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MỞ Đ ẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Khái niệm quyền được thông tin xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1776 tại 

Thụy Điển trong Luật về tự do báo chí. Đây là đạo luật đầu tiên trên thế giới 

quy định về QTCTT. Đạo luật này một mặt cho phép công dân quyền tự do 

ngôn luận, mặt khác công nhận cho công dân có quyền được “tiếp cận tài liệu 

công”. Thế kỷ 20 sau đại chiến thế giới lần thứ 2, Liên hiệp quốc được thành 

lập và sự ra đời của Bản Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền năm 1948; 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966; Công ước quốc tế về 

các quyền kinh tế, văn hoá và xã hội 1966 thì QTCTT mới được thế giới thừa 

nhận rộng rãi. Đặc biệt vào những năm cuối cùng của thế kỷ 20 và những năm 

đầu thế kỷ 21, một cuộc cách mạng về quyền tự do thông tin đã bùng nổ. Nếu 

năm 1990 chỉ có 13 nước ban hành Luật tự do thông tin/tiếp cận thông tin thì 

đến nay đã có 103 nước ban hành luật này. 

Với chủ trương hội nhập sâu, rộng vào môi trường quốc tế, Việt Nam đã 

trở thành thành viên của Liên hợp quốc và đã phê chuẩn Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự, chính trị (ICCPR,1966). Nhằm nội luật hóa quy định của các 

văn kiện trên về QTCTT, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước đã thể hiện khá rõ tinh thần của quyền này. Cương lĩnh xây dựng đất 

nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội VII năm 

1991 đã khẳng định: “bảo đảm quyền được thông tin... của công dân”. Lần đầu 

tiên Hiến pháp Việt Nam ghi nhận: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do 

báo chí, có quyền được thông tin… theo quy định của pháp luật”. Thông qua 

việc ban hành các văn bản, nhà nước ta luôn quan tâm đến quyền được thông 

tin của người dân nhằm thực hiện chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra” trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Hiến pháp năm 2013 

tiếp tục kế thừa tư tưởng, chủ trương của nhà nước ta về QTCTT: “Công dân có 

quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin…Việc thực hiện các 

quyền này do pháp luật quy định”. 

Quyền công dân nói chung và QTCTT nói riêng được mở rộng bao nhiêu 

thì quyền lực nhà nước càng được kiểm soát tốt bấy nhiêu, và ngược lại, công 

tác quản lý, điều hành của hành chính nhà nước nhận ra được những thiếu sót, 

khiếm khuyết, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ 

quan nhà nước từ đó được điều chỉnh phù hợp hơn với bối cảnh đất nước từng 

thời kỳ. Việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa một bên là đảm bảo 

QTCTT với một bên là hiệu quả QLHCNN là một yêu cầu cấp bách trong bối 

cảnh hiện nay. 

Quá trình thực thi pháp luật về tiếp cận thông tin thiếu công khai, minh 

bạch dẫn đến tình trạng áp dụng pháp luật không thống nhất, tùy tiện; làm gia 
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tăng sự tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức. Biểu hiện rõ 

nhất là trong lĩnh vực quản lý hành chính về đất đai, đền bù giải toả, dự án ưu 

đãi… dẫn đến khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp. Tuy nhiều văn bản hiện 

hành quy định quyền được tiếp cận thông tin của người dân nhưng trên thực tế, 

các cơ quan công quyền chưa thực hiện các quy định trên một cách nghiêm túc. 

Người dân có quyền được biết thông tin theo quy định của pháp luật nhưng hiện 

rất ít người nhận thức được quyền này của mình. QTCTT nói chung và QTCTT 

trong hoạt động QLHCNN nói riêng rất quan trọng, thông qua đó người dân 

giám sát bộ máy công quyền, hạn chế những tiêu cực, tham nhũng. Không thể 

dân chủ hóa, minh bạch hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước và thành công 

trong việc phòng, chống tham nhũng nếu có sự bưng bít thông tin. 

Từ các lý do trên cho thấy, việc chọn và nghiên cứu về: “Quyền tiếp cận 

thông tin trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay” là yêu 

cầu khách quan, tất yếu, cấp thiết cả về lý luận cũng như thực tiễn. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu của luận án 

Làm rõ những vấn đề lý luận, pháp lý về quyền tiếp cận thông tin trong 

QLHCNN, chỉ ra những bất cập, hạn chế của pháp luật Việt Nam về quyền tiếp 

cận thông tin, đánh giá thực trạng thực hiện quyền tiếp cận thông tin; đề xuất 

các quan điểm, giải pháp xây dựng, củng cố khuôn khổ pháp lý về QTCTT 

trong QLHCNN phù hợp với Hiến pháp, thông lệ quốc tế và hoàn cảnh, điều 

kiện thực tế của Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

Một là, nghiên cứu cơ sở lý luận; khái niệm, đặc điểm, vai trò; kinh 

nghiệm của một số nước trên thế giới về thông tin, QTCTT và QTCTT trong 

QLHCNN để từ đó đưa ra các yếu tố tích cực mà Việt Nam có thể tham khảo. 

Hai là, đánh giá sự hình thành, phát triển; thực trạng bảo đảm QTCTT trong 

QLHCNN ở Việt Nam như: hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, nhận thức 

của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, các chủ thể có trách nhiệm cung cấp 

thông tin, hoạt động công khai, minh bạch thông tin, hình thức, trình tự, thủ tục 

tiếp cận thông tin trong QLHCNN, kênh tiếp nhận, phản hồi của người dân. 

Ba là, nghiên cứu về sự cần thiết; các quan điểm; giải pháp thúc đẩy, bảo 

đảm, bảo vệ QTCTT trong QLHCNN: nâng cao nhận thức của các chủ thể 

trong QTCTT; quy định cụ thể các chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin; 

tăng cường sự chủ động công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan 

nhà nước; chi tiết hoá các quy định về hình thức, trình tự, thủ tục tiếp cận thông 

tin; phát triển, đa dạng hoá kênh tiếp nhận, phản hồi của người dân, tổ chức. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án 

Nghiên cứu sinh nghiên cứu về QTCTT trong QLHCNN ở Việt Nam hiện 

nay, cụ thể: 
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- Những quan niệm, tư tưởng luật học về QTCTT, QTCTT trong lĩnh vực 

QLHCNN; 

- Pháp luật về QTCTT trong nước, các văn kiện quốc tế về QTCTT. Pháp 

luật về QTCTT, các văn kiện quốc tế về QTCTT trong lĩnh vực QLHCNN 

- Thực tiễn thực hiện QTCTT trong QLHCNN. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu của luận án 

Đề tài nghiên cứu nội dung cơ bản về QTCTT trong QLHCNN ở Việt Nam 

hiện nay dưới góc độ tiếp cận chuyên ngành Luật Hiến pháp - Luật Hành chính. 

3.2.1. Về nội dung 

Nghiên cứu sinh nghiên cứu những vấn đề lý luận về QTCTT trong 

QLHCNN bằng việc nghiên cứu pháp luật nước ta về QTCTT, các văn kiện 

quốc tế và khu vực, Luật TCTT của các nước đã ban hành cũng như các quan 

điểm học thuật về quyền này. Cùng với đó, liên hệ tới thực tiễn QLHCNN trong 

một số lĩnh vực ở Việt Nam để đưa ra những khuyến nghị khoa học nhằm mục 

đích đưa tiếp cận thông tin thành một nhu cầu và một quyền cấp thiết cần phải 

đảm bảo đối với mọi công dân. 

3.2.2. Về thời gian 

Nghiên cứu sinh nghiên cứu QTCTT trong QLHCNN ở Việt Nam từ 

trước tới nay, đặc biệt là những năm gần đây. Trong đó tập trung phân tích bối 

cảnh hiện tại của việc bảo đảm QTCTT trong QLHCNN ở Việt Nam, với dấu 

mốc thời gian là sửa đổi Hiến pháp 2013. 

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án 

Để làm rõ các vấn đề nghiên cứu, luận án vận dụng phương pháp luận của 

chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác–Lênin. Đây là 

phương pháp luận khoa học được vận dụng nghiên cứu trong toàn bộ luận án để 

đánh giá khách quan QTCTT trong lĩnh vực QLHCNN ở nước ta hiện nay. 

Luận án cũng được nghiên cứu dựa trên đường lối, chính sách phát triển kinh tế 

- xã hội của Đảng và nhà nước ta. 

- Phương pháp hệ thống: Phương pháp này được sử dụng xuyên suốt toàn 

bộ luận án nhằm trình bày các vấn đề, nội dung của luận án theo trình tự, bố cục 

hợp lý, chặt chẽ, có sự gắn kết, kế thừa, phát triển các vấn đề để đạt được mục 

đích, yêu cầu đã được xác định cho luận án. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng trong 

các chương của luận án. Cụ thể là được sử dụng để đi sâu vào tìm tòi, trình bày 

các hiện tượng, quan điểm, quy định và thực tiễn thực hiện QTCTT trong 

QLHCNN với cách tiếp cận đa ngành và liên ngành luật học nhằm xây dựng 

quan niệm về QTCTT, vai trò của quyền này ở một số lĩnh vực quan trọng 

trong QLHCNN. 

- Phương pháp luật học so sánh: nhằm so sánh QTCTT trong các quy 

định của pháp luật Việt Nam với một số nước trên trên thế giới đã và một số 

nước đang xây dựng Luật Tiếp cận thông tin. 
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- Phương pháp thống kê: nhằm thống kê, so sánh quá trình hình thành và phát 

triển của QTCTT trong QLHCNN từ năm 1945; đặc biệt là từ năm 1992 đến nay. 

Đối với mỗi chương, mục nghiên cứu sinh sử dụng một số phương pháp 

nghiên cứu chủ đạo để làm rõ mục đích nghiên cứu. 

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

Trên cơ sở phân tích một cách khoa học các quan niệm trước đây để đưa ra 

quan niệm của mình về QTCTT nói chung và trong lĩnh vực QLHCNN nói riêng. 

Đặc biệt, khái niệm này phải được xem xét trong việc nghiên cứu các bản Hiến pháp 

trước đó ở Việt Nam (Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 

1980) chưa có quy định về quyền được thông tin. QTCTT mới được đề cập ở Hiến 

pháp năm 1992, Hiến pháp 2013 và Luật Tiếp cận thông tin mới được Quốc hội 

thông qua và có hiệu lực ngày 01/7/2018. Luận án có những đóng góp mới như sau: 

Một là, luận án phân tích QTCTT, vị trí của QTCTT trong hệ thống 

quyền con người, vai trò của QTCTT đối với công dân và sự phát triển bền 

vững; phân tích và đưa ra quan niệm về QTCTT, QTCTT trong QLHCNN. 

Trên cơ sở này, luận án làm rõ vai trò của QTCTT trong QLHCNN. 

Hai là, phân tích chính sách, pháp luật trong lĩnh vực QLHCNN có ảnh 

hưởng như thế nào đến quyền tiếp cận thông tin của người dân. 

Ba là, luận án phân tích, làm sáng tỏ vai trò của QTCTT với QLHCNN. Luận 

án phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại, hạn chế của các quy định 

pháp luật và việc thực hiện trên thực tiễn QTCTT trong các quy định pháp luật. 

Bốn là, luận án đưa ra một số phương hướng, giải pháp bảo đảm thực 

hiện QTCTT của công dân trong QLHCNN. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ bổ sung về lý luận cũng như thực tiễn 

vào việc ghi nhận và bảo đảm QTCTT trong QLHCNN ở Việt Nam hiện nay, 

góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về QTCTT. Luận án có giá trị tham 

khảo đối với sinh viên đại học và cao học luật, phục vụ cho công tác nghiên cứu 

và giảng dạy pháp luật cũng như một số chuyên ngành liên quan ở các trường 

đại học. Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên 

cứu và giảng dạy các môn học liên quan đến hoạt động của nhà nước, công dân 

và quyền con người, quyền công dân. 

7. Cơ cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Luận án gồm 04 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của luận án. 

Chương 2. Những vấn đề lý luận về quyền tiếp cận thông tin trong quản 

lý hành chính nhà nước. 

Chương 3. Thực trạng về quyền tiếp cận thông tin trong quản lý hành 

chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. 

Chương 4. Quan điểm và giải pháp bảo bảm quyền tiếp cận thông tin 

trong quản lý hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 

CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 
 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

Nhóm các công trình nghiên cứu về QTCTT 

- Nghiên cứu “Luật Liên minh châu Âu và tự do thông tin” của Matrix 

Chambers; “Thụy Điển: Tiếp cận thông tin và bảo vệ dữ liệu” do tác giả David 

Sandukhchyan - Giám đốc Trung tâm Armenia Internews về Luật thông tin và 

chính sách, OSCE/ODIHR; “Tự do thông tin - một khảo sát pháp lý so sánh”của 

Toby Mendel;… 

Nhóm công trình nghiên cứu về QTCTT trong quản lý nhà nước 

- Công trình “Tự do thông tin trên thế giới năm 2006: Một khảo sát toàn 

cầu về tiếp cận luật thông tin chính quyền” của David Banisar thuộc trung tâm 

Nhân quyền Privacy International; “Tự do thông tin - một góc nhìn từ Chính 

phủ” của James Popple đăng trên tạp chí Australian Law Libarian, số 4/2011;… 

Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

liên quan đến QTCTT, QTCTT trong QLNN tác giả nhận thấy QTCTT đã được 

các tổ chức quốc tế, các quốc gia quy định cụ thể. Ngoài ra, trong các tài liệu đã 

thu thập được có rất nhiều nghiên cứu chuyên khảo, bài viết phân tích, đánh giá 

dưới những khía cạnh khác nhau về QTCTT nói chung, QTCTT trong 

QLHCNN nói riêng. Liên quan đến nội dung của luận án và cũng nhằm tham 

khảo thêm về cách tiếp cận vấn đề, tác giả đã lựa chọn, tóm lược trình bày một 

số lý thuyết cũng như những công trình khoa học của các nhà nghiên cứu nước 

ngoài về QTCTT. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

Nhóm các công trình nghiên cứu về quyền con người và bảo vệ quyền 

con người nói chung 

Sách chuyên khảo “Quyền con người – tiếp cận đa ngành và liên ngành 

luật học” – GS.TS. Võ Khánh Vinh chủ biên, NXB Khoa học và Xã hội xuất 

bản năm 2010 (03 tập); Sách chuyên khảo “Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền 

con người” do GS.TS. Võ Khánh Vinh chủ biên, NXB Khoa học và Xã hội 

xuất bản năm 2011; Giáo trình giảng dạy sau đại học “Quyền con người” do 

GS.TS. Võ Khánh Vinh chủ biên, NXB Khoa học và Xã hội, năm 2011; Giáo 

trình “Lý luận và pháp luật về quyền con người”, Khoa Luật - Đại học Quốc 

gia Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2009. 

Nhóm các công trình nghiên cứu về quyền tiếp cận thông tin 

“Quyền tiếp cận thông tin – điều kiện thực hiện các quyền con người và 

quyền công dân”, PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng; Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 
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17/2009. “Quyền tiếp cận thông tin – quy định quốc tế và đặc điểm chung của 

luật một số nước” của TS. Tường Duy Kiên đăng trên tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp số 112 – 114 tháng 1/2008; Sách chuyên khảo “Tiếp cận thông tin – pháp 

luật và thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu quyền 

con người – quyền công dân và Trung tâm Luật so sánh của Khoa Luật - Đại 

học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản năm 2011;.. 

Nhóm các công trình nghiên cứu về quyền tiếp cận thông tin trong 

quản lý hành chính nhà nước 

- “QTCTT và trách nhiệm của bộ máy hành chính trong bảo đảm những 

thông tin cá nhân” của GS.TS. Phạm Hồng Thái trong Sách chuyên khảo “Tiếp 

cận thông tin – pháp luật và thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam” do Trung 

tâm Nghiên cứu quyền con người – quyền công dân và Trung tâm Luật so sánh 

của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội xuất 

bản năm 2011. Luận án tiến sỹ luật học: “Quyền được thông tin của công dân 

trong phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay” - Trần Văn Long, Viện 

Nhà nước và Pháp luật, năm 2015; “Quyền tiếp cận thông tin và công tác 

phòng chống tham nhũng”;.. 

Trong thời gian qua, đặc biệt trước khi Luật Tiếp cận thông tin được ban 

hành, tác giả nhận thấy liên quan đến đề tài luận án đã có một số công trình 

nghiên cứu của các nhà khoa học, các tác giả đề cập đến dưới những khía cạnh 

và góc độ khác nhau. Nhưng dưới góc độ một công trình nghiên cứu khoa học 

thì chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện 

và mang tính hệ thống tất cả các vấn đề về QTCTT trong QLHCNN nhằm đánh 

giá thực trạng, cũng như các biện pháp bảo đảm QTCTT trong QLHCNN, từ đó 

đề xuất giải pháp góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật, 

bảo đảm QTCTT trong QLHCNN. 

1.1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

1.1.3.1. Những kết quả nghiên cứu mà luận án sẽ kế thừa, tiếp tục phát triển 

Các công trình nghiên cứu đã có sự thống nhất chung khi đề cập đến khái 

niệm, sự hình thành và phát triển; các nội hàm và vai trò của QTCTT của công 

dân. QTCTT được nghiên cứu dưới nhiều góc độ. Đây là cơ sở lý luận mang 

tính tiền đề để tác giả luận án tiếp tục đi sâu phân tích cơ sở lý luận về QTCTT 

(Chương 2). Đạo Luật về Tự do báo chí của Thụy Điển được ban hành vào năm 

1766 đã thiết lập nguyên tắc các hồ sơ của Chính phủ phải công khai cho công 

chúng và trao cho người dân quyền được yêu cầu tiếp cận các văn bản của các 

cơ quan Chính phủ. Đây là cơ sở để tác giả nghiên cứu quá trình hình thành, 

phát triển của QTCTT trong QLHCNN từ năm 1945 đến nay (Chương 3). Các 

công trình nghiên cứu đã cung cấp cho tác giả một cái nhìn toàn diện về đặc 

điểm chung của Luật Tiếp cận thông tin ở một số nước trên thế giới dưới góc độ 

luật học so sánh, công trình trên đã nêu được một cách khá đầy đủ thực trạng 

pháp luật quốc tế, từ đó giúp tác giả có cơ sở để nghiên cứu so sánh với pháp 
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luật Việt Nam về QTCTT và có thể luận giải đưa ra một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật về QTCTT ở Việt Nam. 

1.1.3.2. Những vấn đề còn chưa được giải quyết thấu đáo hoặc cần phải 

tiếp tục nghiên cứu 

Khái niệm QTCTT nói chung, đặc biệt khái niệm QTCTT trong QLHCNN 

chưa được các công trình nghiên cứu trong nước giải quyết thấu đáo. Vì vậy, 

nhiệm vụ đặt ra cho luận án là trên cơ sở phân tích một cách khoa học các quan 

niệm trước đây để đưa ra quan niệm của mình về QTCTT nói chung và trong 

lĩnh vực QLHCNN nói riêng. Đặc biệt, khái niệm này phải được xem xét trong 

việc nghiên cứu các bản Hiến pháp trước đó ở Việt Nam (Hiến pháp năm 1946, 

Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980) chưa có quy định về quyền được 

thông tin. QTCTT mới được đề cập ở Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp 2013, 

Luật Tiếp cận thông tin và rải rác trong một số ít văn bản mà chưa có văn bản 

nào giải thích khái niệm này. Chính sách, pháp luật trong lĩnh vực QLHCNN có 

ảnh hưởng như thế nào đến QTCTT, thực trạng QTCTT trong QLHCNN của 

công dân cũng chưa được các tác giả đề cập đến một cách sâu sắc. Các nghiên 

cứu về sự cần thiết, quan điểm, giải pháp thúc đẩy, bảo đảm, bảo vệ QTCTT 

trong QLHCNN chưa thực sự rõ ràng. 

1.2. Cơ sở lý thuyết 

1.2.1. Câu hỏi nghiên cứu đặt ra 

Các câu hỏi nghiên cứu sẽ đặt ra trong luận án gồm: 

Thứ nhất, Thông tin là gì? QTCTT được hiểu và quan niệm như thế nào, 

trên cơ sở đó, QTCTT trong QLHCNN được hiểu và quan niệm như thế nào? 

Chủ thể QTCTT trong QLHCNN? Nội hàm của QTCTT trong QLHCNN? 

Thứ hai, Thông tin nào được và không được tiếp cận? QTCTT có vai trò 

như thế nào trong QLHCNN? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến QTCTT trong 

QLHCNN? Những yếu tố bảo đảm thực hiện QTCTT trong QLHCNN? 

Thứ ba, các quy định, cách tiếp cận về QTCTT, QTCTT trong QLHCNN 

trong các văn bản pháp luật quốc tế và một số nước như thế nào? Bài học rút ra 

có thể áp dụng cho Việt Nam? 

Thứ tư, QTCTT được quy định trong pháp luật hiện hành ở Việt Nam như 

thế nào và thực tiễn áp dụng ra sao? 

Thứ năm, Với những tồn tại, bất cập trong các quy định của pháp luật 

cũng như thực tiễn áp dụng QTCTT thì cần phải có phương hướng và giải pháp 

gì để tăng cường khuôn khổ thể chế, chính sách, pháp lý, nhận thức và tổ chức 

thực hiện? 

1.2.2. Cơ sở lý luận nghiên cứu 

Học thuyết Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; 

Các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, 

đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước theo yêu cầu xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; Các quan điểm của 
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Đảng và Nhà nước về bảo đảm quyền con người, quyền công dân; về cải cách 

tư pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết 48-NQ/TW 

ngày 24/5/2005 và Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị; 

Những tư tưởng tinh hoa của nhân loại về nhà nước, pháp luật, quyền con 

người, dân chủ,… 

1.2.3. Các giả thuyết nghiên cứu 

Trên cơ sở nền tảng về nghiên cứu những nội dung có liên quan đến luận 

án, tác giả đặt ra một số giả thuyết nghiên cứu như sau: 

Thứ nhất, QTCTT trong QLHCNN là một quyền con người cơ bản và 

mang tính chính trị do gắn với tư cách công dân của một cá nhân cụ thể. Tuy 

nhiên có sự khác biệt rõ rệt với quyền tự do thông tin và quyền tiếp cận thông tin. 

Thứ hai, QTCTT trong QLHCNN có vai trò và ý nghĩa ngày càng quan 

trọng đối với mọi cá nhân, tổ chức và cả các cơ quan nhà nước trong điều kiện 

hiện nay ở Việt Nam. 

Thứ ba, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc bảo đảm QTCTT trong 

QLHCNN của người dân cần được tiến hành đồng bộ cùng với việc phát triển 

cơ sở hạ tầng và cần được đặt trong mối tương quan chặt chẽ với việc bảo đảm 

các quyền con người khác về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Thứ tư, QTCTT nói chung đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận theo các 

điều ước quốc tế về quyền con người. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã nêu đầy đủ và hệ thống 

lịch sử phát triển khái niệm QĐTT và QTCTT. Theo đó, quyền này là quyền cơ 

bản của con người, đây không phải là khái niệm mới, mà đã xuất hiện trong thời 

kỳ Ánh sáng vào thế kỷ 18. Chính trong đạo Luật về tự do báo chí của Thụy 

Điển được ban hành vào năm 1766 đã thiết lập nguyên tắc các hồ sơ của Chính 

phủ phải công khai cho công chúng và trao cho người dân quyền được yêu cầu 

tiếp cận các văn bản của các cơ quan Chính phủ. 

Các công trình nghiên cứu đã đề cập và phân tích cơ sở lý luận của 

QTCTT trước hết là xuất phát từ mối quan hệ giữa quyền con người, quyền 

công dân và những bảo đảm QTCTT trong QLHCNN. Từ nội hàm khái niệm và 

các khía cạnh khác nhau của nội hàm khái niệm, các tác giả đã nêu một số đặc 

điểm cơ bản của QTCTT. Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã 

cung cấp cho tác giả một cái nhìn toàn diện về đặc điểm chung của Luật tiếp 

cận thông tin ở một số nước trên thế giới dưới góc độ luật học so sánh. Các đặc 

điểm cụ thể như: thuật ngữ, khái niệm tiếp cận thông tin; chủ thể được yêu cầu 

cung cấp thông tin; phạm vi áp dụng luật; các ngoại trừ cung cấp thông tin; cơ 

chế khiếu nại; các biện pháp chế tài; công khai thông tin; trì hoãn công khai 

cung cấp thông tin; lệ phí tiếp cận thông tin… Dù các nước với các hệ thống 

pháp luật khác nhau nên khái niệm QTCTT có thể được hiểu ở góc độ khác 
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nhau nhưng tổng quan các tài liệu này cho phép tác giả có cơ sở khái quát khái 

niệm quyền này một cách đa chiều và có tính so sánh, đối chiếu. 

Nghiên cứu sinh đặt vấn đề nghiên cứu QTCTT trong lĩnh vực QLHCNN, 

kế thừa những thành quả đạt được của các công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nước, dựa trên các giả thuyết và phương pháp nghiên cứu đã nêu ở trên, tác giả 

phân tích có hệ thống QTCTT của công dân, tổ chức trong lĩnh vực QLHCNN 

từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, mở rộng QTCTT 

trong QLHCNN ở Việt Nam hiện nay. 

 

Chương 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN 

TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

 

2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quyền tiếp cận thông tin trong 

quản lý hành chính nhà nước 

2.1.1. Khái quát, đặc điểm thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 

Trong ngôn ngữ tiếng Việt, thuật ngữ “thông tin” được hiểu là “tin tức về 

các sự kiện diễn ra trong thế giới xung quanh”. Theo cách hiểu này thì mọi tin 

tức về các sự kiện diễn ra trong thế giới tự nhiên và xã hội đều trở thành thông 

tin. Để sử dụng một cách có hiệu quả đòi hỏi phải thu thập, xử lý và hệ thống 

hoá những thông tin đó dưới những hình thức nhất định. 

Thông tin trong QLHCNN là những tài liệu, dữ liệu, những đặc trưng của 

các đối tượng, hiện tượng được thu thập và hệ thống hóa dưới hình thức nhất 

định hoặc do cơ quan hành chính nhà nước tạo ra trong quá trình thực thi công 

vụ và được thể hiện dưới bất kỳ dạng hình thức nào có thể nhận thức được. 

2.1.2. Khái niệm, đặc điểm của quyền tiếp cận thông tin trong quản lý 

hành chính nhà nước 

“Tiếp cận” theo bất cứ nghĩa nào, quyền tiếp cận thông tin cũng chỉ có 

nghĩa là quyền tìm kiếm, tiếp nhận thông tin mà không bao gồm quyền chia sẻ, 

phổ biến, lưu trữ, sử dụng thông tin được cơ quan nhà nước, các tổ chức và các 

nhân khác trong xã hội chia sẻ. QTCTT trong QLHCN có sự khác biệt nhất 

định so với “quyền được thông tin”; “quyền tự do thông tin”. 

Tác giả nhận định: QTCTT trong QLHCNN chính là quyền của người dân 

được tìm kiếm, tiếp nhận những thông tin về thể chế, chính sách, pháp luật, thủ 

tục hành chính; chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ 

máy hành chính nhà nước ở các cấp; về đội ngũ cán bộ, công chức; nguồn lực 

tài chính, tài sản công và các điều kiện khác về vật chất, kỹ thuật nhằm đảm 

bảo thực thi công vụ hiệu quả theo quy định của pháp luật. 

QTCTT trong QLHCNN có các đặc điểm sau: là một quyền công dân cơ 

bản, là cơ sở để bảo đảm các quyền khác của công dân; mang tính chính trị rõ 

rệt; biểu hiện tính dân chủ trong hoạt động QLHCNN; phụ thuộc vào thiện chí 



 

 10 

của nhà nước và sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội; có liên quan chặt chẽ 

đến việc bảo vệ bí mật nhà nước. 

2.1.3. Vai trò và giới hạn của quyền tiếp cận thông tin trong quản lý 

hành chính nhà nước 

2.1.3.1. Vai trò của quyền tiếp cận thông tin trong quản lý hành chính 

nhà nước 

a. Quyền tiếp cận thông tin trong tổng thể quyền con người, quyền công 

dân khác với hoạt động quản lý hành chính nhà nước 

Khi thực hiện đầy đủ QTCTT, công dân ngày càng mở rộng khả năng 

được tham gia vào hoạt động QLHCNN, bảo vệ các quyền và lợi ích của mình, 

giám sát, kiểm soát các hoạt động QLHCNN do cơ quan nhà nước thực hiện. 

b. Quyền tiếp cận thông tin có tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng một 

nền hành chính hiện đại 

Để đạt được mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại thì cần phải đảm 

bảo việc người dân được thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về pháp luật và 

tất cả các thông tin khác liên quan đến quá trình thực thi công vụ của cán bộ, 

công chức nhà nước, đồng thời phải đảm bảo cơ chế tiếp cận thông tin từ phía 

người dân của các cơ quan nhà nước. 

c. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý hành chính và 

đấu tranh phòng chống tham nhũng 

Trách nhiệm giải trình, công khai thông tin của cơ quan nhà nước là cơ sở 

để phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, tổ chức, đoàn thể và nhân dân 

đối với hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công 

chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi chức trách, công vụ. 

d. Vai trò của việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin về một số vấn đề 

trong quản lý hành chính nhà nước 

Về kinh tế: việc tiếp cận thông tin được tốt hơn, thì sẽ thúc đẩy nhiều đầu 

tư hơn, do đó, kinh tế tăng trưởng tốt hơn. 

Về khả năng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước: cơ chế giám sát có 

hiệu quả nhờ công chúng trong các hoạt động của cơ quan công quyền, đặc biệt 

là các cơ quan hành chính, qua đó, các cơ quan này cũng sẽ hoạt động có hiệu 

quả và trách nhiệm hơn. 

Tác động lên khu vực tư nhân: làm giảm rủi ro cho hoạt động sản xuất, 

kinh doanh; các rủi ro đối với người dân cũng giảm; giảm chi phí kiện tụng, chi 

phí nghiên cứu pháp luật đối với doanh nghiệp; giảm vi phạm pháp luật và 

khiếu nại, khiếu kiện. 

Về cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân 

Tác động tích cực đến sự tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, 

người dân, doanh nghiệp: thúc đẩy sự tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, 

người dân và doanh nghiệp. 
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2.1.3.2. Giới hạn của quyền tiếp cận thông tin trong quản lý hành chính 

nhà nước 

Công dân có QTCTT trong QLHCNN nhưng không phải tất cả các thông 

tin đang được nắm giữ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được công khai 

hết, và tiếp cận thông tin không đồng nhất với việc cá nhân, công dân, tổ chức 

được tự do tìm kiếm, tiếp cận tất cả các loại hồ sơ, tài liệu lưu giữ thông tin. 

2.2. Các nguyên tắc, nội dung và hình thức của quyền tiếp cận thông 

tin trong quản lý hành chính nhà nước 

2.2.1. Các nguyên tắc của quyền tiếp cận thông tin trong quản lý hành 

chính nhà nước 

Nguyên tắc 1: Mở rộng tối đa thông tin được tiếp cận 

Những thông tin nào công chúng được phép tiếp cận, những thông tin nào 

bị hạn chế cần phải được pháp luật quy định cụ thể, rõ ràng theo hướng công 

khai tối đa. 

Nguyên tắc 2: Nghĩa vụ công khai thông tin – các cơ quan công quyền 

có nghĩa vụ công khai thông tin 

Hầu hết luật tiếp cận thông tin của các nước đều quy định các cơ quan 

nhà nước mà chủ yếu là cơ quan hành chính có trách nhiệm cung cấp thông tin. 

Nguyên tắc 3: Thúc đẩy xây dựng hệ thống các cơ quan chính phủ theo 

hướng mở 

Các cơ quan hành chính công cần tích cực thực hành chính phủ mở và 

xóa bỏ văn hóa bí mật trong quá trình QLHCNN 

Nguyên tắc 4: Phạm vi giới hạn các ngoại lệ - những ngoại lệ cần được 

giải thích rõ ràng và có phạm vi hẹp; có những thử nghiệm về tác động “gây 

hại” và “lợi ích công” 

Đây là nguyên tắc nhằm ngăn cản các nhà nước lạm dụng khả năng miễn 

trừ để đặt ra những giới hạn không cần thiết gây khó khăn cho việc thực hiện 

QTCTT của công chúng. 

Nguyên tắc 5: Các quy trình bảo đảm thuận lợi cho việc tiếp cận thông 

tin được đẩy đủ, dễ dàng 

Bảo đảm quá trình tiếp cận thông tin được đầy đủ và dễ dàng bằng cách 

thiết lập và củng cố cơ chế cung cấp thông tin nhanh, đủ, hiệu quả, công bằng 

và có đánh giá giám sát độc lập và cơ chế giải quyết khiếu nại độc lập phải 

được bảo đảm để giải quyết vệc từ chối cung cấp thông tin. 

Nguyên tắc 6: Vấn đề về chi phí tiếp cận thông tin 

Chi phí tiếp cận thông tin từ cơ quan công không được quá cao nhằm 

giảm số lượng yêu cầu thông tin, nhằm thúc đẩy tiếp cận thông tin và nhằm 

hướng tới số lợi ích lâu dài của sự mở của thông tin hơn là vấn đề chi phí. 

Nguyên tắc 7: Các cuộc họp công khai – Các cuộc họp của cơ quan 

công phải được công khai trước công chúng 

Công khai các cuộc họp, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến 
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QLHCNN bằng cách thông báo cho công chúng biết về các cuộc họp của các cơ 

quan công quyền. 

Nguyên tắc 8: Sự công khai phải có vị trí ưu tiên - Những đạo luật không 

còn phù hợp với nguyên tắc công khai tối đa phải được sửa đổi hoặc bãi bỏ 

Nguyên tắc 9: Bảo vệ người cung cấp thông tin sai trái – Cá nhân cung 

cấp thông tin việc làm sai trái phải được bảo vệ 

Bảo vệ những người cung cấp thông tin sai trái đảm bảo kiểm soát hoạt 

động quản lý công, tránh lạm quyền, lộng quyền và tham nhũng, những mối đe 

dọa nghiêm trọng tới sức khỏe, an toàn, môi trường,.. 

Nguyên tắc 10: Xử lý vi phạm liên quan đến tiếp cận thông tin 

Những hành vi vi phạm đến QTCTT cần phải bị xử lý bằng những biện 

pháp nghiêm khắc. Các chủ thể này có thể phải chịu trách nhiệm dân sự, hành 

chính, hình sự theo quy định của pháp luật quốc gia. 

2.2.2. Nội dung, hình thức của quyền tiếp cận thông tin trong quản lý 

hành chính nhà nước 

Tác giả tiếp cận QTCTT theo quan điểm nội hàm QTCTT chỉ bao gồm 

quyền tiếp nhận thông tin và quyền tìm kiếm thông tin. Hình thức QTCTT trong 

QLHCNN rất đa dạng. 

2.3. Các bảo đảm của quyền tiếp cận thông tin trong quản lý hành 

chính nhà nước 

2.3.1. Bảo đảm về chính trị, pháp lý 

Từ việc nắm giữ quyền lực của một đảng phái nhất định có thể thấy quan 

điểm về bảo đảm thực thi các quyền con người nói chung và QTCTT nói riêng 

trong bối cảnh kinh tế - xã hội nhất định. 

2.3.2. Các biện pháp pháp luật và sự tuân thủ pháp luật về quyền tiếp 

cận thông tin 

2.3.2.1. Các biện pháp pháp luật bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của 

người dân trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước 

Các chủ thể của QTCTT trong lĩnh vực QLHCNN ở thế bất cân bằng về 

thế và lực. Chính vì vậy, cần phải có những quy định hình thành nên biện pháp 

hữu hiệu bảo đảm QTCTT được thực thi. 

2.3.2.2. Đội ngũ công chức và sự tuân thủ pháp luật về quyền tiếp cận 

thông tin trong lĩnh vực quản lý hành chính 

Từ thực tiễn cho thấy cần nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo QTCTT của người dân. 

2.3.3. Nhận thức chung của xã hội về quyền tiếp cận thông tin 

Thông tin là nhu cầu thiết yếu trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, là 

công cụ để điều hành quản lý, lãnh đạo của mỗi quốc gia, là phương tiện hữu 

hiệu để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa các quốc gia dân tộc, là nguồn cung cấp 

tri thức, là nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 

QTCTT trong QLHCNN của công dân là khái niệm được sử dụng để nói 

đến khả năng tìm kiếm thông tin, tiếp nhận những thông tin do nhà nước đang 

quản lý, theo các cách thức trực tiếp hoặc gián tiếp phù hợp với nhu cầu và điều 

kiện của công dân. Mục đích cao nhất của việc bảo đảm quyền này là bảo vệ 

khả năng được tự vệ trước hoạt động quản lý điều hành của cơ quan công quyền 

mà có nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống của công dân. 

QTCTT có vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng thực thi các 

quyền con người khác về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Bằng 

QTCTT, người dân có thể thúc đẩy các cơ quan hành chính nhà nước và quan 

chức nhà nước có phản ứng và hành động nhanh hơn để giải quyết các vấn đề 

tồn tại của xã hội có ảnh hưởng tới người dân. QTCTT là công cụ giúp người 

dân có khả năng giám sát các hoạt động QLHCNN, đảm bảo việc thực hiện 

quyền lực nhà nước không bị vượt ra khỏi giới hạn hiến định và luật định. 

QTCTT có vai trò là nhân tố làm nhà nước hoạt động tốt hơn, thúc đẩy 

nhận thức và cải thiện cách thức làm việc của các cơ quan và quan chức nhà 

nước nói chung và các cơ quan thực hiện chức năng QLHCNN nói riêng. 

QTCTT giúp giảm thiểu những hiểu nhầm và sự phản đối của công chúng đối 

với các chính sách và hoạt động của bộ máy nhà nước. QTCTT giúp nâng cao 

chất lượng cơ sở dữ liệu, thuận tiện trong quản lý. 

Việc thực hiện QTCTT được thực hiện bằng nhiều phương thức, bao gồm 

người dân tiếp cận thông tin trên cơ sở công khai thông tin từ phía nhà nước và 

người dân thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông tin. Việc chủ động công 

khai thông tin từ phía nhà nước giúp cho thông tin được công khai và việc tiếp 

cận dễ dàng hơn, tuy nhiên điều này chỉ thực hiện với một số loại thông tin nhất 

định. Đối với các trường hợp tiếp cận thông tin theo yêu cầu, người dân và các 

tổ chức phải thực hiện theo những trình tự, thủ tục nhất định. Việc tiếp cận 

thông tin theo yêu cầu có tính mục đích và áp dụng đối với những thông tin ở 

phạm vi hẹp hơn. Trách nhiệm giải trình bao gồm cung cấp thông tin và giải 

thích, làm rõ về cơ sở của việc ban hành hay thực hiện các hành vi của cơ quan 

nhà nước, về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, các cá nhân có liên quan. Do 

đó, phương thức thực hiện QTCTT được thực hiện trên cơ sở công khai, minh 

bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. 

Để bảo đảm QTCTT của người dân, mỗi quốc gia tùy thuộc vào thể chế và 

các khuôn khổ chính sách của mình, đưa ra các bảo đảm khác nhau. Tuy nhiên, 

về cơ bản, để bảo đảm QTCTT của người dân, trước hết cần được thể hiện trong 

bảo đảm về chính trị, pháp lý. Trên cơ sở đó quy định cụ thể về trách nhiệm của 

các cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức trong việc thực hiện bảo vệ quyền 

con người, quyền công dân nói chung và QTCTT nói riêng. Bên cạnh đó cần bảo 

đảm quyền khiếu nại, khiếu kiện khi có sự vi phạm quyền được thông tin của 
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người dân, bảo đảm xử lý các vi phạm QTCTT, giám sát việc thực hiện quyền và 

dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội của đất nước. 

Với ý nghĩa và tầm quan trọng, QTCTT đã và đang được các quốc gia trên 

thế giới ghi nhận, xác lập và bảo đảm thực hiện trong đời sống kinh tế - chính trị 

của mình. Việt Nam cũng đã ghi nhận và cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật 

như Luật tiếp cận thông tin, Luật phòng, chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hiện 

dân chủ ở cơ sở, Luật báo chí, Luật xuất bản,… Với những ghi nhận và bảo đảm 

thực hiện QTCTT của người dân trong một số các lĩnh vực cụ thể đã bước đầu 

góp phần đáp ứng các nhu cầu tiếp cận thông tin, phục vụ cho việc thực hiện các 

quyền dân sự, kinh tế, chính trị khác của người dân. Bên cạnh đó góp phần hiệu 

quả vào việc giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các cơ quan này và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

 

 

Chương 3 

THỰC TRẠNG QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

3.1. Thực trạng cơ chế quyền tiếp cận thông tin trong quản lý hành 

chính nhà nước 

3.1.1. Quan điểm trong các văn kiện của Đảng và cơ chế bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

QTCTT chưa được đề cập trong các văn kiện của Đảng trước năm 1991, 

đến khi Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên xã hội chủ 

nghĩa được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991), lần đầu 

tiên quy định bảo đảm quyền được thông tin của công dân. Thể chế hóa các 

quan điểm, Nghị quyết của Đảng từ năm 1991, Hiến pháp 1992 lần đầu tiên 

chính thức ghi nhận quyền được thông tin của công dân tại Điều 69. Cương lĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát 

triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 đã xác định: 

“Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, báo chí, internet, xuất bản. Bảo đảm 

QĐTT và cơ hội tiếp cận thông tin của nhân dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào dân tộc”, “Quy định chế độ cung cấp thông tin và trách 

nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trước nhân dân”. Hiến pháp năm 2013 

tiếp tục quy định về QTCTT của công dân. QTCTT đã được luật hóa trong Luật 

tiếp cận thông tin năm 2016 và trong các luật chuyên ngành. 

3.1.2. Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực quản lý 

hành chính nhà nước 

3.1.2.1. Chủ thể có quyền tìm kiếm thông tin 

Chủ thể của quyền tìm kiếm thông tin chủ yếu là công dân. 
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3.1.2.2. Chủ thể có nghĩa vụ cung cấp thông tin 

Trách nhiệm cung cấp thông tin như thế nào thì các cơ quan nhà nước là 

chủ thể chính phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin. Do đó, đối với QTCTT trong 

QLHCNN thì chủ thể có nghĩa vụ cung cấp thông tin cơ quan nhà nước, tổ chức 

có thực hiện chức năng QLHCNN. 

3.1.2.3. Phạm vi thông tin được cung cấp theo yêu cầu 

Pháp luật đã quy định quyền yêu cầu cung cấp thông tin của công dân. 

Tuy nhiên, những quy định này còn chung chung, chủ yếu là nêu lên nguyên 

tắc, chưa có hướng dẫn cụ thể để áp dụng trong thực tiễn; một số nội dung chưa 

rõ ràng, đồng bộ và thống nhất giữa các luật. 

3.1.3. Pháp luật về quyền tiếp nhận thông tin trong lĩnh vực quản lý 

hành chính nhà nước 

3.1.3.1. Chủ thể có quyền tiếp nhận thông tin 

Chủ thể của quyền tiếp nhận thông tin bao gồm công dân Việt Nam, công 

dân nước ngoài hoặc người không có quốc tịch, tổ chức có tư cách pháp nhân. 

3.1.3.2. Chủ thể có trách nhiệm công khai thông tin 

Trách nhiệm công khai thông tin là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, bao 

gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước. 

3.1.3.3. Phạm vi và loại thông tin phải công khai 

Quyền tiếp nhận thông tin là một quyền có giới hạn nên phải xác định 

phạm vi thông tin phải công khai và không được công khai. 

3.2. Thực tiễn thực hiện quyền tiếp cận thông tin trong quản lý hành 

chính nhà nước qua một số lĩnh vực chủ yếu ở nước ta hiện nay 

3.2.1. Khái quát thực tiễn nhu cầu tiếp cận thông tin 

Thông tin là cơ sở quan trọng để thực hiện các quyền dân sự, chính trị của 

người dân. Nhu cầu thông tin của người dân trước hết tập trung vào những 

nhóm thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân – đó 

là những thông tin phục vụ các quyền dân sự của người dân. Tiếp đến là những 

nhóm thông tin phục vụ các quyền chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,…  Công 

khai, minh bạch, tính trách nhiệm giải trình thì người dân mới có thể dễ dàng 

tiếp cận hồ sơ, tài liệu, văn bản, chính sách, pháp luật của nhà nước, mới biết 

được cơ quan công quyền đang làm gì và hoạt động như thế nào. 

3.2.2. Thực tiễn thực hiện quyền tiếp cận thông tin trong quản lý hành 

chính nhà nước 

3.2.2.1. Thực tiễn quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước về thông tin, truyền thông 

Quyền tiếp nhận thông tin của người dân thông qua hoạt động thông tin, 

truyền thông đã đạt được những kết tích cực bởi đây là kênh phổ biến, hữu hiệu, 

nhanh chóng nhất. Thực tiễn thực hiện quyền tiếp nhận thông tin trong lĩnh vực 
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báo chí, truyền thông có một số khó khăn, hạn chế như thường chậm hơn dư 

luận, có những kênh thông tin không chính thức, việc TCTT của người dân ở 

vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. 

3.2.2.2. Thực tiễn tổ chức thực hiện quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh 

vực quản lý hành chính về tài nguyên – môi trường 

Những năm gần đây thông tin trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường được 

nhà nước công khai, minh bạch hơn và việc thực hiện QTCTT của người dân 

cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến lợi ích 

của nhiều bên nên việc thực hiện QTCTT trong lĩnh vực này còn nhiều khó 

khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. 

3.2.2.3. Thực tiễn tổ chức thực hiện quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước về tài chính, tiền tệ 

Với vai trò là một trong những ngành tiên phong khi mở cửa thị trường và 

hội nhập quốc tế, thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính, tiền tệ 

rất nhạy cảm, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế của mỗi quốc gia. Vì vậy, 

yêu cầu về tính công khai, minh bạch trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài 

chính, tiền tệ càng trở nên cấp thiết để đảm bảo quyền tìm kiếm thông tin của 

công dân. 

3.2.2.4. Thực tiễn thực hiện quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước về kinh tế - thương mại 

Quyền tìm kiếm thông tin về thương mại tăng lên rõ rệt từ khi Việt Nam 

tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Người dân và doanh nghiệp 

dễ dàng tiếp cận với những thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế 

thương mại. Tuy nhiên, thông tin trong một số vấn đề trong lĩnh vực này vẫn 

còn những hạn chế. 

3.2.2.5. Thực tiễn thực hiện quyền tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính 

Những năm gần đây, QTCTT về thủ tục hành chính được bảo đảm do cơ 

quan nhà nước đẩy công khai thông tin, thông tin được công khai rõ ràng và đầy đủ. 

3.2.2.7. Thực tiễn quyền tiếp cận thông tin trong quản lý hành chính nhà  

nước về y tế 

Người dân trong những năm qua được tiếp cận với các hoạt động y tế và 

chăm sóc sức khỏe tốt hơn, có sự khác biệt lớn về mức độ tiếp cận các thông tin 

về y tế giữa các nhóm đối tượng là dân cư khu vực thành thị, người giàu có và 

khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo. 

3.3. Thực trạng bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin trong 

quản lý hành chính nhà nước 

3.3.1. Bảo đảm về mặt chính trị, pháp lý 

Trong điều kiện nước ta hiện nay, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

việc hoạch định đường lối, chủ trương về quyền con người là rất cần thiết, làm 

cơ sở cho vệc thể chế hóa thành pháp luật. 
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3.3.2. Các biện pháp pháp luật và sự tuân thủ pháp luật về quyền tiếp 

cận thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 

3.3.2.1. Quy định chế độ cập nhập thông tin 

Việc cập nhập thông tin thường xuyên trong những năm qua được nhà 

nước nói chung và các cơ quan QLHCNN nói riêng quan tâm đặc biệt để bảo vệ 

quyền và lợi ích của người dân. Trong đó có QTCTT, giám sát và phản biện xã 

hội,… Các hình thức cập nhập thông tin như: Họp báo, cung cấp thông tin cho 

báo chí; Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi tiếp dân 

của cơ quan QLHCNN; cổng thông tin điện tử của cơ quan QLHCNN. 

3.3.2.2. Quy định chế độ công khai thông tin 

Các cơ quan Nhà nước, các sở, ban, ngành và các tỉnh, thành phố thực 

hiện việc công khai thông tin cùng lúc bằng những hình thức khác nhau. Việc 

công khai thông tin được thực hiện bằng hình thức nào là do người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị quyết định. Trong đó, có những hình thức công khai thông tin ít 

được người dân quan tâm hoặc người dân ít có cơ hội tiếp cận. Cơ chế giám sát 

và xử lý đối với các cơ quan, đơn vị không công khai, chậm công khai hoặc 

công khai không đầy đủ, không hiệu quả còn thiếu. Nhận thức về pháp luật của 

bộ phận đông đảo người dân còn hạn chế nên việc thực hiện quyền giám sát, 

quyền yêu cầu công khai thông tin cũng hạn chế 

3.3.2.3. Bảo đảm quyền khiếu nại và xử lý vi phạm quyền tiếp cận thông 

tin của công dân 

Tại Việt Nam, việc khiếu nại, khiếu kiện về tiếp tiệp thông tin được thực 

hiện thông qua con đường hành chính trên cơ sở Luật khiếu nại 2011, Luật tố 

cáo 2011 và Luật tố tụng hành chính 2010. 

3.3.2.4. Giám sát việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin trong quản lý 

hành chính nhà nước 

Giám sát của các thiết chế nhà nước: đây được coi là một thế mạnh của 

cách thức giám sát thông qua các thiết chế nhà nước song cũng chính bản thân 

cách thức này cũng tiềm ẩn nguy cơ nếu như quá trình giám sát không được 

thực hiện một cách minh bạch. 

Giám sát của các thiết chế dân sự: người dân với vị thế của mình đã 

không nắm được đầy đủ thông tin, dẫn đến không có khả năng thực hiện các 

quyền giám sát đối với các hoạt động công vụ mà một trong số đó là việc giám 

sát thực hiện QTCTT. 

3.3.3. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và sự tuân thủ pháp 

luật về quyền tiếp cận thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 

3.3.3.1. Trách nhiệm công khai, minh bạch 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch, trừ nội dung 

thuộc bí mật nhà nước và những nội dung khác theo quy định. 

3.3.3.2. Trách nhiệm giải trình 

Khi có yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải giải trình về quyết 
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định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp bị tác động trực tiếp 

bởi quyết định, hành vi đó. 

3.3.3.3. Trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện 

đồng đều giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số cơ quan, đơn vị chưa 

thực hiện nghiêm túc Quy chế, chưa thực hiện việc tổ chức hợp báo định kỳ, 

chưa tận dụng được Cổng thông tin điện tử trong việc cung cấp thông tin cho 

báo chí.  

3.3.4. Nhận thức chung của người dân về quyền tiếp cận thông tin 

Vấn đề nhận thức của người dân hiện nay đối với quyền về được yêu cầu 

cung cấp, tìm kiếm thông tin còn nhiều bất cập, chưa đầy đủ, nên nhiều khi 

quyền này không được thực hiện một cách đầy đủ trên thực tế. 

3.4. Đánh giá việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin trong quản lý 

hành chính nhà nước 

3.4.1. Những mặt đã đạt được 

Pháp luật hiện nay đã quy định đầy đủ các hình thức công khai, tiếp cận 

thông tin trong Luật Tiếp cận thông tin, Luật Phòng, chống tham nhũng, Pháp 

lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn,.. Các biện pháp bảo đảm QTCTT, 

xử lý vi phạm cũng được quy định đầy đủ, rõ ràng trong Luật Tiếp cận thông tin 

và các luật chuyên ngành khác. 

3.4.2. Một số tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quy định và việc thực hiện QTCTT 

của người dân trong QLHCNN vẫn còn những tồn tại, hạn chế, làm ảnh hưởng 

đến việc thực hiện các quyền khác cũng như hoạt động giám sát đối với cơ quan 

nhà nước của người dân. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Nhà nước là trung tâm quyền lực chính trị - là công cụ của Đảng để biến 

các chủ trương, đường lối thành hiện thực. Trong quá trình thực thi các hoạt 

động của mình, Nhà nước luôn thể hiện rõ vai trò là nhà tổ chức quản lý và liên 

tục có các hoạt động cung cấp thông tin đến người dân. Các cơ quan nhà nước 

nói cung và cơ quan QLHCNN nói riêng đã công khai thông tin rất nhiều trên 

phương tiện thông tin, đại chúng. Tuy nhiên, thông tin rất chậm chạp, tản mạn, 

đôi khi là trái chiều và ít có sự tổng hợp, bình luận, đánh giá và đưa ra kết luận 

vấn đề để người dân nắm vững thông tin được tiếp cận. 

Pháp luật hiện hành còn chưa xác định rõ được nguyên tắc thực hiện 

quyền và hạn chế quyền theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; thiếu các tiêu 

chí để xác định thông tin được tiếp cận và thông tin không được hoặc bị hạn chế 

tiếp cận, thiếu tiêu chí để phân loại thông tin. Trong nhiều lĩnh vực, thiếu các 

quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn thực hiện việc công bố công khai hoặc 
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cung cấp thông tin theo yêu cầu. Đặc biệt là thiếu cơ chế pháp lý để bảo vệ 

quyền và cơ chế bảo đảm việc thực thi QTCTT. 

Thực trạng quản lý, công khai và cung cấp thông tin tại các cơ quan nhà 

nước còn nhiều bất cập, chưa tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin 

một cách nhanh chóng và thuận tiện, nhất là việc tiếp cận các thông tin liên 

quan trực tiếp đến việc thực hiện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 

công dân. Việc giám sát thực thi QTCTT, xử lý các vi phạm về QTCTT và giải 

quyết khiếu nại, khiếu kiện về QTCTT trong QLHCNN của các chủ thể còn 

chưa đạt hiệu quả như mong muốn. 

Để thực hiện có hiệu quả QTCTT của người dân trong QLHCNN cần 

thiết phải hoàn thiện các quy định pháp luật và thực hiện có hiệu quả các quy 

định pháp luật về vấn đề này. Trong đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức của cán bộ, công chức và người dân đóng vai trò quan trọng. Để thực hiện 

có hiệu quả QTCTT, cơ sở pháp lý là chưa đủ, người dân cần biết mình có 

quyền này và biết trình tự, thủ tục tiếp cận thông tin hiệu quả. 

 

 

Chương 4 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG 

TIN TRONG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

 

4.1. Các quan điểm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong quản lý 

hành chính nhà nước 

4.1.1. Mở rộng tối đa giới hạn của quyền tiếp cận thông tin trong hoạt 

động quản lý hành chính nhà nước 

Các cơ quan QLHCNN cần phải có nghĩa vụ công khai toàn bộ thông tin 

mình nắm giữ, chỉ có thể bị hạn chế trong một vài trường hợp luật quy định và 

tương ứng, mọi công dân, tổ chức có tư cách pháp nhân đều có quyền tiếp nhận 

thông tin. Tất cả mọi công dân đang sinh sống trên lãnh thổ quốc gia, tổ chức có 

tư cách pháp nhân hoạt động trên lãnh thổ nước ta đều được hưởng quyền này. 

Nếu cơ quan QLHCNN từ chối cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực mình quản lý 

thì phải có trách nhiệm nêu rõ lý do của việc đó. 

4.1.1.1.  Nguồn lực về thể chế chính trị 

Tại Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã đề ra 10 phương 

hướng, giải pháp, trong đó có yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây là định hướng rất quan trọng và kịp 

thời của Đảng trong bối cảnh hiện nay của đất nước. 

4.1.1.2. Nguồn lực về điều kiện về kinh tế - xã hội đối với việc thực thi và 

bảo đảm quyền 

Bảo đảm QTCTT sẽ giúp cho các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí kinh 
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doanh và các rủi ro khi đầu tư, từ đó thu hút đầu tư và tạo công ăn việc làm 

nhiều hơn. 

4.1.1.3. Huy động các cơ chế dân sự thực hiện quyền tự do thông tin 

Có thể thấy sự phát triển của nhiều tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam 

trong thời gian qua đã thể hiện tính mở trong quan điểm của nhà nước đối với 

các nhóm này. 

4.1.1.4. Các hình thức huy động nguồn lực xã hội 

Cần thiết phải có cách nhìn mới về thực hiện xã hội hóa; về khái niệm, 

vai trò, phương thức hoạt động, tính công khai, minh bạch và sự quản lý của 

Nhà nước đối với hoạt động này; trên cơ sở đó tìm hiểu rõ hơn về cơ chế thực 

hiện xã hội hóa và pháp luật của một số nước và tổ chức quốc tế. 

4.1.2. Công khai, minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước 

Là một phương thức thực hiện quyền được thông tin của người dân, điều 

này đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải công khai những nội dung thông tin theo 

quy định của pháp luật. 

4.1.3. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ bảo đảm QTCTT trong 

quản lý hành chính nhà nước 

Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà 

nước và xây dựng chính phủ điện tử lấy người dân làm trọng tâm là mục tiêu 

trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng mức độ hài lòng của người 

dân và doanh nghiệp đối với Chính phủ. 

4.1.4. Kế thừa thành tựu về đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của các 

nước trên thế giới 

Các giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của các nước và tổ chức 

thế giới phải được kế thừa và vận dụng sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao 

nhất trong hệ thống các văn bản có quy định QTCTT ở Việt Nam. 

4.2. Các giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin trong quản lý 

hành chính nhà nước 

4.2.1. Hình thành môi trường phát triển dân chủ, công khai, minh bạch 

trong quản lý hành chính nhà nước 

QTCTT không phải là thứ quyền thời thượng, quyền quý tộc mà là một 

trong những quyền con người cơ bản của công dân. Người dân cần phải làm 

quen với nếp sống chủ động đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải đáp ứng các yêu 

cầu tìm kiếm thông tin phục vụ cho cuộc sống của mình chứ không thụ động, 

“mặc kệ” trước thông tin. 

4.2.2. Đổi mới công tác tổ chức thực hiện quyền tiếp cận thông tin của 

người dân trong quản lý hành chính nhà nước 

4.2.2.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin 

Việc xây dựng và ngày càng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất về công 

nghệ thông tin không chỉ góp phần vào hoàn thiện chương trình cải cách hành 

chính, xây dựng Chính phủ điện tử theo chủ trương của Việt Nam từ những 
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năm 2003 mà đây cũng chính là một mục tiêu đặt ra đối với yêu cầu nâng cao 

khả năng thực thi QTCTT của người dân. 

4.2.2.2. Xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng 

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cấp cơ sở là yêu cầu cơ 

bản và cấp bách nhằm đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, tạo ra nguồn động lực 

mới giúp phát huy nội lực ở cơ sở, đáp ứng đòi hỏi nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước. 

4.2.2.3. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người có thẩm quyền trong thực 

hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính 

nhà nước 

Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các 

cơ quan QLHCNN phụ thuộc rất nhiều vào ý thức trách nhiệm của người có 

thẩm quyền và các cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện. 

4.2.2.4. Quản lý nhà nước về quyền tiếp cận thông tin 

Để tăng cường tính trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong việc các cơ quan 

quản lý nhà nước giải quyết yêu cầu tiếp cận thông tin của người dân cần có các 

quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan cung cấp thông tin, cán bộ, 

công chức, viên chức giải quyết yêu cầu tiếp cận thông tin của người dân. 

4.2.3. Hoàn thiện bộ máy đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công 

dân trong quản lý hành chính nhà nước 

Việc bố trí đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp, tổng hợp tài liệu thông 

tin và ra quyết định cung cấp thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tùy từng 

điều kiện cụ thể và mức độ yêu cầu thông tin ở các cơ quan, các cơ quan nhà 

nước cần có một đơn vị hoặc một cán bộ chuyên trách thông tin để đảm bảo 

hiệu quả và trách nhiệm giải trình. 

4.2.4. Tăng cường cơ chế pháp lý bảo đảm việc thực hiện quyền tiếp 

cận thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 

4.2.4.1. Tăng cường pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước 

Thứ nhất, Công khai tất cả các nội dung hoạt động của cơ quan nhà nước 

trên tất cả các lĩnh vực, trừ những nội dung thuộc bí mật của cơ quan nhà nước. 

Thứ hai, hoàn thiện quy định về hình thức công khai theo hướng công 

khai tối đa các thông tin của cơ quan nhà nước, bảo đảm QTCTT của công dân. 

Thứ ba, bổ sung thêm quy định về công khai trong quá trình ban hành 

quyết định hành chính và thực hiện hành vi hành chính. 

4.2.4.2. Tăng cường pháp luật về trách nhiệm giải trình của các cơ quan 

nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

Thứ nhất, hoàn thiện quy định giải thích về trách nhiệm giải trình của cơ 

quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Thứ hai, cần có quy định phối hợp trong việc giải trình các nội dung liên 

quan đến nhiều cơ quan. 
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Thứ ba, cần bổ sung các chế tài khi vi phạm trách nhiệm giải trình. 

Thứ tư, cần mở rộng các quy định về giám sát đối với việc thực hiện trách 

nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao. 

4.2.4.3. Tăng cường giám sát đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người 

dân trong quản lý hành chính nhà nước 

Giám sát được thực hiện bởi nhiều chủ thể khác nhau. Để đảm bảo QTCTT 

của công dân trong QLHCNN được thực thi trên thực tế và có hiệu quả, cần tăng 

cường thực hiện các biện pháp giám sát như sau: giám sát của Đảng, giám sát 

trong hệ thống các cơ quan nhà nước, giám sát của các thiết chế dân sự. 

4.2.4.4. Cần có cơ chế giải quyết khiếu nại, khiếu kiện và chế tài xử lý các 

hành vi vi phạm liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của người dân 

Cần thành lập Cao ủy thông tin (như ở Canada) hoặc Ủy ban thông tin độc 

lập (như Nhật Bản) chuyên trách giám sát việc thực thi QTCTT của người dân. 

4.2.5. Nâng cao nhận thức của người dân đối với quyền tiếp cận thông 

tin trong quản lý hành chính nhà nước 

Thứ nhất, xem giáo dục, tuyên truyền pháp luật nói chung, giáo dục, 

tuyên truyền về QTCTT của công dân nói riêng, cần được thực hiện thường 

xuyên, sâu rộng đến tận người dân. 

Thứ hai, bảo đảm thực hiện QTCTT của công dân được thực hiện đầy đủ 

Thứ ba, cần thực hiện nghiêm túc những chế tài đối với người không thực 

hiện đúng những quy định về QTCTT. 

Thứ tư, đa dạng hóa các hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về QTCTT. 

Thứ năm, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với việc hướng dẫn, tư vấn 

cho người dân thực hiện QTCTT. 

4.2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin đối với quyền tiếp cận thông tin 

trong quản lý hành chính nhà nước 

Để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về hoạt động của bộ máy nhà 

nước và khắc phục sự thiếu cân đối về thông tin giữa các vùng, miền và các 

nhóm đối tượng, đặc biệt các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các 

khu vực khó khăn, các đối tượng là người khiếm thị, khiếm thính thì nhà nước 

cần chú trọng đến ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển các hệ thống cơ 

quan báo chí, truyền thông, có chính sách hỗ trợ cho các khu vực, đối tượng 

trên trong việc bảo đảm quyền của công dân. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo đảm QTCTT trong 

QLHCNN của cá nhân, tổ chức là những đòi hỏi khách quan từ quá trình toàn 

cầu hóa. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin cùng với các nguyên tắc xây 

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân là những 
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điều kiện cần thiết nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và giải quyết 

những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện QTCTT. Đây cũng là nền tảng quan 

trọng, tiền đề cho việc pháp điển hóa quyền này. Tăng cường pháp luật và 

những bảo đảm pháp lý cho việc thực hiện QTCTT của cá nhân, tổ chức trong 

QLHCNN phải được tiến hành một cách tổng thể cùng các cơ chế bảo đảm 

quyền con người và các quyền cơ bản khác của công dân, tổ chức với nhận thức 

của cả xã hội về vị trí, vai trò của QTCTT trong mối tương quan chặt chẽ với 

các quyền khác. 

Luật Tiếp cận thông tin đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 

01/07/2018, cần bắt tay xây dựng các hình thức cung cấp thông tin hiệu quả, 

thống nhất. Nâng cao nhận thức về trách nhiệm cung cấp thông tin cho cán bộ, 

công chức nhà nước và ý thức về quyền của công dân theo yêu cầu của luật. 

Cần đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và hỗ trợ tài chính để thực hiện 

quyền này trong thời gian sớm nhất sau khi ban hành luật, tránh để tình trạng 

luật bị treo với lý do chưa đủ điều kiện thi hành. 

Xây dựng Ủy ban thông tin nhằm giám sát việc thực hiện QTCTT và bảo 

đảm QTCTT được thực thi có hiệu quả trên thực tế. Nâng cao vai trò giám sát 

của các thiết chế nhà nước, tăng cường vai trò của các thiết chế dân sự; chú 

trọng vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống các cơ quan báo chí, truyền thông 

trong việc bảo đảm QTCTT nói chung và QTCTT trong QLHCNN nói riêng 

được thực thi có hiệu quả trên thực tế. Quy định cụ thể chế tài xử lý vi phạm 

QTCTT của công dân trong QLHCNN. 

 

 

KẾT LUẬN 
 

QTCTT nói chung và QTCTT trong QLHCNN nói riêng có lịch sử hình 

thành phát triển lâu đời và đang ngày càng được khẳng định ở các quốc gia trên 

thế giới. Luật pháp quốc tế đã có một hệ thống các quy định cho thấy đây là 

một quyền con người cơ bản đang ngày càng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận 

thức của các nhà nước và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. 

QTCTT trong QLHCNN của cá nhân, tổ chức là khái niệm được sử dụng 

để nói đến khả năng của cá nhân, tổ chức được tìm kiếm thông tin, tiếp nhận và 

phổ biến những thông tin do nhà nước đang nắm giữ nhằm thỏa mãn các nhu 

cầu trong cuộc sống của mình cũng như để bảo vệ và thực hiện các quyền năng 

khác đã được pháp luật ghi nhận. Ở mặt đối lập nhà nước phải có nghĩa vụ bảo 

đảm cho tất cả mọi người được tiếp cận các nguồn thông tin liên quan đến chức 

năng quản lý, điều hành nhà nước. 

QTCTT trong QLHCNN của cá nhân, tổ chức có vai trò rất quan trọng 

trong thời đại ngày nay, đảm bảo cho các hoạt động điều hành của nhà nước 

được công khai, minh bạch, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, góp 
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phần phát triển nền dân chủ của các quốc gia, xây dựng nhà nước pháp quyền 

và bảo vệ các quyền công dân khác. 

Nhà nước có vai trò quyết định và tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện 

QTCTT trong QLHCNN, vì chính các cơ quan nhà nước là chủ thể nắm giữ 

thông tin, là cơ quan đảm bảo cho những điều kiện thực hiện trong thực tế. 

Không có đảm bảo vật chất của nhà nước, các quyền con người nói chung, 

QTCTT trong QLHCNN nói riêng không được thực hiện trong thực tiễn. 

Ý thức pháp luật và năng lực thực hiện QTCTT của người dân, tổ chức, cán 

bộ nhà nước còn hạn chế, chưa theo sự phát triển của cuộc cách mạng thông tin. 

Những kiến nghị chính của tác giả về hoàn thiện bảo đảm QTCTT trong 

QLHCNN của của công dân ở nước ta hiện nay là: 

- Thứ nhất, cần ban hành Luật về bí mật nhà nước để thay thế Pháp lệnh 

Bảo vệ bí mật nhà nước hiện hành. 

- Thứ hai, cần ban hành Luật Bảo vệ quyền riêng tư để hạn chế nguy cơ 

các cơ quan nhà nước đang lưu giữ các thông tin cá nhân không được công khai 

những thông tin này. 

- Thứ ba, cần tiếp tục đầu tư cho việc đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và 

hỗ trợ tài chính để thực hiện QTCTT của công dân. Chẳng hạn như xây dựng hệ 

thống dữ liệu quốc gia về thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức. 

- Thứ tư, tăng cường công tác phổ biến, đào tạo cán bộ, công chức nhà 

nước về trách nhiệm cung cấp thông tin cho người dân. 

- Thứ năm, tăng cường các cơ chế tổ chức thực thi quyền cũng như cơ chế 

giám sát phù hợp để bảo đảm quyền. 

- Thứ sáu, xây dựng Ủy ban thông tin độc lập . 

- Thứ bảy, quy định cụ thể các chế tài xử lý vi phạm: chế tài kỷ luật, hành 

chính, hình sự và chế tài bồi thường trong trường hợp cố ý làm sai lệch thông 

tin cung cấp, không cung cấp thông tin gây thiệt hại cho người yêu cầu cung 

cấp thông tin. 
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