cơ quan c  trách nhiệm cung cấp thông tin 

phải thiết lập, công  hai trên trang thông tin điện tử/cổng 

thông tin điện tử của cơ quan mình và c  trách nhiệm thƣờng 

xuyên cập nhật thông tin mới đƣợc t o ra thuộc ph m vi thông 

tin đƣợc công bố công  hai  Danh mục này thể hiện rõ ph m 

vi, số lƣợng thông tin mà mỗi cơ quan đ  t o ra và c  trách 

nhiệm phải công bố công  hai để công dân nắm bắt, tiếp cận  

Danh mục này càng đƣợc mở rộng, cập nhật thƣờng xuyên thì 

càng thể hiện rõ ph m vi thông tin đƣợc công  hai của cơ 
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quan đ  rộng rãi, thể hiện việc th c hiện   p thời trách nhiệm 

công bố công  hai thông tin của cơ quan và g p phần giảm 

thiểu các yêu cầu cung cấp thông tin của công dân  

 ể th c hiện thống nhất, thuận tiện việc lập, cập nhật và 

công  hai Danh mục thông tin phải đƣợc công  hai, điểm b 

 hoản    iều    của Luật quy đ nh: cơ quan nhà nƣớc c  

trách nhiệm cung cấp thông tin quy đ nh t i  iều   của Luật 

này c  trách nhiệm chủ động lập, cập nhật, công  hai Danh 

mục thông tin phải đƣợc công  hai và đ ng tải Danh mục trên 

cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; thƣờng xuyên 

cập nhật và công  hai thông tin theo đúng thời điểm, thời h n 

và hình thức theo Danh mục thông tin phải đƣợc công  hai   

Việc lập, cập nhật và công  hai danh mục thông tin đƣợc 

th c hiện cụ thể nhƣ sau: 

- Trách nhiệm lập, cập nhật và công  hai Danh mục thông 

tin phải đƣợc công  hai thuộc về đơn v  đầu mối cung cấp 

thông tin của cơ quan cung cấp thông tin   ể đơn v  này c  đủ 

thông tin đƣa vào Danh mục, đơn v  chủ trì t o ra thông tin của 

cơ quan cung cấp thông tin xác đ nh thông tin thuộc Danh mục 

thông tin phải đƣợc công  hai theo  iều  7 Luật tiếp cận 

thông tin.  

- Thông tin đƣợc đƣa vào Danh mục là các thông tin do 

cơ quan t o ra thuộc các lo i thông tin phải đƣợc công  hai 

theo quy đ nh t i  iều  7 Luật tiếp cận thông tin   



- Danh mục thông tin phải đƣợc công  hai gồm các nội 

dung: tên, số,  ý hiệu v n bản, hồ sơ, tài liệu; ngày, tháng, 

n m t o ra v n bản, hồ sơ, tài liệu  èm theo hình thức công 

 hai thông tin, thời điểm, thời h n công  hai thông tin (nếu 

có).  

Trƣờng hợp thông tin đang đƣợc công  hai t i các cơ sở 

d  liệu  hác nhau hoặc đ ng tải trên trang/cổng thông tin điện 

tử thì t i Danh mục thông tin phải đƣợc công  hai phải  èm 

theo chỉ dẫn đ a chỉ truy cập để tải thông tin  Trƣờng hợp 

thông tin chƣa đƣợc công  hai trên trang/cổng thông tin điện 

tử mà đã đƣợc số h a thì phải đƣợc đ nh  èm theo Danh mục 

thông tin phải đƣợc công  hai  

- Danh mục thông tin phải đƣợc công  hai đƣợc thƣờng 

xuyên cập nhật theo quy chế của cơ quan  

- Danh mục thông tin phải đƣợc công  hai đƣợc đ ng tải 

trên Chuyên mục về tiếp cận thông tin t i trang/cổng thông tin 

điện tử của cơ quan c  trách nhiệm cung cấp thông tin   ối 

với cơ quan chƣa c  trang/cổng thông tin điện tử thì phải niêm 

yết Danh mục thông tin phải đƣợc công  hai t i trụ sở cơ quan 

hoặc c  hình thức công  hai  hác thuận lợi cho công dân 

trong việc tiếp cận thông tin  

Ngoài ra, để t o điều  iện thuận lợi cho cả cơ quan cung 

cấp thông tin và ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin, ngoài 

Danh mục thông tin phải đƣợc công  hai theo quy đ nh của 



Luật, d  thảo Ngh  đ nh quy đ nh chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật tiếp cận thông tin đƣợc xây d ng theo hƣớng yêu 

cầu cơ quan c  trách nhiệm cung cấp thông tin lập Danh mục 

thông tin công dân đƣợc tiếp cận c  điều  iện theo  iều 7 

Luật tiếp cận thông tin  Việc lập Danh mục thông tin công dân 

đƣợc tiếp cận c  điều  iện đƣợc th c hiện tƣơng t  nhƣ việc 

lập Danh mục thông tin phải đƣợc công  hai  

Cơ quan nhà nƣớc có phải bố trí một bộ phận 

chuyên trách/cán bộ chuyên trách làm đầu 

mối cung cấp thông tin hay không?  

Trả lời: 

Trên th c tế, cách thức t o ra thông tin của mỗi cơ quan 

nhà nƣớc rất  hác nhau và c  thể do nhiều đơn v , đầu mối 

tr c thuộc t o ra và quản lý, v  dụ, các cơ quan nhà nƣớc ở 

trung ƣơng nhƣ bộ, cơ quan ngang bộ c  các tổng cục đƣợc tổ 

chức theo ngành d c, c  các cục, chi cục đặt t i đ a phƣơng, 

c  các cục, vụ và các đơn v  tƣơng đƣơng; các cơ quan ở đ a 

phƣơng c  các phòng, ban tr c thuộc  Theo đ , để thống nhất 

đầu mối cung cấp thông tin của mỗi cơ quan, Luật đƣa ra giải 

pháp các cơ quan nhà nƣớc phải “xác định đơn vị, cá nhân 

làm đầu mối cung cấp thông tin” và quy đ nh rõ đơn v , cá 

nhân làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan trong Quy 

chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của cơ quan ( hoản   
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 iều    và điểm h  

 hoản    iều    của Luật)   

Nhƣ vậy, theo quy đ nh trên, cơ quan nhà nƣớc cần bố 

tr  đơn v  là đầu mối cung cấp thông tin nhƣng  hông nhất 

thiết phải là bộ phận chuyên trách cung cấp thông tin  Việc 

xác đ nh bộ phận này là chuyên trách hay  iêm nhiệm do 

Thủ trƣởng cơ quan cung cấp thông tin quyết đ nh phù hợp 

với yêu cầu,  hối lƣợng cung cấp thông tin trên th c tế  

Hiện nay, trong bối cảnh tinh g n tổ chức bộ máy nhà nƣớc, 

việc thành lập thêm tổ chức để th c hiện các nhiệm vụ mới 

đƣợc giao là rất  h   hả thi, do đ , các cơ quan nhà nƣớc 

c n cứ vào việc phân công nhiệm vụ, quyền h n cho các đơn 

v  tr c thuộc để l a ch n đơn v  nào c  nhiệm vụ tƣơng 

đồng, phù hợp nhất với việc cung cấp thông tin để giao cho 

đơn v  đ  làm đầu mối cung cấp thông tin   ối với các cơ 

quan trung ƣơng tr c thuộc đƣợc tổ chức theo mô hình tổng 

cục c  các cục và chi cục ở đ a phƣơng, ngƣời đứng đầu cơ 

quan c  thể phân cấp, ủy quyền cho ngƣời đứng đầu các tổ 

chức tổng cục đ  tổ chức việc cung cấp thông tin do tổng cục 

t o ra và quản lý   ối với các đơn v  s  nghiệp công lập tr c 

thuộc, mặc dù Luật  hông quy đ nh tr c tiếp trách nhiệm 

phải cung cấp thông tin của các đơn v  này, nhƣng trong các 

quy đ nh của pháp luật chuyên ngành c  quy đ nh nhƣ các 

đơn v  giáo dục phải công bố công  hai các thông tin liên 



quan đến tuyển sinh, chế độ ch nh sách đối với ngƣời h c, 

chế độ h c ph     thì cũng cần phải phân công rõ các đơn v  

đ  th c hiện việc cung cấp thông tin theo quy đ nh của pháp 

luật  

Trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, việc bố tr  

đầu mối để th c hiện các nhiệm vụ cụ thể về công khai thông 

tin, tiếp nhận yêu cầu, cung cấp và xử lý các vấn đề liên quan 

tr c tiếp tới việc cung cấp thông tin c  ý nghĩa quan tr ng  

Mỗi cơ quan bố tr  ngƣời làm đầu mối phụ trách cung cấp 

thông tin sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu tiếp cận thông tin của 

công dân, giảm thời gian và chi ph  cho công dân trong việc 

yêu cầu tiếp cận thông tin  Do đ , Luật giao trách nhiệm cho 

ngƣời đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin/ngƣời đứng đầu 

đơn v  đầu mối cung cấp thông tin phải bố tr  ngƣời làm đầu 

mối cung cấp thông tin thuộc đơn v  đầu mối   

Tuy nhiên, t i Luật tiếp cận thông tin  hông quy đ nh cụ 

thể về tiêu chuẩn, điều  iện cụ thể của ngƣời làm đầu mối 

cung cấp thông tin mà để cho ngƣời đứng đầu đơn v  đầu mối 

chủ động trong việc sắp xếp, bố tr  cán bộ phù hợp để th c 

hiện nhiệm vụ  Việc  hông đặt ra tiêu chuẩn, điều  iện cho 

ngƣời làm đầu mối cung cấp thông tin là do nhiệm vụ cung 

cấp thông tin tƣơng t  nhƣ các nhiệm vụ thƣờng xuyên  hác 

trong các cơ quan nhà nƣớc,  hông c  nh ng đòi hỏi c  t nh 

chất đặc thù trong quá trình th c hiện, theo đ , ngƣời làm đầu 

mối đã là cán bộ, công chức, viên chức tr c thuộc đơn v  đầu 

mối là đủ điều  iện, tiêu chuẩn để l a ch n và bố tr  th c hiện 

nhiệm vụ này  Tuy nhiên, xuất phát t  quyền tiếp cận thông 

tin là quyền công dân và quá trình th c hiện cung cấp thông 



tin cũng đặt ra một số yêu cầu, nhƣ phải c  nh ng hiểu biết cơ 

bản về quyền và cách thức th c hiện quyền; về một số biện 

pháp nghiệp vụ nhƣ lập, cập nhật Danh mục thông tin phải 

đƣợc công  hai, rà soát,  iểm tra và bảo đảm t nh mật của 

thông tin trƣớc  hi cung cấp; về xử lý thông tin c  sai s t; về 

sử dụng các thiết b  tin h c, điện tử và truy cập cơ sở d  liệu 

thông tin  hi cung cấp; về  ỹ n ng giao tiếp, ứng xử với công 

dân  hi tiếp nhận và xử lý các yêu cầu cung cấp thông tin... 

nên ngƣời đứng đầu đơn v  đầu mối cần c  s  l a ch n để bố 

tr  cán bộ, công chức phù hợp làm nhiệm vụ này   ồng thời, 

sau  hi bố tr  đội ngũ này, cơ quan nhà nƣớc cần tổ chức bồi 

dƣ ng nâng cao n ng l c, chuyên môn, nghiệp vụ cho ngƣời 

đƣợc giao nhiệm vụ cung cấp thông tin trong việc bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân để c  đủ n ng l c th c 

hiện tốt nhiệm vụ  

Đơn vị/cán bộ đƣợc giao làm đầu mối cung 

cấp thông tin thực hiện những trách nhiệm 

nào? 

Trả lời: 

 ơn v  đƣợc phân công làm đầu mối cung cấp thông tin 

sẽ giúp cơ quan c  trách nhiệm cung cấp thông tin th c hiện 

các ho t động cung cấp thông tin của cơ quan đ   Theo đ , 

ngƣời đứng đầu đơn v  đƣợc giao làm đầu mối cung cấp thông 

tin ch u 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 ( hoản    iều    của Luật)  
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Tiếp đ , đơn v  đầu mối c  trách nhiệm bảo đảm các điều  iện 

cần thiết để tổ chức c  hiệu quả nhiệm vụ cung cấp thông tin 

của cơ quan, gồm: 

- Bố tr  ngƣời làm đầu mối cung cấp thông tin để th c 

hiện cung cấp thông tin theo quy đ nh 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 v  c  liên quan xử lý 

yêu cầu cung cấp thông tin và th c hiện cung cấp thông tin 

cho công dân theo yêu cầu  

- Giải th ch, hƣớng dẫn, thông báo cho công dân th c 

hiện quyền tiếp cận thông tin theo đúng trình t , thủ tục; 

hƣớng dẫn, hỗ trợ ngƣời yêu cầu xác đ nh rõ hồ sơ, tài liệu, 

tên v n bản c  chứa thông tin cần tìm  iếm để điền đầy đủ, 

ch nh xác vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin  

- Tiếp nhận, trả lời hoặc phối hợp với các đơn v  liên 

quan trả lời phản ánh,  iến ngh ,  hiếu n i, tố cáo của tổ chức, 

công dân về việc cung cấp thông tin của cơ quan mình theo 

quy đ nh của pháp luật c  liên quan;  iến ngh , đề xuất với 

ngƣời 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,  ết quả công tác 

cung cấp thông tin thuộc ph m vi trách nhiệm của cơ quan; 

báo cáo đ nh  ỳ và đột xuất tới ngƣời đứng đầu cơ quan cung 

cấp thông tin  

- Bố tr  cán bộ, công chức hƣớng dẫn, giải th ch và giúp 

đ  ngƣời  hông biết ch , ngƣời  huyết tật, ngƣời gặp  h  



 h n  hác trong việc điền Phiếu,  ý Phiếu yêu cầu cung cấp 

thông tin; trƣờng hợp ngƣời yêu cầu  hông thể viết Phiếu yêu 

cầu thì giúp điền Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin  

 ối với trách nhiệm của ngƣời làm đầu mối cung cấp 

thông tin, Luật tiếp cận thông tin quy đ nh “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”  Nhiệm 

vụ của ngƣời làm đầu mối cung cấp thông tin sẽ do ngƣời 

đứng đầu đơn v  đầu mối phân công, xác đ nh cụ thể trong 

Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin của t ng cơ quan để 

xác đ nh rõ trách nhiệm trong t ng quy trình, nhiệm vụ cung 

cấp thông tin cụ thể  

Những biện pháp bảo đảm trang bị, phƣơng 

tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất cho việc cung cấp 

thông tin? 

Trả lời: 

Cụ thể h a nguyên tắc t i  hoản    iều    Hiến pháp 

n m     : “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các 

quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, 

văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm 

theo  iến pháp và pháp luật”, Luật tiếp cận thông tin bên 

c nh việc quy đ nh cụ thể quyền và phƣơng thức th c hiện 

quyền tiếp cận thông tin, còn chú tr ng đặc biệt tới các biện 

pháp bảo đảm th c hiện quyền  Phù hợp với các phƣơng thức 

th c hiện quyền tiếp cận thông tin và trong xu hƣớng ứng 

dụng công nghệ thông tin ngày càng sâu rộng trong ho t động 
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của cơ quan nhà nƣớc n i chung và ho t động cung cấp thông 

tin n i riêng, Luật đã quy đ nh rõ các biện pháp liên quan đến 

bảo đảm trang thiết b   ỹ thuật, cơ sở vật chất nhƣ sau: 

- Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; 

xây d ng, vận hành cơ sở d  liệu thông tin mà cơ quan có 

trách nhiệm cung cấp theo quy đ nh của Ch nh phủ  

- Bố tr  hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin 

phù hợp với điều  iện của t ng cơ quan  

- Củng cố,  iện toàn công tác v n thƣ, lƣu tr , thống  ê; 

trang b  phƣơng tiện  ỹ thuật, công nghệ thông tin và điều 

 iện cần thiết  hác để ngƣời yêu cầu c  thể tr c tiếp đ c, xem, 

nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu t i trụ sở cơ quan nhà 

nƣớc và qua m ng điện tử  

 ể th c hiện c  hiệu quả các biện pháp đƣợc Luật quy 

đ nh nhƣ đã nêu trên, d  thảo Ngh  đ nh đƣợc xây d ng theo 

hƣớng giao trách nhiệm cho ngƣời đứng đầu cơ quan cung cấp 

thông tin, ngƣời đứng đầu đơn v  đầu mối cung cấp thông tin  

Theo đ , trách nhiệm cụ thể của các chủ thể này nhƣ sau: 

- Ngƣời đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin, đứng đầu 

đơn v  đƣợc giao đầu mối cung cấp thông tin c  trách nhiệm 

bố tr  nơi tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, 

phƣơng tiện  ỹ thuật, trang thiết b  và cơ sở vật chất cần thiết 

 hác phục vụ cho việc cung cấp thông tin  

- Ngƣời đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin c  trách 

nhiệm: 



+ Bố tr  đ a điểm đ c, nghe, xem, ghi chép, sao chép, 

chụp thông tin để cung cấp thông tin tr c tiếp t i trụ sở cơ 

quan; 

+ Bố tr  thiết b  t i trụ sở cơ quan phù hợp với hình thức 

cung cấp thông tin, t o điều  iện thuận lợi cho việc tiếp cận 

thông tin của công dân; 

+ Sử dụng các biện pháp để t ng cƣờng cung cấp thông 

tin và t o thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin bằng hình 

ảnh, video và các phƣơng tiện nghe, nhìn  hác; 

+ Cho phép ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng 

điện tho i di động và các phƣơng tiện  ỹ thuật  hác của cá 

nhân để sao, chụp v n bản, hồ sơ, tài liệu  

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 

cung cấp thông tin đƣợc quy định nhƣ thế 

nào? Tại sao cần tăng cƣờng ứng dụng công 

nghệ thông tin, tăng cƣờng số hóa các thông tin, tài 

liệu? 

Trả lời: 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp 

thông tin và số h a các thông tin, tài liệu là giải pháp h u 

hiệu, bảo đảm việc công  hai thông tin đƣợc   p thời, nhanh 

ch ng và trên diện rộng nhất, thuận tiện cho cả cơ quan nhà 

nƣớc và công dân trong việc th c hiện trách nhiệm cũng nhƣ 

quyền của mình  Với tinh thần của Luật là công  hai tối đa 
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các lo i thông tin cần phải công  hai trên trang thông tin điện 

tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nƣớc c  trách 

nhiệm cung cấp thông tin, mở rộng việc tiếp nhận yêu cầu và 

cung cấp thông tin theo yêu cầu qua phƣơng tiện điện tử nhƣ 

qua email, qua các thiết b  công nghệ hiện đ i, việc t ng 

cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin và số h a thông tin là 

yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan nhà nƣớc   ây cũng là 

một trong nh ng giải pháp để th c hiện Ngh  quyết của Ch nh 

phủ về xây d ng Ch nh phủ điện tử và mục tiêu xây d ng 

Ch nh phủ công  hai, minh b ch, phục vụ ngƣời dân  

Vì vậy, d  thảo Ngh  đ nh quy đ nh chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật tiếp cận thông tin c  quy đ nh về việc ứng dụng 

công nghệ thông tin, số h a thông tin trong việc cung cấp 

thông tin của các cơ quan nhà nƣớc  Theo đ , ngƣời đứng đầu 

cơ quan cung cấp thông tin bảo đảm các biện pháp  ỹ thuật 

nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp 

thông tin; tổ chức số h a, sử dụng  ỹ 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 dƣới d ng bản giấy hoặc bản điện tử để đảm 

bảo cung cấp thông tin cho công dân thuận lợi,   p thời, dễ 

dàng tra cứu  Bên c nh đ , việc sử dụng ch   ý số trong ho t 

động cung cấp thông tin cũng đƣợc quy đ nh cụ thể để phù 

hợp với hình thức cung cấp thông tin qua m ng điện tử và 

thuận lợi cho cả cơ quan nhà nƣớc và công dân  

Việc t ng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin, số h a 

thông tin sẽ thay thế việc cung cấp thông tin, quản lý thông tin 

thủ công hiện nay, g p phần giảm thời gian, công sức, nguồn 

nhân l c cho việc cung cấp thông tin của cơ quan nhà nƣớc  



Tại sao cần thiết ban hành quy chế nội bộ về 

cung cấp thông tin của mỗi cơ quan?  

Trả lời: 

Nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, 

Luật đã quy đ nh  há chi tiết, cụ thể về quy trình, cách thức, 

thời h n cung cấp thông tin, ph m vi thông tin phải cung 

cấp    Tuy nhiên, do cách thức tổ chức và phân công nhiệm vụ 

 hác nhau gi a các cơ quan nhà nƣớc, đồng thời, quy trình 

cung cấp thông tin trong nội bộ của mỗi cơ quan đòi hỏi c  s  

phân công, phối hợp chặt chẽ gi a các đơn v  t o ra thông tin 

và đơn v  đầu mối cung cấp thông tin, giao trách nhiệm cụ thể 

cho thủ trƣởng cơ quan, đơn v  và các cán bộ, công chức trong 

việc tổ chức th c thi hiệu quả các biện pháp bảo đảm th c 

hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, do đ , t i mỗi cơ 

quan c  trách nhiệm cung cấp thông tin vẫn cần thiết phải xây 

d ng và ban hành Quy chế cung cấp thông tin của nội bộ cơ 

quan mình  Việc xây d ng Quy chế còn là để mỗi cơ quan có 

s  chủ động, chuẩn b   ỹ lƣ ng trong quy trình xử lý thông tin 

t i cơ quan, đơn v  mình; bảo đảm việc tổ chức triển  hai, 

phân công các đơn v  tr c thuộc; bố tr , phân công công chức 

làm đầu mối cung cấp thông tin của mỗi cơ quan đƣợc rõ 

ràng; bảo đảm việc cung cấp thông tin ch nh xác,   p thời, 

đúng thời h n Luật đ nh; bảo đảm t nh  hả thi trong việc cung 

cấp thông tin theo yêu cầu của Luật t i mỗi cơ quan  

 ể t o thuận lợi cho các cơ quan và bảo đảm t nh thống 

nhất trong việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của các 

cơ quan, Luật đã quy đ nh nh ng nội dung cơ bản của Quy 

chế gồm: xác đ nh đầu mối cung cấp thông tin; việc chuyển 
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giao thông tin của đơn v  t o ra cho đơn v  đầu mối cung cấp 

thông tin; việc phân lo i thông tin; cập nhật thông tin; trình t , 

thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin    C n cứ vào các nội 

dung này, việc ban hành Quy chế nội bộ của t ng cơ quan sẽ 

đơn giản và thuận lợi hơn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 7 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ KHÁC 

 



Khi thi hành Luật tiếp cận thông tin, tại sao 

cần chú trọng công tác lƣu trữ và số hóa văn 

bản? 

Trả lời: 

Nhận thức đƣợc tầm quan tr ng của công tác lƣu tr  và số 

h a v n bản, hồ sơ, tài liệu, Luật tiếp cận thông tin đã quy 

đ nh trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc c  trách nhiệm cung 

cấp thông tin phải lƣu gi  hồ sơ, tài liệu đã đƣợc nhập vào 

danh mục và phải xếp lo i theo cách thức, hình thức t o thuận 

lợi cho việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, 

bảo đảm thông tin c  thể đƣợc lƣu tr  điện tử  

Một trong nh ng nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin của công dân là việc cung cấp thông tin phải   p 

thời, minh b ch, thuận lợi cho công dân, do đ , trách nhiệm 

của cơ quan nhà nƣớc cung cấp thông tin là phải bảo đảm các 

điều  iện cần thiết về nhân l c, cơ sở vật chất,  ỹ thuật để 

công dân th c hiện quyền tiếp cận thông tin của mình  Trong 

số các biện pháp bảo đảm đ , để cung cấp thông tin cho công 

dân nhanh ch ng,   p thời thì hệ thống thông tin cần phải 

đƣợc lƣu tr  đầy đủ,  hoa h c t i cơ quan cung cấp thông tin 

là một trong nh ng điều  iện quan tr ng  Khi công dân c  yêu 

cầu cung cấp thông tin, cơ quan nhà nƣớc dễ dàng, thuận tiện 

trong việc cung cấp thông tin cho công dân mà  hông mất 

nhiều thời gian, công sức cho việc tìm  iếm thông tin, hoặc 
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phải phối hợp với các đơn v  trong cơ quan để tìm  iếm thông 

tin, hoặc phải gia h n cung cấp thông tin để xử lý yêu cầu 

cung cấp thông tin  Việc lƣu tr  đầy đủ,  hoa h c g p phần 

quan tr ng trong việc bảo đảm thời gian cung cấp thông tin 

cho công dân của cơ quan cung cấp thông tin  Bên c nh việc 

lƣu tr  bằng bản giấy thì thông tin, hồ sơ, tài liệu cần đƣợc 

lƣu tr  bằng bản điện tử   

Bên c nh đ , công tác ứng dụng công nghệ thông tin 

trong ho t động cung cấp thông tin cũng đƣợc chú tr ng 

nhằm bảo đảm các thông tin do cơ quan t o ra đều ở d ng 

đơn giản, sẵn c  để c  thể cung cấp ngay thông tin cho công 

dân  Hơn n a, việc cung cấp thông tin cho công dân bằng 

bản điện tử là hình thức cung cấp thông tin nhanh ch ng, tiết 

 iệm và hiệu quả cho cả cơ quan nhà nƣớc và công dân, bởi 

cơ quan nhà nƣớc  hông mất nhiều thời gian, công sức để 

tìm  iếm thông tin, sao chụp và gửi thông tin cho công dân; 

công dân cũng  hông mất thời gian và chi ph   hi sử dụng 

hình thức cung cấp thông tin này  

Do đ , các thông tin, v n bản, hồ sơ, tài liệu do cơ quan 

nhà nƣớc t o ra cần phải đƣợc nhanh ch ng số h a nhằm công 

 hai thông tin dễ dàng trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ 

quan hoặc t o thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin theo 

yêu cầu qua m ng điện tử   



Chữ ký số đƣợc sử dụng khi nào trong trƣờng 

hợp thực hiện quy định của Luật tiếp cận 

thông tin? 

Trả lời: 

 ối với v n bản giấy, việc xác th c đƣợc thông qua ch  

 ý tay của ngƣời gửi và con dấu của tổ chức   ối với v n bản, 

tài liệu điện tử, thì việc xác th c đƣợc th c hiện bằng ch   ý 

số là giải pháp đảm bảo t nh an toàn  Bởi vậy, ch   ý số ngày 

càng đƣợc áp dụng rộng rãi đối với các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp và ngƣời dân  

Trong việc giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, tùy theo 

tình hình th c tế của cơ quan nhà nƣớc cung cấp thông tin, 

ch   ý số c  thể đƣợc sử dụng trong các trƣờng hợp thông 

báo t  chối, gia h n, thông báo về việc giải quyết yêu cầu tiếp 

cận thông tin trong trƣờng hợp c  yêu cầu cung cấp thông tin 

của công dân thông qua m ng điện tử  

Cơ quan nhà nƣớc thu chi phí tiếp cận thông 

tin của công dân có đƣợc trực tiếp sử dụng 

các chi phí đó không? Việc quản lý và sử dụng 

chi phí tiếp cận thông tin đƣợc thực hiện theo quy 

định nào? 

Trả lời: 

Một số nƣớc trên thế giới quy đ nh thu ph  tiếp cận thông 

tin với mức cao làm ảnh hƣởng tr c tiếp đến quyền tiếp cận 

thông tin, c  thể t o ra một số rào cản  hông cần thiết  Tuy 
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nhiên, với quan điểm cung cấp thông tin là trách nhiệm của 

Nhà nƣớc trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của 

công dân, vì vậy, Luật  hông đặt ra việc thu ph  hay lệ ph  

tiếp cận thông tin, tr  trƣờng hợp luật  hác c  quy đ nh  

Ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin chỉ phải trả các chi ph  th c 

tế cho việc in ấn, sao chụp, gửi thông tin  Về mức chi ph  cụ 

thể, việc quản lý và sử dụng chi ph  cung cấp thông tin, Luật 

ủy quyền cho Bộ trƣởng Bộ Tài ch nh quy đ nh cụ thể  

Chi ph  thu đƣợc t  việc giải quyết yêu cầu cung cấp 

thông tin của công dân phải đƣợc nộp vào ngân sách nhà nƣớc 

để bù đắp cho ngân sách nhà nƣớc phải bảo đảm các điều  iện 

cho việc cung cấp thông tin cho công dân nhƣ chi ph  th c tế 

cho việc in ấn, sao chụp, gửi thông tin  Cơ quan nhà nƣớc  hi 

thu chi ph  tiếp cận thông tin của công dân  hông đƣợc tr c 

tiếp sử dụng các chi ph  tiếp cận thông tin  

Việc quản lý và sử dụng chi ph  tiếp cận thông tin đƣợc 

th c hiện theo quy đ nh của pháp luật về ngân sách nhà nƣớc  

Tính từ thời điểm Luật đƣợc Quốc hội thông 

qua đến khi Luật có hiệu lực là hơn 02 năm. 

Lý do của việc kéo dài thời điểm có hiệu lực 

của Luật nhƣ vậy là gì?  

Trả lời: 

Luật tiếp cận thông tin đƣợc Quốc hội thông qua ngày 

  / /     nhƣng Luật c  hiệu l c thi hành t  ngày   /7/      

So với các luật đƣợc Quốc hội ban hành trong nhiều n m gần 

đây thì việc xác đ nh thời điểm c  hiệu l c của Luật là  há 

muộn  Nhìn chung, một đ o luật đƣợc ban hành luôn luôn 
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đƣợc xem xét về s  cần thiết ban hành, t nh cấp bách, t nh ƣu 

tiên trong đ  c  cả vấn đề về thời điểm ban hành cũng nhƣ 

thời điểm c  hiệu l c của Luật  Việc Luật sớm c  hiệu l c sẽ 

t o điều  iện cho công dân sớm đƣợc th c hiện quyền tiếp cận 

thông tin  Tuy nhiên, c  nh ng đ o luật và tùy theo mỗi quốc 

gia (điều  iện th c tế) mà cần phải c  s  chuẩn b  các điều 

 iện bảo đảm cần thiết cho việc thi hành một đ o luật cụ thể  

Nghiên cứu thông lệ các nƣớc cho thấy, đối với các đ o luật 

th c hiện quyền của công dân, trong đ  c  Luật tiếp cận thông 

tin, cần phải c  đầy đủ các nguồn l c cần thiết,  ể cả về cơ sở 

vật chất, con ngƣời,  inh ph , các yếu tố  ỹ thuật,  inh nghiệm 

và thậm ch  các thiết chế độc lập để bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin của công dân (v  dụ: c  nƣớc c  các cơ quan quốc 

gia để bảo vệ quyền tiếp cận thông tin, bảo vệ quyền b  mật 

d  liệu cá nhân   )   Luật tiếp cận thông tin của Việt Nam lần 

đầu tiên đƣợc ban hành nên nhu cầu tiếp cận thông tin của 

ngƣời dân là rất lớn trong điều  iện xã hội thông tin, cách 

m ng công nghệ và bùng nổ thông tin nhƣ hiện nay   

Luật quy đ nh trách nhiệm của tất cả các cơ quan nhà 

nƣớc t  trung ƣơng đến đ a phƣơng trong việc cung cấp thông 

tin cho ngƣời dân với ph m vi thông tin lớn, đa d ng trên các 

lĩnh v c, đòi hỏi tất cả các cơ quan phải c  s  chuẩn b   ỹ 

lƣ ng  Việc quy đ nh thời điểm Luật c  hiệu l c thi hành  há 

muộn là để các cơ quan nhà nƣớc c  trách nhiệm cung cấp 

thông tin c  thời gian để chuẩn b  các điều  iện cần thiết để 

th c hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin, bảo đảm cho việc 

thi hành Luật c  hiệu quả, bảo đảm t nh  hả thi của Luật  



Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, 

vậy những thông tin đƣợc tạo ra trƣớc thời 

điểm này có thuộc phạm vi áp dụng của 

Luật này không? 

Trả lời: 

Luật tiếp cận thông tin c  hiệu l c thi hành t  ngày 

  /7/    , do đ , nh ng thông tin đƣợc t o ra t  ngày Luật c  

hiệu l c đƣợc tiếp cận theo quy đ nh của Luật tiếp cận thông 

tin   ây cũng là nguyên tắc chung  hi xây d ng pháp luật về 

tiếp cận thông tin của các nƣớc và phù hợp với thông lệ trên 

thế giới, đồng thời cũng phù hợp với điều  iện th c tiễn Việt 

Nam. 

 Bên c nh đ , việc tiếp cận thông tin đƣợc t o ra trƣớc 

ngày Luật tiếp cận thông tin c  hiệu l c thì vẫn đƣợc tiếp tục 

th c hiện theo quy đ nh của pháp luật chuyên ngành đã đƣợc 

ban hành trƣớc ngày Luật tiếp cận thông tin c  hiệu l c  V  

dụ: thông tin trong lĩnh v c đất đai th c hiện theo Luật đất 

đai, thông tin trong lĩnh v c xây d ng th c hiện theo Luật xây 

d ng, thông tin trong lĩnh v c môi trƣờng th c hiện theo Luật 

bảo vệ môi trƣờng    

Nhƣng cần lƣu ý, dù cung cấp thông tin theo quy đ nh 

pháp luật chuyên ngành nào cũng cần phù hợp với quy đ nh 

t i  iều   của Luật tiếp cận thông tin để bảo đảm quyền tiếp 

cận thông tin của công dân đƣợc thuận lợi, bảo đảm thông tin 

đƣợc cung cấp là ch nh xác,   p thời, việc cung cấp thông tin 

tuân thủ đúng trình t , thủ tục pháp luật quy đ nh  
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MỤC LỤC 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

Phần    MỤC  ÍCH, Ý NGHĨA CỦA LUẬT TIẾP CẬN 

THÔNG TIN, PHẠM VI  IỀU CHỈNH CỦA LUẬT, CÁC 

KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC TIẾP CẬN THÔNG TIN 

   Luật tiếp cận thông tin điều chỉnh nh ng vấn đề gì? Ý 

nghĩa, mục đ ch của việc ban hành Luật tiếp cận thông tin ở 

nƣớc ta? 

   Trong đời sống thƣờng ngày, “thông tin” là một  hái 

niệm rất rộng và c  nhiều cách hiểu  hác nhau  Vậy “thông 



tin” theo quy đ nh của Luật tiếp cận thông tin đƣợc hiểu nhƣ 

thế nào? 

   “Thông tin do cơ quan nhà nƣớc t o ra” trong Luật tiếp 

cận thông tin đƣợc hiểu nhƣ thế nào? 

4. Thế nào là “cung cấp thông tin do mình t o ra”? 

“ ơn v  chủ trì t o ra thông tin” đƣợc hiểu nhƣ thế nào?  

   Ngoài việc tiếp cận thông tin theo quy đ nh của 

Luật tiếp cận thông tin và các v n bản quy đ nh chi tiết, 

ngƣời dân còn c  thể tiếp cận thông tin theo quy đ nh của 

nh ng v n bản quy ph m pháp luật nào  hác hay  hông?  

   Bản án, các quyết đ nh của tòa án và hồ sơ các vụ việc 

sau  hi c  phán quyết của tòa án, công v n của các cơ quan 

nhà nƣớc c  là thông tin thuộc ph m vi điều chỉnh của Luật 

tiếp cận thông tin hay không? 

7  Hồ sơ, tài liệu, biên bản các cuộc thảo luận phục vụ 

cho quá trình ra quyết đ nh của cơ quan nhà nƣớc c  phải là 

thông tin thuộc ph m vi điều chỉnh của Luật tiếp cận thông tin 

không? 

   Thế nào là “tiếp cận thông tin”, “cung cấp thông tin” 

theo quy đ nh của Luật tiếp cận thông tin? 

   Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin đƣợc th c hiện 

theo nh ng nguyên tắc nào? 

    Luật tiếp cận thông tin c  cơ chế nào bảo đảm việc 



th c hiện quyền tiếp cận thông tin của ngƣời  huyết tật, ngƣời 

sinh sống ở  hu v c biên giới, hải đảo, miền núi, vùng c  điều 

 iện  inh tế - xã hội đặc biệt  h   h n; ngƣời mất hoặc chƣa 

đủ n ng l c hành vi dân s ? 

    Trong trƣờng hợp Luật tiếp cận thông tin và các luật 

 hác c  quy đ nh  hác nhau về việc tiếp cận thông tin thì áp 

dụng quy đ nh của luật nào? 

    Thông tin đã chuyển sang lƣu tr  thì tiếp cận theo 

cách thức nào? 

    Trƣờng hợp nhà báo tiếp cận thông tin phục vụ cho 

tác nghiệp báo ch  thì th c hiện theo quy đ nh của Luật tiếp 

cận thông tin hay Luật báo ch ? 

Phần    THÔNG TIN  ƢỢC TIẾP CẬN, KHÔNG 

 ƢỢC TIẾP CẬN, THÔNG TIN  ƢỢC TIẾP CẬN CÓ 

 IỀU KIỆN 

    Công dân đƣợc tiếp cận nh ng thông tin nào của cơ 

quan nhà nƣớc? 

    Nh ng thông tin nào của cơ quan nhà nƣớc mà công 

dân  hông đƣợc tiếp cận theo quy đ nh của Luật tiếp cận 

thông tin? 

    Nh ng thông tin nào của cơ quan nhà nƣớc mà công 

dân c  thể tiếp cận trong nh ng điều  iện nhất đ nh? 

 7  Cơ sở để xác đ nh việc cung cấp thông tin liên quan 



đến b  mật  inh doanh, đời sống riêng tƣ, b  mật cá nhân, b  

mật gia đình mà  hông cần s  đồng ý của chủ sở h u/cá 

nhân/các thành viên gia đình là gì? 

    Bằng chứng thể hiện cá nhân/các thành viên trong gia 

đình đồng ý cung cấp thông tin liên quan đến cá nhân/gia đình 

là gì? Trƣờng hợp thông tin c  liên quan đến b  mật gia đình 

thì c  cần phải đƣợc tất cả các thành viên trong gia đình đồng 

ý không? 

    Trong trƣờng hợp thông tin liên quan đến b  mật  inh 

doanh c  đồng chủ sở h u thì c  cần phải đƣợc tất cả các chủ 

sở h u đồng ý cung cấp hay  hông? 

Phần    CHỦ THỂ CUNG CẤP THÔNG TIN, CHỦ THỂ 

TIẾP CẬN THÔNG TIN, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA 

CÔNG DÂN TRONG TIẾP CẬN THÔNG TIN 

    T i sao Luật tiếp cận thông tin chỉ quy đ nh về việc 

th c hiện quyền tiếp cận thông tin đối với công dân? Luật c  

cơ chế nào cho phép ngƣời nƣớc ngoài c  thể tiếp cận thông 

tin không? 

    Tổ chức, doanh nghiệp c  đƣợc tiếp cận thông tin 

theo quy đ nh của Luật tiếp cận thông tin  hông? 

    Việc cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đƣợc th c hiện nhƣ 

thế nào? 



    Nh ng cơ quan nào c  trách nhiệm cung cấp thông 

tin? 

    Trong trƣờng hợp cơ quan nhà nƣớc c  các đơn v  tổ 

chức s  nghiệp công lập thì việc tiếp cận thông tin do các đơn 

v  này t o ra và nắm gi  đƣợc th c hiện nhƣ thế nào? 

    Cơ quan nào ch u trách nhiệm tr c tiếp cung cấp 

thông tin của Quốc hội, Chủ t ch nƣớc, Ch nh phủ, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân? 

    Cơ quan nhà nƣớc th c hiện nh ng phƣơng thức nào 

để công dân c  thể tiếp cận thông tin? 

 7  Trong tiếp cận thông tin, công dân c  nh ng quyền và 

nghĩa vụ gì? 

    Quyền  hiếu n i,  hởi  iện, tố cáo trong tiếp cận 

thông tin đƣợc quy đ nh nhƣ thế nào? 

    Luật đặt ra trách nhiệm bồi thƣờng trong th c hiện 

tiếp cận thông tin là cần thiết để t ng cƣờng trách nhiệm của 

cơ quan c  trách nhiệm cung cấp thông tin và cán bộ đầu mối 

đối với nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân, là biện 

pháp để công dân yêu cầu cơ quan nhà nƣớc bảo đảm quyền 

và lợi  ch hợp pháp của mình  hi cơ quan nhà nƣớc c  hành vi 

vi ph m   Công dân c  nghĩa vụ gì  hi sử dụng thông tin đã 

tiếp cận? 

    Công dân c  đƣợc sử dụng l i thông tin mình đã tiếp 



cận vào mục đ ch thƣơng m i hay  hông? 

    Công dân c  phải trả ph  tiếp cận thông tin  hông? 

    Nh ng hành vi nào b  nghiêm cấm trong việc tiếp cận, 

cung cấp thông tin? 

    Việc giám sát bảo đảm th c hiện quyền tiếp cận thông 

tin đƣợc quy đ nh nhƣ thế nào? 

Phần    CÔNG KHAI THÔNG TIN 

    Nh ng thông tin nào cơ quan nhà nƣớc phải chủ động 

công  hai rộng rãi để công dân tiếp cận? 

    Trong trƣờng hợp thông tin  hông thuộc lo i thông tin 

phải đƣợc công  hai mà cơ quan nhà nƣớc nhận thấy việc 

công  hai thông tin là cần thiết thì cơ quan nhà nƣớc c  thể 

công khai hay không? 

    Trƣờng hợp thông tin phải đƣợc công  hai rộng rãi c  

liên quan đến nhiều cơ quan thì cơ quan nào c  trách nhiệm 

công khai thông tin? 

 7  “D  thảo v n bản quy ph m pháp luật”  hông đáp 

ứng đ nh nghĩa về “thông tin do cơ quan nhà nƣớc t o ra”, 

nhƣng vẫn phải đƣợc công  hai rộng rãi  T i sao? 

    Luật tiếp cận thông tin quy đ nh về thời điểm công 

 hai thông tin nhƣ thế nào? 

39. Các hình thức công  hai thông tin rộng rãi? C  nên áp 

dụng đồng thời các hình thức  hông? 



    Cơ quan nhà nƣớc phải công  hai nh ng  

thông tin nào trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện 

tử? 

    Trƣờng hợp cơ quan nhà nƣớc chƣa c  cổng thông tin 

điện tử và trang thông tin điện tử thì công  hai thông tin bằng 

hình thức nào? 

    Cơ quan nhà nƣớc c  đƣợc phép quyết đ nh việc công 

 hai thông tin trên các phƣơng tiện thông tin đ i chúng hay 

 hông? Việc công  hai thông tin trên báo ch  đƣợc th c hiện 

theo quy đ nh của Luật tiếp cận thông tin hay Luật báo ch ? 

    Trong trƣờng hợp nào thì cơ quan nhà nƣớc phải công 

 hai thông tin bằng hình thức niêm yết? 

    Cơ quan nhà nƣớc c  đƣợc phép c n cứ vào điều  iện 

th c tế để công  hai thông tin thông qua các hình thức  hác 

mà  hông trái với quy đ nh của Luật tiếp cận thông tin và các 

luật  hác hay  hông? 

    Trƣờng hợp phát hiện thông tin công  hai  hông 

ch nh xác thì phải xử lý nhƣ thế nào? 

Phần    CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU 

    Nh ng thông tin nào đƣợc cung cấp thông tin theo 

yêu cầu? 

 7  Các hình thức yêu cầu cung cấp thông tin? 

    Ngôn ng  và nội dung Phiếu yêu cầu cung cấp thông 



tin đƣợc quy đ nh nhƣ thế nào? 

    C  nh ng lo i mẫu phiếu nào cần biết  hi th c hiện 

quyền yêu cầu cung cấp thông tin? 

50. Trƣờng hợp công dân yêu cầu cung cấp thông tin liên 

quan đến thông tin cá nhân của ch nh công dân thì c  điều 

 iện gì  hông? 

    Trong trƣờng hợp công dân yêu cầu cung cấp nhiều 

thông tin  hác nhau thì h  phải gửi nhiều phiếu  

yêu cầu hay chỉ cần một phiếu yêu cầu cung cấp  

thông tin? 

    Công dân c  đƣợc gửi cùng lúc nhiều yêu cầu cung 

cấp thông tin  hác nhau đến một cơ quan nhà nƣớc cụ thể hay 

không? 

    Khi nào thì phải thanh toán chi ph  tiếp cận thông tin? 

Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin  hông thanh 

toán chi ph  thì cơ quan đƣợc yêu cầu cung cấp thông tin xử lý 

nhƣ thế nào? Nếu một ngƣời trƣớc đ  đã c  yêu cầu cung cấp 

thông tin mà  hông trả ph  thì c  coi đ  là c n cứ để t  chối 

yêu cầu sau của h  hay  hông? 

    Việc rà soát,  iểm tra và bảo đảm t nh b  mật của 

thông tin trƣớc  hi cung cấp đƣợc th c hiện nhƣ thế nào? 

    Cơ quan nhà nƣớc cung cấp thông tin theo yêu cầu 

thông qua các hình thức nào? 



    Cơ quan nhà nƣớc c  phải cung cấp thông tin theo 

hình thức mà ngƣời yêu cầu đề ngh  trong m i trƣờng hợp 

không? 

 7  C  trƣờng hợp nào cơ quan nhà nƣớc phải tr c tiếp 

lấy ý  iến cơ quan, tổ chức liên quan trƣớc  hi cung cấp thông 

tin hay không? 

    Thủ tục tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin đƣợc 

th c hiện nhƣ thế nào? Trong trƣờng hợp cơ quan nhận đƣợc 

yêu cầu cung cấp thông tin  hông do mình t o ra hoặc nắm 

gi  nhƣng biết rõ cơ quan nhà nƣớc t o ra hoặc nắm gi  thông 

tin đ  thì c  thể chuyển yêu cầu sang cơ quan nhà nƣớc đ  

hay không? 

    Cơ quan nhà nƣớc giải quyết yêu cầu cung cấp thông 

tin nhƣ thế nào? 

    Cơ quan nhà nƣớc đƣợc t  chối yêu cầu cung cấp 

thông tin trong nh ng trƣờng hợp nào? 

    Khi nào cơ quan nhà nƣớc c  thể t  chối cung cấp 

thông tin trong trƣờng hợp xác đ nh “thông tin mà việc cung 

cấp vƣợt quá  hả n ng đáp ứng hoặc làm ảnh hƣởng đến ho t 

động bình thƣờng của cơ quan nhà nƣớc”? 

    Cơ quan nhà nƣớc c  trách nhiệm cập nhật tình tr ng 

giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin cho ngƣời yêu cầu hay 

không? 



    Khi nào thì c  thể xác đ nh đƣợc “thông tin phức t p, 

 hông c  sẵn”, “thông tin đơn giản, c  sẵn”? Trách nhiệm của 

cơ quan nhà nƣớc phải “cung cấp ngay thông tin” đƣợc hiểu 

nhƣ thế nào trong điều  iện  hông c  cán bộ chuyên trách 

cung cấp thông tin? 

    Thời h n cung cấp thông tin theo yêu cầu c  thể 

đƣợc gia h n trong nh ng trƣờng hợp nào? Trƣờng hợp xét 

thấy  hông thể cung cấp thông tin đúng thời h n quy đ nh, 

cơ quan đƣợc yêu cầu cung cấp thông tin phải làm gì? 

    Việc cung cấp thông tin tr c tiếp t i trụ sở cơ quan 

cung cấp thông tin đƣợc th c hiện theo trình t , thủ tục nhƣ 

thế nào? 

    Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin  hông 

đến trụ sở cơ quan cung cấp thông tin để tiếp cận thông tin 

theo thông báo của cơ quan nhà nƣớc nhƣng sau đ  l i tiếp tục 

yêu cầu cung cấp thông tin theo hình thức  hác thì cơ quan 

nhà nƣớc xử lý nhƣ thế nào? 

 7  Việc cung cấp thông tin qua m ng điện tử đƣợc th c 

hiện trong các trƣờng hợp nào? Trình t , thủ tục nhƣ thế nào? 

    Trong trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đề ngh  cung cấp 

thông tin qua m ng điện tử nhƣng  hông tiếp cận đƣợc thông 

tin dƣới hình thức này thì h  c  thể yêu cầu cung cấp thông 

tin theo hình thức  hác  hông? Nếu c  yêu cầu trong trƣờng 

hợp này thì đƣợc tiếp nhận và xử lý nhƣ thế nào? 



    Trình t , thủ tục cung cấp thông tin qua d ch vụ bƣu 

ch nh, fax nhƣ thế nào? 

7   Trong trƣờng hợp thông tin đƣợc yêu cầu c  phần cần 

lo i bỏ trƣớc  hi cung cấp, cơ quan cung cấp thông tin c  phải 

giải th ch rõ với ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin hay  hông? 

7   Trong trƣờng hợp thông tin đƣợc yêu cầu là v n bản 

thì cơ quan đƣợc yêu cầu cung cấp toàn bộ v n bản hay c  thể 

lƣợc bớt nh ng phần  hông liên quan? 

7   Việc các cơ quan nhà nƣớc lập Sổ theo dõi cung cấp 

thông tin theo yêu cầu nhằm mục đ ch gì? 

7   Ngƣời yêu cầu c  đƣợc sử dụng các phƣơng tiện của 

mình để tiếp cận thông tin  hông? Ngƣời  huyết tật c  đƣợc 

sử dụng thiết b  trợ th nh để tiếp cận thông tin  hông? Công 

dân c  đƣợc sử dụng điện tho i để chụp v n bản, tài liệu, hồ 

sơ mà  hông cần sử dụng máy photocopy của cơ quan  hông? 

7   Cơ quan nhà nƣớc c  cần đặt l ch hẹn cho công 

dân  hi tiếp cận thông tin tr c tiếp t i trụ sở cơ quan 

không? 

7   Cơ quan nhà nƣớc c  bắt buộc phải bố tr  l ch tiếp 

nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tất cả các ngày 

trong tuần? 

7   Ai c  trách nhiệm xử lý thông tin cung cấp theo yêu 

cầu  hông ch nh xác? Trình t , thủ tục xử lý nhƣ thế nào? 



Phần    TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 

TRONG VIỆC BẢO  ẢM THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP 

CẬN THÔNG TIN 

77  Nh ng biện pháp nào đƣợc Luật tiếp cận thông tin 

quy đ nh nhằm bảo đảm th c hiện quyền tiếp cận thông tin 

của công dân? 

78. Trong việc bảo đảm th c hiện quyền tiếp cận thông 

tin, cơ quan cung cấp thông tin th c hiện nh ng trách nhiệm 

nào? 

7   Việc lập, cập nhật và công  hai Danh mục thông tin 

phải đƣợc công  hai đƣợc th c hiện nhƣ thế nào? 

    Cơ quan nhà nƣớc c  phải bố tr  một bộ phận chuyên 

trách/cán bộ chuyên trách làm đầu mối cung cấp thông tin hay 

không?  

     ơn v /cán bộ đƣợc giao làm đầu mối cung cấp thông 

tin th c hiện nh ng trách nhiệm nào? 

    Nh ng biện pháp bảo đảm trang b , phƣơng tiện  ỹ 

thuật, cơ sở vật chất cho việc cung cấp thông tin? 

    Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung 

cấp thông tin đƣợc quy đ nh nhƣ thế nào? T i sao cần t ng 

cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin, t ng cƣờng số h a các 

thông tin, tài liệu? 

    T i sao cần thiết ban hành quy chế nội bộ về cung cấp 



thông tin của mỗi cơ quan? 

Phần 7  MỘT SỐ VẤN  Ề CỤ THỂ KHÁC 

    Khi thi hành Luật tiếp cận thông tin, t i sao cần chú 

tr ng công tác lƣu tr  và số h a v n bản? 

    Ch   ý số đƣợc sử dụng  hi nào trong trƣờng hợp 

th c hiện quy đ nh của Luật tiếp cận thông tin? 

 7  Cơ quan nhà nƣớc thu chi ph  tiếp cận thông tin của 

công dân c  đƣợc tr c tiếp sử dụng các chi ph  đ   hông? 

Việc quản lý và sử dụng chi ph  tiếp cận thông tin đƣợc th c 

hiện theo quy đ nh nào? 

    T nh t  thời điểm Luật đƣợc Quốc hội thông qua đến 

 hi Luật c  hiệu l c là hơn    n m  Lý do của việc  éo dài 

thời điểm c  hiệu l c của Luật nhƣ vậy là gì? 

    Luật c  hiệu l c thi hành t  ngày   /7/    , vậy 

nh ng thông tin đƣợc t o ra trƣớc thời điểm này c  thuộc 

ph m vi áp dụng của Luật này  hông? 

 

 

 

 


