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LỜI GIỚI THIỆU
Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016 và có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 1/7/2018. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật quan trọng tiếp tục
ghi nhận quyền TCTT của công dân và quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ
quan nhà nước. Việc thực hiện Luật này sẽ góp phần thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải
trình, tăng cường tri thức của công dân, đóng góp vào sự phát triển của quốc gia cũng như
tăng niềm tin của công dân vào các cơ quan nhà nước.
Trong khuôn khổ các sáng kiến thúc đẩy thực thi Luật TCTT, Liên minh Đất rừng (FORLAND), Liên minh Khoáng sản, Liên minh Nước sạch và Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và Nâng
cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW) đã thực hiện nghiên cứu “Đánh giá ban đầu việc thực thi
Luật Tiếp cận thông tin”. Đánh giá được triển khai thông qua rà soát cổng thông tin điện tử,
trang thông tin điện tử của một số cơ quan nhà nước có liên quan ở cấp TW và địa phương
và gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo, chuyên viên, người dân thuộc một số đơn vị trên địa bàn các
tỉnh Hà Giang, Quảng Bình và thành phố Đà Nẵng. Nhóm nghiên cứu đã áp dụng Bộ chỉ số
giám sát và đánh giá việc thực thi quyền TCTT ở Việt Nam do nhóm xây dựng.
Đánh giá này được thực hiện với ba mục tiêu chính gồm i) Đánh giá sự tương thích giữa
pháp luật liên quan đến quyền TCTT cũng như Luật TCTT và các văn bản hướng dẫn với
các công ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là quốc gia thành viên; ii) Đánh giá ban đầu
việc thực thi Luật TCTT của một số bộ, ngành và một số đơn vị thuộc các tỉnh Hà Giang,
Quảng Bình và Thành phố Đà Nẵng; và iii) Xây dựng các khuyến nghị nhằm thực thi Luật
TCTT có hiệu quả hơn.
Báo cáo đánh giá được xây dựng dựa trên các thông tin sẵn có và thông tin do lãnh đạo,
chuyên viên và người dân thuộc địa bàn nghiên cứu thực địa. Báo cáo có 4 phần chính gồm
i) Tổng quan chung về đánh giá; ii) Kết quả đánh giá ban đầu việc thực hiện Luật TCTT; iii)
Kết quả tiếp cận thông tin trong một số lĩnh vực; và iv) Kết luận và khuyến nghị.
Lần đầu tiên Nhóm nghiên cứu thực hiện việc đánh giá thực thi quyền TCTT theo tinh
thần Luật TCTT và xây dựng báo cáo này nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng
tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để các hoạt động tương tự về sau được
hoàn thiện hơn.

NHÓM NGHIÊN CỨU
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LỜI CẢM ƠN
Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật tỉnh Hà Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, Uỷ ban nhân dân (UBND)
huyện Bắc Mê, UBND xã Minh Sơn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Bố Trạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Bố Trạch, UBND xã
Xuân Trạch và UBND phường An Hải Đông đã hỗ trợ cho Nhóm nghiên cứu trong thời gian
tại thực địa.
Nhóm nghiên cứu cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ, tư vấn, góp ý về kỹ thuật cho quá trình
đánh giá của ông Phạm Quang Tú và bà Lê Thị Bích Vân là các cán bộ cao cấp của tổ chức
OXFAM và ý kiến đóng góp của bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Giám đốc Công ty cổ phần tư
vấn chính sách Hanoi - Berlin để hoàn thiện báo cáo này.
Đặc biệt, nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn các lãnh đạo, chuyên viên, công chức
và người dân thuộc các cơ quan, ban ngành và địa phương trên địa bàn các tỉnh Hà Giang,
Quảng Bình và thành phố Đà Nẵng đã cung cấp thông tin cho đoàn nghiên cứu. Nếu không
có sự tham gia của họ thì nghiên cứu đánh giá này sẽ không thể hoàn thành.
Cảm ơn Liên minh Châu Âu và Tổ chức OXFAM đã hỗ trợ tài chính để chúng tôi thực hiện
đánh giá này.

NHÓM NGHIÊN CỨU
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TÓM TẮT BÁO CÁO
Quyền TCTT, bao gồm gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá thông tin đã
được ghi nhận tại Điều 25 của Hiến pháp năm 2013 và tại các Công ước về các quyền dân
sự, chính trị và các công ước liên quan đến quyền của các nhóm dễ bị tổn thương mà Việt
Nam đã phê chuẩn. Đây được xem là sự tiến bộ của Việt Nam trong việc ghi nhận các quyền
con người và tự do cơ bản.
Ngày 6/4/2016, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Luật TCTT và có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 1/7/2018. Dù vẫn còn những ý kiến khác nhau về chất lượng của
Luật, tuy nhiên, việc ban hành Luật vẫn được xem như như là một kết quả quan trọng và
đáng ghi nhận trong quá trình triển khai Hiến pháp 2013 và thực hiện các cam kết quốc tế
của Việt Nam về quyền con người, đặc biệt là quyền tự do thông tin. Việc thông qua Luật
này cũng góp phần cải thiện chỉ số minh bạch thông tin của quốc gia.
Kể từ khi Luật được ban hành, một vấn đề được người dân và chính quyền các cấp quan
tâm là cách thức và hiệu quả của tiến trình triển khai Luật, bởi dù đã có hơn 2 năm để chuẩn
bị cơ sở vật chất và nguồn lực để thực thi, nhưng nhiều ý kiến vẫn cho rằng việc thực thi
Luật sẽ gặp khó khăn do tính chất mới mẻ của Luật cũng như hạ tầng cung cấp thông tin và
năng lực triển khai của các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp vẫn còn hạn chế.
Nhằm tìm hiểu, đánh giá ban đầu về quá trình triển khai thực thi Luật TCTT, qua đó tìm
ra những kiến nghị, đề xuất cho việc thực thi Luật ngày càng hiệu quả hơn, trong thời gian
qua, được sự tài trợ của Phái đoàn liên minh Châu Âu tại Việt Nam thông qua tổ chức Oxfam
tại Việt Nam, Liên minh Đất rừng, Liên minh Khoáng sản, Liên minh Nước sạch và Tổ chức
CEPEW đã phối hợp với một số đối tác địa phương thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu hiểu ban
đầu về tình hình triển khai thực thi Luật ở cấp trung ương và địa phương, đặc biệt là tại 3
tỉnh Hà Giang, Quảng Bình và Đà Nẵng nơi các đối tác của Oxfam đang thực hiện các hoạt
động của mình trên địa bàn. Ngoài việc tìm hiểu, đánh giá chung về triển khai thực thi Luật
TCTT ở các cấp, nghiên cứu cũng đã thu thập thông tin liên quan đến triển khai thực thi Luật
TCTT trong các lĩnh vực cụ thể như quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường trong hoạt
động khoáng sản, kiểm soát ô nhiễm nước và quản lý, bảo vệ rừng.
Báo cáo này trình bày những phát hiện chính trong quá trình nghiên cứu. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, kể từ ngày Luật TCTT được thông qua, Chính phủ và chính quyền các cấp đã
ban hành các Nghị định, Thông tư, Quyết định và Chỉ thị thúc đẩy triển khai luật này (chi tiết
xem tại Phụ lục 1 của báo cáo). Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã xây dựng các tài liệu hướng
dẫn cho các chủ thể tiếp cận thông tin và chủ thể cung cấp thông tin. Nhiều cơ quan nhà
nước có trách nhiệm cung cấp thông tin ở cả cấp TW đã công khai thông tin đầu mối cung
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cấp thông tin, quy chế và quy trình cung cấp thông tin, danh mục thông tin phải công khai
và công khai thông tin theo danh mục như Bộ Tư pháp hay Văn phòng Quốc hội. Các địa
phương thuộc địa bàn nghiên cứu thực địa như Hà Giang, Quảng Bình và Thành phố Đà
Nẵng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực thi Luật TCTT trên địa bàn địa phương mình.
Hơn nữa, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin cũng như số lượng người
sử dụng internet và sử dụng công cụ mạng xã hội nhiều và ngày càng tăng ở Việt Nam đã
tạo tiền đề trong thực hiện quyền tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá mọi thông tin công. Bên
cạnh đó, một số tổ chức xã hội và các mạng lưới đã triển khai các sáng kiến thúc đẩy thực
thi Luật TCTT trong đó có sáng kiến đánh giá ban đầu việc thực thi Luật này trên địa bàn các
tỉnh Hà Giang, Quảng Bình và Thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng chỉ
ra rằng, việc thực hiện Luật TCTT để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do thông tin vẫn còn một
số thách thức nhất định. Cụ thể:
- Một số điều khoản của Luật TCTT và một số văn bản quy phạm pháp luật có
liên quan chưa thống nhất và chưa tương thích với các điều khoản liên quan
đến tự do thông tin mà đặc biệt là tự do thông tin của các nhóm dễ bị tổn
thương như trẻ em, người khuyết tật được ghi nhận trong công ước quốc tế
mà Việt Nam là quốc gia thành viên;
- Việc thiếu quy định bảo vệ người cung cấp thông tin và không có hướng dẫn
đánh giá thông tin gây hại nếu được công khai làm cho các đầu mối cung cấp
thông tin lúng túng trong việc đánh giá những thông tin này và ra quyết định
công khai hay không công khai cho công chúng;
- Nhóm nghiên cứu chưa tìm thấy chuyên mục thực hiện Luật TCTT trên cổng
thông tin điện tử của một số bộ, ngành (Xem Phụ lục 2 của báo cáo để có
thông tin chi tiết) và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện đánh giá. Theo đó,
Nhóm nghiên cứu cũng chưa tìm thấy các thông tin về đầu mối cung cấp thông
tin, quy chế và quy trình cung cấp thông tin, danh mục thông tin bắt buộc phải
công khai theo quy định của Luật TCTT trên cổng thông tin điện tử và bảng
niêm yết của các cơ quan này;
- Tại địa bàn nghiên cứu thực địa, một số phòng, ban chuyên môn cấp huyện
và cấp xã chưa có trang thông tin điện tử, do đó, hạn chế việc công khai thông
tin cho người dân;
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- Trụ sở các cơ quan nhà nước nơi thực hiện nghiên cứu thực địa và cổng/trang
thông tin điện tử của tất cả các cơ quan nhà nước được rà soát ở cả cấp TW
và địa phương chưa tiếp cận được với người khuyết tật với các dạng và mức
độ khuyết tật khác nhau;
- Các cơ quan nhà nước thuộc địa bàn nghiên cứu thực địa chỉ đang dừng lại
ở việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định
của các luật chuyên ngành đã có trước đây như Luật Đất đai, Luật Tài nguyên
nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Khoáng sản, Luật Tài Nguyên và Môi
trường mà chưa thực hiện công khai thông tin theo yêu cầu của Luật TCTT;
Trên cơ sở những thành tựu bước đầu và những thách thức trong quá trình triển khai
thực thi Luật TCTT, Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một số khuyến nghị sau nhằm cải thiện
việc thúc đẩy và bảo vệ quyền TCTT ở Việt Nam:
- Bộ Tư pháp nhanh chóng thực hiện các nội dung liên quan đến rà soát và
sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật hạn chế quyền TCTT của công dân
được quy định tại Quyết định số 1408/QĐ-TTg và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày
4/3/2017 trong có đó có soạn thảo và ban hành thông tư hướng dẫn công khai
và cung cấp thông tin cho người khuyết tật có các dạng và mức độ khuyết tật
khác nhau để bảo đảm quyền TCTT của mỗi cá nhân khuyết tật;
- Phân công đầu mối cung cấp thông tin, xây dựng kế hoạch triển khai thực thi
Luật TCTT, xây dựng quy chế và quy trình công khai và cung cấp thông tin, xây
dựng danh mục thông tin phải công khai và công khai thông tin theo danh mục
đối với các cơ quan nhà nước chưa tiến hành những công việc này;
- Hoàn thiện thư mục thực hiện Luật TCTT trong đó có xây dựng thư mục TCTT
cho người khuyết tật đồng thời đăng tải các tài liệu dưới cả định dạng pdf và
word để bảo đảm người khuyết tật về nhìn có thể tiếp cận thông tin đối với các
cơ quan nhà nước đã xây dựng thư mục TCTT;
- Tập huấn thực thi Luật TCTT cho đầu mối cung cấp thông tin trong đó có bảo
đảm tiếp cận thông tin của các cá nhân thuộc nhóm dễ bị tổn thương như
người khuyết tật, người mù chữ, người không sử dụng được Tiếng Việt phổ
thông, trẻ em và người mất năng lực hành vi dân sự;
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- Truyền thông Luật TCTT cho người dân ở cộng đồng và hướng dẫn thực hành
tìm kiếm thông tin được công khai và yêu cầu cung cấp thông tin;
- Bố trí nơi tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, phương tiện kỹ
thuật, trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết khác phục vụ cho việc cung cấp
thông tin;
- Quốc hội triển khai giám sát việc thực thi Điều 40 Luật Người khuyết tật để bảo
đảm cơ sở hạ tầng tiếp cận với người khuyết tật từ đó bảo đảm quyền TCTT
của nhóm người này;
- Chính phủ bảo đảm các điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ, các
hội tham gia triển khai và giám sát, đánh giá việc thực thi Luật TCTT;
- Cuối cùng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp nên nghiên cứu để có giải
pháp cho việc bảo đảm quyền tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá mọi thông tin,
các nguyên tắc không phân biệt đối xử, cung cấp thông tin tối đa với thủ tục
thuận lợi theo tinh thần Điều 2 và Điều 19 Công ước ICCPR và các công ước
khác mà Việt Nam là quốc gia thành viên.
Các khuyến nghị cụ thể gửi đến các cơ quan TW và chính quyền địa phương được thể
hiện ở mục 4.2 (trang 48 - 51 của báo cáo).
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1.
TỔNG QUAN
VỀ ĐÁNH GIÁ
15

1.1

Lý do thực hiện đánh giá

Luật TCTT11 được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày
01/7/2018. Luật TCTT có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cụ thể hóa quyền công dân được
quy định tại Điều 25 trong Hiến pháp 2013. Việc thực hiện Luật quan trọng này sẽ có những
tác động tích cực đến cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp bao gồm tăng hiệu
quả quản lý nhà nước, cải thiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân cũng như tác động
tích cực đến sự tuân thủ luật pháp của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh rà soát việc thực thi Luật TCTT trên cổng thông tin điện tử của một số bộ, ngành
cấp TW, Liên minh Khoáng sản, Liên minh Đất rừng, Liên minh Nước sạch và Trung tâm
CEPEW (sau đây gọi tắt là Nhóm nghiên cứu) đã thực hiện đánh giá ban đầu việc thực thi Luật
TCTT trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Quảng Bình và Thành phố Đà Nẵng. Đánh giá việc tiếp
cận thông tin trong thu chi phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai khoáng, bảo vệ và
phát triển rừng và kiểm soát ô nhiễm nước là một trong những nội dung của nghiên cứu này.
Kết quả đánh giá sẽ được các bên liên quan sử dụng để thúc đẩy việc thực thi Luật TCTT
một cách hiệu quả hơn. Từ đó, thúc đẩy công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong
một số lĩnh vực bao gồm lĩnh vực khai khoáng, quản lý đất rừng và kiểm soát ô nhiễm nước
phù hợp với quy định của Việt Nam và thông lệ tốt trên thế giới.

1.2

Mục tiêu đánh giá

Đánh giá này được thực hiện với ba mục tiêu chính như sau:

1.3

1.

Đánh giá sự tương thích giữa pháp luật liên quan đến quyền TCTT
cũng như Luật TCTT và các văn bản hướng dẫn với các công ước
quốc tế có liên quan mà Việt Nam là quốc gia thành viên;

2.

Đánh giá ban đầu việc thực thi Luật TCTT của một số bộ, ngành và
các tỉnh Hà Giang, Quảng Bình và thành phố Đà Nẵng;

3.

Xây dựng các khuyến nghị nhằm thực thi Luật TCTT có hiệu quả hơn.

Địa bàn và thời gian thực hiện nghiên cứu thực địa

Nghiên cứu thực địa đã được tiến hành tại các tỉnh Hà Giang (huyện Bắc Mê và xã Minh
Sơn), Quảng Bình (huyện Bố Trạch và xã Xuân Trạch) và Thành phố Đà Nẵng (phường An
Hải Đông thuộc quận Sơn Trà) vào tháng 2/2019.

1.4

Phương pháp đánh giá

Để có khung đánh giá chung, các liên minh và CEPEW đã xây dựng và thống nhất một
1. Luật số 104/2016/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018
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bộ chỉ số đánh giá việc thực thi quyền tiếp cận thông tin tại Việt Nam. Bộ chỉ số được xây
dựng dựa trên tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền
(OHCHR) cũng như các điều khoản của Luật TCTT, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP2 và Thông
tư số 46/2018/TT-BTC3. Bộ chỉ số bao gồm 9 chỉ số cấu trúc, 7 chỉ số tiến trình và 18 chỉ số
kết quả (Xem Phụ lục 4 để có thêm thông tin chi tiết). Đi kèm với mỗi chỉ số là hướng dẫn
thu thập và phân tích thông tin. Dựa trên Bộ chỉ số này, các liên minh đã phát triển các bộ
câu hỏi để phỏng vấn lãnh đạo, chuyên viên/công chức của các đầu mối cung cấp thông tin,
phỏng vấn người dân và đánh giá việc thực thi Luật TCTT qua cổng thông tin điện tử của
các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm theo quy định của Luật TCTT. Việc thực hiện khảo
sát tại thực địa bổ sung thông tin cho các chỉ số kết quả.
Bộ chỉ số đã được áp dụng thông qua phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp, phỏng
vấn sâu, toạ đàm nhóm, tìm kiếm thông tin trên cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện
tử của một số cơ quan nhà nước có liên quan cũng như quan sát cơ sở hạ tầng cung cấp
thông tin và tiếp cận với người khuyết tật. Cụ thể:
1.4.1

Nghiên cứu tài liệu thứ cấp

Trước khi tiến hành khảo sát ở thực địa, Nhóm nghiên cứu đã tham khảo các tài liệu,
báo cáo có liên quan tới thực thi quyền TCTT và các báo cáo công khai, minh bạch thông
tin trong lĩnh vực khoáng sản, quản lý đất rừng và kiểm soát ô nhiễm nước. Bên cạnh đó,
nhóm cũng phân tích một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới công khai thông tin
trong các lĩnh vực kể trên như Luật Khoáng sản4, Luật Ngân sách nhà nước5, Luật Đất đai6,
Luật Lâm nghiệp7, Luật Tài nguyên nước8. Các tài liệu thứ cấp này đã cung cấp cho Nhóm
nghiên cứu các thông tin cần thiết và gợi mở những điểm cần tập trung thu thập thông tin
trong nghiên cứu tại thực địa.
Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành rà soát cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện
tử của một số cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin ở cấp TW và cấp địa
phương9. Việc rà soát này nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định về công khai thông tin
do các cơ quan nhà nước tạo ra và nắm giữ (đối với UBND cấp xã), bao gồm thông tin về
đầu mối cung cấp thông tin, quy chế và quy trình cung cấp thông tin, danh mục thông tin phải
công khai và việc công khai thông tin theo quy định của Luật TCTT.

2. Nghị định số 13/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 23/1/2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật TCTT
3. Thông tư số 46/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/5/2018 quy định chi tiết chi phí thực tế in, sao, chụp
và gửi thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin
4. Luật số 60/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 17/11/2010 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2011
5. Luật số 83/2015/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực thực thi từ năm ngân sách 2017
6. Luật số 45/2013/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2014
7. Luật số 16/2017/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019
8. Luật số 17/2012/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2013
9. Bao gồm cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của UBND các tỉnh Quảng Bình, Hà Giang và Thành phố Đà
Nẵng; Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Công thương và Cục thuế tỉnh Hà Giang; UBND các
huyện Bắc Mê (thuộc tỉnh Hà Giang) và Bố Trạch (thuộc tỉnh Quảng Bình) và UBND xã Minh Sơn (thuộc huyện Bắc Mê)
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1.4.2

Phỏng vấn sâu và toạ đàm nhóm

Trên cơ sở các câu hỏi được xây dựng, Nhóm đánh giá đã tiến hành phỏng vấn sâu và
toạ đàm nhóm với 45 người gồm 33 nam và 12 nữ. Cụ thể:
TT
1

2

3

Địa bàn

Tổng số

Nam

Nữ

- Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan nhà nước

11

8

3

- Người dân

4

3

1

- Lãnh đạo và chuyên viên

15

8

7

- Người dân

10

10

0

4

4

0

Tại tỉnh Hà Giang:

Tại tỉnh Quảng Bình:

Tại thành phố Đà Nẵng:
- Lãnh đạo và chuyên viên
- Người dân
Tổng cộng:

1

0

1

45

33

12

Bảng 1: Tổng hợp khảo sát

(Xem Phụ lục 3 để có thêm thông tin về các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin thông
qua các cuộc toạ đàm nhóm và phỏng vấn sâu).
1.4.3

Quan sát cơ sở hạ tầng cung cấp thông tin và tiếp cận với người
khuyết tật

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành quan sát phòng lưu trữ thông tin, bảng niêm yết công khai
các thủ tục hành chính, phòng tiếp nhận và trả kết quả, phòng tiếp dân của các cơ quan nhà
nước thuộc địa bàn nghiên cứu thực địa. Điều 40 Luật Người khuyết tật10 và Bộ tiêu chuẩn
QCVN10:2014/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người
khuyết tật tiếp cận sử dụng đã được Nhóm nghiên cứu áp dụng để quan sát cơ sở hạ tầng
lưu trữ và cung cấp thông tin tiếp cận đối với người khuyết tật.
1.4.4

Tổ chức hội thảo phản hồi kết quả đánh giá sơ bộ

Bên cạnh tổ chức nghiên cứu tại thực địa, Nhóm nghiên cứu đã tổ chức hai thảo chia sẻ
và đối thoại về kết quả đánh giá ban đầu việc thực thi Luật TCTT tại tỉnh Hà Giang và thành
phố Hà Nội vào tháng 3/2019. Đại diện của Bộ Tư pháp và một số bộ, ngành ở TW; lãnh đạo
và công chức của một số cơ quan thuộc địa bàn thực hiện nghiên cứu thực địa; đại diện của
Sở tư Pháp tỉnh Điện Biên và UBND một số xã thuộc tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn và Cao Bằng;
đại diện các tổ chức xã hội hoạt động trên địa bàn Hà Nội và hoạt động vì người dân tộc thiểu
số khu vực phía Bắc; người dân thuộc các nhóm khác nhau bao gồm người dân tộc thiểu số
và người khuyết tật đã tham gia các hội thảo. Các ý kiến góp ý và thảo luận của các bên liên
quan được Nhóm nghiên cứu sử dụng để hoàn thiện báo cáo đánh giá.

10. Luật số 51/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2011
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1.5

Hạn chế của đánh giá

Do hạn chế về mặt nhân lực và tài chính nên nghiên cứu tại thực địa chỉ được thực hiện
tại 3 tỉnh, 2 huyện, 3 xã, phường. Do hạn chế về mặt thời gian nên Nhóm nghiên cứu ở
Quảng Bình và Hà Giang chưa đánh giá được mức độ giải trình hay cung cấp thông tin theo
yêu cầu của các cơ quan được đánh giá qua mục hỏi đáp và địa chỉ liên hệ được công khai
trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan này. Bên cạnh đó, Bộ chỉ số lần đầu tiên được
Nhóm nghiên cứu xây dựng và áp dụng nên trong quá trình triển khai và tổng hợp báo cáo
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2.
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU
VIỆC THỰC HIỆN LUẬT TCTT

vẫn còn thiếu một số thông tin/bằng chứng chưa được thu thập ở thực địa.

2.1

Cam kết bảo đảm quyền tự do thông tin của Việt Nam và sự
tương thích của Luật TCTT 2016 với các cam kết
2.1.1

Cam kết thúc đẩy quyền tự do thông tin

Việt Nam là quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) kể từ năm 1977. Là quốc gia
thành viên của LHQ, Việt Nam có nghĩa vụ tuân thủ Hiến chương LHQ và Tuyên ngôn nhân
quyền phổ quát (UHRD). Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là thành viên của bảy trong chín công
ước của LHQ về quyền con người bao gồm Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính
trị (ICCPR), Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá (ICESCR), Công ước
Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW), Công ước về quyền trẻ em
(CRC), Công ước về quyền của người khuyết tật (ICRPD), Công ước Chống tra tấn (CAT)
và Công ước Chống phân biệt chủng tộc (ICERD). Tuyên ngôn và các công ước này đều có
quy định về quyền tự do thông tin và nghĩa vụ quốc gia thành viên tôn trọng, bảo vệ và bảo
đảm quyền tự do thông tin. Cụ thể:
- Điều 19 UHRD khẳng định: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ
ý kiến; cũng như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng và thông
tin bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào, và không có giới hạn về biên giới”.
- Trên cơ sở Điều 19 UHRD, Điều 19.2 ICCPR tiếp tục khẳng định “Mọi người
đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận
và truyền bá mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức truyền
thông bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua
bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ”.
- Điều 1 CEDAW nêu “…thuật ngữ “phân biệt đối xử với phụ nữ” có nghĩa là bất
kỳ sự phân biệt, loại trừ hay hạn chế nào được đề ra dựa trên cơ sở giới tính,
mà có tác dụng hoặc nhằm mục đích làm tổn hại hoặc vô hiệu hoá việc phụ nữ,
bất kể tình trạng hôn nhân của họ như thế nào, được công nhận, hưởng thụ
hay thực hiện các quyền con người và tự do cơ bản trên các lĩnh vực chính
trị, kinh tế, xã hội, văn hoá và dân sự hay bất kể lĩnh vực nào khác, trên cơ sở
bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ”.
- Điều 13.1 CRC khẳng định “Trẻ em có quyền tự do bày tỏ ý kiến; quyền này
bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến tất cả các loại thông tin
và tư tưởng ở mọi lĩnh vực, bằng lời nói, văn bản viết tay hoặc bản in, hay
dưới hình thức nghệ thuật, hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác mà
trẻ em lựa chọn”.
- Điều 9.2.f và g ICRPD quy định “Các quốc gia thành viên cùng tiến hành các
biện pháp thích hợp để i) tăng cường các hình thức trợ giúp thích hợp khác
cho người khuyết tật để bảo đảm cho họ tiếp cận thông tin, và ii) khuyến khích
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người khuyết tật tiếp cận thông tin và công nghệ, hệ thống liên lạc mới trong
đó có internet”.
- Điều 5.4.h ICERD quy định quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của người
dân tộc thiểu số. Theo đó, “Các quốc gia thành viên cam kết cấm và xoá bỏ sự
phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức và bảo đảm quyền bình đẳng trước
pháp luật của tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, nguồn gốc
quốc gia hay sắc tộc, đặc biệt trong việc thực hiện… quyền tự do ngôn luận và
tự do báo chí”.
- Điều 2 UHRD khẳng định “Mọi người đều được hưởng tất cả các quyền và
tự do nêu trong bản Tuyên ngôn này mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử
(PBĐX) nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm
chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành
phần xuất thân hoặc địa vị khác”. Nguyên tắc này được khẳng định lại tại Điều
2 của các công ước ICESCR, ICCPR, CRC; Điều các công ước ICERD và
CEDAW; Điều 3 và Điều 5 công ước ICRPD. Theo đó, quốc gia thành viên của
các Công ước có nghĩa vụ bảo đảm bình đẳng và không PBĐX trong thúc đẩy
và bảo vệ quyền tự do thông tin.
Ngoài các công ước về quyền con người kể trên, Việt Nam cũng là thành viên của Công
ước phòng, chống tham nhũng. Bảo đảm tính minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình
là hai nguyên tắc xuyên suốt của Công ước trong mua sắm công và quản lý tài chính công,
hành chính công, truy tố và xét xử cũng như khu vực tư nhân.
Mục tiêu thứ 16.10 trong các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đến năm 2030 có yêu
cầu các quốc gia thành viên của LHQ “Bảo đảm tiếp cận thông tin công và bảo vệ các quyền
tự do cơ bản phù hợp với luật pháp quốc gia và các cam kết quốc tế”.
Từ tổng hợp trên cho thấy, Việt Nam đã có những cam kết rộng rãi trước cộng đồng quốc
tế về bảo đảm tự do thông tin và không ai bị PBĐX trong tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá
thông tin.
Tuy nhiên, quyền TCTT là không tuyệt đối. Khoản 3 Điều 19 Công ước ICCPR quy định
việc thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin có kèm theo những nghĩa vụ và
trách nhiệm đặc biệt. Việc thực hiện các quyền này có thể phải chịu một số hạn chế nhất
định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong luật và là cần thiết để i) tôn
trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; ii) bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công
cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của công chúng.
2.1.2

Ghi nhận quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam

Quyền TCTT của công dân Việt Nam đã được khẳng định tại Điều 25 Hiến pháp 2013.
Theo đó, “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập
hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Điều 16 Hiến pháp 2013
khẳng định “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và
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văn hoá”.
Cho đến trước ngày Luật TCTT được thông qua, Việt Nam đã có ít nhất 41 luật, pháp lệnh
và 34 nghị định, thông tư quy định về chủ thể TCTT và lĩnh vực thông tin công dân có quyền
tiếp cận. Trong đó, các lĩnh vực thông tin công dân có quyền tiếp cận bao gồm quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, an toàn thực phẩm, môi trường, nhà ở và xây dựng, tố tụng và
thi hành án, thanh tra và kiểm toán, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông, báo chí
và xuất bản, y tế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), phòng chống tham
nhũng, tổ chức bộ máy nhà nước và thể chế chính trị, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tài chính,
đất đai và tư pháp.11
Về chủ thể cung cấp thông tin, Điều 3 và Điều 14 Hiến pháp 2013 khẳng định, Nhà nước
CHXHCN Việt Nam công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công
dân nói chung trong đó có quyền TCTT. Kết quả rà soát 31 luật của Việt Nam liên quan đến
quyền TCTT và 18 lĩnh vực thông tin phải công khai theo quy định của Luật Phòng, chống
tham nhũng12 do tổ chức Hướng tới minh bạch (TT) và Nhóm làm việc vì sự tham gia của
người dân (PPWG) thực hiện vào tháng 6/2015 cho thấy, “chủ thể cung cấp thông tin được
quy định rộng rãi bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp ở tất cả các cấp
cũng như các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước,
các cơ quan cung cấp dịch vụ công”. Tương tự, báo cáo kể trên do Bộ Tư pháp thực hiện
cũng cho thấy “Chủ thể có trách nhiệm công bố, công hai thông tin được quy định rất rộng,
bao gồm toàn bộ cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các tổ chức,
cá nhân trong một số lĩnh vực”.”
Từ phân tích trên cho thấy, tại Việt Nam, TCTT là một quyền hiến định. Cho đến trước
ngày Luật TCTT được Quốc hội thông qua, Việt Nam đã có quy định rộng rãi về chủ thể
tiếp cận thông tin và chủ thể chịu trách nhiệm cung cấp thông tin. Tuy nhiên, quyền tiếp cận
thông tin ở Việt Nam cũng bị hạn chế bởi một số quy định trong Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
(BVBMNN)13, Luật An toàn thông tin mạng14 và Luật An ninh mạng15. Cụ thể:
- Điều 7 Luật BVBMNN quy định về phạm vi bí mật nhà nước trong 15 lĩnh vực
thông tin16. Luật này cũng phân thông tin thuộc bí mật nhà nước thành ba mức
độ bao gồm tuyệt mật, tối mật và mật với thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước khác
nhau. Theo đó, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ tuyệt mật là 30 năm, độ tối

11. Nguồn: Báo cáo đánh giá thực trạng pháp luật về bảo đảm tiếp cận thông tin cua công dân do Bộ Tư pháp thực hiện
năm 2015
12. Luật số 55/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2006
13. Luật số 29/2018/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 15/11/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020. 2. Theo Khoản 2
Điều 27 của luật này, các quy định của Luật này liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời
hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
14. Luật số 86/2015/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 19/11/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016
15. Luật số 24/2018/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019
16. Bao gồm thông tin về i) chính trị; ii) quốc phòng, an ninh, cơ yếu; iii) lập hiến, lập pháp, tư pháp; iv) đối ngoại; v) kinh
tế; vi) tài nguyên và môi trường bao gồm tài nguyên nước, môi trường, địa chất, khoáng sản, khí tượng thuỷ văn, đất đai,
biển, hải đảo, đo đạc và bản đồ; vii) khoa học và công nghệ; viii) giáo dục và đào tạo; ix) văn hoá, thể thao; x) thông tin và
truyền thông; xi) y tế và dân số; xii) lao động và xã hội; xiii) tổ chức, cán bộ; xiv) thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm,
giải quyết khiếu nai, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; và xv) kiểm toán nhà nước.
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mật là 20 năm và độ mật là 10 năm17. Nhưng thời hạn này được gia hạn nếu
việc giải mật gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc18. Điều 5 Luật này có
quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước.
- Điều 9 Luật An toàn thông tin mạng có quy định liên quan đến phân loại và bảo
vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước và Khoản 5 Điều 7 luật này có quy định
hành vi nghiêm cấm trong việc thu thập, khai thác thông tin cá nhân.
- Điều 8 Luật An ninh mạng quy định về các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh
mạng và Điều 17 của Luật này có quy định về bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà
nước, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư
trên không gian mạng.
- Các luật kể trên đều các có các điều khoản quy định xử lý vi phạm. Theo đó,
những người vi phạm quy định của các luật trên thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi
phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm
hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật19.
2.1.3

Sự tương thích của Luật TCTT 2016 và các VBQPPL có liên quan
với các cam kết quốc tế

2.1.3.1

Ghi nhận quyền TCTT

Quy định “công dân có quyền tiếp cận thông tin” tại Điều 25 Hiến pháp 2013 tiến bộ hơn
so với quy định “công dân có quyền được thông tin” tại Điều 69 Hiến pháp 1992. Tuy nhiên,
quy định này cũng chưa tương thích với tinh thần “tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá
mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức truyền thông bằng miệng, bằng
bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông đại
chúng nào” được quy định tại Điều 19 Công ước ICCPR. Do đó, việc giải thích thuật ngữ
“Tiếp cận thông tin là việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin”20 vô hình
chung chưa đề cập đến quyền tìm kiếm và truyền bá thông tin của các cá nhân.
Việc không thừa nhận người tiếp nhận thông tin có quyền truyền bá hay chia sẻ thông tin
được cung cấp chưa phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Việc không
thừa nhận công dân có quyền chia sẻ thông tin được cung cấp cũng dễ đặt công dân vào tình
trạng vi phạm pháp luật trong trường hợp họ chia sẻ thông tin tiếp cận được với người khác
dưới bất kỳ hình thức nào.
2.1.3.2

Quy định về chủ thể tiếp cận thông tin

17. Điều 19 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
18. Khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
19. Theo định tại Điều 8 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 9 Luật An ninh mạng
20. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật TCTT
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Chủ thể tiếp cận thông tin trong Luật TCTT bao gồm công dân Việt Nam21 và người nước
ngoài cư trú tại Việt Nam22. Bên cạnh đó, các cá nhân thuộc một số nhóm dễ bị tổn thương
bao gồm người dưới 18 tuổi23; người mất năng lực hành vi dân sự và người có khó khăn trong
nhận thức, làm chủ hành vi24; người khuyết tật25; người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo,
miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn26 cũng là các chủ thể được bảo
đảm quyền TCTT. Tuy nhiên, việc quy định như vậy chưa tương thích với một số công ước về
quyền con người mà Việt Nam là quốc gia thành viên. Cụ thể như sau:
- Điều 1 Luật TCTT quy định về quyền TCTT của công dân và Khoản 2 Điều 36
của Luật này quy định “Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có quyền yêu
cầu cung cấp thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ” vô
hình chung chưa ghi nhận quyền tiếp cận thông tin của người nước ngoài
không cư trú tại Việt Nam hoặc người Việt Nam nhưng chưa có quốc tịch và
chưa phù hợp với tinh thần “Mọi người…. có quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận
và truyền bá mọi thông tin…” được quy định tại Điều 19 ICCPR.
- Luật TCTT quy định “Người dưới 18 tuổi yêu cầu cung cấp thông tin thông
qua người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp luật về trẻ em và luật khác
có quy định khác”. Luật Trẻ em 201627 quy định “Trẻ em có quyền được tiếp
cận thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp; có quyền tìm kiếm, thu nhận các thông
tin dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, Điều 1 của
Luật Trẻ em quy định “Trẻ em là người dưới 16 tuổi”. Do đó, quy định quyền
TCTTcủa những người dưới 16 tuổi một phần tương thích với Công ước CRC
nhưng với những người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi lại phải thông qua người đại
diện theo pháp luật, vô hình chung, hạn chế quyền tiếp cận thông tin của nhóm
người này và chưa tương thích với cả Điều 19 ICCPR và Điều 13.1 CRC.
- Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 13/2018 quy định “thông tin liên quan trực tiếp tới
đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật phải được kịp
thời công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới các hình
thức cung cấp thông tin thuận lợi cho người khuyết tật”. Quy định này có thể
dẫn đến cách hiểu, những thông tin liên quan trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt,
sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật thì cơ quan nhà nước mới phải có
trách nhiệm kịp thời công bố công khai, còn những thông tin khác thì có thể có
ngoại lệ - tức là không kịp thời công khai, chính xác, đầy đủ. Như vậy, việc liệt
kê không thể bao quát được tất cả các lĩnh vực thông tin của đời sống xã hội
nên chưa tương thích với Điều 19 và Điều 2 ICCPR, Điều 3 và Điều 5 ICRPD
cũng như chưa phù hợp với nguyên tắc “Mọi công dân đều bình đẳng, không
bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin” được quy định
21. Quy định tại Điều 1 và Khoản 1 Điều 4 Luât TCTT
22. Quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật TCTT
23. Khoản 3 Điều 4 Luật TCTT
24. Khoản 2 Điều 4 Luật TCTT
25. Khoản 1 Điều 35 Luật TCTT
26. Khoản 1 Điều 35 Luật TCTT
27. Luật số 102/2016/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 5/4/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2017
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tại Khoản 1 Điều 3 Luật TCTT và nguyên tắc mọi người bình đẳng trước pháp
luật và không phân biệt đối xử được quy định tại Điều 16 Hiến pháp 2013.
2.1.3.3

Quy định về chủ thể cung cấp thông tin

Điều 1 và Điều 9 Luật TCTT quy định chủ thể cung cấp thông tin là các cơ quan nhà nước.
Theo đó, “Luật này quy định…. trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo
đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân” 28 và “Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung
cấp thông tin do mình tạo ra”. Trong khi đó, chủ thể sử dụng ngân sách Nhà nước ở Việt Nam
bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức
chính trị-xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị sự
nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước29. Bên
cạnh đó, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định các chủ thể lập danh mục bí mật nhà nước
gồm có bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh văn phòng TW Đảng, người đứng
đầu cơ quan TW của tổ chức chính trị - xã hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh
án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; và Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước30.
Các quy định trên cho thấy, chủ thể sử dụng nguồn lực công31 tạo ra và nắm giữ thông tin
trong đó có thông tin thuộc bí mật nhà nước rộng hơn so với chủ thể có trách nhiệm cung
cấp thông tin được quy định tại Luật TCTT. Nhận định này cũng đã được Bộ Tư pháp chỉ ra
khi đánh giá thực trạng bảo đảm quyền TCTT của công dân. Theo đó, “chủ thể có trách nhiệm
công bố, công khai thông tin được quy định rất rộng, bao gồm toàn bộ cơ quan nhà nước, tổ
chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cả các tổ chức, cá nhân trong một số lĩnh vực”32.
Luật TCTT có quy định cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm kịp thời xem xét, cân
nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin để công khai thông tin hoặc cung cấp thông tin theo
yêu cầu nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng33. Tuy nhiên, Luật này
chưa có quy định bảo vệ người cung cấp thông tin và việc thiếu quy định này dẫn đến khó
khăn cho chủ thể cung cấp thông tin trong trường hợp cung cấp thông tin tiếp cận có điều
kiện nhưng chưa có sự đồng ý của chủ thể sở hữu thông tin thuộc bí mật thương mại, cá
nhân và các thành viên gia đình hoặc thông tin gây hại mà theo quy định thì các cá nhân
không được tiếp cận trên cơ sở cân nhắc tới lợi ích công. Theo Các nguyên tắc của Luật Tự
do thông tin do tổ chức ARTICLE 19 xây dựng năm 1999, lợi ích công trong bối cảnh này
bao gồm những trường hợp mà những lợi ích của việc công khai thông tin có ý nghĩa và giá
trị lớn hơn những tác hại hoặc khi thay thế một phương tiện cung cấp thông itn là cần thiết
28. Quy định tại Điều 1 Luật TCTT
29. Quy định tại Điều 2 Luật Ngân sách nhà nước
30. Theo quy định tại Điều 9 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
31. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 và Điều 3 Khoản 10 Luật Kiểm toán nhà nước thì phạm vi áp dụng của luật này bao
gồm các tổ chức sử dụng tài chính công và tài sản công trong đó tài sản công bao gồm ngân sách nhà nước; dự trữ quốc
gia; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tài chính của các đơn vị nhà nước, các đơn vị vũ trang nhân dân, đơn
vị sự nghiệp công lập, đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hoá công, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội
nghề nghiệp có sử dụng kinh phí, ngân quỹ nhà nước; phần vốn nhà nước và các khoản nợ công
32. Báo cáo đã dẫn
33. Quy đinh tại Điểm g Khoản 1 Điều 34 Luật TCTT

26

để bảo vệ lợi ích của người cung cấp thông tin. Do đó, cá nhân cung cấp thông tin về việc
làm sai trái phải được bảo vệ.
2.1.3.4

Quy định về biện pháp công khai thông tin

Luật TCTT quy định có 6 hình thức công khai thông tin được quy định, bao gồm: i) đăng
tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; ii) công khai
trên phương tiện thông tin đại chúng; iii) đăng công báo; iv) niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà
nước và các địa điểm khác; v) thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí,
hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; và vi)
các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin
xác định34. Quy định này phù hợp với tốc độ phát triển internet và áp dụng công nghệ thông
tin ở Việt Nam theo các số liệu chỉ ra ở phần sau cũng như phù hợp với một bộ phận người
dân mù chữ hoặc có trình độ học vấn thấp hoặc người sống ở vùng đặc biệt khó khăn về
điều kiện kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, các hình thức công khai thông tin này chưa phù hợp với người khuyết tật với
các dạng và mức độ khuyết tật khác nhau. Theo quy định của Luật Người khuyết tật35, người
khuyết tật có các dạng tật gồm khuyết tật vận động; khuyết tật nghe, nói; khuyết tật nhìn;
khuyết tật thần kinh, tâm thần; khuyết tật trí tuệ; khuyết tật khác và người khuyết tật có 3 mức
độ khuyết tật gồm người khuyết tật đặc biệt nặng; người khuyết tật nặng và người khuyết tật
nhẹ. Luật TCTT và Nghị định 13/2018/NĐ-CP chỉ dừng lại ở khía cạnh chung đối với người
khuyết tật mà chưa tiếp cận ở góc độ các dạng tật của người khuyết tật.
2.1.3.5

Quy định về TCTT theo yêu cầu và chi phí thực tế in, sao, chụp
thông tin theo yêu cầu

Điều 23 Luật TCTT quy định, thông tin cung cấp theo yêu cầu gồm có những thông tin phải
được công khai nhưng chưa được công khai trong thời hạn công khai, thông tin hết thời hạn
công khai theo quy định của pháp luật, thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả
kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được; thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh,
đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đủ điều kiện cung cấp36; thông tin liên quan
đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người yêu cầu cung cấp thông tin nhưng
không thuộc danh mục thông tin phải được công khai37. Người yêu cầu cung cấp thông tin có
thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng cách gửi phiếu yêu cầu qua mạng điện tử, dịch vụ bưu
chính, fax đến cơ quan cung cấp thông tin hoặc trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác đến
trụ sở của cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin38. Quy định này được đánh giá là
rõ ràng và chặt chẽ đối với các thông tin thuộc bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật
cá nhân và bí mật gia đình.
34. Quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật TCTT
35. Luật số 51/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2011
36. Nếu chủ sở hữu bí mật kinh doanh, người có thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân hay các thành
viên gia đình đồng ý theo quy định tại Điều 7 Luật TCTT
37. Được quy định tại Điều 17 Luật TCTT
38. Quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật TCTT
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Trình tự, thủ tục cung cấp thông theo yêu cầu tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin, qua
mạng điện tử, qua dịch vụ bưu chính hoặc fax đã được quy định tại các điều 29, 30, 31 Luật
TCTT.
Người yêu cầu cung cấp thông tin phải điển phiếu yêu cầu cung cấp thông tin bẳng tiếng
Việt gồm các nội dung a) Họ, tên; nơi cư trú, địa chỉ; số chứng minh nhân dân (CMTND), thẻ
căn cước công dân (TCCCD) hoặc số hộ chiếu của người yêu cầu; số fax, điện thoại, địa chỉ
thư điện tử (nếu có); b) Thông tin được yêu cầu cung cấp, trong đó chỉ rõ tên văn bản, hồ
sơ, tài liệu; c) Hình thức cung cấp thông tin; và d) Lý do, mục đích yêu cầu cung cấp thông
tin39. Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin không biết chữ hoặc bị khuyết tật không
thể viết yêu cầu thì người tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm giúp điền các
nội dung vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin40.
Tuy nhiên, một số nội dung mà người yêu cầu cung cấp thông tin phải thể hiện trong
phiếu yêu cầu cung cấp thông tin có thể hạn chế quyền tự do thông tin của người yêu cầu
cung cấp thông tin và những người khác có liên quan theo tinh thần của Điều 19 UDHR và
ICCPR. Việc quy định cung cấp số CMTND/TCCCD hoặc số hộ chiếu hạn chế quyền TCTT
của những người chưa có hoặc mất các loại giấy tờ này. Việc quy định người yêu cầu cung
cấp thông tin phải chỉ rõ tên văn bản, hồ sơ, tài liệu hạn chế quyền tiếp cận thông tin của
ngưởi yêu cầu trong trường hợp cơ quan nhà nước tạo ra văn bản chưa công khai hoặc
chưa đưa vào danh mục tài liệu phải công khai hay tiếp cận theo yêu cầu hoặc đã hết thời
hạn công khai nhưng người dân chưa tiếp cận được hoặc người dân mù chữ hay có trình
độ văn hoá thấp nên không thể biết tên văn bản, hồ sơ, tài liệu này. Việc quy định người yêu
cầu phải nêu lý do, mục đích yêu cầu cung cấp thông tin là không cần thiết và có thể đem đến
cho người yêu cầu cung cấp thông tin rủi mang tính pháp lý nếu phát sinh nếu họ sử dụng
thông tin khác với lý do, mục đích đã nêu trước đó. Chưa kể, quy định này có thể hạn chế
việc truyền bá thông tin và vô hình chung tạo thêm gánh nặng cho các cơ quan nhà nước khi
phải cung cấp cùng một thông tin cho nhiều người yêu cầu.
Chủ thể tiếp cận thông tin có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin không phải trả
phí, lệ phí cung cấp thông tin nhưng phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin
theo yêu cầu cung cấp41. Với thông tin được cơ quan nhà nước cung cấp qua mạng điện tử,
fax thì người yêu cầu cung cấp thông tin không phải trả chi phí gửi thông tin42. Các cơ quan
nhà nước cung cấp thông tin đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, mức
thu bằng 70% mức thu quy định. Các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin đóng trên địa
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mức thu bằng 50% mức thu quy định43.
Mức phí thực tế in, sao, chụp và gửi thông tin là không nhỏ nếu yêu cầu in hoặc sao tài liệu
ghi âm với dung lượng lớn hoặc in tài liệu vớ khổ to. Do đó, mức phí này có thể hạn chế tiếp
cận thông tin theo yêu cầu đối với người nghèo và người cận nghèo trong khi Thông tư kể
trên không quy định miễn hoặc giảm phí in, sao, chụp hồ sơ, tài liệu đối với đối tượng này.
39. Quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật TCTT
40. Quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật TCTT
41. Quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 46/2018/TT-BTC
42. Quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 46/2018/TT-BTC
43. Quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 46/2018/TT-BTC

28

Do đó, việc thiếu quy định miễn, giảm chi phí đối với người nghèo và cận nghèo là không
tương thích với nguyên tắc không phân biệt đối xử được quy định tại Điều 2 ICCPR và Điều
16 Hiến pháp 2013.
2.1.3.6

Quy định về thông tin không được tiếp cận

Thông tin không được tiếp cận bao gồm thông tin thuộc bí mật nhà nước44 và thông tin
mà nếu tiếp cận sẽ gây nguy hại45. Tuy nhiên, Luật TCTT không liệt kê danh mục thông tin
thuộc bí mật nhà nước cũng như thẩm quyền đề xuất và ban hành danh mục này. Bên cạnh
đó, việc quy định thông tin gây hại là thông tin ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội là không
rõ ràng hay thông tin thuộc bí mật công tác, thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà
nước, tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ là không góp phần thúc
đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Luật BVBMNN có
quy định thời hạn giải mật đối với thông tin có mức độ mật, tối mật và tuyệt mật nhưng Luật
TCTT không quy đinh giới hạn thời gian phải cung cấp các thông tin gây hại.
2.1.3.7

Quy định về cơ chế giám sát và khiếu nại, tố cáo việc thực hiện
quyền tiếp cận thông tin

Luật TCTT không quy định thành lập một cơ chế độc lập giám sát việc thực thi Luật này
mà Quốc hội chịu trách nhiệm giám sát tối cao việc bảo đảm thực hiện quyền TCTT của
công dân46; Hội đồng nhân dân giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin
của công dân ở địa phương; định kỳ hằng năm, xem xét báo cáo của UBND cùng cấp về
tình hình thực hiện quyền TCTT của công dân trên địa bàn47; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức thành viên có trách nhiệm giám sát xã hội việc bảo đảm thực hiện quyền TCTT
của công dân48.
Luật TCTT cũng quy định “Người yêu cầu cung cấp thông tin có quyền khiếu nại, khởi kiện
đối với cơ quan nhà nước, người có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điều 9 của
Luật này”49 và “Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin”50.
Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo trong việc tiếp cận thông tin được thực hiện theo quy định của
pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành chính51.
Việc thiếu một cơ chế độc lập giám sát việc thực hiện thực thi Luật TCTT để giải quyết
44. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật TCTT, thông tin thuộc bí mật nhà nước gồm những thông tin có nội dung quan
trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực
khác theo quy định của luật
45. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Luật TCTT, thông tin gây hại gồm thông tin gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước,
ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của
cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin
về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ
46. Quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật TCTT
47. Quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật TCTT
48. Quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật TCTT
49. Quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật TCTT
50. Quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật TCTT
51. Quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật TCTT
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các khiếu nại và tố cáo theo cơ chế bán tư pháp dẫn đến hạn chế trong việc bảo đảm quyền
TCTT của công dân.
2.1.3.8

Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thúc đẩy và bảo vệ
quyền tiếp cận thông tin

Bên cạnh Luật TCTT, các luật quy định về tự do báo chí, công nghệ thông tin, lưu trữ
thông tin, thống kê được xem là các quy định pháp luật thúc đẩy và bảo vệ quyền tiếp cận
thông tin.
Luật Báo chí 201652 đã quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo
chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức,
cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí. Với
các hình thức như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, hoạt động báo chí có đóng góp lớn
trong thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin của công dân Việt Nam và người nước ngoài. Trên
cơ sở Luật Báo chí, ngày 16/12/2016, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã công bố 10 điều về
đạo đức người làm báo. Trong khi đó, Luật TCTT có quy định hình thức công khai thông tin
qua phương tiện thông tin đại chúng; họp báo và thông cáo báo chí53. Luật Báo chí và Luật
TCTT, như phân tích ở trên, góp phần thực hiện Điều 19 ICCPR và các điều khoản có liên
quan trong các công ước khác.
Luật Công nghệ thông tin54 quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông
tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ
của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông
tin55. Việc phát triển công nghệ thông tin cho phép tập hợp các phương pháp khoa học, công
nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao
đổi thông tin số. Áp dụng công nghệ thông tin hiện đại cũng cho phép các cá nhân thực hành
quyền tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá thông tin theo tinh thần Điều 19 ICCPR và bảo đảm
tiếp cận thông tin của một số nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người khuyết tật như quy
định tại các công ước CRC và ICRPD.
Luật Lưu trữ56 quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá
nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu
trữ và quản lý về lưu trữ57 các tài liệu bao gồm văn bản, dự án, bản vẽ thiết kế, bản đồ, công
trình nghiên cứu, sổ sách, biểu mẫu thống kê; âm bản, dương bản phim, ảnh, vi phim; băng,
đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử; bản thảo tác phẩm văn học, nghệ thuật; sổ công tác,
nhật ký, hồi ký, bút tích, tài liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; ấn phẩm và các vật mang tin khác58.
Luật Lưu trữ được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ
52. Luật số 103/2016/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 5/4/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017
53. Quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật TCTT
54. Luật số 67/2006/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2007
55. Điều 1 Luật Công nghệ thông tin
56. Luật số 01/2011/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2012
57. Theo Khoản 1 Điều 1 Luật Lưu trữ
58. Quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật Lưu trữ
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chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ
chức) và cá nhân59. Luật Lưu trữ góp phần thực hiện quyền tiếp cận thông tin đối với những
thông tin được tạo ra trước ngày 1/7/2018.
Luật Thống kê60 quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước;
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê,
sử dụng thông tin thống kê nhà nước, tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê,
sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước61. Luật này được áp dụng đối với cơ
quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông
tin thống kê62.
Dữ liệu, thông tin trong cơ sở dữ liệu thống kê chỉ được cung cấp cho cơ quan, tổ chức,
cá nhân sử dụng sau khi thông tin thống kê có liên quan đã được cơ quan thống kê trung
ương công bố63. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê nhà nước đã được
công bố để phục vụ hoạt động của mình64.
Hệ thống thống kê nhà nước gồm có hệ thống thống kê tập trung và tổ chức thống kê bộ,
ngành65. Hệ thống thống kê tập trung được tổ chức theo ngành dọc gồm cơ quan thống kê
trung ương và cơ quan thống kê địa phương66. Cơ quan thống kê TW trực thuộc Bộ KHĐT67, cơ quan thống kê địa phương gồm cơ quan thống kê cấp tỉnh và cơ quan thống kê cấp
huyện. UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thống kê phục vụ yêu cầu
quản lý của cấp xã, thực hiện điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê của nhà nước68.
Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ
chức công tác thống kê phục vụ yêu cầu quản lý và cung cấp thông tin cho cơ quan thống
kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung, thực hiện điều tra thống kê và chế độ báo cáo
thống kê theo quy định của pháp luật69.
Việc quy định các cơ quan thống kê trực thuộc bộ máy hành pháp chưa bảo đảm tính độc
lập và khách quan của cơ quan này. Do đó, có thể hạn chế quyền TCTT của các cá nhân.

2.2

Các yếu tố hỗ trợ cho việc bảo đảm quyền tìm kiếm, tiếp
nhận và truyền bá thông tin

Để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, ngoài các quy định của Hiến pháp,
Luật TCTT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan còn có các yếu tố hỗ trợ khác
59. Theo Khoản 2 Điều1 Luật Lưu trữ
60. Luật số 89/2015/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 23/11/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016
61. Quy định tại Điều 1 Luật Thống kê
62. Quy định tại Điều 2 Luật Thống kê
63. Quy định tại Khoản 3 Điều 53 Luật Thống kê
64. Quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật Thống kê
65. Quy định tại Điều 61 Luật Thống kê
66. Quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Thống kê
67. Quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật Thống kê
68. Quy định tại Điều 64 Luật Thống kê
69. Quy định tại Điều 65 Luật Thống kê
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nhau như bảo đảm số lượng công chức/cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin, số lượng
các cơ quan báo chí và truyền thông và số lượng người mua báo hoặc truy cập báo điện
tử, số lượng người sử dụng internet và các phương tiện truyền thông xã hội, số lượng các
tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy tự do ngôn luận và tự do thông tin
cũng như ngân sách nhà nước phân bổ cho lĩnh vực này.
2.2.1

Số lượng công chức/đầu mối cung cấp thông tin

Kết quả tìm kiếm trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước cấp TW có trách
nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của Luật TCTT cho thấy, chỉ duy nhất Văn phòng
Quốc hội cung cấp thông tin cá nhân chịu trách nhiệm cung cấp thông tin. Trao đổi với lãnh
đạo và công chức các cơ quan nhà nước thuộc địa bàn nghiên cứu thực địa thông qua
phỏng vấn sâu và toạ đàm nhóm cũng cho thấy chưa có cơ quan nào phân công công chức
làm đầu mối cung cấp thông tin. Do đó, hiện tại, Nhóm nghiên cứu chưa có số liệu về số
công chức được phân công làm đầu mối cung cấp thông tin trên toàn quốc.
2.2.2

Số bán ra hoặc số lượng người truy cập của các đầu báo ở cấp
TW và địa phương

Tính đến tháng 6/2018, Việt Nam có 857 cơ quan báo chí với 1.119 xuất bản phẩm và
1,150 website được cấp phép bởi Bộ Thông tin và truyền thông. Mỗi năm có 650 triệu ấn
bản báo chí được lưu hành. Hiện tại, Việt Nam có 195 trang báo, tạp chí điện tử và có 20
cơ quan báo chí nước ngoài có phóng viên thường trú tại Việt Nam.70 Theo Quyết định số
12/2018/QĐ-TTg71, người có uy tín (trong đồng bào dân tộc thiểu số) được cấp (không thu
tiền) 01 tờ Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc và 01 tờ báo tỉnh hoặc hình thức
cung cấp thông tin khác phù hợp đối với người có uy tín do địa phương lựa chọn72. Nhóm
nghiên cứu không tìm được số liệu thống kê về số báo bán ra hoặc số lượng người truy cập
của các đầu báo ở cấp Trung ương và địa phương.
2.2.3

Tỷ lệ dân số tiếp cận với các chương trình phát trên tivi và đài
phát thanh

Hiện tại, Việt Nam có 67 đài phát thanh và truyền hình ở cả cấp trung ương và địa phương
phát sóng trên 182 kênh và 01 cơ quan báo chí. Đài tiếng nói Việt Nam phủ sóng trên 97,5%
diện tích Việt Nam. Tín hiệu truyền hình Việt Nam tiếp sóng tới 90% hộ gia đình và phát sóng
qua vệ tinh tới nhiều khu vực trên thế giới. Có 91 kênh cáp truyền hình trả tiền, kênh vệ tinh
và internet bao gồm 58 kênh nói tiếng nước ngoài73.

70. Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ 3 của Việt Nam được đăng tải tại https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G18/340/13/PDF/G1834013.pdf?OpenElement
71. Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 6/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy
tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
72. Quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Quyết định 12/2018/QĐ-TTg
73. Nguồn: Báo cáo đã dẫn
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2.2.4

Số người sử dụng internet và mạng xã hội

Tốc độ phát triển internet một cách nhanh chóng đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho
người dân tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá thông tin. Tính đến tháng 12/2017, Việt Nam có
28,35% hộ gia đình tiếp cận với internet. Số lượng người sử dụng internet ở Việt Nam tăng
từ 30,8 triệu năm 2013 lên khoảng 50 triệu vào năm 2018. Việt Nam hiện có khoảng 58 triệu
tài khoản người dùng mạng xã hội facebook74.
2.2.5

Số các tổ chức xã hội được đăng ký và hoạt động tích cực tham
gia thúc đẩy TCTT

Tính đến năm 2017, có trên 68.125 hội ở Việt Nam bao gồm các tổ chức và hội hoạt động
vì thanh niên, phụ nữ, công nhân, nông dân, người cao tuổi, người khuyết tật, từ thiện, khoa
học và công nghệ, kinh doanh và các tổ chức phi chính phủ. Trong đó có 5 tổ chức chính trị
- xã hội có ảnh hưởng lớn tới công chúng như Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông
dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và
Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Các hội có ảnh hưởng này đều có chức năng tuyên truyền,
phổ biến chủ trương, pháp luật tới các hội viên75.
Theo quan sát của Nhóm nghiên cứu, có một số tổ chức, liên minh thực hiện các sáng
kiến thúc đẩy quyền TCTT trong những năm gần đây như Nhóm hành động vì sự tham gia
của người dân (PPWG), Nhóm hợp tác về quản trị và cải cách hành chính công (GPAR), Liên
minh Đất rừng, Liên minh Khoáng sản, Liên minh Nước sạch, NorthNet, Tổ chức Hướng tới
minh bạch (TT), Tổ chức CEPEW, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Truyền
thông giáo dục cộng đồng (MEC), Tổ chức OXFAM, Tổ chức CARE, Tổ chức ActionAID.
2.2.6

Ngân sách nhà nước phân bổ cho phát triển công nghệ thông tin
và TCTT

Theo quyết định số 1408/QĐ-TTg, “Bộ Tài chính… và UBND các cấp bảo đảm kinh phí để
triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương. Kinh phí thực
hiện Kế hoạch triển khai thực thi Luật TCTT được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự
toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các cơ
quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này
có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin,
gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp
luật”. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu chưa có thông tin về ngân sách nhà nước được phân bổ
cho việc thực thi Luật TCTT. Tương tự, Nhóm nghiên cứu cũng không tìm thấy số liệu liên
quan đến ngân sách nhà nước phân bổ cho phát triển công nghệ thông tin.

74. Nguồn: Báo cáo đã dẫn
75. Nguồn: Báo cáo đã dẫn
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2.3

Đánh giá việc thực hiện quy trình và thủ tục cung cấp thông tin

Sau khi Quốc hội thông qua Luật TCTT, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1408/QĐTTg ngày 15/7/2016 về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật TCTT. Theo đó, Bộ
Tư pháp chủ trì tổ chức quán triệt việc thi hành luật; biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ
công tác phổ biến nội dung của luật; xây dựng sổ tay hướng dẫn cho người làm đầu mối
cung cấp thông tin và công dân; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi
bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Điều 3 của
Luật TCTT; xây dựng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật; xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật; sửa đổi,
bổ sung, thay thế, bãi bỏ các VBQPPL để phù hợp với Luật; xây dựng quy chế nội bộ của
các cơ quan để thực hiện các quy định của Luật. Bên cạnh đó, Quyết định cũng giao trách
nhiệm cho các cơ quan nhà nước có liên quan ở cả cấp trung ương và địa phương trong
triển khai Luật này.
Ngày 4/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc triển khai
thi hành Luật TCTT. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập
trung chỉ đạo, thực hiện một số công việc gồm triển khai phổ biến, tuyên truyền; xây dựng hệ
thống văn bản có liên quan đến việc thi hành Luật TCTT; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi
hành; và tổ chức thi hành Luật TCTT, tạo chuyển biến rõ rệt về việc công khai thông tin của
các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.
Triển khai Quyết định số 1408/QĐ-TTg và Chỉ thị số 08/CT-TTg, UBND tỉnh Quảng Bình
đã ban hành kế hoạch số 1286/KH-UBND ngày 15/8/201676 về việc triển khai thi hành Luật
TCTT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và ban hành Công văn số 529/UBND-NC ngày 03/4/2017
yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan hành chính nhà
nước TW đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức có
liên quan thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg và tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1286/KH-UBND
do UBND tỉnh Quảng Bình ban hành.
Tương tự, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 9/9/201677
về việc triển khai thi hành Luật TCTT trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Sở TNMT tỉnh Hà Giang đã
ban hành Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 19/3/2019 Quyết định ban hành quy chế công
khai và cung cấp thông tin cho công dân của Sở TNMT78.
Thông qua Kế hoạch số 70/KH-UBND của UBND quận Sơn Trà79, được biết, UBND Thành
phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 1524/KH-UBND80 ngày 6/3/2018 của UBND thành
76. Tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-1286-KH-UBND-trien-khai-thi-hanh-Luat-Tiepcan-thong-tin-tinh-Quang-Binh-2016-326806.aspx
77. Tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Ke-hoach-227-KH-UBND-trien-khai-thi-hanh-luat-tiepcan-thong-tin-Ha-Giang-2016-332636.aspx
78. Xem tại: http://stnmt.hagiang.gov.vn/baiviet?id=798
79. Kế hoạch số 70/KH-UBND của UBND quận Sơn Trà ban hành ngày 30/3/2018 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật
TCTT trên địa bàn quận Sơn Trà
80. Kế hoạch số 1524/KH-UBND ngày 6/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Triển khai thi thành Luật TCTT trên địa
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phố Đà Nẵng về Triển khai thi thành Luật TCTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên,
kết quả tìm kiếm trên Cổng thông tin điện tử của UBND Thành phố Đà Nẵng81, qua công cụ
tìm kiếm google và qua trang Công báo Thành phố Đà Nẵng82 của Nhóm nghiên cứu với từ
khoá “Kế hoạch số 1524 ngày 6 tháng 3 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Triển
khai thi hành Luật Ttrên địa bàn Thành phố Đà Nẵng” không cho kết quả về tài liệu này.
Dưới đây là một số kết quả ban đầu triển khai thực thi Luật TCTT:
2.3.1

Việc công khai thông tin về đầu mối cung cấp thông tin, quy chế
và quy trình cung cấp thông tin

Kết quả kiểm tra cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung
cấp thông tin ở cấp TW và địa phương thuộc địa bàn nghiên cứu thực địa cho thấy, một số
cơ quan đã xây dựng chuyên mục thực hiện Luật TCTT theo quy định tại Điều 11 Nghị định
13/2018/NĐ-CP, công khai đầu mối cung cấp thông tin và danh mục thông tin phải công khai,
quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình và các tài
liệu hướng dẫn. Cụ thể như sau:
- Bộ Tư pháp đã xây dựng một chuyên mục về TCTT trên cổng thông tin điện
tử của Bộ83. Chuyên mục có hướng dẫn khai thác thông tin với các bước cụ
thể. Theo đó, nếu công dân không tìm được thông tin trên danh mục thông tin
công khai thì liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ với các mẫu
phiếu yêu cầu cung cấp thông tin được đính kèm84. Chuyên mục này cũng đã
đăng tải các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn và xuất bản để hướng dẫn thực
thi Luật TCTT bao gồm i) Hỏi đáp về Luật TCTT; ii) Sổ tay hướng dẫn cho công
dân thực hiện quyền TCTT; iii) Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ
quan nhà nước; và vi) Tài liệu tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật TCTT85.
- Kết quả tìm kiếm trên cổng thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ,
VPQH, VPCTN, VKSNDTC và TANDTC cho thấy Bộ TN-MT, Bộ Tài chính, Bộ
NN&PTNT, Bộ Quốc phòng, Bộ TT&TT, Bộ KH&ĐT, Bộ KHCN và VPQH đã xây
dựng chuyên mục TCTT và công khai thông tin về đầu mối cung cấp thông tin.
Nhóm nghiên cứu chưa tìm thấy thông tin tương tự tại cổng thông tin của các
cơ quan còn lại. Với mỗi cơ quan nhà nước đã xây dựng chuyên mục TCTT thì
có văn bản về quy trình hướng dẫn TCTT đính kèm và danh mục thông tin phải
công khai. Tuy nhiên, một số văn bản chưa đính kèm cùng danh mục thông tin
phải công khai (Xem phụ lục 3 để có thêm thông tin)86.
Kết quả tìm kiếm trên cổng thông tin điện tử của UBND các tỉnh Quảng Bình, Hà Giang,
bàn thành phố Đà Nẵng
81. Tại: danang.gov.vn
82. Tại: http://www.congbao.danang.gov.vn/webpages/home/home.faces# (truy cập ngày 24/3/2019)
83. Xem: http://moj.gov.vn/Pages/home.aspx
84. Xem: http://moj.gov.vn/tctt/Pages/hd-khai-thac.aspx?ItemID=2
85. Xem: http://moj.gov.vn/tctt/Pages/so-tay-hd.aspx?ItemID=4
86. Truy cập ngày 13/3/2019
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Thành phố Đà Nẵng cũng như Sở NN&PTNT và Sở TN-MT các tỉnh, thành phố kể trên cho
thấy các cơ quan nhà nước này chưa xây dựng các chuyên mục thực hiện Luật TCTT. Do
đó, Nhóm nghiên cứu không tìm thấy thông tin về đầu mối cung cấp thông tin trên cổng thông
tin điện tử của các đơn vị này.
Theo tài liệu Nhóm nghiên cứu thu thập được, UBND tỉnh Quảng Bình đã dự thảo quy
chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của UBND tỉnh Quảng Bình theo tinh thần Luật
TCTT, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP87. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu không tìm thấy bản quy chế này trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng
Bình88.
Kết quả toạ đàm nhóm và phỏng vấn sâu với lãnh đạo và chuyên viên thuộc Sở TN-MT
tỉnh Hà Giang; các Phòng TNMT và NN-PTNT huyện Bố Trạch, các xã Minh Sơn và Xuân
Trạch cho thấy các cơ quan này đều chưa phân công công chức/viên chức làm đầu mối
cung cấp thông tin và cũng chưa xây dựng quy chế, quy trình cung cấp thông tin theo quy
định của Luật TCTT.
“UBND xã cũng chưa có quy chế và quy trình cung cấp thông tin, Luật TCTT chưa đi sâu
nên cũng không hiểu rõ lắm” – Nam công chức xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê.
Tìm hiểu sâu thêm tại huyện Bố Trạch cho thấy, mỗi cơ quan đều có cán bộ văn thư kiêm
nhiệm làm nhiệm vụ lưu trữ công văn đi và đến, chuyển thông tin của cơ quan đến UBND
huyện để đưa lên trang thông tin điện tử của huyện khi có yêu cầu. Ở cấp huyện, cán bộ văn
thư thường xuyên được thay đổi, luân chuyển sang làm các nhiệm vụ khác nhau tùy theo
sự phân công của tổ chức. Thông tin liên lạc như tên, địa chỉ email, số điện thoại của công
chức phụ trách công tác văn thư không được công khai, nhưng khi người dân cần thì có thể
tiếp cận được thông qua lãnh đạo của các đơn vị này.
Thực trạng này cũng tương tự tại tỉnh Hà Giang. Các công chức được phỏng vấn tại tỉnh
Hà Giang cho biết Trung tâm Thông tin và Văn phòng tiếp dân chính là đầu mối cung cấp
thông tin. Việc này một phần đáp ứng yêu cầu TCTT của người dân nhưng chưa đúng với
quy định của Luật TCTT khi yêu cầu các cơ quan tạo ra thông tin có trách nhiệm xác định
đơn vị, cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 33 Luật TCTT
và Khoản 1 Điều 8 Nghị định 13/2018/NĐ-CP.

2.4

Đánh giá về cơ sở hạ tầng cung cấp thông tin của cơ quan
nhà nước
2.4.1

Cơ sở hạ tầng lưu trữ thông tin

Củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê là một trong những biện pháp bảo

87. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang
thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
88. Truy cập ngày 20/3/2019
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đảm quyền TCTT của công dân89. Các cơ quan nhà nước thuộc địa bàn nghiên cứu thực địa
đều có công chức phụ trách và thực hiện công tác lưu trữ thông tin. Kết quả khảo sát tại Hà
Giang cho thấy, tất cả các cơ quan của tỉnh đều có phòng lưu trữ/bộ phận văn thư lưu trữ
theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngành90, bảo đảm tính sẵn có của thông tin bắt buộc phải công
khai, thông tin cung cấp theo yêu cầu và thông tin cung cấp có điều kiện.
Tuy nhiên, quan sát của Nhóm nghiên cứu tại Phòng TNMT, Phòng NN&PTNT huyện Bố
Trạch và xã Xuân Trạch cho thấy, nơi lưu trữ thông tin của các cơ quan này chưa đáp ứng
tiêu chuẩn quy định tại Luật Lưu trữ. Các thông tin do cơ quan này tạo ra và nắm giữ hiện
đang được lưu trữ tại các bộ phận chuyên môn. Ví dụ, cán bộ địa chính xã Xuân Trạch lưu
trữ thông tin liên quan đến bản đồ, quy hoạch sử dụng đất hay các tài liệu như công văn đi
và công văn đến thuộc Phòng NN&PTNT và Phòng TNMT huyện Bố Trạch được lưu trữ trên
hệ thống số hóa bằng file mềm có định dạng PDF hoặc Word và lưu trữ bằng văn bản giấy.
Bên cạnh đó, mỗi bộ phận chuyên môn của từng cơ quan nhà nước cấp huyện cũng lưu giữ
thông tin riêng của bộ phận mình. Việc lưu trữ thông tin chưa tập trung như một số cơ quan
thuộc huyện Bố Trạch và xã Xuân Trạch có ảnh hưởng đến tính sẵn có và kịp thời trong cung
cấp thông tin khi người dân yêu cầu.
2.4.2

Cơ sở hạ tầng và các hình thức công khai thông tin

Kết quả đánh giá tại điạ bàn nghiên cứu thực địa cho thấy, các hình thức công khai thông
tin được quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật TCTT đều được các cơ quan của tỉnh, huyện, xã
trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Quảng Bình và Thành phố Đà Nẵng sử dụng để công khai
thông tin cho người dân. Tuy nhiên, hiệu quả công khai thông tin qua từng hình thức ở từng
địa phương, từng cấp là khác nhau. Cụ thể:
2.4.2.1

Cung cấp thông tin qua cổng thông tin điện tử/trang thông tin
điện tử

Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ
liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp theo quy định của Chính phủ là một trong
những biện pháp bảo đảm thực hiện quyền TCTT của công dân91. Kết quả tìm kiếm của
Nhóm nghiên cứu cho thấy, bên cạnh các cơ quan thuộc cấp TW, cấp tỉnh và UBND cấp
huyện đều có cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử.
Tại tỉnh Hà Giang, các cơ quan được khảo sát đều có trang thông tin điện tử kết nối với
Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Trong khi đó, các phòng, ban cấp huyện thuộc huyện
Bố Trạch đều chưa có trang thông tin điện tử92. Ở cấp xã/phường, UBND xã Minh Sơn và
phường An Hải Đông có trang thông tin điện tử93 còn UBND xã Xuân Trạch chưa xây dựng
89. Quy định tại Khoản 6 Điều 33 Luật TCTT
90. Sở TN&MT có Trung tâm Thông tin lưu trữ; UBND tỉnh Hà Giang có Chi cục Văn thư lưu trữ; UBND cấp huyện, xã
đều có cán bộ văn thư lưu trữ
91. Quy định tại Khoản 2 Điều 33 Luật TCTT
92. Ví dụ: https://botrach.quangbinh.gov.vn/3cms/thong-tin-tuyen-dung-52341.htm
93. Tại: anhaidong.danang.gov.vn
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trang riêng. Việc xây dựng cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử là nền tảng kỹ thuật
cần thiết để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, không giới hạn cho công dân sinh sống trên
các địa bàn nghiên cứu thực địa cũng như người dân tại Việt Nam quan tâm tới thông tin
của các địa bàn này.
Trong số các cơ quan được khảo sát trên địa bàn tỉnh Hà Giang thì trang thông tin điện tử
của Sở TNMT tỉnh Hà Giang có thư mục công khai thông tin theo quy định tại Điều 11 Nghị
định 13/2018/NĐ-CP94 và trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang có thư mục
công khai ngân sách95. Tuy nhiên, đây chỉ là thư mục công khai thông tin về tài chính theo
quy định của Luật Ngân sách nhà nước mà chưa phải công khai thông tin do Sở này tạo ra
theo quy định của Luật TCTT.
Các cổng thông tin điện tử của các cơ quan được khảo sát tại tỉnh Hà Giang đều có mục
hỏi đáp và địa chỉ liên hệ để công dân có thể gửi các câu hỏi, các yêu cầu cung cấp thông tin
qua đây. Đây là điều kiện cần thiết để việc thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu được
thuận tiện. Tuy vậy, các cổng thông tin điện tử này lại chưa công khai các hướng dẫn, biểu
mẫu cần thiết nhằm cung cấp, hướng dẫn cho người dân về việc cung cấp thông tin theo quy
định tại Nghị định 13/2018/NĐ-CP. Và như đã trình bày ở phần phương pháp, nhóm nghiên
cứu chưa có thời gian để đánh giá được mức độ hoạt động của mục hỏi đáp và thông tin liên
hệ của các cổng thông tin điện tử này.
Bên cạnh đó, tỉnh Hà Giang đang sử dụng phần mềm iOffice do VNPT Việt Nam hỗ trợ
để cung cấp và phổ biến thông tin liên quan quản lý hành chính nhà nước. Tại thời điểm
đánh giá, phần mềm iOffice đã được hỗ trợ cài đặt đến cán bộ cấp thôn, bản thông qua điện
thoại thông minh. Và ý kiến của các cán bộ được phỏng vấn tại tỉnh Hà Giang cho thấy họ
đánh giá cao phần mềm này vì giúp họ thực hiện tốt việc công khai, cung cấp các thông tin
về chủ trương, chính sách và công tác quản lý nhà nước tới cán bộ thôn bản. Từ đó, các
cán bộ thôn, bản có thể tuyên truyền, phổ biến các thông tin này đến với người dân thông
qua các cuộc họp thôn. Các cơ quan nhà nước trên địa bàn này cho biết cung cấp thông tin
qua iOfffice được sử dụng nhiều nhất, đặc biệt ở cấp tỉnh và cấp huyện. Tuy nhiên, thông tin
được cung cấp qua kênh này chưa tới trực tiếp người dân mà vẫn phải thông qua trung gian
là công chức cấp xã rồi qua cán bộ thôn/tổ dân phố.
Về định dạng tài liệu, ngoại trừ các thông tin với định dạng Word được công khai trên
cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước được đánh giá thì
nhiều tài liệu được số hoá với định dạng pdf nên hạn chế khả năng tái sử dụng của người
tiếp nhận thông tin96. Người sử dụng có thể mất nhiều thời gian hơn cho việc đọc hoặc tái
sử dụng các dữ liệu.
2.4.2.2

Việc cung cấp thông tin qua bảng niêm yết

Các cơ quan nhà nước tại địa bàn nghiên cứu thực địa đều có bảng niêm yết. Tại đây,
94. Xem tại: http://stnmt.hagiang.gov.vn/home
95. Xem tại: http://stc.hagiang.gov.vn/cong-khai-tai-chinh
96. Xem tại: https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/95548/VanBanGoc_23.2015.
TT.BKH%C4%90T.1.pdf
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các cơ quan đang niêm yết các thủ tục hành chính, nội dung Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH1197, thủ tục cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách và xã hội, lịch thời vụ, lịch tiếp công
dân… Bảng niêm yết cũng đã được xây dựng tại các cụm/khu dân cư thuộc các xã, phường
này. Tuy nhiên, các bảng niêm yết chưa có thông tin về đầu mối cung cấp thông tin của cơ
quan hay quy chế, quy trình cung cấp thông tin cho công dân.

Hình 1. Công khai thông tin về địa chỉ tiếp
nhận và xử lý phản ánh của cá nhân về
quy định hành chính tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang

2.4.2.3

Hình 2. Công khai thủ tục hành chính
tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê

Việc phổ biến thông tin thông qua các cuộc họp

Kết quả toạ đàm nhóm và phỏng vấn sâu lãnh đạo, chuyên viên/công chức của xã Xuân
Trạch cho thấy, xã có Hội đồng giáo dục, phổ biến pháp luật và định kỳ tổ chức phổ biến
thông tin liên quan đến chủ trương, luật pháp, chính sách tới người dân thông qua các cuộc
họp thôn. Bên cạnh đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Bình và Phòng Tư pháp
huyện Bố Trạch cũng về địa bàn xã để tổ chức các buổi phổ biến thông tin có liên quan.
Kết quả đánh giá ở Hà Giang cho thấy, các cơ quan nhà nước các cấp đánh giá việc tổ
chức cung cấp thông tin qua các cuộc họp thường được các cơ quan này sử dụng trong đó
các cơ quan cấp xã sử dụng nhiều nhất.
Công chức phường An Hải Đông được phỏng vấn cũng cho biết “Một kênh công khai
thông tin phổ biến và hiệu quả ở địa phương là thông qua đội ngũ cán bộ cơ sở gồm tổ
trưởng dân phố và các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, thông tin cần công khai cho người
dân được địa phương gửi về các địa chỉ này và được thông báo cho người dân”.
2.4.2.4

Việc công khai thông tin qua hệ thống loa phát thanh

Các địa phương đều sử dụng hệ thống loa phát thanh để cung cấp thông tin bắt buộc phải
97. Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Khoá XI ban hành ngày 20/4/2007 về Thực
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
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công khai tới người dân theo quy định tại Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 và Luật TCTT.
Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Xuân Trạch cho biết, hiện nay hệ thống loa phát thanh của xã
không còn bảo đảm chất lượng.
2.4.3

Cơ sở hạ tầng bảo đảm TCTT cho các cá nhân thuộc các nhóm
dễ bị tổn thương

Tất cả cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước ở cả cấp
TW và địa phương đều chưa xây dựng thư mục cung cấp thông tin dành riêng cho người
khuyết tật. Bên cạnh đó, việc có nhiều tài liệu được số hoá theo định dạng pdf cũng gây khó
khăn cho người khuyết tật nhìn có thể sử dụng được các tài liệu này.
Quan sát trụ sở Phòng NN&PTNT, Phòng TNMT huyện Bố Trạch và UBND xã Xuân Trạch
bao gồm lối vào trụ sở, cầu thang và/hoặc bậc tam cấp, bộ phận tiếp công dân và trả kết
quả, các công trình vệ sinh, các bảng chỉ dẫn đều cho thấy các hạng mục này đều chưa đáp
ứng được quy định tại Điều 40 Luật Người khuyết tật và Bộ tiêu chuẩn QCVN10:2014/BXD.
Đây là một điểm hạn chế tiếp cận thông tin đối với người khuyết tật ở các dạng và mức độ
khuyết tật khác nhau.
“Các địa điểm tiếp công dân hiện nay cũng chưa có hỗ trợ gì cho
người khuyến tật, trên cổng thông tin điện tử cũng chưa có hỗ trợ gì
cho họ cả. Các thông tin được đăng trên web là phục vụ tất cả mọi đối
tượng” – Nam chuyên viên huyện Bắc Mê.
“Chúng tôi chưa có hỗ trợ tiếp cận thông tin cho người khuyết tật, và
cũng chưa thấy có người khuyết tật đến chỗ chúng tôi để hỏi thông
tin. Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin là một vấn đề cần thực
hiện lâu dài và có lộ trình” – Nam chuyên viên Sở TNMT tỉnh Hà Giang.
Tại các địa bàn đánh giá thực địa tại tỉnh Quảng Bình và Thành phố Đà Nẵng không có
người dân tộc thiểu số sinh sống. Trong khi, Hà Giang có tới 82,7% dân số là người dân tộc
thiểu số như dân tộc Hmông, Tày, Nùng, Dao, Giấy, La Chí, Pà Thẻn, Hoa... Để cung cấp
thông tin cho công dân thuộc các nhóm dân tộc này, đặc biệt là với những người tái mù chữ
thì các cơ quan chính quyền của Hà Giang đã thực hiện việc xây dựng hoặc tiếp sóng các
chương trình tivi và phát thanh bằng tiếng dân tộc. Đài phát thanh truyền hình huyện Bắc Mê
thực hiện tiếp sóng từ Đài phát thanh-truyền hình tỉnh Hà Giang 3 lần/ngày.
Đối với cấp xã và thôn, kết quả đánh giá cho thấy tiếng địa phương cũng được sử dụng
trong các cuộc họp thôn để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách. Ý kiến của
người được khảo sát cũng cho thấy việc sử dụng tiếng dân tộc để tuyên truyền, cung cấp
thông tin không phải dễ dàng, các thông tin được chuyển tải ở dạng tóm tắt nên người dân
khó có thể tiếp thu được đầy đủ các nội dung cần thiết.
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2.5

Kết quả tiếp cận thông tin của người dân
2.5.1

Tiếp cận thông tin được công khai

Chuyên mục TCTT trên Cổng thông tin điện tử thuộc Bộ Tư pháp đã có một danh mục
các loại thông tin được công khai theo quy định của Khoản 1 Điều 17 Luật TCTT98. Trong đó,
một số loại thông tin đã có các văn bản đính kèm như các văn bản quy phạm pháp luật; các
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công
việc của cơ quan nhà nước; thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật; thông tin
thống kê; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học. Một số loại thông
tin chưa có các văn bản đính kèm bao gồm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thông tin
về chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan nhà nước; công khai ngân sách;
cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin khác phải được công khai theo quy định
pháp luật.
Tương tự, với mỗi bộ và cơ quan ngang bộ đã xây dựng chuyên mục tiếp cận thông tin thì
có văn bản quy trình hướng dẫn tiếp cận thông tin đính kèm và danh mục công khai thông
tin. Tuy nhiên, một số văn bản chưa đính kèm cùng danh mục công khai thông tin (Xem phụ
lục 2 để có thêm thông tin)99.
Kết quả thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu với lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan thuộc
các địa bàn thực hiện đánh giá cho thấy, cho đến ngày 31/12/2018, chưa có cơ quan, tổ
chức nào được khảo sát thực hiện rà soát, phân loại, lập danh mục các thông tin phải được
công khai và danh mục thông tin công dân tiếp cận có điều kiện. Mặc dù UBND xã Minh Sơn
đã xây dựng trang thông tin điện tử của xã. Tuy nhiên, người dân xã Minh Sơn chủ yếu tiếp
cận thông tin thông qua các cuộc họp thôn mà ít truy cập và sử dụng thông tin được công
khai trên cổng thông tin điện tử hay trang thông tin điện tử. Thậm chí, trong số những người
dân được phỏng vấn, không có người nào có biết rằng UBND xã Minh Sơn đang vận hành
một trang thông tin điện tử, nên chưa có người dân nào truy cập để tìm kiếm, tìm hiểu thông
tin. Tình trạng này cũng tương tự với cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Mê khi cán bộ
phụ trách cho biết “Số lượt người vào trang web của UBND huyện kém, trong năm 2018 có
200,000 lượt truy cập. Không có câu hỏi nào được hỏi trong mục hỏi đáp”.
Kết quả thảo luận với người dân tại Minh Sơn cho thấy, trong khi người dân chưa truy
cập, tương tác với trang thông tin điện tử của UBND xã thì mọi người lại sử dụng mạng xã
hội facebook như là một kênh để giao tiếp, trao đổi thông tin. Đa số người dân biết sử dụng
máy tính, điện thoại thông minh đều có một tài khoản mạng xã hội riêng và đều là thành viên
của một số hội/nhóm trên mạng xã hội facebook, trong đó có cả các cán bộ địa phương. Đây
là nền tảng tốt để UBND xã thực hiện quyền TCTT của công dân, đặc biệt đối với các thông
tin bắt buộc phải công khai.

98. Xem: http://moj.gov.vn/tctt/Pages/Index.aspx
99. Truy cập ngày 13/3/2019
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“Văn thư phụ trách tiếp nhận thông tin và xử lý, chưa lập chuyên mục
cho Luật TCTT. Còn đã giao cho văn thư, nếu có tiếp cận thông tin
giấy và online” – Nam chuyên viên UBND huyện Bắc Mê.
Phân tích các thông tin trên cho thấy, các cơ quan nhà nước thuộc địa bàn nghiên cứu
thực địa vẫn công khai thông cho người dân thông qua các hình thức khác nhau. Tuy nhiên,
việc công khai này đang trên tinh thần của các luật liên quan khác mà chưa trên tinh thần
Luật TCTT.
2.5.2

Tiếp cận thông tin theo yêu cầu và phí thu được từ cung cấp
thông tin

Kết quả đánh giá tại Hà Giang cho thấy, các cơ quan chính quyền địa phương đều sẵn
sàng cung cấp thông tin cho người dân khi được yêu cầu. Lãnh đạo và chuyên viên Phòng
TNMT huyện Bố Trạch và Sở TNMT tỉnh Hà Giang cho biết người dân vẫn thường tìm đến
Bộ phận tiếp công dân và trả kết quả của huyện hay Bộ phận giao dịch nhà đất để yêu cầu
cung cấp thông tin liên quan đến đất đai. Việc yêu cầu và cung cấp này theo tinh thần Luật
Đất đai và thủ tục hành chính công như trước đây mà chưa trên tinh thần Luật TCTT.
“Từ 1/7 đến 31/12/2018, có 40 lượt yêu cầu cung cấp thông tin, trong
đó chủ yếu liên quan tới yêu cầu cung cấp hồ sơ kỹ thuật thửa đất,
trong đó có 3 đơn vị nộp phí với số tiền là 1.180.000 VNĐ” – PVS
chuyên viên Sở TNMT tỉnh Hà Giang.
Kết quả toạ đàm nhóm và phỏng vấn sâu với lãnh đạo, chuyên viên/công chức và trưởng
thôn thuộc xã Xuân Trạch và phường An Hải Đông cũng cho thấy chưa phát sinh yêu cầu
cung cấp thông tin kể từ ngày 1/7/2018. Theo đó, chưa phát sinh phí thu được từ cung cấp
thông tin theo tinh thần Luật TCTT.

2.6

Xử lý khiếu nại, tố cáo trong tiếp cận thông tin

Tất cả các lãnh đạo, chuyên viên, công chức được phỏng vấn trên địa bàn nghiên cứu
thực địa đều cho biết chưa nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến
tiếp cận thông tin trong giai đoạn từ 1/7/2018 cho đến hết ngày 31/12/2018.
Kết quả phỏng vấn sâu và toạ đàm nhóm với các cơ quan nhà nước tại các địa bàn nghiên
cứu thực địa cho thấy, các thông tin thuộc các lĩnh vực khoáng sản, lâm nghiệp, giao đất
giao rừng và kiểm soát ô nhiễm nước được tạo ra trước và sau ngày 1/7/2018100 vẫn đang
được công khai theo các quy định cụ thể của luật chuyên ngành101 và đều được công khai
trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị có liên quan. Dưới đây là kết quả tìm kiếm và tiếp
nhận thông tin liên quan đến các lĩnh vực trên do ba liên minh thực hiện.
100. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 13/2018/NĐ-CP, việc tiếp cận thông tin được tao ra trước ngày
1/7/2018 được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có quy định về việc tiếp cận thông tin ban hành trước ngày
Luật TCTT có hiệu lực và phải bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 3 của Luật này
101. Bao gồm các Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản
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KẾT QUẢ TIẾP CẬN THÔNG TIN
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3.1

Tiếp cận thông tin liên quan đến thu-chi phí bảo vệ môi
trường (BVMT) trong lĩnh vực khoáng sản

Trong giai đoạn 2016-2018, Liên minh Khoáng sản đã phối hợp với Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang thực hiện dự án ”Thúc đẩy công khai minh bạch nguồn thu
từ phí bảo vệ môi trường tại huyện Yên Minh và Bắc Mê”. Các hoạt động của dự án đã thúc
đẩy chính quyền địa phương công khai và minh bạch thu - chi nguồn phí bảo vệ môi trường.
Dự án đã thực hiện một loạt các hoạt động như tổ chức đối thoại giữa người dân - chính
quyền địa phương - doanh nghiệp khai thác khoáng sản về việc công khai thu chi phí bảo
vệ môi trường trên địa xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh và xã Minh Sơn huyện Bắc Mê, tổ chức
tập huấn, hướng dẫn cho người dân thực hiện theo Quy chế giám sát cộng đồng trong lĩnh
vực khoáng sản tại Hà Giang, tổ chức các hội thảo về tình hình thu - chi phí bảo vệ môi
trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Thông qua các hoạt động dự án, thông tin về thu chi phí
bảo vệ môi trường tại Hà Giang đã được công khai nhiều hơn so với trước khi thực hiện dự
án, tuy nhiên vẫn còn chưa đầy đủ theo như quy định của Luật TCTT, cụ thể:
- Thông tin về thu chi phí bảo vệ môi trường của Hà Giang, huyện Bắc Mê,
huyện Yên Minh và huyện Vị Xuyên đã được công khai thông qua tổ chức hai
hội thảo thường niên cấp tỉnh do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
và MTTQ tỉnh Hà Giang tổ chức, năm hội thảo đối thoại giữa các bên liên quan
được tổ chức và qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri. Việc công khai bằng các
hình thức khác như qua cổng thông tin điện tử, phương tiện truyền thông, gửi
công văn, niêm yết trên bản tin chưa được chú trọng. Điều này dẫn tới thông
tin được công khai chưa tiếp cận được tới đông đảo người dân.
- Cho đến thời điểm đánh giá, Nhóm nghiên cứu chỉ tìm thấy thông tin chi tiết về
nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường của Hà Giang do Cục thuế tỉnh Hà Giang
ban hành trên Báo Hà Giang điện tử102.
- Sở Tài chính tỉnh Hà Giang đã thực hiện công khai thông tin về dự toán ngân
sách nhà nước năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của Sở103. Tuy vậy, các
tài liệu này chưa cung cấp cho người dân thông tin chi tiết về nguồn thu từ phí
BVMT và phân bổ nguồn thu từ phí BVMT cho các công trình dự án đầu tư trên
địa bàn của tỉnh Hà Giang nói chung và huyện Bắc Mê nói riêng.
- Kết quả đánh giá của Nhóm nghiên cứu trên các cổng thông tin điện từ của Hà
Giang cũng đồng nhất với kết quả của Báo cáo số 684/BC-MTTQ-BTT ngày
24/9/2018 của Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Giang về việc giám sát tình hình phân bổ
và sử dụng nguồn thu phí BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa
bàn tỉnh Hà Giang. Báo cáo cho thấy Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Giang,
UBND huyện Bắc Mê chưa thực hiện công khai thông tin về tình hình phân
102. Tại http://www.baohagiang.vn/xa-hoi/201809/ket-qua-thu-phi-bvmt-doi-voi-khai-thac-khoang-san-nam-2017-tren-diaban-tinh-ha-giang-733066/.
103. Tại http://stc.hagiang.gov.vn/cong-khai-tai-chinh/-/view_content/content/950439/nam-2018-cong-bo-cong-khai-solieu-du-toan-ngan-sach-trinh-h%C4%91nd-tinh-ha-giang-nam-2019
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bổ, sử dụng nguồn thu phí BVMT trong khai thác khoáng sản; chưa thực hiện
công khai danh mục các dự án đầu tư từ nguồn phí BVMT trên trang thông tin
điện tử của 2 huyện.

3.2

Tiếp cận thông tin trong lĩnh vực bảo vệ rừng

Nhóm nghiên cứu thuộc Liên minh Đất rừng đã thực hành tiếp cận thông tin trong lĩnh vực
bảo vệ rừng thông qua tìm kiếm trên cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử của các
cơ quan nhà nước có liên quan và địa điểm niêm yết thông tin của các cơ quan này.
Theo ý kiến của lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch tại buổi tọa đàm ngày 21/2/2019,
người dân nếu quan tâm thì rất dễ dàng tiếp cận các thông tin về lâm nghiệp hoặc giao đất
giao rừng (GĐGR) trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Lâm nghiệp, của Bộ NN&PTNT
hoặc của Bộ TN&MT. Ví dụ, tìm hiểu về Luật Lâm nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2019
hoặc Luật Đất đai 2013, hoặc các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp
thì các thông tin này đều được đăng công khai trên các cổng thông tin điện tử này. Ngoài ra,
người dân cũng có thể đến Hạt Kiểm lâm huyện hoặc gặp trực tiếp cán bộ kiểm lâm địa bàn
để tìm hiểu các thông tin liên quan trong quản lý và bảo vệ rừng (QLBVR), trong GĐGR ở địa
phương thì dễ dàng được đáp ứng mà không gặp phải những khó khăn, trở ngại nào. Việc
công khai những thông tin này vẫn trên tinh thần của các VBQPPL chuyên ngành.
Tuy nhiên, tại thời điểm đánh giá, Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Bố Trạch chưa
đăng tải thông tin nào liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp hoặc GĐGR được tạo ra kể từ
ngày 1/7/2019. Trên bảng công khai các thủ tục hành chính của UBND xã Xuân Trạch cũng
không có thông tin nào tương tự. Do các cơ quan nhà nước thuộc địa bàn thực địa chưa lập
được danh mục các thông tin bắt buộc phải công khai, và trên các kênh công khai thông tin
cũng không tìm thấy những thông tin liên quan bắt buộc phải công khai, nên Nhóm nghiên
cứu nhận thấy khó đánh giá được việc người dân tiếp cận thông tin bắt buộc phải công khai
được tạo ra kể từ ngày 1/7/2018.

3.3

Tiếp cận thông tin trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên nước

Nhóm nghiên cứu thuộc Liên minh Nước sạch đã áp dụng quy trình tiếp cận thông tin theo
hướng dẫn của Bộ Tư pháp để tiếp cận thông tin liên quan đến kiểm soát ô nhiễm nước.
Theo đó, Nhóm đã tiến hành tìm kiếm một số thông tin104 trên cổng thông tin điện tử/trang
thông tin điện tử của các đơn vị có liên quan nhưng không tìm thấy tài liệu. Nhóm cũng đã
gửi phiếu yêu cầu cung cấp một số thông tin105 theo mẫu 01a được ban hành kèm theo quy
định tại NĐ13/2018/NĐ-CP. Nhóm đã gửi 04 phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đến 04 cơ
quan bao gồm Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng ngày 18 tháng 2 năm 2019; Sở TN&MT
thành phố Đà Nẵng ngày 15 tháng 02 năm 2019; Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ
104. Gồm thông tin về i) Quy hoạch quản lý chất thải rắn thành phố ĐN đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; ii) Kế hoạch
quản lý chất thải rắn trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2018; iii) Kế hoạch quản lý chất thải rắn khu vực Âu thuyền Thọ quang;
iv) Số liệu quan trắc chất lượng nước tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang; v) Tổng lượng thải thải ra khu vực Âu thuyền Thọ
Quang trong 1 ngày; vi) Báo cáo thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp xả thải ra khu vực Âu thuyền Thọ Quang
105. Gồm thông tin về i) Đánh giá tác động môi trường của các doanh nghiệp xả thải ra khu vực Âu thuyền Thọ Quang; và
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Quang ngày 15 tháng 2 năm 2019; UBND quận Sơn Trà ngày 15 tháng 2 năm 2019. Cho
đến ngày 6 tháng 3 năm 2019 (tức sau 14 ngày làm việc), Nhóm nghiên cứu vẫn chưa nhận
được phản hồi của các cơ quan này để hoàn thiện phiếu yêu cầu cung cấp (nếu có) hoặc từ
chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin được yêu cầu.

ii) Giấy phép xả thải của các doanh nghiệp ra khu vực Âu thuyền Thọ Quang
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4.
KẾT LUẬN
VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1

Kết luận

Việc Quốc hội thông qua Luật TCTT là một kết quả quan trọng và đáng ghi nhận trong quá
trình triển khai Hiến pháp 2013 và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam đối với quyền
tự do ngôn luận và tự do thông tin trong đó có tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá thông
tin của những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương. Việc thông qua luật này cũng góp
phần cải thiện chỉ số minh bạch thông tin của quốc gia. Việt Nam cũng đã ban hành một số
luật hỗ trợ cho quá trình tiếp cận thông tin của công dân trước và sau ngày Luật TCTT được
thông qua và có hiệu lực như Luật Báo chí, Luật Lưu trữ, Luật Thống kê, Luật Công nghệ
thông tin, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
Kể từ ngày Luật TCTT được thông qua, Chính phủ đã ban hành các nghị định, thông tư,
quyết định và chỉ thị thúc đẩy triển khai luật này. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã xây dựng
các tài liệu hướng dẫn cho các chủ thể khác nhau và một số cơ quan nhà nước có trách
nhiệm cung cấp thông tin đã triển khai Luật này. Nhiều cơ quan ở TW và cấp tỉnh đã công
khai thông tin về đầu mối cung cấp thông tin, quy chế và quy trình cung cấp thông tin, danh
mục công khai thông tin có đính kèm thông tin bắt buộc phải công khai.
Hơn nữa, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin cũng như số lượng
người sử dụng internet và sử dụng công cụ mạng xã hội tai Việt Nam đã tạo tiền đề quan
trọng trong thực hiện quyền tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá mọi thông tin công.
Vì Luật TCTT mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2018 nên các cơ quan nhà nước thuộc địa bàn
nghiên cứu thực địa chưa tiếp nhận bất kỳ đơn yêu cầu cung cấp thông tin nào từ công dân.
Do đó, chưa phát sinh phí thu được từ việc cung cấp thông tin theo yêu cầu và các cơ quan
này cũng chưa tiếp nhận bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến việc công khai
và cung cấp thông tin cho công dân.
Nhóm nghiên cứu đã thu được một số kết quả trong tìm kiếm và tiếp nhận một số thông
tin liên quan đến chuyên ngành và phục vụ cho báo cáo đánh giá này. Tuy nhiên, việc thực
hiện quyền tiếp cận thông tin vẫn còn một số thách thức nhất định. Cụ thể:
- Một số điều khoản của Luật TCTT và một số văn bản quy phạm pháp luật có
liên quan chưa thống nhất và chưa tương thích với các công ước quốc tế quy
định về quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin;
- Việc thiếu quy định bảo vệ người cung cấp thông tin và không có hướng dẫn
đánh giá thông tin gây hại nếu được công khai làm cho các đầu mối cung cấp
thông tin lúng túng trong việc đánh giá những thông tin này và ra quyết định
công khai hay không công khai cho công chúng;
- Một số bộ ngành và UBND cấp tỉnh chưa xây dựng chuyên mục thực hiện Luật
TCTT theo đó chưa công khai đầu mối cung cấp thông tin, quy chế và quy trình
cung cấp thông tin, danh mục thông tin bắt buộc phải công khai trên cổng thông
tin điện tử và bảng niêm yết;
- Tại địa bàn đánh giá thực địa, một số phòng ban cấp huyện và cấp xã chưa có
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trang thông tin điện tử;
- Trụ sở các cơ quan nhà nước nơi thực hiện đánh giá thực địa và cổng/trang
thông tin điện tử của tất cả các cơ quan nhà nước được rà soát chưa tiếp cận
được với người khuyết tật với các dạng và mức độ khuyết tật khác nhau;
- Việc thực hiện công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu chưa
theo tinh thần của Luật TCTT mà thực hiện theo các luật chuyên ngành đã có
trước đây;
- Một số cơ quan nhà nước được rà soát và đánh giá trên địa bàn thực địa thuộc
Thành phố Đà Nẵng chưa phản hồi đơn yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

4.2

Khuyến nghị
4.2.1

Khuyến nghị với Quốc hội và Chính phủ

- Triển khai giám sát việc thực thi Điều 40 Luật Người khuyết tật để bảo đảm cơ
sở hạ tầng tiếp cận với người khuyết tật từ đó bảo đảm quyền TCTT của nhóm
người này
- Bảo đảm các điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ, các hội tham gia
triển khai và giám sát việc thực hiện Luật TCTT
4.2.2

Khuyến nghị với Bộ Tư pháp

- Nhanh chóng thực hiện các nội dung liên quan đến rà soát và sửa đổi các văn
bản quy phạm pháp luật hạn chế quyền TCTT của công dân được quy định tại
Quyết định số 1408/QĐ-TTg và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4/3/2017
- Bổ sung thư mục TCTT cho người khuyết tật trong Thư mục TCTT trên Cổng
thông tin điện tử của Bộ
- Soạn thảo và ban hành thông tư hướng dẫn công khai và cung cấp thông tin
cho người khuyết tật có các dạng và mức độ khuyết tật khác nhau để bảo đảm
quyền TCTT của mỗi cá nhân khuyết tật
4.2.3

Khuyến nghị với UBND các tỉnh Hà Giang, Quảng Bình, Thành
phố Đà Nẵng

- Xây dựng quy chế, quy trình cung cấp thông tin của cơ quan mình và công khai
quy trình này trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và niêm yết tại
trụ sở quan quan mình. Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông
tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk106 là một
106. Tại: https://daklak.gov.vn/van-ban-dia-phuong?p_p_id=viewvbpqmanagement_WAR_unitechappportlet&p_p_lifecy-
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kinh nghiệm tốt để các cơ quan có thể tham khảo
- Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan có liên quan trên địa bàn nghiêm
chỉnh thực hiện Luật TCTT như kế hoạch do UBND tỉnh/thành phố ban hành
- Xây dựng danh mục thông tin bắt buộc phải công khai của UBND tỉnh và đính
kèm các thông tin theo danh mục
- Thực hiện việc công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành
phố theo như quy định của Luật TCTT và theo như quy chế cung cấp thông tin
của địa phương
- Bố trí nơi tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, phương tiện kỹ
thuật, trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết khác phục vụ cho việc cung cấp
thông tin trong đó có a) địa điểm đọc, nghe, xem, ghi chép, sao chép, chụp
thông tin để cung cấp thông tin tại trụ sở cơ quan; b) Bố trí thiết bị tại trụ sở
cơ quan phù hợp với hình thức cung cấp thông tin; c) các biện pháp để tăng
cường cung cấp thông tin và tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin bằng
hình ảnh, video và các phương tiện nghe nhìn khác
- Tiến hành đánh giá một cách tổng thể quá trình thực thi Luật TCTT trên địa bàn
tỉnh, thành phố theo như kế hoạch.
4.2.4

Khuyến nghị với Sở Tư pháp và Sở TNMT tỉnh Hà Giang

- Tiếp tục triển khai tập huấn Luật TCTT cho công chức, viên chức của cơ quan
mình và cho người dân tại địa phương mình
- Công khai thông tin về đơn vị, cá nhân được phân công làm đầu mối cung cấp
thông tin và quy chế, quy trình cung cấp thông tin của cơ quan mình để làm
mẫu cho các cơ quan nhà nước khác
- Xây dựng thư mục TCTT trong đó có thư mục TCTT đối với người khuyết tật
trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình
- Bố trí nơi tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, phương tiện kỹ
thuật, trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết khác phục vụ cho việc cung cấp
thông tin
4.2.5

Khuyến nghị với UBND các huyện Bắc Mê và Bố Trạch, Phòng
TNMT và Phòng NN&PTNT huyện Bố Trạch

- Phân công cán bộ, công chức làm đầu mối cung cấp thông tin và công khai
các thông tin này trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan mình và niêm
cle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_viewvbpqmanagement_WAR_unitechappportlet_vanBanId=44715&_viewvbpqmanagement_WAR_unitechappportlet_javax.portlet.action=chiTietThongTinVanBan
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yết tại trụ sở cơ quan
- Xây dựng quy chế, quy trình cung cấp thông tin; danh mục các tài liệu bắt buộc
phải công khai và danh mục công khai có điều kiện và công khai quy trình này
trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình
- Bố trí nơi tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, phương tiện kỹ
thuật, trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết khác phục vụ cho việc cung cấp
thông tin
- Phòng NN&PTNT và Phòng TN&MT huyện Bố Trạch xây dựng trang thông tin
điện tử của đơn vị mình trong đó thiết kế thư mục tiếp cận thông tin và thư mục
tiếp cận thông tin cho người khuyết tật để công khai thông tin theo tinh thần
Luật TCTT
4.2.6

Khuyến nghị với UBND các xã Minh Sơn, Xuân Trạch và phường
An Hải Đông

- Phân công cán bộ, công chức làm đầu mối cung cấp thông tin và công khai các
thông tin này trên cổng thông tin điện tử của UBND xã;
- Xây dựng quy chế, quy trình cung cấp thông tin; danh mục các tài liệu bắt buộc
phải công khai và danh mục công khai có điều kiện và công khai quy trình này
trên cổng thông tin điện tử của UBND xã;
- Thực hiện việc công khai thông tin trang thông tin điện tử của xã, phường
theo như quy định của Luật TCTT và theo như quy chế cung cấp thông tin của
UBND xã.
- Truyền thông cho người dân trên địa bàn xã, phường về Luật TCTT và về
đường dẫn, các nội dung của trang thông tin điện tử của UBND xã, phường;
- Bố trí nơi tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, phương tiện kỹ
thuật, trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết khác phục vụ cho việc cung cấp
thông tin;
- UBND xã Xuân Trạch nhanh chóng xây dựng trong thông tin điện tử để không
chỉ đóng góp thực hiện Luật TCTT mà còn quảng bá các dự án phát triển du
lịch đang triển khai trên địa bàn xã.
4.2.7

Khuyến nghị nghiên cứu sửa đổi Luật TCTT

Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp nên nghiên cứu để có giải pháp cho việc đảm bảo
quyền tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá mọi thông tin, các nguyên tắc không phân biệt đối
xử, cung cấp thông tin tối đa với thủ tục thuận lợi theo tinh thần Điều 2 và Điều 19 Công ước
ICCPR và các công ước khác mà Việt Nam là quốc gia thành viên.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ 3 của Việt Nam

2.

Bộ Tư pháp, Báo cáo đánh giá thực trạng pháp luật về bảo đảm tiếp cận thông
tin của công dân, 2015

3.

Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai
thi thành Luật TCTT

4.

Công ước Chống phân biệt chủng tộc

5.

Công ước Chống phân biệt đối xử với phụ nữ

6.

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị

7.

Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá

8.

Công ước về quyền trẻ em

9.

Công ước về quyền của người khuyết tật

10. Công văn số 529/UBND-NC ngày 3/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình
11. Hiến pháp 1992
12. Hiến pháp 2013
13. Kế hoạch số 70/KH-UBND của UBND quận Sơn Trà ban hành ngày 30/3/2018 về
Kế hoạch triển khai thi hành Luật TCTT trên địa bàn quận Sơn Trà
14. Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc triển
khai thi hành Luật TCTT trên địa bàn tỉnh Hà Giang
15. Kế hoạch số 1286/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc
triển khai thi hành Luật TCTT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
16. Luật An ninh mạng 2018
17. Luật An toàn thông tin mạng 2015
18. Luật Báo chí 2016
19. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
20. Luật Công nghệ thông tin 2006
21. Luật Đất đai 2013
22. Luật Khoáng sản 2010
23. Luật Lâm nghiệp 2017
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24. Luật Lưu trữ 2011
25. Luật Ngân sách 2015
26. Luật Người khuyết tật 2010
27. Luật Phòng chống tham nhũng 2005
28. Luật Tài nguyên nước
29. Luật Thống kê 2015
30. Luật Tiếp cận thông tin 2016
31. Nghị định số 13/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 23/1/2018 quy định
chi tiết và biện pháp thi hành Luật TCTT
32. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin
và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện
tử của cơ quan nhà nước
33. Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 6/3/2018 về tiêu chí
lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong
đồng bào dân tộc thiểu số
34. Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 19/3/2019 Quyết định ban hành quy chế công
khai và cung cấp thông tin cho công dân của Sở TNMT
35. Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật TCTT
36. Thông tư số 46/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/5/2018 quy định
chi tiết chi phí thực tế in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại Khoản 2
Điều 12 Luật TCTT
37. Tuyên ngôn nhân quyền phổ quát
38. Hiến chương Liên Hợp Quốc
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PHỤ LỤC 1
MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TRIỂN KHAI THỰC THI LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

1. Cấp Trung ương
- Nghị định số 13/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 23/1/2018 quy định
chi tiết và biện pháp thi hành Luật TCTT
- Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 về việc ban hành kế hoạch triển
khai thi hành Luật TCTT
- Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển
khai thi hành Luật TCTT
- Thông tư số 46/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/5/2018 quy
định chi tiết chi phí thực tế in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại
Khoản 2 Điều 12 Luật TCTT

2. Cấp địa phương
- Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc
triển khai thi hành Luật TCTT trên địa bàn tỉnh Hà Giang
- Kế hoạch số 1286/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về
việc triển khai thi hành Luật TCTT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
- Kế hoạch số 1524/KH-UBND ngày 6/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về
triển khai thi hành Luật TCTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
- Kế hoạch số 70/KH-UBND của UBND quận Sơn Trà ban hành ngày 30/3/2018
về Kế hoạch triển khai thi hành Luật TCTT trên địa bàn quận Sơn Trà
- Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 19/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Hà Giang về Quyết định ban hành quy chế công khai và cung cấp
thông tin cho công dân của Sở TNMT
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PHỤ LỤC 2
KẾT QUẢ TÌM KIẾM THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC
THỰC THI LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
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Bộ Tư pháp107

Bộ Tài nguyên –
Môi trường109

1

2

Quy chế cung cấp
thông tin

Văn phòng Bộ

2109-QĐ/BTNMT ngày
29/06/2018110

Văn phòng Bộ Tư Pháp,
phòng 101, nhà N1, 58- Quyết định 1301-QĐ/BTP
60 Trần Phú, Ba Đình,
ngày 07/06/2018 về Ban
Hà Nội
hành quy chế cung cấp
thông tin cho công dân của
Bộ Tư Pháp
SĐT: 024 62739232

Thông tin về đầu
mối cung cấp thông
tin

Đã có danh mục
thông tin phải
công khai kèm
theo quyết định

http://moj.gov.vn/
tctt/Pages/Index.
aspx

Đã có danh mục
công khai thông
tin

Danh mục
thông tin phải
công khai

Chưa tìm thấy

Thư mục
cung cấp
thông tin cho
NKT

Các thông tin quy phạm
pháp luật được đăng tải
công khai ở nhiều thời
điểm khác trong không
trong cùng một hub. Việc
tìm kiếm các thông tin bắt
Chưa tìm thấy
buộc cung cấp công khai
theo lĩnh vực khoáng sản,
môi trưừng….(search
theo tên trong danh mục)
thì khó tìm, nhiều thông
tin chưa tìm ra

Một số thông tin trong
danh muc đã được công
khai và có đường link để
dễ dàng tra cứu108

Những thông tin
được công khai theo
danh mục

107. Truy cập lúc 6h50 ngày 11/3/2019
108. Tại http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx; http://vbpl.vn/Pages/danh-sach-dieu-uoc.aspx?DULinhVuc=9; và http://moj.gov.vn/cchc/vanban/Pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx
109. Truy cập lúc 6h55 ngày 11/3/2019
110. Tại http://chuyentrangsk.monre.gov.vn/upload/81376/fck/files/2109-qd-btnmt%20Ban%20h%C3%A0nh%20quy%20ch%E1%BA%BF%20c%C3%B4ng%20khai%20
v%C3%A0%20cung%20c%E1%BA%A5p%20th%C3%B4ng%20tin%20cho%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n%20thu%E1%BB%99c%20ph%E1%BA%A1m%20vi%20
qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20c%E1%BB%A7a%20B%E1%BB%99%20TNMT(1).pdf

Tên cơ quan
nhà nước

TT

Các hạng mục đánh giá
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Văn phòng Bộ là đầu
mối tiếp nhận yêu cầu
cung cấp thông tin và
trả kết quả cung cấp
thông tin theo yêu cầu.

Bộ NN-PTNT113

5

111. Truy cập 15h ngày 12/03/2019
112. Truy cập 7h35 ngày 11/03/2019
113. Truy cập 15h54 ngày 12/03/2019

Chưa tìm thấy

Bộ Nội vụ112

4

(Chưa tìm thấy bản chính
thức trên trang của Bộ)

https://luatvietnam.vn/
hanh-chinh/quyet-dinh-2876-qd-bnn-pc-2018-quy-checung-cap-thong-tin-cua-bonong-nghiep-165601-d1.
html#noidung

Quyết định 2876/QĐ-BNNPC ngày 18/07/2018

Chưa tìm thấy

http://vbpq.mof.gov.vn/
Detail?contentType=LegalDocument_VBDH&id=69391&tab=0

Cục Tin học và Thống
kê tài chính

Bộ Tài chính111

3

Quyết định 2239/QĐ-BTC
Ban hành quy chế cung
cấp thông tin cho công dân
thuộc phạm vi, trách nhiệm
của Bộ Tài chính

Văn phòng Bộ là đầu
mối cung cấp thông tin
đối với những thông tin
do Bộ Tài chính tạo ra
trong trường hợp yêu
cầu cung cấp thông tin
trực tiếp tại cơ quan Bộ.

Theo nội dung
quyết định thì
thông tin cung
cấp công khai
theo điều 17 Luật
TCTT

Chưa tìm thấy

Thông tin cung
cấp công khai
theo điều 17 của
Luật (Điều 11 –
2239/QĐ-BTC

Chưa tìm thấy
Cổng thông tin điện tử
của Bộ có 1 thư mục về
văn bản quy phạm phạm
pháp luật và văn bản điều
hành cung cấp công khai.
Theo điều 17 Luật TCTT
thì các rất nhiều các loại
Chưa thấy
thông tin phải cung cấp
công khai (từ mục d đến
mục p) không thể kiểm
tra hết được vì chưa có
thư mục riêng về tiếp cận
thông tin như của Bộ tư
pháp

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Chưa có thư mục riêng
như của Bộ Tư Pháp

Trên Cổng thông tin của
Bộ có 1 thư cơ sở dữ liệu
văn bản quy phạm pháp
luật ngành tài chính để tra
cứu tuy nhiên với nhiều
danh mục thông tin theo
điều 17 thì không tra cứu Chưa tìm thấy
hết được
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Thông tư 64/2018/TT-BQP
quy định thực hiện cung
cấp thông tin trong Bộ
Quốc phòng118

Chưa tìm thấy

Cơ quan, đơn vị các
cấp trong Bộ Quốc
phòng chịu trách nhiệm
tổ chức thực hiện cung
cấp thông tin do mình
tạo ra trừ các trường
quy định theo thông tư

Bộ Công an117

9

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

114. Truy cập 16h10 ngày 12/03/2019
115. Truy cập 16h30 ngày 12/03/2019
116. Truy cập 16h52 ngày 12/03/2019
117. Truy cập 17h30 ngày 12/03/2019
118. Tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-64-2018-TT-BQP-quy-dinhve-thuc-hien-cung-cap-thong-tin-trong-Bo-Quoc-phong-372689.aspx

10 Bộ Quốc phòng

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Bộ Ngoại giao116

8

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Bộ Giáo dục và
Đào tạo115

7

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Bộ Y tế114

6

Trong thư mục
Luật Tiếp cận
thông tin có các
mục nhỏ về các
thông tin cung cấp

Chưa tìm thấy

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Chưa tìm thấy

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Có đường link từ các
mục nhỏ để truy cập
nhưng không thể kiểm tra
hết được vì nhiều thông Chưa tìm thấy
tin chuyên ngành cũng
không có danh mục chính
thức rà soát theo
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Quyết định 4365/
QĐ-BVHTTDL ngày
17/11/2018122

Chưa tìm thấy

thông tin tại Chuyên
mục về tiếp cận thông
tin trên Cổng thông tin
điện tử của Bộ Thông
tin và Truyền thôn

Quyết định 2250/
QĐ-BTTTT ngày
28/12/2018125

Danh mục theo
Luật Tiếp cận
thông tin

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Không có thư mục riêng
về TCTT

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

119. Truy cập 17h25 ngày 12/03/2019
120. Truy cập 17h10 ngày 12/03/2019
121. Truy cập 17h30 ngày 12/03/2019
122. Tại https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-quan-ly/107895.htm
123. Truy cập lúc 7h32 ngày 11/3/2019
124. Tại http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14195/1164_Qd-BTTTT.html
125. Tại http://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/138480/Bo-TT-TT-ban-hanh-Danh-muc-thong-tin-cong-khai-va-Danh-muc-thong-tin-cung-cap-theo-yeu-cau-cua-cong-dan.html

Bộ Thông tin và
truyền thông123

Văn phòng Bộ

Bộ Văn hoá –
13 Thể thao – Du
lịch121

14

Chưa tìm thấy

Bộ Giao thông
vận tải120

12

Chưa tìm thấy

1. Văn phòng Bộ là đơn
vị đầu mối tiếp nhận
yêu cầu cung cấp thông
tin và trả kết quả cung
cấp thông tin theo yêu
cầu.
Quyết định 1164/QĐ2. Trung tâm Thông tin BTTTT 2018 ngày
12/07/2018 ban hành Quy
chịu trách nhiệm đảm
chế cung cấp thông tin cho
bảo các điều kiện kỹ
công dân124
thuật và cập nhật các

Chưa tìm thấy

Bộ Xây dựng119

11

61

Và đầu mối cung cấp
thông tin là Văn phòng
Bộ

Bộ có thư mục riêng
cung cấp thông tin133

Có phân cấp đầu mối
cung cấp thông tin130

Văn phòng Bộ số 6B
Hoàng Diệu,

Quyết định số 1711/QĐBKHCN ngày 20/6/2018134

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

126. Truy cập 7h33 ngày 11/3/2019
127. Truy cập 14h35 ngày 13/3/2019
128. Truy cập 14h50 ngày 13/3/2019
129. Tại http://www.mpi.gov.vn/Pages/congkhaithongtin.aspx
130. Tại http://www.mpi.gov.vn/Pages/congkhaithongtin_daumoi.aspx
131. Tại http://www.mpi.gov.vn/Pages/congkhaithongtin.aspx
132. Truy cập lúc 15h ngày 17/3/2019
133. Tại https://www.most.gov.vn/vn/Pages/Tiepnhanthongtin.aspx
134. Tại https://www.most.gov.vn/vn/Pages/Tiepnhanthongtin.aspx
135. Tại https://www.most.gov.vn/vn/Pages/Tiepnhanthongtin.aspx

18 Bộ Khoa học
công nghệ132

Bộ Kế hoạch và
17
đầu tư128

Có thư mục về Tiếp cận
thông tin129

Chưa tìm thấy

Bộ Công
thương127

16

Chưa tìm thấy

Bộ Lao động –
15 Thương binh –
Xã hội126
Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Đã có danh mục135 Mỗi một danh mục có 1
đường link để liên kết dữ
liệu thuận tiện theo dõi,
các link đều có thông tin

Các link theo danh mục
Đã có danh mục131 dễ tiếp cận, đã có thông
tin

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy
truy cập

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy
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Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

21 Thanh tra Chính
phủ141

22 Văn phòng
Chính phủ142

23 Văn phòng Chủ
tịch nước143

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

136. Truy cập 15h15 ngày 13/03/2019
137. Tại http://ubdt.gov.vn/tiep-can-thong-tin.htm
138. Tại http://ubdt.gov.vn/tiep-can-thong-tin/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-tiep-can-thong-tin.htm
139. Tại http://ubdt.gov.vn/tiep-can-thong-tin/danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-can-cong-khai-cua-uy-ban-dan-toc.htm
140. Truy cập 15h35 ngày 13/3/2019
141. Truy cập 17h ngày 13/3/2019
142. Truy cập 16h ngày 13/3/2019
143. Truy cập 16h20 ngày 13/3/2019

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

20 Ngân hàng Nhà
nước140

Chưa tìm thấy

Danh sách chưa
đầy đủ theo Luật
TCTT139

19 Uỷ ban dân tộc136 Có một thư mục riêng137 Quyết định số 460/QĐ-UBnhưng chưa có nhiều
DT phê duyệt Kế hoạch
nội dung
triển khai thi hành Luật
tiếp cận thông tin ngày
18/8/2018138

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy
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Chưa tìm thấy

26 Toà án Nhân dân Chưa tìm thấy
tối cao147

144. Truy cập 16h25 ngày 13/3/2019
145. Tại http://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-van-phong-quoc-hoi.aspx?ItemID=38730
146. Truy cập 16h45 ngày 13/3/2019
147. Truy cập 16h45 ngày 13/3/2019

Chưa tìm thấy

Quyết định số 1518/QĐVPQH ngày 31 tháng 10
năm 2018 của Chủ nhiệm
Văn phòng Quốc hội)

Chưa tìm thấy

25 Viện Kiểm sát
nhân dân tối
cao146

Địa chỉ: số 22 đường
Hùng Vương, quận Ba
Đình, thành phố Hà
Nội145

Email: vuthongtin@
quochoi.vn

Fax: 080.46412

Điện thoại: 080.46628

Chức vụ: Vụ trưởng Vụ
Thông tin, Văn phòng
Quốc hội

Tên: Hoàng Minh Hiếu

24 Văn phòng Quốc Người làm đầu mối
hội144
cung cấp thông tin của
Văn phòng Quốc hội:

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Không kiểm tra do chưa
tìm thấy thư mục

Chưa có thư mục Không kiểm tra do chưa
riêng về TCTT
tìm thấy thư mục
nên chưa có danh
mục công khai
thông tin

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy

Chưa tìm thấy
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PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CUNG CẤP THÔNG TIN

TT
1

TÊN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Sở Tài nguyên và môi trường
Sở Tư pháp
UBND huyện Bắc Mê
UBND xã Minh Sơn (huyện Bắc Mê)

2

Tại tỉnh Quảng Bình
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch
Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bố Trạch
Uỷ ban nhân dân xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch)

3

Tại thành phố Đà Nẵng
Uỷ ban nhân dân phòng An Hải Đông (quận Sơn Trà)
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PHỤ LỤC 4
CHỈ SỐ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN
QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN TẠI VIỆT NAM

66

67

Chỉ số cấu trúc

Những công ước quốc tế liên quan
đến quyền tiếp cận thông tin mà Việt
Nam đã phê chuẩn

Ngày có hiệu lực và các điều khoản
liên quan đến tiếp cận thông tin được
ghi nhận trong Hiến pháp và các luật
“mẹ” khác

Ngày có hiệu lực bao gồm các điều
khoản liên quan đến tiếp cận thông tin
trong các luật và tính sẵn có của quy
trình mang tính tư pháp của các quy
định để giới hạn quyền này

1

1.1

1.2

1.3

Tìm kiếm và nghiên cứu các tài liệu trên
website của OHCHR (tiếng Anh)148 và của
Bộ Tư pháp (Tiếng Việt)149

Phương pháp thu thập và phân tích

Cơ chế nào xử lý khiếu nại, tố cáo vi phạm
quyền tiếp cận thông tin được quy định trong Bộ
luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tố
tụng hành chính?

Có khoảng trống nào giữa các điều khoản
liên quan đến quyền TCTT so với Điều 25 và
Điều 14 của HIến pháp 2013 và các công ước
đã phê chuẩn?

Có bao nhiêu VBQLPL quy định về quyền
tiếp cận thông tin và quy trình công khai thông
tin?

Nghiên cứu các luật có liên quan trên cơ sở
đối chiếu với Điều 25 và 14 Hiến pháp 2013,
Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự,
Luật Tố tụng hành chính và các công ước
quốc tế đã phê chuẩn

Có khoảng trống nào giữa các điều khoản liên
Nghiên cứu Hiến pháp 2013 - Điều 25 trên
quan đến quyền tiếp cận thông tin được ghi nhận cơ sở đối chiếu với các công ước quốc tế đã
trong Hiến pháp đang có hiệu lực và các luật mẹ phê chuẩn
khác so với quy định về quyền tiếp cận thông tin
trong các công ước đã được phê chuẩn?

Việt Nam đã phê chuẩn những công ước nào có
quy định về quyền tiếp cận thông tin (các công
ước về quyền con người, phòng chống tham
nhũng, tự do thương mại)?

Câu hỏi thu thập thông tin

148. Tại https://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/VNIndex.aspx
149. Tại http://moj.gov.vn/tctt/Pages/Index.aspx

Chỉ số giám sát và đánh giá

STT
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Ngày có hiệu lực và nội dung của
pháp luật về tiếp cận thông tin

Ngày có hiệu lực và nội dung của
pháp luật về thống kê để bảo vệ sự
độc lập và chất lượng của các số liệu
thống kê chính thống

Khung thời gian và nội dung của
chính sách quốc gia thúc đẩy công
nghệ thông tin

1.6

1.7

Luật Thống kê có hiệu lực kể từ ngày nào?

Có khoảng trống nào giữa các chính sách
thúc đẩy công nghệ thông tin và các quy định về
tự do thông tin trong các công ước quốc tế đã
phê chuẩn?

Việt Nam có chính sách nào thúc đẩy công
nghệ thông tin?

Có khoảng cách nào giữa các quy định về
công khai số liệu thống kê so với các công ước
quốc tế đã phê chuẩn?

Cơ quan thống kê có bảo đảm tính độc lập,
khách quan trong thu thập, xử lý và công khai số
liệu thống kê?

-

Có khoảng trống nào trong ghi nhận quyền
TCTT, nghĩa vụ thực hiện quyền TCTT và cơ
chế xử lý khiếu nại, tố cáo vi phạm quyền tiếp
cận thông tin so với các công ước quốc tế đã
phê chuẩn?

Có khoảng cách nào giữa các quy định bảo
đảm quyền riêng tư của các cá nhân và bảo vệ
bí mật nhà nước không và các công ước quốc tế
đã phê chuẩn?

Bộ quy tắc có quy định bảo đảm quyền
riêng tư của các cá nhân và bảo vệ bí mật nhà
nước không?

Ngày có hiệu lực và nội dung của quy Quốc gia có Bộ quy tắc ứng xử/đạo đức
tắc ứng xử/đạo đức của nhà báo và
của nhà báo và những người làm truyền thông
những người làm truyền thông
không? Do ai ban hành?

1.5

1.4

Nghiên cứu các VBQPPL có liên quan đến
thúc đẩy công nghệ thông tin trên cơ sở đối
chiếu với Hiến pháp 2013 và các công ước
quốc tế đã phê chuẩn

Nghiên cứu Luật Thống kê trên cơ sở đối
chiếu với các công ước quốc tế đã phê
chuẩn

Nghiên cứu Luật TCTT 2016 trên cơ sở
đối chiếu với các công ước quốc tế đã phê
chuẩn

Nghiên cứu Bộ quy tắc ứng cử của nhà báo
do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành trên cơ
sở đối chiếu với Hiến pháp 2013, Luật Tiếp
cận thông tin 2016, Luật Báo chí 2016 và
các công ước quốc tế đã phê chuẩn
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Ngày thành lập cơ chế độc lập giám
sát việc bảo đảm quyền tiếp cận
thông tin

Ngày có hiệu lực của những điều
khoản về không phân biệt đối xử
trong tiếp cận thông tin trong hiến
pháp và luật tiếp cận thông tin

Chỉ số tiến trình

Số công chức là đầu mối cung cấp
thông tin

Số bán ra trung bình hằng ngày
của các tờ báo cấp quốc gia và địa
phương

Tỷ lệ dân số tiếp cận với các chương
trình phát trên tivi và đài phát thanh

Số người sử dụng internet

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Phỏng vấn đại diện Bộ Tư pháp
Nghiên cứu báo cáo của Bộ Thông tin
truyền thông và/hoặc Ban Tuyên giáo

-

Nghiên cứu báo cáo thực thi Luật TCTT
2016 do Bộ Tư pháp xây dựng

Nghiên cứu Hiến pháp 2013 và Luật TCTT
2016 trên cơ sở đối chiếu với các công ước
quốc tế đã phê chuẩn

Có bao nhiêu người sử dụng internet?

Có bao nhiêu người có tài khoản mạng xã
hội?

-

Có bao nhiêu người xem các chương trình
truyền hình và nghe đài phát thanh quốc gia và
địa phương?

Có bao nhiêu người đặt mua báo và số bán Nghiên cứu báo cáo đánh giá của các
ra trung bình hằng ngày của các tờ báo cấp quốc công ty cung cấp dịch vụ internet
gia và địa phương?

Việt Nam có bao nhiêu toà báo, tạp chí và
báo điện tử?

Có bao nhiêu công chức được phân công làm
đầu mối cung cấp thông tin theo quy định của
Luật TCTT 2016 (theo giới tính, dân tộc)?

Có khoảng trống nào giữa các quy định về
nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử
trong Hiến pháp 2013 và Luật TCTT 2016 và các
công ước quốc tế đã phê chuẩn?

Hiến pháp 2013 và Luật TCTT 2016 có
quy định nào về nguyên tắc bình đẳng và không
phân biệt đối xử?

Cơ chế giám sát độc lập quyền tiếp cận
thông tin được thành lập lúc nào?

HIến pháp 2013 và Luật TCTT 2016 có quy Nghiên cứu Hiến pháp 2013 và Luật TCTT
định nào liên quan đến việc thành lập cơ chế độc 2016
lập giám sát việc bảo đảm quyền tiếp cận thông
tin?
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Số lượng các internet domains đăng
ký trên 1.000 dân

Ngân sách nhà nước phân bổ cho
phát triển công nghệ thông tin và tiếp
cận thông tin

Số các tổ chức NGOs được đăng
ký và/hoặc hoạt động tích cực (trên
100,000 dân) tham gia vào thúc đẩy
tiếp cận thông tin

Chỉ số kết quả

Công khai thông tin về đầu mối cung
cấp thông tin

Công khai quy chế và quy trình cung
cấp thông tin

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

-

Quy chế và quy trình cung cấp thông tin đã
được công khai trên kênh nào? Có dễ tiếp cận
với người dân không (dễ tìm thấy, dễ đọc được
và dễ hiểu)?

Phỏng vấn người dân

Phỏng vấn lãnh đạo đầu mối cung cấp
thông tin

Quan sát bảng niêm yết ở trụ sở đầu
mối cung cấp thông tin

Thông tin về đầu mối cung cấp thông tin
(tên, chức danh, số điện thoại, email và địa chỉ
gửi thư) đã được công khai trên kênh nào? Có
dễ tiếp cận với người dân không?
Cơ quan đã xây dựng quy chế và quy trình
cung cấp thông tin chưa?

Tìm kiếm trên cổng/trang thông tin điện
tử, và/hoặc

Cơ quan đã phân công công chức làm đầu
mối cung cấp thông tin chưa?

Phỏng vấn một số NGOs tham gia thúc
đẩy quyền tiếp cận thông tin

Phỏng vấn đại diện ngành nội vụ và/
hoặc ngành tư pháp

Có bao nhiêu tổ chức phi chính phủ và hội
tham gia thúc đẩy tiếp cận thông tin?

Nghiên cứu báo cáo của ngành nội vụ

-

Phỏng vấn một số đại diện của các
ngành trên

Bao nhiêu ngân sách nhà nước phân bổ
cho việc triển khai thực hiện Luật TCTT kể từ
1/4/2016?
Có bao nhiêu tổ chức phi chính phủ và hội
được đăng ký và/hoặc đang hoạt động?

Nghiên cứu báo cáo của các ngành tài
chính, tư pháp và thông tin truyền thông

Bao nhiêu ngân sách nhà nước phân
bổ cho phát triển công nghệ thông tin kể từ
1/4/2016?

Có bao nhiêu internet domains đăng ký ở Việt
Nam?
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3.5

Phòng lưu trữ bảo đảm tính có sẵn
Cơ quan có bộ phận lưu trữ và phòng lưu
của thông tin bắt buộc phải công khai, trữ không?
thông tin cung cấp theo yêu cầu và
Tài liệu có được số hoá không?
thông tin cung cấp có điều kiện

Các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí
mật cá nhân, bí mật gia đình và bí mật kinh doanh đã được xử lý như thế nào?

Phỏng vấn lãnh đạo đầu mối cung cấp
thông tin

Phỏng vấn công chức được phân công
làm đầu mối cung cấp thông tin hoặc cán bộ
phụ trách thống kê

Quan sát bộ phận lưu trữ thông tin của
đầu mối cung cấp

Phỏng vấn người tiếp cận thông tin
được công khai hoặc theo yêu cầu

Phỏng vấn lãnh đạo đầu mối cung cấp
thông tin

Phỏng vấn công chức là đầu mối cung
cấp thông tin

Biện pháp xử lý thông tin thuộc bí mật Cơ quan đã có quy định và biện pháp xử lý Nghiên cứu thông tin được công khai
nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, trên cổng/trang thông tin điện tử hoặc niêm
đình và bí mật kinh doanh
bí mật gia đình và bí mật kinh doanh chưa?
yết hoặc cung cấp theo yêu cầu của người
dân

Danh mục thông tin bắt buộc phải công khai
được được công khai trên kênh nào? Danh mục
có thông tin không? Có dễ tiếp cận với người
dân không?

3.4

Cơ quan đã lập danh mục thông tin bắt
buộc phải công khai chưa?

Công khai danh mục thông tin bắt
buộc phải công khai

3.3
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Đầu mối thông tin có hỗ trợ ngôn ngữ ký
hiệu cho người điếc/câm không?

Phỏng vấn người khuyết tật vận động,
người mù, người điếc/câm

Phỏng vấn lãnh đạo đầu mối cung cấp
thông tin

Phỏng vấn công chức là đầu mối cung
cấp thông tin

Địa điểm công khai thông tin và cung cấp
Đọc báo cáo thực hiện Luật TCTT 2016
thông tin theo yêu cầu có tiếp cận được với
do cơ quan đầu mối cung cấp thông tin và
người khuyết tật vận động (có được xe lăn đủ
Bộ Tư pháp chuẩn bị
rộng và không quá dốc) và người mù, người
khiếm thị (có bảng chỉ dẫn bằng chữ nổi) không?

Cơ quan có tài liệu nào được sản xuất bằng Quan sát địa điểm công khai thông tin
chữ nổi không? Tại sao?
và cung cấp thông tin theo yêu cầu của đầu
mối cung cấp thông tin

Phỏng vấn lãnh đạo đầu mối cung cấp
thông tin

Nghiên cứu các tài liệu được cung cấp
cho người dân

Quan sát bảng niêm yết ở trụ sở đầu
mối cung cấp thông tin, và/hoặc

Bảo đảm tiếp cận thông tin đối với
Cổng/trang thông tin điện tử có hub cung
Tìm kiếm hub hỗ trợ tiếp cận thông tin
người khuyết tật (người khuyết tật
cấp thông tin cho người mù, người khiếm thị
cho người khuyết tật trên cổng/trang thông
vận động, người mù, người điếc/câm) không? Có tài liệu định dạng word đối với tất cả tin điện tử của đầu mối cung cấp thông tin
các tài liệu được công khai trên cổng/trang thông
tin điện tử không?

Tìm kiếm trên cổng/trang thông tin điện
tử, và/hoặc

3.7

Thông tin được công khai cho người dân
qua những kênh nào? Người dân có dễ tiếp
cận thông tin không (dễ tìm kiếm, dễ đọc và dễ
hiểu)?

Các hình thức công khai thông tin
(trang thông tin điện tử, niêm yết tại
nơi công cộng, phát thanh, thông qua
các cuộc họp thôn/xóm, tờ rơi)

3.6
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Bảo đảm tiếp cận thông tin đối với
người mù chữ

Bảo đảm tiếp cận thông tin với người
dân tộc thiểu số không biết nói và đọc
tiếng Việt phổ thông

Bảo đảm tiếp cận thông tin đối với
người dưới 18 tuổi, người mất năng
lực hành vi dân sự và người có khó
khăn trong nhận thức, làm chủ hành
vi

3.8

3.9

3.1

Phỏng vấn công chức là đầu mối cung
cấp thông tin

Họ đã được công chức đầu mối cung cấp
thông tin hỗ trợ như thế nào (hỗ trợ điền phiếu
yêu cầu cung cấp thông tin)?

Họ đã được công chức đầu mối cung cấp
thông tin hỗ trợ như thế nào?

Phỏng vấn phụ huynh/người giám hộ

Phỏng vấn lãnh đạo đầu mối cung cấp
thông tin

Phỏng vấn trẻ em được cung cấp
thông tin qua phụ huynh/người giám hộ

-

Phỏng vấn công chức là đầu mối cung
cấp thông tin, và/hoặc

Có người dưới 18 tuổi, người mất năng lực Đọc báo cáo thực hiện Luật TCTT 2016
hành vi dân sự và người có khó khăn trong nhận do cơ quan đầu mối cung cấp thông tin và
thức, làm chủ hành vi yêu cầu cung cấp thông tin Bộ Tư pháp chuẩn bị
kể từ 1/7/2018?

Phỏng vấn người mù chữ và/hoặc
người dân tộc thiểu số không nói và đọc
được tiếng Việt

Phỏng vấn lãnh đạo đầu mối cung cấp
thông tin

Đọc báo cáo thực hiện Luật TCTT 2016
do cơ quan đầu mối cung cấp thông tin và
Bộ Tư pháp chuẩn bị

Có người mù chữ hay người không nói và
đọc được tiếng Việt phổ thông yêu cầu cung cấp
thông tin kể từ 1/7/2018?
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Số lượng đơn yêu cầu không được
đáp ứng và lý do từ chối cung cấp
thông tin

Số lượng đơn yêu cầu được đáp ứng Có bao nhiêu đơn yêu cầu cung cấp thông
bao gồm tính kịp thời, đầy đủ của
tin được giải quyết kể từ 1/7/2018?
thông tin
Người dân có nhận đủ thông tin được yêu
cầu không?

3.13

3.14

Số lượng đơn yêu cầu cung cấp
thông tin được đầu mối cung cấp
thông tin tiếp nhận

3.12

Có bao nhiêu đơn yêu cầu cung cấp thông
tin bị từ chối? Tạo sao các yêu cầu cung cấp
thông tin bị từ chối?

Trung bình, đơn yêu cầu được giải quyết
trong bao nhiêu ngày?

Có bao nhiêu đơn yêu cầu thông tin được
tiếp nhận kể từ 1/7/2018?

Phỏng vấn người được cung cấp thông
theo yêu cầu hoặc bị từ chối hoặc có đơn
thư khiếu nại, tố cáo về cung cấp thông tin

Phỏng vấn lãnh đạo đầu mối cung cấp
thông tin

Phỏng vấn công chức phụ trách cung
cấp thông tin

Nghiên cứu báo cáo thực hiện Luật
TCTT 2016 do cơ quan đầu mối cung cấp
thông tin và Bộ Tư pháp chuẩn bị

Đọc báo cáo thực hiện Luật TCTT 2016
do cơ quan đầu mối cung cấp thông tin và
Bộ Tư pháp chuẩn bị

Phỏng vấn lãnh đạo đầu mối cung cấp
thông tin

Có bao nhiêu cuộc họp phổ biến thông tin
Nghiên cứu các tài liệu được cung cấp
bắt buộc phải công khai do các tổ chức chính
cho người dân
trị - xã hội, các trưởng thôn… tổ chức kể từ ngày
1/7/2018? Có bao nhiêu người tham gia (theo
giới tính)?

Quan sát bảng niêm yết ở trụ sở đầu
mối cung cấp thông tin

Thông tin được niêm yết công khai có dễ
tiếp cận không (bao gồm người khuyết tật vận
động và người mù, người khiếm thị)?

Tìm kiếm trên cổng/trang thông tin điện

tử

Những thông tin được công khai trên cổng/
trang thông tin điện tử có đúng với danh mục
thông tin bắt buộc phải công khai không?

Những thông tin được công khai

3.11
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Chi phí tiếp cận thông tin người
dân phải chi trả so với quy định của
Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày
14/5/2018 của Bộ Tài chính quy định
chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp
và gửi thông tin theo quy định tại
Khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông
tin

Tổng tiền thu từ chi phí in, sao, chụp Cơ quan đã thu được bao nhiêu từ phí in, sao,
và gửi thông tin theo quý/6 tháng/năm chụp và gửi thông tin kể từ 1/7/2018?

3.17

3.18

Người dân đã trả bao nhiêu tiền cho thông
tin được cung cấp theo yêu cầu? Người dân có
nhận được hoá đơn ghi nhận số tiền được trả?
Số tiền ghi trên hoá đơn có giống với số tiền
được chi trả?

Trung bình, mỗi đơn/thư khiếu nại, tố cáo
về tiếp cận thông tin được giải quyết trong bao
nhiêu ngày?

Bao nhiêu cá nhân tiếp cận được thông
tin sau khi giải quyết khiếu nại, tố cáo kể từ
1/7/2018?

Có bao nhiêu đơn/thư khiếu nại, tố cáo
về tiếp cận thông tin được giải quyết kể từ
1/7/2018?

Số lượng đơn/thư khiếu nại, tố cáo
được giải quyết

3.16

Có bao nhiêu đơn/thư khiếu nại, tố cáo
về tiếp cận thông tin được tiếp nhận kể từ
1/7/2018?

Số lượng đơn/thư khiếu nại, tố cáo
về tiếp cận thông tin

3.15

Nghiên cứu báo cáo thực hiện Luật TCTT
2016 của cơ quan đầu mối cung cấp thông
tin và Bộ Tư pháp chuẩn bị

Phỏng vấn người dân đã tiếp cận thông tin
theo yêu cầu

