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TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN 

  

Trình bày về ảnh hưởng của TPP đến quyền tiếp cận thông tin của người dân ở Việt Nam, 

TS. Lê Thị Hồng Nhung tập trung phân tích dự luật tiếp cận thông tin vừa được Quốc hội 

đưa ra thảo luận ngày 24/03/2016 và dự kiến thông qua vào ngày 06/04/2016. Trong đó, 

các nội dung chính bao gồm: Quyền tiếp cận thông tin và dự luật tiếp cận thông tin; Sự 

cần thiết về quy định minh bạch trong TPP; và Một số tác động cơ bản của TPP đối với 

dự luật tiếp cận thông tin. 

TS. Nhung cho rằng quyền con người gắn liền với những nhu cầu của con người thể hiện 

qua tháp nhu cầu của Maslow với 5 nấc thang nhu cầu: sinh lý (ăn, mặc, ở), an toàn, xã 

hội, tôn trọng, tự thể hiện. Gắn với mỗi nấc thang này, con người cần những thông tin cần 

thiết để đảm bảo đạt được nhu cầu của mình trong suốt quá trình phát triển và tồn tại. 

Theo cách hiểu thông thường, quyền tiếp cận thông tin là quyền của người dân được tiếp 

                                                 
1 Khoa Luật, Trường Đại học Mở TPHCM 
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Hình 1: Khung cảnh tọa đàm buổi tọa đàm 

cận các thông tin do Nhà nước, cá nhân, cơ quan, tổ chức nắm giữ nhằm thỏa mãn các 

nhu cầu hợp pháp của mình cũng như để thực hiện các quyền năng khác đã được pháp 

luật ghi nhận. Đến nay, đã có hơn 100 quốc gia ban hành luật về quyền tiếp cận thông tin. 

Văn bản pháp lý đầu tiên trên thế giới quy định về quyền tiếp cận thông tin là Luật tự do 

báo chí năm 1766 của Thụy Điển, trong đó cho phép công dân có quyền tiếp cận thông 

tin của nhà nước nhằm đảm bảo người dân có thể chống lại sự lạm quyền của nhà nước. 

Nhưng ngày nay, thông tin được tiếp cận không chỉ là những thông tin nắm giữ bởi nhà 

nước mà còn bao gồm thông tin của các cá nhân, tổ chức, chẳng hạn như các thông tin về 

môi trường, thông tin trên thị trường chứng khoán. 

 

 

Quyền tiếp cận thông tin có những đặc tính cơ bản của quyền con người, được ghi nhận 

trong những văn bản pháp lý quốc tế quan trọng về quyền con người như Công ước quốc 

tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966. Các đặc điểm cơ bản bao gồm: tính phổ biến, 

tính đặc thù, tính không thể tước đoạt, tính không thể phân chia và tính liên hệ phụ thuộc 

lẫn nhau giữa các quyền con người. Bên cạnh đó, quyền tiếp cận thông tin cũng có những 
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đặc thù riêng trong đó đặc trưng nhất là tính không tuyệt đối (nghĩa là có những giới hạn 

về tiếp cận thông tin), ngoài ra là tính bảo đảm, tính phụ thuộc, tính kịp thời và tính đa 

dạng. Tính kịp thời, tính mới là rất quan trọng vì nếu thông tin không giúp bồi đắp thêm 

hiểu biết của con người thì sẽ không có giá trị. 

Dự thảo luật tiếp cận thông tin được bắt đầu soạn thảo từ năm 2008, đã qua 6 lần chỉnh 

sửa chính thức2 và hơn 20 phiên bản không chính thức, nhưng đến nay vẫn chưa được 

thông qua. Điều này cho thấy sự lúng túng trong quá trình soạn thảo và thống nhất các 

quy định pháp luật của cơ quan nhà nước. Theo TS. Nhung, nguyên nhân không phải do 

vấn đề khoa học vì đã có rất nhiều nghiên cứu trong nước về luật tiếp cận thông tin được 

thực hiện, bao gồm các luận án tiến sĩ, thạc sĩ và nghiên cứu khoa học. Lý do của sự 

chậm trễ thông qua có thể do người dân và nhà nước chưa đủ quyết tâm chính trị để ban 

hành luật này, vì việc công nhận quyền của người dân sẽ đi đôi với trách nhiệm của nhà 

nước trong việc công khai thông tin và đảm bảo cho người dân được quyền tiếp cận các 

thông tin không chỉ của nhà nước mà còn của tư nhân. Ngoài ra, một số vấn đề quan 

trọng còn chưa được xác định thống nhất khi soạn thảo luật là: cơ quan nào có trách 

nhiệm trong việc công bố thông tin? những thông tin nào được xem là bí mật, người dân 

không được quyền tiếp cận? cơ chế nào để giám sát, bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của 

người dân? Dự luật này có thể được thông qua trong tháng 4/2016, dù các quy định chưa 

thực sự hoàn thiện nhưng đây sẽ là một bước tiến lớn của pháp luật Việt Nam, thể hiện 

được sự tôn trọng của Việt Nam trước các hiệp ước quốc tế. 

Bàn về sự cần thiết quy định về minh bạch trong TPP, có 3 lý do chính để TPP cần quy 

định về tiếp cận thông tin là: (i) Bảo đảm cách hiểu thống nhất giữa các thành viên trong 

diễn đàn TPP vì quyền tiếp cận thông tin không chỉ có tính phổ quát mà có những tính 

đặc thù, có thể sẽ tồn tại những cách hiểu không đồng nhất giữa các thành viên; (ii) Hạn 

chế tình trạng bất đối xứng thông tin nhằm bảo đảm bình đẳng trong các quan hệ kinh tế; 

(iii) Giúp đảm bảo khả năng dự đoán của pháp luật. Các quy định minh bạch sẽ hướng 

                                                 
2 Có 6 bản dự thảo được công bố chính thức trên website của Quốc hội 
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đến yêu cầu nhà nước công bố trước các dự thảo luật, dự thảo văn bản chính sách và lắng 

nghe góp ý của các chủ thể liên quan. Nhờ đó, các doanh nghiệp có thể dự báo được sự 

thay đổi của chính sách và có sự chuẩn bị để ngăn ngừa rủi ro trong kinh doanh. Hiện 

nay, ở Việt Nam, việc tham vấn doanh nghiệp đã được thực hiện thường xuyên, giúp 

doanh nghiệp tham gia vào quá trình hình thành chính sách, pháp luật và tạo điều kiện 

cho nhà nước tập trung vào nhiệm vụ quản lý.  

Khi phân tích tác động của TPP đối với dự luật tiếp cận thông tin, TS. Nhung nhận định 

rằng các quy định của TPP dễ tiếp cận hơn so với WTO, tương đối hoàn thiện và có tính 

logic cao, bao gồm nhiều nội dung mà pháp luật Việt Nam chưa đề cập đến. TPP quy 

định về quyền tiếp cận thông tin ở 6 khía cạnh chính là: các loại văn bản công khai, hình 

thức công khai, thủ tục công khai thông tin, giới hạn về quyền tiếp cận thông tin, cơ chế 

giám sát và bảo vệ quyền tiếp cận thông tin, và cơ chế phản hồi thông tin. 

Thứ nhất, các loại văn bản TPP bắt buộc các nước thành viên phải công khai là đạo luật, 

quy định, thủ tục và quyết định hành chính có giá trị áp dụng chung liên quan đến bất kỳ 

vấn đề nào quy định tại TPP. Điểm lưu ý là các quyết định hành chính có giá trị áp dụng 

chung bao gồm các văn bản hướng dẫn ngành mà các Bộ trả lời cho các cá nhân, tổ chức 

trong việc giải thích, áp dụng các quy định pháp luật cụ thể. Quy định này mở ra cơ hội 

cho Việt Nam xem xét lại quan niệm truyền thống của Việt Nam về các văn bản quy 

phạm pháp luật, chỉ cần là những văn bản có giá trị áp dụng chung thì phải công khai cho 

người dân. Các thành viên cần công khai các dự thảo văn bản bao gồm việc công bố 

trước các biện pháp được đề xuất trong các đạo luật, quy định, thủ tục và quyết định hành 

chính áp dụng. Ngoài ra, TPP cũng khuyến khích các nước thành viên nên đính kèm các 

bản dự thảo là các văn bản giải trình giải thích về mục đích và lý do cho các quy định 

được đề xuất, bao gồm cả các báo cáo đánh giá tác động của luật (RIA). Đây là một điểm 

mới, hữu dụng từ TPP, các văn bản này sẽ giúp công dân hiểu được lý do chính đáng của 

dự luật, tạo cho những người quan tâm và các bên cơ hội để góp ý cho các dự thảo luật. 

WTO và TPP đã có tác động khá lớn đến luật tiếp cận thông tin và đẩy nhanh tiến trình 
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thông qua dự thảo luật này. Những dự thảo Luật tiếp cận thông tin được soạn thảo từ thời 

điểm tháng 1/2016 đã có sự tiếp thu đáng kể từ các quy định của WTO và TPP về những 

văn bản bắt buộc công khai.  

Thứ hai, hình thức công khai thông tin mà TPP đề xuất đối với văn bản bắt buộc phải 

công khai là “công bố kịp thời các quy định trên một trang thông tin điện tử chính thức 

hoặc một tạp chí chính thức lưu hành quốc gia” [Điểm a, Khoản 5, Điều 26.2 TPP], và 

đối với văn bản khuyến nghị công khai là “công khai các quy định được đề xuất trên 

một tạp chí chính thức, hoặc trên một trang web chính thức, tốt nhất là trực tuyến và hợp 

nhất thành một cổng duy nhất” [Điểm a, Khoản 4, Điều 26.2 TPP]. Việt Nam về cơ bản 

đáp ứng quy định của TPP, đã có trang thông tin của quốc hội và chính phủ đăng tải các 

dự thảo luật và văn bản chính thức, đăng công báo với các văn bản pháp luật trước khi có 

hiệu lực. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa có điều luật nào quy định hình thức công khai 

các văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung.  

Thứ ba về thủ tục công khai, TPP yêu cầu các nước thành viên phải công bố kịp thời các 

văn bản bắt buộc công khai. “Kịp thời” là khoảng thời gian đủ để các chủ thể quan tâm 

và chủ thể bị tác động có thể làm quen với các quy định này. Thông thường, Việt Nam 

công bố các văn bản quy phạm pháp luật khoảng 6 tháng trước khi có hiệu lực, đủ để các 

chủ thể liên quan tìm hiểu và làm quen, tương đối tương thích với TPP. Đối với văn bản 

khuyến khích công khai, theo TPP, quốc gia nên cố gắng công khai các quy định được 

đề xuất ít nhất 60 ngày trước ngày các ý kiến được xác định và trong một khoảng thời 

gian phù hợp để các chủ thể quan tâm có thể đủ thời gian phân tích, xây dựng và trình 

bày ý kiến đánh giá về các quy định được đề xuất. Việt Nam hiện cũng quy định công 

khai các dự thảo văn bản và tờ trình trên cổng thông tin điện tử ít nhất 60 ngày trước khi 

quyết định ban hành, gần như tương thích hoàn toàn với yêu cầu của TPP.  

Thứ tư, Điều 29.7 TPP xác định nguyên tắc chung về giới hạn quyền tiếp cận thông tin là: 

không quy định nào của hiệp định này được hiểu là yêu cầu một bên cung cấp hoặc cho 

phép tiếp cận các thông tin mà việc tiết lộ các thông tin đó sẽ đi ngược lại pháp luật trong 
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nước của bên đó hoặc ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật hoặc đi ngược lại lợi ích 

công cộng, hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích thương mại hợp pháp của các doanh 

nghiệp, công cộng hoặc tư nhân. Như vậy, TPP cho phép mỗi quốc gia được lựa chọn 

khác nhau trong quy định về giới hạn quyền tiếp cận thông tin theo pháp luật của mình. 

Tuy nhiên, điều này phải dựa trên thông lệ quốc tế, mỗi quốc gia không thể tự đưa ra các 

giới hạn phi lý. Trong Công ước về quyền dân sự, chính trị, quyền tiếp cận thông tin chỉ 

có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu tôn trọng những quyền tự do, thanh danh của 

người khác và an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý. Trong 

Hiến pháp Việt Nam 2013, các giới hạn quyền con người chỉ có thể bị hạn chế theo quy 

định của luật “vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã 

hội, sức khỏe cộng đồng” và “lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của 

người khác”. Như vậy, các quy định của Việt Nam là tương thích với thông lệ quốc tế. 

Thứ năm về cơ chế giám sát và bảo vệ quyền tiếp cận thông tin. Cơ chế giám sát bao gồm 

rà soát và chỉnh sửa lại các quyết định hành chính cuối cùng liên quan đến bất kì vấn đề 

nào thuộc phạm vi Hiệp định TPP. Cơ chế bảo vệ yêu cầu thành lập cơ quan tài phán đối 

với các vi phạm quyền tiếp cận thông tin, các cơ quan xét xử sẽ phải công bằng và độc 

lập với các cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thực thi hành chính. Trong dự 

thảo Luật về tiếp cận thông tin của Việt Nam, việc giám sát bảo đảm thực hiện quyền tiếp 

cận thông tin thuộc trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức thành viên. Những cơ quan này không hoàn toàn độc lập và không 

đủ năng lực để thực hiện yêu cầu giám sát của TPP.  

Ngay từ khi soạn thảo dự luật đầu tiên, Bộ Tư pháp đã đưa ra hai cơ chế giám sát để 

Quốc hội lựa chọn, đó là: thành lập ủy ban thông tin hoặc thành lập Ombudsman. Bộ Tư 

pháp nghiêng về phía thành lập Ủy ban thông tin độc lập với Quốc hội, thực hiện vai trò 

giám sát việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân. Ủy ban sẽ tiếp nhận các 

khiếu nại liên quan đến quyền tiếp cận thông tin và thực hiện điều tra, đưa ra các phán 

quyết hiệu quả nhờ vào tính độc lập của mình. Bên cạnh đó, TS. Nhung cho rằng cần có 
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cơ chế tài phán đối với các xâm phạm về quyền tiếp cận thông tin. Các cơ chế tòa án hiện 

nay ở Việt Nam dựa trên tố tụng hành chính, dân sự và hình sự. Các cơ chế này đều 

không hiệu quả, nhiều vụ kiện kéo dài từ 2 đến 10 năm mới giải quyết được tranh chấp, 

dẫn đến giá trị và tính mới của thông tin bị mất, không đảm bảo quyền lợi trong tiếp cận 

thông tin cho người dân. Như vậy, rất cần thiết thành lập một ủy ban thông tin không chỉ 

để giám sát việc cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước cho người dân mà còn để 

hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin đồng thời là cơ chế tư vấn, hỗ trợ khiếu nại, khởi 

kiện hợp lý và nhanh nhất cho người dân. 

Thứ sáu, về cơ chế phản hồi thông tin, TPP xác định một chủ thể trong một quan hệ hành 

chính cụ thể sẽ có hai quyền: (1) Quyền được giải thích về quy trình thủ tục hành chính 

sẽ áp dụng và các quyền hợp pháp của mình; (2) Quyền được trao cơ hội để trình bày 

trước khi cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp hành chính cụ thể. Dự luật tiếp 

cận thông tin chưa đề cập đến cơ chế phản hồi thông tin, do đó cần phải bổ sung trong 

thời gian tới.  

Về phạm vi tác động, TPP chỉ quy định tác động tới các thông tin do nhà nước nắm giữ, 

cụ thể là các quy định về chính sách có liên quan đến các vấn đề được quy định trong 

TPP. Dù phạm vi hẹp như vậy nhưng các quy định này đã có tác động lớn trong thay đổi 

tư duy pháp lý của Việt Nam về nguồn luật, về quy định văn bản quy phạm pháp luật. 

TPP đã giúp ghi nhận một nguyên tắc chung trong quyền tiếp cận thông tin của Việt Nam 

là các thủ tục hành chính có giá trị áp dụng chung đều phải được công khai rộng rãi một 

cách chủ động cho người dân, người dân không phải tự đi tìm kiếm hay yêu cầu. Hơn 

nữa, ở một mặt nào đó, TPP cũng có tác động đẩy nhanh tiến độ thông qua dự luật này. 

Nhìn chung, các quy định của TPP mang tính toàn diện khá cao xét về góc độ bảo đảm 

thực hiện quyền, thể hiện tư duy pháp lý của những quốc gia phát triển. Mặc dù chỉ với 

rất ít các điều luật cơ bản, TPP đã bao quát gần như đầy đủ khung pháp lý cho quyền tiếp 

cận thông tin, góp thêm một động lực mới cho Việt Nam trong tiến trình minh bạch thể 

chế. Những điểm chưa tương thích của pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như dự luật 
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tiếp cận thông tin chắc chắn sẽ được chỉnh sửa trong tương lai khi Việt Nam đứng trước 

trách nhiệm thực hiện các cam kết trong TPP. Qua đó, quyền của người dân về tiếp cận 

thông tin sẽ được mở rộng, nhà nước trở nên minh bạch hơn và với sự góp ý của người 

dân, hiệu quả quản lý sẽ được nâng cao. Cuối cùng, một vấn đề được gợi mở để những 

nhà nghiên cứu luật cùng tìm hiểu là sự phù hợp của các khái niệm về văn bản quy phạm 

pháp luật và nguồn luật của Việt Nam hiện nay. 

 

THẢO LUẬN  

Mở đầu phần thảo luận, khách mời đặt vấn đề rằng thực tế cho thấy sự thiếu thông tin về 

những văn bản hành chính như vậy thường đặt các doanh nghiệp đứng trước những rủi ro 

bị xử phạt lớn do vi phạm hành chính, khiến các doanh nghiệp có xu hướng buộc phải tìm 

cách hối lộ để giảm thiệt hại. Vậy, với quy định về công khai các văn bản hành chính có 

giá trị áp dụng chung, chúng ta có thể hy vọng tình trạng tham nhũng sẽ giảm hay không? 

Theo TS. Nhung, tham nhũng và minh bạch là hai vấn đề quan hệ mật thiết. Trước khi có 

luật về tiếp cận thông tin, chúng ta thường tìm hiểu các quy định này qua luật phòng 

chống tham nhũng. Hiện tại, thông tin không minh bạch, các quy định và chính sách được 

ban hành thường ảnh hưởng đến những lợi ích mâu thuẫn nhau giữa các nhóm lợi ích, khi 

đó nhóm nào yếu thế hơn sẽ chịu thiệt thòi. Trong trường hợp thông tin minh bạch, quá 

trình soạn thảo sẽ nhận được nhiều sự góp ý từ các bên liên quan, đảm bảo chính sách 

được xây dựng hiệu quả, đem lại lợi ích hài hòa cho các bên. Qua đó, triệt tiêu khả năng 

tham nhũng của các cán bộ quản lý nhằm đem lại lợi ích cho một bên nào đó trong khi 

gây thiệt hại cho những bên còn lại. TPP không quy định cơ chế khởi kiện dành cho các 

vấn đề tiếp cận thông tin nên những doanh nghiệp nước ngoài không thể khởi kiện khi bị 

thiệt hại do nhà nước không công khai thông tin. Tuy nhiên, nếu Việt Nam muốn phát 

triển và thu hút vốn đầu tư nước ngoài thì rõ ràng cần phải thực hiện minh bạch thông tin. 

Đây là những tác động mềm buộc Việt Nam phải xây dựng thể chế minh bạch và hoàn 

thiện luật tiếp cận thông tin. 
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Hình 2: Khung cảnh tọa đàm buổi tọa đàm 

 

 

Có thể nói điểm sáng của TPP đối với quyền tiếp cận thông tin của người dân là Việt 

Nam phải công khai những văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung. Nhưng thế nào 

là một văn bản hành chính “có giá trị áp dụng chung”? TS. Nhung cho biết, Điều 26.4 

TPP quy định “áp dụng chung” là các văn bản hành chính có giá trị ở cấp trung ương, 

ngoài ra không có một văn bản nào chỉ rõ nội hàm thể nào là quyết định hành chính có 

giá trị áp dụng chung. Chúng ta có thể hiểu đó là những văn bản mà các cơ quan nhà 

nước dựa vào đó để giải quyết các vấn đề của người dân một cách rộng rãi. Một khách 

mời khác bổ sung rằng “áp dụng chung” ở đây có thể được hiểu là những quy định áp 

dụng không chỉ cho một người, một trường hợp cụ thể, chẳng hạn các công văn giải thích 

của cơ quan thuế cho một trường hợp cụ thể cũng được sử dụng để áp dụng cho các 

trường hợp tương tự khác. TS. Nhung hoàn toàn đồng ý với cách giải thích này. 

Với quan điểm cho rằng trong xã hội chưa phát triển, càng bí mật thông tin thì tin đồn 

càng nhiều, một khách mời cho rằng vấn đề tiếp cận thông tin không chỉ ở khía cạnh các 

văn bản mà còn về quan điểm. Chẳng hạn người dân muốn biết và phải được quyền biết 

quan điểm của nhà nước như thế nào khi không kiện Trung Quốc ra tòa án về việc xâm 

phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Cơ chế giám sát nào có thể đảm bảo cho 
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quyền tiếp cận thông tin của người dân được thực hiện đẩy đủ? TS. Nhung cho rằng 

quyền về tiếp cận thông tin đã được quy định trong Hiến pháp, nhưng có thực hiện được, 

đảm bảo được quyền lợi cho người dân trên thực tế hay không thì phải dựa vào các cơ 

chế giám sát, bao gồm cơ chế giám sát của nhà nước và cơ chế giám sát của xã hội. Giám 

sát của nhà nước là nghĩa vụ, được quy định cụ thể trong luật, còn cơ chế giám sát của 

người dân, xã hội không phải là nghĩa vụ bắt buộc đối với người dân. Người dân có thể 

đưa ra các giám sát bằng cách đưa thông tin ra báo chí, hay tố cáo, khiếu kiện tại tòa án 

hành chính, dân sự.  

Trong quy định của TPP, các dự thảo, tờ trình ban hành luật phải được công khai. Nhưng 

theo khách mời, tại Việt Nam cho dù có thực hiện quy định này thì cũng không hiệu quả. 

Vì thực tế, các dự thảo luật hiện cũng được tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ rất nhiều đơn 

vị ở các cấp. Nhưng kết quả ban hành luật cho thấy hầu như không có sự ghi nhận những 

ý kiến đóng góp này, nghĩa là việc lấy ý kiến chỉ mang tính hình thức. Như vậy, quyền 

tiếp cận thông tin cũng không thể giúp nâng cao chất lượng lập pháp và bảo đảm quyền 

lợi của người dân, hạn chế tình trạng tham nhũng. Theo TS. Nhung, cho dù luật được ban 

hành thì kết quả thực thi còn phụ thuộc vào quyết tâm chính trị của cơ quan nhà nước và 

người dân. Thực tế vẫn còn những mảng tối trong quá trình ban hành chính sách vì về 

mặt lý luận và thực tiễn, chúng ta chưa phân định được vai trò của Đảng và Nhà nước. 

Điển hình như Luật tiếp cận thông tin phải mất tới 8 năm để soạn thảo và các quy định 

được thay đổi liên tục, thậm chí điều chỉnh ngược nhau trong suốt quá trình soạn thảo.  

Khách mời khác nhận định rằng đọc nội dung toàn văn hiệp định của TPP có thể thấy quy 

định rải rác về quyền tiếp cận thông tin và về sự tham gia của người dân trong các vấn đề 

khác nhau như về chống tham nhũng hay bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, dường như chế 

tài của TPP để đảm bảo các quyền lợi của người dân vẫn còn yếu, nếu chính quyền các 

nước không thực thi các quy định này thì sẽ bị xử lý ra sao? TS. Nhung cho biết Điều 

29.7 của TPP có ghi rõ những quyền này sẽ phải được thể chế thành luật, tức là phải xây 

dựng xã hội pháp quyền và không trái với những quy định pháp luật của quốc gia.  
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Một khách mời muốn biết Việt Nam đã có báo cáo nào đánh giá hiệu quả tác động của 

TPP đến quyền tiếp cận thông tin của người dân hay chưa? Làm sao để chúng ta có thể 

kiểm tra được rằng các văn bản hành chính áp dụng chung có được công khai hết hay 

không? Theo TS. Nhung muốn đánh giá tác động thì cần có các tiêu chí cụ thể, đặc biệt là 

đánh giá tác động của luật vì có rất nhiều biến số khác nhau, do đó rất khó thực hiện. 

Năm 2011, với sự tài trợ lớn của các tổ chức quốc tế thì Việt Nam cũng chỉ tổ chức đánh 

giá được quyền tiếp cận thông tin của người dân ở 7 tỉnh trên cả nước. Hiện tại, dự luật 

đã quy định những thông tin bắt buộc công khai trong đó có các quy định hành chính có 

giá trị áp dụng chung nhưng chưa có quy định cụ thể về thủ tục và hình thức công khai. 

Theo truyền thống pháp luật của Việt Nam, những vấn đề này có thể sẽ được quy định 

trong các nghị định, thông tư hướng dẫn của chính phủ.  

Thứ sáu, ngày 25 tháng 03 năm 2016 

                            Thư ký Seminar  

Doãn Thị Thanh Thủy 


