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LỜI CẢM ƠN

Nhóm nghiên cứu xin cảm ơn sự hỗ trợ của Trường Đại học 
Tây Bắc, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang, Sở Tư pháp tỉnh 

Điện Biên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban Nhân dân 
xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Trung tâm Phát 
triển Cộng đồng (CCD) tỉnh Điện Biên, Trung tâm  Nghiên cứu 
Phát triển Nông Lâm Nghiệp Miền núi (ADC) và Trung tâm Phát 
triển Cộng đồng Cao Bằng (DECEN) đã hỗ trợ tổ chức, kết nối với 
các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân 
để Nhóm nghiên cứu có thể thu thập thông tin tại thực địa.

Nhờ sự chia sẻ kinh nghiệm của ông Toby Mendel - Giám đốc 
Điều hành Trung tâm Luật pháp và Dân chủ tại Canada, Nhóm 
nghiên cứu đã quyết định thực hành yêu cầu cung cấp thông 
tin theo quy định của Luật Tiếp cận Thông tin (TCTT) như là một 
trong những phương pháp đánh giá. Trong quá trình thiết kế bộ 
công cụ, thực hiện đánh giá và hoàn thiện báo cáo, chúng tôi 
cũng nhận được sự hỗ trợ và góp ý về kỹ thuật của bà Nghiêm 
Thị Kim Hoa - chuyên gia độc lập về quyền con người. Xin cảm 
ơn ông Mendel và bà Hoa.

Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên, công 
chức thuộc các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và 
người dân trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Cao 
Bằng, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng đã 
cung cấp thông tin cho Nhóm nghiên cứu. Nghiên cứu này sẽ 
không thể hoàn thành nếu không có sự tham gia của họ.
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LÝ DO THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 
VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ1

Luật TCTT có ý nghĩa rất quan trọng trong 
việc cụ thể hóa quyền công dân được quy 
định tại Điều 25 Hiến pháp 2013 cũng như 
thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam 
về tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền tự do 
thông tin và phòng, chống tham nhũng. 
Tính đến tháng 2/2020, Luật TCTT đã được 
Quốc hội thông qua gần 4 năm và có hiệu 
lực thi hành được 1,5 năm. Việc thực hiện 
Luật quan trọng này sẽ có những tác động 
tích cực đến cơ quan nhà nước, người dân 
và doanh nghiệp như: 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, doanh nghiệp 
và phòng, chống tham nhũng.

Với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu 
Âu, sáu tổ chức gồm Trung tâm Thúc đẩy 
Giáo dục và Nâng cao Năng lực Phụ nữ 
(CEPEW), Liên minh Khoáng sản (LMKS), 
Liên minh Đất rừng (FORLAND), Liên minh 
nước sạch (LMNS), tổ chức Oxfam tại Việt 
Nam và tổ chức CARE Quốc tế tại Việt 
Nam (sau đây gọi là “Nhóm nghiên cứu”) 
đã tiến hành đánh giá việc thực hiện Luật 
TCTT lần thứ hai1. Đánh giá được thực 
hiện nhằm tìm ra các yếu tố thúc đẩy, kết 
quả đạt được cũng như khoảng trống 
trong việc ban hành các văn bản hướng 
dẫn và thực hiện các nội dung công việc 
được quy định ở Luật TCTT, để từ đó đưa 
ra những khuyến nghị nhằm thực hiện tốt 
hơn Luật quan trọng này.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng và áp dụng 
một bảng kiểm gồm 9 nội dung công việc 
mà mỗi cơ quan nhà nước là chủ thể có 
trách nhiệm cung cấp thông tin cần làm 

1   Đánh giá lần thứ nhất được CEPEW, FORLAND, LMNS, LMKS và OXFAM thực hiện từ tháng 11/2018 – 2/2019 
tại Quảng Bình, Hà Giang và Thành phố Đà Nẵng. Kết quả đánh giá được công bố và tháng 3/2019 và gửi tới 
một số cơ quan nhà nước có liên quan. 

2   Gồm 27 cơ quan ở cấp TW; UBND tỉnh và Sở Tư pháp thuộc 63 tỉnh/thành phố trên cả nước; và 100 cơ quan 
nhà nước khác trên địa bản 8 tỉnh/thành phố.

(dựa trên quy định của Luật TCTT và Nghị 
định 13/2018/NĐ-CP) để đánh giá việc 
triển khai Luật TCTT của 253 cơ quan nhà 
nước2. Bảng kiểm này được áp dụng cho cả 
bốn nhóm phương pháp đánh giá. Cụ thể:

-  Thứ nhất, rà soát các văn bản quy phạm 
pháp luật (VBQPPL), chương trình/đề 
án của Chính phủ, quy định và quy chế 
cung cấp thông tin cho công dân của 
các cơ quan nhà nước liên quan đến 
thực thi Luật TCTT;

-  Thứ hai, tiến hành trao đổi thông qua 
thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu với 
251 người (107 nữ và 144 nam) là đại 
diện của 60 cơ quan nhà nước, 11 tổ 
chức chính trị - xã hội và người dân 
trên địa bàn 8 tỉnh/thành phố gồm Hà 
Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, 
Sơn La, Quảng Bình, Quảng Trị và Đà 
Nẵng. Biểu đồ 1 thể hiện tỷ lệ đại diện 
các cơ quan, tổ chức và người dân 
tham gia cung cấp thông tin tại địa 
bàn thực địa.  

Biểu đồ 1: 
Tỷ lệ các nhóm đại diện cung cấp thông tin

Đại diện các cơ quan nhà nước
Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội
Người dân

19%

77%

5%
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-  Thứ ba, rà soát cổng thông tin điện 
tử, trang thông tin điện tử của 245 cơ 
quan nhà nước ở Trung ương (TW) và 
63 tỉnh/thành phố, trong đó có hạ tầng 
cung cấp thông tin tiếp cận với người 
khuyết tật của 60 cơ quan nhà nước 
thuộc địa bàn 8 tỉnh triển khai nghiên 
cứu thực địa3;

-  Thứ tư, sử dụng biểu mẫu số 01a và 
01b đính kèm Nghị định 13/2018/NĐ-
CP để gửi 190 thư điện tử và 231 thư 
qua đường bưu điện yêu cầu cung cấp 
thông tin tới 241 cơ quan nhà nước 
trong số 253 cơ quan nhà nước kể trên.4 

3  Căn cứ vào Điều 40 Luật Người khuyết tật, Bộ tiêu chuẩn QCVN10:2014/BXD và Điều 3 Nghị định 13/2018/
NĐ-CP

4  Có áp dụng thông qua thư mục hỏi-đáp trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của một số ít cơ 
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang và thành phố Đà Nẵng.

Bảng 1 so sánh về quy mô áp dụng cho 
đánh giá lần thứ nhất và lần thứ hai. Do có 
sự khác biệt về mặt quy mô và nội dung 
đánh giá nên báo cáo không thể ghi nhận 
một cách toàn diện những tiến bộ đạt 
được giữa hai lần đánh giá.

Bảng 1: So sánh quy mô của hai lần đánh giá

TT Nội dung so sánh Đánh giá
lần thứ nhất*

Đánh giá
lần thứ hai**

1 Số tỉnh, thành phố tiến hành đánh giá thực địa 3 8

2 Số lượng người cung cấp thông tin tại thực địa 45 251

3 Số cơ quan nhà nước cung cấp thông tin tại thực địa 8 60

4 Số tổ chức CT-XH cung cấp thông tin tại thực địa 01 11

5 Số cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử được rà soát 35 245

6 Số cơ quan nhà nước được gửi phiếu yêu cầu cung cấp thông tin 4 241

7 Rà soát hạ tầng cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước 8 60

8 Rà soát tài liệu Có áp dụng Có áp dụng

* Được thực hiện từ tháng 11/2018 đến tháng 2/2019

** Được thực hiện từ tháng 11/2019 đến tháng 2/2020
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2.1.  Một số yếu tố thúc đẩy thực 
thi Luật TCTT

i.  Ghi nhận quyền TCTT của công dân và 
trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan 
nhà nước trong bảo đảm quyền TCTT 
của công dân. Luật TCTT là một trong 
những VBQPPL do Quốc hội thông qua 
ghi nhận quyền con người của công 
dân trong tiếp cận thông tin và trách 
nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan nhà 
nước trong thực hiện quyền TCTT. Bên 
cạnh đó, Luật và các văn bản hướng dẫn 
đã đề ra 9 nội dung công việc mà mỗi 
cơ quan nhà nước, với tư cách là chủ thể 
có trách nhiệm cung cấp thông tin, cần 
làm để thực hiện công khai thông tin và 
cung cấp thông tin khi công dân yêu cầu. 
Việc kết hợp quy trình công khai và cung 
cấp thông tin theo quy định của Luật 
TCTT với quy định của 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 cận5 sẽ giúp 
cho thông tin do cơ quan nhà nước tạo 
ra đến với người dân một cách kịp thời, 
đầy đủ và chính xác. Từ đó, người dân có 
thể thực hiện tìm kiếm, tiếp nhận và phổ 
biến thông tin do cơ quan nhà nước tạo 
ra một cách thuận lợi hơn.

ii.  Hạ tầng công nghệ thông tin và chính 
phủ điện tử. Việt Nam được xem là 
quốc gia có tốc độ phát triển internet 
nhanh. Chính phủ Việt Nam đã và đang 
nỗ lực xây dựng chính phủ điện tử và 
hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến. Do đó, cổng thông tin 
điện tử, trang thông tin điện tử của cơ 
quan nhà nước các cấp đã được trang 
bị và nâng cấp. Trang thông tin điện 
tử được trang bị tới Ủy ban Nhân dân 

5   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

(UBND) cấp huyện của cả 8 tỉnh/thành 
phố và cấp xã/phường thuộc thành 
phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Trị, Hà 
Giang, Bắc Kạn, Sơn La. Tất cả các cơ 
quan nhà nước tại địa bàn nghiên cứu 
thực địa cũng khẳng định hệ thống 
gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ 
quan trong hệ thống hành chính nhà 
nước (gọi tắt là “e-office”) đã được triển 
khai tới tất cả lãnh đạo, chuyên viên 
và công chức của cơ quan mình. Đây 
được xem là điều kiện thuận lợi để các 
đầu mối cung cấp thông tin xây dựng 
và cập nhật danh mục thông tin phải 
công khai và thông tin cung cấp có 
điều kiện. Từ đó, người dân có thể thực 
hiện tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến 
thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra 
một cách thuận lợi hơn.

iii.  Hạ tầng cung cấp các dịch vụ hành 
chính công. Các cơ quan nhà nước cấp 
TW, cấp tỉnh và UBND cấp huyện và xã 
đều có bộ phận tiếp nhận và giải quyết 
các thủ tục hành chính cho công dân 
(thường được gọi là bộ phận một cửa). 
Bộ phận một cửa thuộc các cơ quan 
nhà nước trên địa bàn nghiên cứu đã 
được trang bị bàn, ghế, máy tính, ki-
ốt thông tin các dịch vụ hành chính 
công và niêm yết quy trình cung cấp 
các dịch vụ hành chính công cho công 
dân. Đây là một yếu tố thúc đẩy nếu 
quy trình cung cấp thông theo yêu cầu 
của công dân được bổ sung vào bộ các 
thủ tục hành chính công hiện hành mà 
cơ quan nhà nước thuộc mọi lĩnh vực 
đều có trách nhiệm thực hiện. 

iv.  Số lượng người sử dụng internet và 
mạng xã hội. Tính đến hết năm 2019, 
Việt Nam có 59,2 triệu người sử dụng 

CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH2
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internet (chiếm khoảng 60% dân số) và 
dự báo có khoảng 75,7 triệu người sử 
dụng internet vào năm 20236; riêng với 
mạng xã hội Facebook đã có khoảng 
59 triệu tài khoản7. Tỷ lệ người dân 
đọc tin tức trên nền tảng internet và 
sử dụng internet tăng nhanh, từ 28% 
năm 2017 lên 38% năm 20188. Đây 
được xem là điều kiện thuận lợi để gia 
tăng số lượng người dân tiếp cận và 
phổ biến rộng rãi thông tin do các cơ 
quan nhà nước tạo ra. 

v.  Bộ máy thực hiện chức năng giáo 
dục, phổ biến chính sách, luật pháp 
do các cơ quan nhà nước ban hành.  
Hội đồng Phối hợp giáo dục, phổ biến 
pháp luật được thành lập từ cấp TW 
cho đến cấp huyện. Người đứng đầu 
Chính phủ và UBND các cấp quyết 
định thành lập Hội đồng này. Thành 
phần tham gia Hội đồng gồm lãnh đạo 
các cơ quan hành chính nhà nước, các 
cơ quan tư pháp, các tổ chức chính trị, 
các tổ chức CT-XH và các cơ quan báo 
chí. Bên cạnh đó, trên toàn quốc có 67 
đài phát thanh và truyền hình ở cả cấp 
TW và địa phương phát sóng trên 182 
kênh và 01 hãng thông tấn. Đài Tiếng 
nói Việt Nam phủ sóng trên 97,5% diện 
tích cả nước . Theo quy định của các 
VBQPPL liên quan, Hội đồng phối hợp 
giáo dục, phổ biến pháp luật các cấp 
và các cơ quan báo chí đều có chức 
năng giáo dục, phổ biến chính sách, 
luật pháp của nhà nước. Do đó, Luật 
TCTT sẽ được thực hiện hiệu quả hơn 
nếu các thành viên Hội đồng và các 
nhà báo nắm được tầm quan trọng của 
Luật cũng như 09 nội dung công việc 
mà mỗi cơ quan nhà nước cần làm để 
thực hiện giám sát và phản biện xã hội.  

6   Nguồn: https://www.statista.com/statistics/369732/internet-users-vietnam/ Truy cập 20h00 ngày 7/2/2020

7   Nguồn: https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/ 
Truy cập 13h31 ngày 8/2/2020

8   Nguồn: CECODES, VFF-CRT, RTA & UNDP (2019). Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt 
Nam (PAPI) 2018: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân. Báo cáo nghiên cứu chính sách chung 
của Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Nghiên cứu khoa học và 
Đào tạo cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích Thời gian thực và Chương trình Phát 
triển Liên Hợp quốc (UNDP). Hà Nội, Việt Nam.

vi.  Cam kết quốc tế tôn trọng, bảo vệ và 
bảo đảm quyền TCTT. Việt Nam đã phê 
chuẩn 07 công ước quốc tế về nhân 
quyền và 01 công ước về chống tham 
nhũng. Các công ước này đều yêu cầu 
trách nhiệm của quốc gia thành viên tôn 
trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền TCTT.  
Kể từ năm 2009, Việt Nam cũng đã chấp 
thuận 34 khuyến nghị của nhiều quốc 
gia thành viên Liên Hợp Quốc (LHQ) về 
thúc đẩy tự do thông tin dưới Cơ chế 
Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) của 
Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) . Trong 
đó, có các cam kết quốc tế mới nhất 
của Việt Nam về việc đảm bảo quyền 
TCTT trong cơ chế UPR (gồm “thúc đẩy 
TCTT theo luật pháp của Việt Nam” - 
khuyến nghị của Malaysia, và “đầu tư 
nguồn lực thông qua các chương trình 
và kế hoạch quốc gia để phát triển và 
cung cấp quyền truy cập internet ở 
vùng sâu, vùng xa” - khuyến nghị của 
Indonesia). Các cam kết này vừa được 
xem là động lực đồng thời là mục 
tiêu thúc đẩy thực hiện tốt Luật TCTT.

2.2.  Một số nỗ lực trong thúc đẩy 
thực thi Luật TCTT

i.  Nỗ lực của Chính phủ và Bộ Tư pháp. 
Ngay sau khi Luật TCTT được Quốc hội 
thông qua, Bộ Tư pháp - cơ quan chủ 
trì soạn thảo Luật TCTT và được giao 
trách nhiệm giúp Chính phủ theo dõi 
chung việc thi hành Luật này - đã tích 
cực tham mưu giúp Chính phủ và Thủ 
tướng Chính phủ ban hành nghị định, 
kế hoạch và chỉ thị thúc đẩy triển khai 
thi hành Luật. Bộ đã xây dựng và công 
bố các tài liệu hướng dẫn cho đầu mối 
cung cấp thông tin và cho công dân 
để nhiều cơ quan nhà nước khác tham 
khảo và dẫn nguồn trên chuyên mục 
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TCTT của cơ quan mình. Bộ đã triển khai 
một số hội nghị tập huấn, phổ biến Luật 
TCTT cho cơ quan nhà nước các cấp và 
cử lãnh đạo, chuyên viên tham gia các 
tập huấn và hội thảo đánh giá việc thực 
thi Luật TCTT do các tổ chức xã hội thực 
hiện. Bộ Tư pháp là đơn vị đầu tiên tạo 
lập chuyên mục TIẾP CẬN THÔNG TIN, 
danh mục thông tin phải công khai, ban 
hành và công khai quy chế và quy trình 
cung cấp thông tin, bố trí và công khai 
đầu mối cung cấp thông tin trên cổng 
thông tin điện tử của Bộ. Trên cơ sở trách 
nhiệm đôn đốc các cơ quan nhà nước thi 
hành Luật TCTT do Chính phủ giao và để 
thúc đẩy việc thực hiện Luật TCTT có hiệu 
quả cao hơn, Bộ Tư pháp đã ban hành 
Công văn số 4435/BTP-PLHSHC ngày 
8/11/2019 về việc đôn đốc triển khai thi 
hành Luật TCTT gửi tới các bộ, ngành và 
UBND các tỉnh/thành phố trên cả nước. 

  Với nỗ lực của Chính phủ và Bộ Tư pháp, 
UBND các tỉnh cũng đã ban hành kế 
hoạch triển khai Luật TCTT và bố trí 
nguồn lực để giáo dục, phổ biến luật 
này tới đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên 
chức và người dân thông qua các hội 
nghị trực tiếp và hội nghị trực tuyến bên 
cạnh những kênh truyền thông khác. 

ii.  Nỗ lực của một số đối tác phát triển và 
tổ chức phi chính phủ. Kể từ khi Luật 
TCTT được thông qua, một số đối tác 
phát triển như Chương trình Phát triển 
của Liên Hợp Quốc (UNDP), Ngân hàng 

9  Phụ nữ, nam giới, thanh niên, người khuyết Phụ nữ, nam giới, thanh niên

Thế giới (WB), Liên minh Châu Âu (EU), 
Đại sứ quán Vương quốc Anh,… đã hỗ trợ 
tài chính để Bộ Tư pháp và các tổ chức phi 
chính phủ, mạng lưới thực hiện các sáng 
kiến thúc đẩy thực thi Luật này. Theo đó, 
một số hoạt động đã được các tổ chức 
phi chính phủ, mạng lưới triển khai. Ví dụ: 
tham vấn đóng góp ý kiến cho dự thảo 
nghị định hướng dẫn thực thi Luật; xây 
dựng tài liệu hướng dẫn công dân TCTT; 
phổ biến, giáo dục Luật TCTT tới lãnh 
đạo, công chức các cơ quan nhà nước và 
người dân thuộc các nhóm khác nhau9; 
đánh giá ban đầu việc thực thi Luật TCTT; 
v.v... Tuy quy mô các sáng kiến còn nhỏ và 
địa bàn triển khai hẹp nhưng những nỗ 
lực này đã có đóng góp đáng kể vào việc 
thúc đẩy thực thi Luật TCTT.

3.2.  Một số kết quả ban đầu trong 
thực thi Luật TCTT

  Với những yếu tố thúc đẩy và nỗ lực kể 
trên, Nhóm nghiên cứu ghi nhận một 
số kết quả ban đầu trong thực thi Luật 
TCTT. Cụ thể:

i.  Phổ biến, giáo dục Luật TCTT. Các cơ 
quan nhà nước và các tổ chức chính 
trị - xã hội trên địa bàn nghiên cứu đều 
khẳng định Luật TCTT đã được phổ biến 
tới lãnh đạo, công chức, viên chức và 
người dân trong hai năm 2016 – 2017, 
tức là thời điểm Luật vừa được thông 
qua và chưa có hiệu lực. Việc giáo dục, 
phổ biến Luật này được thực hiện qua 

TT Cơ quan nhà nước Ban hành 
quy chế

Phân công 
đầu mối

Lập chuyên 
mục TCTT

Lập danh mục 
thông tin

1 Cơ quan cấp TW 11/27 10/27 6/27 6/27

2 Văn phòng UBND cấp 
tỉnh/thành phố 2/63 5/63 3/63 3/63

3 Sở Tư pháp 16/63 13/63 15/63 2/63

4 Các cơ quan nhà nước 
thuộc 8 tỉnh thực địa 7/100 6/100 3/92 0/92

5 Tổng số: 36/253 34/253 27/245 11/245

Bảng 2: Việc công khai một số hạng mục của các cơ quan nhà nước
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các hình thức như hội nghị trực tiếp và 
trực tuyến, loa phát thanh, tài liệu theo 
chuyên đề trong đó có lồng ghép với 
việc phổ biến, giáo dục các văn bản, 
pháp luật khác. 

ii.  Công khai quy chế và đầu mối cung 
cấp thông tin, tạo chuyên mục TCTT 
và danh mục thông tin phải công khai 
và cung cấp có điều kiện. Trong số 253 
cơ quan được rà soát, Nhóm nghiên 
cứu tìm thấy quy chế cung cấp thông 
tin của 36 cơ quan và đầu mối cung 
cấp thông tin của 34 cơ quan. Nhóm 
cũng tìm thấy chuyên mục TCTT của 
27 cơ quan và danh mục thông tin của 
11 cơ quan trong số 245 cơ quan nhà 
nước có cổng thông tin điện tử, trang 
thông tin điện tử. Bảng 2 cho thấy việc 
công khai các hạng mục này của 253 
cơ quan nhà nước được Nhóm nghiên 
cứu rà soát cho đến hết ngày 3/2/2020. 

So với lần đánh giá đầu tiên, số liệu cho 
thấy chưa có sự cải thiện ở các cơ quan 
TW. Song Nhóm nghiên cứu nhận thấy 
có sự tiến bộ của một số cơ quan trên địa 
bàn khảo sát ở thời điểm này so với đánh 
giá lần thứ nhất và hội thảo chia sẻ kinh 
nghiệm thực thi Luật TCTT đầu năm 2019. 
Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình 
và thành phố Đà Nẵng, UBND huyện Bắc 

10   Là các cơ quan nhà nước trên địa bàn thực địa khảo sát do FORLAND, LMNS và LMKS thực hiện.

11   Là hai trong số 6 xã thuộc tỉnh Điện Biên, Cao Bằng và Bắc Kạn thực hiện mô hình tăng cường khả năng tiếp 
cận thông tin của phụ nữ dân tộc thiểu số.

Mê (tỉnh Hà Giang), Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Hà Giang10 đã ban hành quy 
chế, phân công đầu mối, lập chuyên mục 
ngay sau khi kết thúc đánh giá lần thứ nhất. 
Nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận việc ban 
hành quy chế và phân công đầu mối của 
các xã Mai Lạp và Thanh Vận thuộc huyện 
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn11. 

iii.  Cung cấp thông tin theo yêu cầu 
của công dân. Cho đến hết ngày 
10/2/2020, thành viên Nhóm nghiên 
cứu đã nhận được phản hồi qua điện 
thoại, email và thư gửi qua đường 
bưu điện của 78 trong số 241 cơ quan 
nhà nước tiếp nhận yêu cầu. Bảng 3 
thể hiện mức độ phản hồi và cung 
cấp thông tin của các cơ quan nhà 
nước được yêu cầu. 

Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn 
phòng UBND tỉnh Bến Tre đã sử dụng mẫu 
03 đính kèm Nghị định 13/2018/NĐ-CP để 
phản hồi cung cấp thông tin, Sở Tài chính 
tỉnh Cao Bằng và Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum 
đã sử dụng biểu mẫu 05 phản hồi từ chối 
cung cấp thông tin. Ba trong số các cơ 
quan trên đã phân công đầu mối và ban 
hành quy chế TCTT, còn Sở Tài chính Cao 
Bằng là cơ quan mà Nhóm nghiên cứu đã 

Bảng 3: Mức độ phản hồi và cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước

TT Mức độ phản hồi
Hình thức phản hồi

Điện thoại Thư điện tử Thư qua 
bưu điện Tại chỗ

1 Cung cấp thông tin 38 1 5
2 Từ chối cung cấp thông tin 14 2

3

Yêu cầu bổ sung thông tin của 
cá nhân yêu cầu cung cấp thông 
tin và mục đích yêu cầu thông 
tin nhưng chưa cung cấp

15 1

4 Chuyển sang cơ quan nhà nước 
khác trả lời 1 1
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có dịp trao đổi trong quá trình nghiên cứu 
thực địa. Quá trình tổng hợp kết quả yêu 
cầu thông tin cho thấy, những yêu cầu gửi 
bằng thư qua đường bưu điện sẽ được 
các cơ quan nhà nước phản hồi nhanh với 
kết quả khả quan hơn so với gửi yêu cầu 
bằng thư điện tử tới văn phòng của các cơ 
quan này hoặc gửi qua thư mục hỏi-đáp 
trên cổng thông tin điện tử, trang thông 
tin điện tử. 

3.3.  Một số tồn tại trong thực thi 
Luật TCTT 

Bên cạnh những nỗ lực và kết quả ban đầu 
như trên, Nhóm nghiên cứu phát hiện vẫn 
còn một số tồn tại cần giải quyết trong 
thời gian tới để Luật TCTT được thực thi 
hiệu quả hơn. Cụ thể:

i.  Quy định về cơ chế theo dõi, kiểm tra, 
giám sát, khiếu nại và tố cáo việc thực 
thi quyền TCTT chưa phù hợp. Phân 
tích Luật TCTT và Nghị định 13/2018/
NĐ-CP cho thấy, còn thiếu các quy định 
về phương thức, điều kiện và nội dung 
kiểm tra việc thi hành Luật này. Tần suất 
xây dựng báo cáo 03 năm một lần là khá 
thưa thớt. Luật TCTT không quy định 
một cơ chế độc lập, riêng biệt để giám 
sát và xử lý vi phạm trong thực thi Luật 
này theo thông lệ tốt của một số quốc 
gia trên thế giới và đánh giá tác động dự 
thảo Luật TCTT được Bộ Tư pháp thực 
hiện năm 2015. Công dân có thể cảm 
thấy e ngại khi tiến hành khiếu nại, tố 
cáo,  khởi kiện theo Luật Khiếu nại, Luật 
Tố cáo và Luật Tố tụng hành chính hiện 
hành do quy trình và thủ tục phức tạp, 
mất thời gian. Trong khi, thực thi quyền 
tiếp cận thông tin của công dân liên quan 
trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của 
người dân nên cần phải đôn đốc, tháo gỡ 
một cách kịp thời.

ii.  Công tác giáo dục, phổ biến Luật này 
và các văn bản hướng dẫn thi hành 
chưa được xếp vào ưu tiên. Tuỳ theo 
tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên 
địa bàn tại từng thời điểm, Hội đồng 
giáo dục pháp luật của từng địa phương 

lập kế hoạch và phân bổ ngân sách thực 
hiện giáo dục, phổ biến pháp luật. Một 
số luật như Luật Đất đai, Luật Bảo vệ 
môi trường, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 
được ưu tiên tập trung phổ biến bằng 
nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, 
Luật quan trọng như Luật TCTT (quy 
định 9 nội dung công việc thuộc trách 
nhiệm của các cơ quan nhà nước là chủ 
thể cung cấp thông tin cần làm) lại chưa 
được đưa vào nhóm VBQPPL ưu tiên nói 
trên mà chủ yếu được phổ biến lồng 
ghép với nhiều VBQPPL khác trong một 
thời gian ngắn thông qua các hội nghị 
trực tiếp hoặc hội nghị trực tuyến trong 
gia đoạn Luật chưa có hiệu lực thi hành.

iii.  Đại diện các cơ quan nhà nước và các 
tổ chức chính trị - xã hội (mà Nhóm 
nghiên cứu có cơ hội trao đổi trực tiếp) 
chưa nắm hết những nội dung công 
việc mỗi cơ quan nhà nước cần làm để 
thực hiện công khai và cung cấp thông 
tin theo yêu cầu. Ngoài quy định 9 nội 
dung công việc kể trên, Luật TCTT cũng 
yêu cầu mỗi cơ quan nhà nước cần xây 
dựng quy trình công khai thông tin và 
cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ 
quan mình. Tuy nhiên, Nhóm nghiên 
cứu nhận thấy các cơ quan nhà nước 
đang hiểu rằng thực hiện tốt Luật TCTT 
nghĩa là thực hiện tốt Luật Phổ biến, 
Giáo dục pháp luật; Luật Tiếp công dân; 
Luật Báo chí, quy chế người phát ngôn 
và biên tập nhiều tin tức đăng tải trên 
cổng thông tin điện tử, trang thông tin 
điện tử hay phổ biến cho người dân. 
Do đó, nguyên tắc cung cấp thông tin 
kịp thời, đầy đủ và chính xác được quy 
định trong Luật TCTT có thể không 
được bảo đảm. 

iv.  Quy trình cung cấp thông tin theo yêu 
cầu của công dân chưa được niêm yết 
tại các trung tâm hay bộ phận cung 
cấp dịch vụ hành chính công (ở các 
tỉnh, huyện xã tham gia đánh giá) do 
đại diện các cơ quan này chưa hiểu 
tinh thần của việc thực thi quyền tiếp 
cận thông tin theo Luật TCTT là áp 
dụng một luật mang tính quy trình 
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với tất cả các cơ quan nhà nước. Theo 
đó, các cơ quan nhà nước phải thực thi 
một quy trình bắt buộc trong quá trình 
thực thi nhiệm vụ. Họ cũng chưa hiểu 
rằng việc thực hiện quy trình công khai 
và cung cấp thông tin theo yêu cầu là 
một trong những thủ tục hành chính 
công mà các cơ quan nhà nước phải 
triển khai. Do đó, Nhóm nghiên cứu 
chưa nhìn thấy quy chế và quy trình 
cung cấp thông tin được niêm yết tại 
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết các dịch vụ hành chính công do 
các cơ quan nhà nước thực hiện.

v.  Hạ tầng cung cấp thông tin và yêu cầu 
cung cấp thông tin chưa bảo đảm. Có 
khoảng 11% địa chỉ thư điện tử của các 
cơ quan nhà nước các cấp bị lỗi, bao 
gồm địa chỉ thư điện tử của đầu mối 
cung cấp thông tin. Nhiều xã/phường 
chưa có trang thông tin điện tử hoặc 
đã có thì công dân khó tiếp cận được 
do liên kết trong với trang thông tin 
điện tử của UBND huyện. Trong khi 
đó, quyền đăng tải thông tin thuộc về 
chuyên viên Phòng văn hoá - thông tin 
huyện nên khó để bảo đảm tính kịp thời 
trong công khai thông tin cho công 
dân. Trụ sở của tất cả các cơ quan nhà 
nước mà Nhóm nghiên cứu có cơ hội 
quan sát chưa tạo điều kiện để người 
khuyết tật với các dạng khuyết tật và 
mức độ khuyết tật khác nhau tiếp cận 
được. Hệ thống cổng thông tin điện tử, 
trang thông tin điện tử chưa tiếp cận 
được với người khuyết tật. Tài liệu do 
các cơ quan nhà nước tạo ra đăng trên 
cổng thông tin điện tử, trang thông tin 
điện tử chủ yếu có định dạng PDF hoặc 
JPEG nên người khuyết tật nhìn khó 
tiếp cận thông tin và công dân không 
khuyết tật khó có thể tái sử dụng. 

vi.  Cơ quan dân cử các cấp và các tổ 
chức CT-XH chưa đưa Luật TCTT vào 
chương trình giám sát. Nghiên cứu 
các nghị quyết của Quốc hội và HĐND 
thuộc 06 trong số 08 tỉnh, thành phố 
tiến hành nghiên cứu thực địa cho thấy, 
Luật TCTT chưa được đưa vào kế hoạch 

và nội dung giám sát năm 2020 của các 
cơ quan này. Kết quả trao đổi ở thực địa 
cũng cho thấy, trong kế hoạch giám sát 
năm 2020 của các tổ chức CT-XH thuộc 
địa bàn nghiên cứu thực địa không 
bao gồm giám sát thực thi Luật TCTT. 
Trong khi, Điều 13 Luật TCTT quy định, 
Quốc hội giám sát tối cao việc bảo đảm 
thực thi quyền TCTT của công dân và 
HĐND định kỳ hàng năm xem xét báo 
cáo của UBND cùng cấp về tình hình 
thực hiện quyền TCTT của công dân. 
Khoản 3 Điều 12 Nghị định 13/2018/
NĐ-CP quy định, các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND 
cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp tình 
hình cung cấp thông tin thuộc phạm vi 
trách nhiệm của mình, báo cáo định kỳ 
03 năm hoặc đột xuất với Bộ Tư pháp. 
Tức là, các cơ quan này sẽ phải xây dựng 
báo cáo định kỳ vào năm 2021.

vii.  Nhiều cơ quan nhà nước chưa thực 
hiện các qui định của Luật TCTT. Sau 
gần 4 năm Luật TCTT được thông qua, 
vẫn còn hơn 50% cơ quan nhà nước cấp 
TW, 80% Sở Tư pháp các địa phương, 
trên 90% Văn phòng UBND cấp tỉnh 
chưa lập chuyên mục TIẾP CẬN THÔNG 
TIN, chưa lập và cập nhật danh mục 
những thông tin phải công khai trên 
cổng/trang thông tin điện tử. Nhóm 
nghiên cứu chưa tìm thấy thông tin về 
đầu mối cung cấp thông tin, quy chế 
và quy trình cung cấp thông tin của các 
cơ quan này được công khai trên cổng 
thông tin điện tử, trang thông tin điện 
tử của họ. 

  Còn có sự hiểu nhầm giữa việc lập và 
cập nhật danh mục thông tin phải công 
khai quy định tại Điều 17 với những nội 
dung phải công khai trên cổng thông 
tin điện tử, trang thông tin điện tử được 
quy định ở Điều 19 Luật TCTT. Sự hiểu 
nhầm này thể hiện trong quy chế của 
một số cơ quan, chẳng hạn như quy chế 
của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Văn 
phòng UBND xã Mai Lạp (huyện Chợ 
Mới, tỉnh Bắc Kạn). Hay quy chế cung 
cấp thông tin của Văn phòng UBND một 
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số huyện còn bỏ sót quy trình cung cấp 
thông tin của HĐND, Chủ tịch HĐND, 
Chủ tịch UBND và các phòng, ban của 
huyện. Chẳng hạn, phạm vi thông tin 
được cung cấp trong quy chế của Văn 
phòng UBND huyện Thạch An (tỉnh Cao 
Bằng) và Văn phòng UBND huyện Bắc 
Mê (tỉnh Hà Giang) mới dừng ở thông 
tin do Chủ tịch UBND, UBND, Văn phòng 
UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND cấp huyện tạo ra mà chưa đề cập 
đến thông tin do HĐND và các ban của 
HĐND cấp huyện tạo ra. Hay quy chế 
của UBND xã Mai Lạp và xã Thanh Vận 
(thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) 
đề cập đến phạm vi thông tin do UBND 
tạo ra mà chưa đề cập đến thông tin do 
cơ quan cùng cấp thuộc xã tạo ra hay 
thông tin do UBND xã tiếp nhận.

  Khoảng 70% các cơ quan nhà nước 
chưa phản hồi yêu cầu cung cấp 
thông tin do thành viên Nhóm nghiên 
cứu thực hiện với tư cách công dân. 
Trong số 30% các cơ quan nhà nước 
có phản hồi, có một số thể hiện chưa 
hiểu quyền yêu cầu thông tin của công 
dân và trách nhiệm cung cấp của cơ 
quan mình, còn có thái độ thiếu chuẩn 
mực khi giao tiếp với người yêu cầu 
thông tin, chẳng hạn như Toà án nhân 

dân tỉnh Cao Bằng, Văn phòng UBND 
huyện Mường Phăng, Ngân hàng Nhà 
nước tỉnh Điện Biên, Sở Tư pháp tỉnh 
Phú Thọ, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội 

viii.  Công dân chưa thực sự hiểu quyền 
TCTT của mình nên vẫn còn e ngại khi 
cần yêu cầu thông tin mà mình muốn 
có đối với cơ quan nhà nước. Công 
dân, đặc biệt công dân sinh sống 
ở nông thôn và vùng đặc biệt khó 
khăn đang thụ động TCTT thông qua 
các buổi họp thôn/bản, các hội nghị 
phổ biến pháp luật có tính chất lồng 
ghép, qua hệ thống loa phát thanh 
nên tính kịp thời, đầy đủ và chính xác 
trong TCTT chưa được bảo đảm. Tính 
đến thời điểm Nhóm nghiên cứu tiến 
hành đánh giá ở thực địa, các cơ quan 
nhà nước và các tổ chức chính trị - xã 
hội đều khẳng định chưa phát sinh 
các yêu cầu cung cấp thông tin của 
công dân và cũng chưa phát sinh đơn 
thư khiếu nại, khởi kiện, tố cáo liên 
quan đến việc bảo đảm quyền TCTT. 

Trên cơ sở phân tích các yếu tố thúc đẩy, 
kết quả thực hiện và một số tồn tại trong 
thi hành Luật TCTT ở trên, Nhóm nghiên 
cứu đề xuất các khuyến nghị sau với mong 
muốn Luật TCTT được thực hiện hiệu quả 
hơn trong thời gian tới.

3 KHUYẾN NGHỊ

3.1. Khuyến nghị tới Chính phủ

			Chỉ đạo bổ sung việc cung cấp thông 
tin theo yêu cầu của công dân và người 
nước ngoài sinh sống ở Việt Nam vào 
bộ các thủ tục hành chính mà Chính 
phủ đang nỗ lực thúc đẩy để các cơ 
quan nhà nước 4 cấp thực hiện;

		Chỉ đạo thực hiện chủ trương để các cơ 

quan nhà nước được quy định là đầu 
mối cung cấp thông tin, đặc biệt UBND 
cấp xã chuyển đổi các văn bản điện tử 
được gửi, nhận giữa các cơ quan nhà 
nước trên hệ thống e-office thành 
danh mục những thông tin phải công 
khai và cung cấp có điều kiện, nếu các 
thông tin này thuộc diện phải công 
khai, khuyến khích công khai theo quy 
định của Luật TCTT;
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		Ban hành văn bản yêu cầu cơ quan nhà 
nước, bên cạnh đăng tải tài liệu được 
định dạng hình ảnh như PDF hay JPEG 
thì cần đăng tải cả tài liệu định dạng 
WORD và EXCEL để bảo đảm quyền 
TCTT của người khuyết tật nhìn và 
công dân có thể tái sử dụng tài liệu.

		Chỉ đạo cơ quan nhà nước các cấp cài 
đặt phần mềm đọc tài liệu và liên kết 
dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu 
trên cổng thông tin điện tử, trang 
thông tin điện tử của các cơ quan nhà 
nước để người khuyết tật nhìn và người 
khuyết tật nghe thực hành quyền tiếp 
cận thông tin của mình.

		Ban hành VBQPPL quy định chi tiết về 
nội dung kiểm tra và các trường hợp 
thực hiện kiểm tra, phương thức kiểm 
tra, thẩm quyền ra quyết định kiểm tra, 
nội dung quyết định kiểm tra, báo cáo 
kết quả kiểm tra, phối hợp thanh tra việc 
thi hành Luật TCTT. Cơ quan soạn thảo 
văn bản này nên tham khảo Nghị định 
81/2013/NĐ-CP  để xây dựng những 
quy định cụ thể liên quan đến công tác 
theo dõi, kiểm tra, thanh tra, sơ kết và 
tổng kết việc thi hành Luật TCTT.

3.2. Khuyến nghị tới Bộ Tư pháp

		Tham mưu Chính phủ và hướng dẫn 
UBND các địa phương đưa Luật TCTT 
vào diện ưu tiên để Hội đồng phối hợp 
giáo dục, phổ biến pháp luật các cấp 
dành nguồn lực triển khai Luật này. 
Trong đó, tập trung tập huấn 9 nội dung 
công việc mỗi cơ quan nhà nước cần 
làm được quy định trong Luật TCTT và 
Nghị định 13/2018/NĐ-CP cho các đầu 
mối cung cấp thông tin để bảo đảm các 
cơ quan nhà nước thực hiện sớm nhất 
việc công khai thông tin và cung cấp 
thông tin khi người dân yêu cầu;

		Tăng cường nguồn lực để theo dõi, 
đôn đốc, đặc biệt là tiến hành kiểm tra 
thường xuyên hơn việc thực hiện Luật 
TCTT của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ và UBND các 

cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 
Nghị định 13/2018/NĐ-CP;

		Phát huy hợp tác với các tổ chức xã 
hội để triển khai các mô hình thúc 
đẩy thực thi Luật TCTT để cùng nhau 
rút ra các bài học kinh nghiệm và lan 
toả mô hình tới nhiều địa phương 
trên toàn quốc;

		Tổ chức họp/hội thảo có sự tham gia 
của đại diện các cơ quan chức năng để 
thảo luận, quán triệt nội dung các quy 
chế, trong đó các quy chế cần bám sát 
quy định trong Luật TCTT và Nghị định 
13/2018/NĐ-CP.

3.3.  Tới UBND các tỉnh/thành phố

		Thành lập Tổ công tác do Sở Tư pháp 
làm thường trực với các thành viên là 
các chủ thể có trách nhiệm cung cấp 
thông tin trên địa bàn để kịp thời thảo 
luận, hướng dẫn, tháo gỡ hoặc xin chủ 
trương về những vấn đề liên quan đến 
thực thi Luật TCTT;

		Chỉ đạo, đôn đốc các chủ thể có trách 
nhiệm cung cấp thông tin khẩn trương:

	 Xây dựng, ban hành quy chế cung cấp 
thông tin nội bộ; danh mục các tài liệu 
bắt buộc phải công khai, danh mục công 
khai có điều kiện; thiết lập mục, trang 
cung cấp thông tin trên cổng/trang 
thông tin điện tử của cơ quan mình;

	 Phân công người làm đầu mối cung cấp 
thông tin và bộ phận làm đầu mối cung 
cấp thông tin; công khai các thông tin 
của đơn vị/cán bộ đầu mối trên cổng 
thông tin điện tử của cơ quan mình;

   Tăng cường giáp dục, phổ biến Luật 
TCTT tới cán bộ, công chức, viên chức 
các cấp, đặc biệt nhấn mạnh 9 nội dung 
công việc mà mỗi cơ quan nhà nước là 
đầu mối cung cấp thông tin trên địa 
bàn cần làm để thực thi tốt hơn Luật 
TCTT tới các cơ quan chuyên môn và 
các địa phương.   



		Thúc đẩy quyền TCTT của người khuyết 
tật, thông qua:

	 Kiểm tra việc thực hiện Điều 40 Luật 
Người khuyết tật trên cơ sở đối chiếu 
Bộ tiêu chuẩn QCVN10:2014/BXD và 
Điều 3 Nghị định 13/2018/NĐ-CP đối 
với trụ sở và cổng thông tin điện tử, 
trang thông tin điện tử của các cơ quan 
nhà nước trên địa bàn; 

	 Cài đặt phần mềm đọc văn bản để bảo 
đảm tiếp cận cho người khuyết tật nhìn và 
kết nối với dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ 
ký hiệu dành cho người khuyết tật nghe;

	 Đào tạo ngôn ngữ ký hiệu cho công 
chức, viên chức, đặc biệt người được 
phân công hỗ trợ những người dễ bị 
tổn thương tiếp cận thông tin theo 
quy định của Luật TCTT và Nghị định 
13/2018/NĐ-CP.

4.4.  Tới Quốc hội và HĐND  
các cấp

		Tổ chức giám sát việc bảo đảm quyền 
TCTT của công dân theo quy định tại 
Điều 13 Luật TCTT trong năm 2020 - 
2021 và yêu cầu Chính phủ, UBND các 
cấp đưa nội dung liên quan đến tình 
hình bảo đảm thực thi quyền TCTT của 
công dân vào báo cáo phát triển kinh 
tế - xã hội hàng năm trình Quốc hội và 
HĐND xem xét;

		Phân bổ kinh phí để UBND và sở/
phòng/công chức tư pháp tổ chức phổ 
biến 9 nội dung công việc mà các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn cần làm 
theo quy định của Luật TCTT và nâng 
cấp cơ sở hạ tầng công khai, cung cấp 
thông tin cho công dân;

		Tổ chức giám sát việc thực hiện Điều 40 
của Luật Người khuyết tật nhằm góp 
phần bảo đảm quyền TCTT của các 
nhóm người khuyết tật khác nhau.

 

3.5.  Tới các tổ chức 
chính trị - xã hội

		Bổ sung nội dung giám sát việc thực 
hiện Luật TCTT, đặc biệt giám sát việc 
thực hiện 9 nội dung mỗi cơ quan nhà 
nước cần làm vào kế hoạch giám sát 
năm 2020 và đưa nội dung này vào kế 
hoạch giám sát năm 2021 nhằm thúc 
đẩy việc thực hiện Luật TCTT của cơ 
quan nhà nước các cấp;

		Tổ chức phổ biến Luật TCTT cho hội 
viên và người dân trong đó nhấn mạnh 
những nội dung công việc công dân 
cần làm để có được thông tin một cách 
kịp thời, đầy đủ và chính xác bao gồm 
quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo và 
những nội dung công việc các cơ quan 
nhà nước cần làm để bảo đảm công 
khai thông tin và cung cấp thông tin 
khi người dân yêu cầu;

		Khuyến khích hội viên, đoàn viên thực 
hiện yêu cầu cung cấp thông tin để 
góp phần thúc đẩy các cơ quan nhà 
nước thực hiện công khai thông tin và 
phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin 
cho công dân một cách kịp thời.

3.6.  Tới các tổ chức phi chính 
phủ và các viện nghiên cứu

		Thực hành yêu cầu cung cấp thông tin 
theo đúng quy định của Luật TCTT để 
từ đó thúc đẩy các cơ quan nhà nước 
thực hiện trách nhiệm của mình như 
như luật đã quy định, đặc biệt thúc đẩy 
cơ quan nhà nước cập nhật thông tin 
trên danh mục những thông tin phải 
công khai;

		Thúc đẩy người dân TCTT thông qua 
các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, từ đó 
thúc đẩy sự tham gia của người dân;

		Cùng tiến hành đánh giá hàng năm 
việc thực thi Luật TCTT và chia sẻ kết 
quả đánh giá cũng như kết quả thực 
hành yêu cầu cung cấp thông tin. 



1   Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp 
thông tin (TT) thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, gồm các nội 
dung chính sau đây: 

 Xác định đầu mối cung cấp TT
  Việc chuyển giao TT của đơn vị tạo ra cho đơn vị đầu mối cung cấp TT; 

việc phân loại TT được cung cấp, cung cấp có điều kiện và không được 
cung cấp

 Cập nhật TT được công khai, TT được cung cấp theo yêu cầu
  Trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp TT giữa đơn vị đầu mối với đơn 

vị phụ trách cơ sở dữ liệu TT và các đơn vị có liên quan.

2  Phân công và công khai đầu mối cung cấp TT 
gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ 
thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người 
làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu.iii

4.  Lập chuyên mục Tiếp cận Thông tin 
trên cổng TT điện tử, trang TT điện 
tử của cơ quaniv,v với chức năng cơ 
bản để hỗ trợ người khuyết tật 
tiếp cận, sử dụng công nghệ TT và 
truyền thông cho việc tiếp cận TT 
đăng tải trên các trang nàyvi. 

6  Trang bị phương tiện kỹ thuật, 
cơ sở vật chất cho việc cung 
cấp TT bao gồm bảo đảm 
quyền tiếp cận TT cho người 
khuyết tật. ix,x,xi,xiixiii  

7 Thực hiện công khai TTxiv và cung cấp TT theo yêu cầuxv 

8  Giải quyết khiếu nại, khởi 
kiện, tố cáo trong việc tiếp 
cận TT.xvii

5  Lập, duy trì và cập nhật danh mục thông tin phải được công 
khai và TT công dân được tiếp cận có điều  kiện.vii,viii 

9  Mở sổ theo dõi và xây dựng báo cáo tình hình thực hiện 
quyền tiếp cận TT. xviii

NỘI DUNG CÔNG VIỆC MỖI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẦN LÀM  
ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG KHAI VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

3    Bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích 
và giúp đỡ người không biết chữ, người khuyết 
tật, người gặp khó khăn khác khi điền phiếu, ký 
phiếu yêu cầu cung cấp TT. xvi

i  Điều 9 Luật TCTT, Khoản 1 Điều 8 Nghị định 13/2018/NĐ-CP, Điều 3 Luật TCTT
ii  Điểm h Khoản 1 Điều 34 Luật TCTT và Khoản 1 Điều 12 Nghị định 13/2018/NĐ-CP
iii  Khoản 1 Điều 33, Điểm m Khoản 1 Điều 17 Luật TCTT, Khoản 1 Điều 8 và Khoản 1 Điều 12 Nghị định 

13/2018/NĐ-CP
iv  Khoản 3 Điều 6 Luật TCTT và Khoản 1 Điều 11 Nghị định 13/2018/NĐ-CP
v  Tham khảo: http://www.bentre.gov.vn/Pages/Homepage.aspx hoặc https://moj.gov.vn/Pages/

home.aspx 
vi Khoản 2 Điều 3 Nghị định 13/2018/NĐ-CP
vii  Điểm b Khoản 1 Điều 34, Khoản 3 Điều 19 Luật TCTT và Điều 6 Nghị định 13/2018/NĐ-CP
viii  Tham khảo: http://www.bentre.gov.vn/Pages/CanBiet.aspx?ID=2682 và https://moj.gov.vn/tctt/Pages/

Index.aspx 
ix Điều 9 Nghị định 13/2018/NĐ-CP

x Khoản 6 Điều 8 và Khoản 4 Điều 3 Nghị định 13/2018/NĐ-CP
xi Điều 40 Luật Người khuyết tật
xii  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
xiii Khoản 6 Điều 33 Luật TCTT
xiv Chương II Luật TCTT
xv Chương III Luật TCTT
xvi Khoản 6 Điều 8 Nghị định 13/2018/NĐ-CP
xvii  Điều 14, Điều 15, ĐIểm k Khoản 1 Điều 34 Luật TCTT và Khoản 4 Điều 8 Nghị định 13/2018/NĐ-CP
xviii  Khoản 2 ĐIều 13 và Điểm l Khoản 1 Điều 34 Luật TCTT, Khoản 5 Điều 8 và Điều 12 Nghị định 13/2018/

NĐ-CP

PHỤ LỤC
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