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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1653 /VHTT-PT 

V/v hướng dẫn tuyên truyền 

Luật tiếp cận thông tin trên hệ thống 

Đài Truyền thanh cơ sở 

Nha Trang, ngày 27 tháng 12 năm 2019 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 10150/UBND-TP ngày 20/12/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền 

Luật tiếp cận thông tin trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Thực hiện tuyên truyền theo nội dung bài tuyên truyền do Phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố biên tập (kèm theo Công văn này). 

2. Thời gian tuyên truyền: thường xuyên 03 lần/tuần, đợt cao điểm từ 

ngày 30/12/2019 đến ngày 15/01/2020. 

3. Báo cáo kết quả: đến ngày 16/01/2020, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo 

UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- Phòng Tư pháp (VBĐT) 

- Trang thông tin điện tử (Bình); 

- Trưởng phòng; 

- Phó Trưởng phòng (Tr);             

- Lưu: VT, Trâm.   

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

 Về việc tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở  

(kèm theo Công văn số 1653/VHTT-PT ngày 27/12/2019 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 

 

Luật tiếp cận thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06/4/2016, ngày 23/10/2018 

Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang xin trích đọc một số 

Điều cơ bản  của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định 13/2018/NĐ-CP phổ biến 

đến nhân dân trên địa bàn thành phố được biết, cụ thể như sau: 

A. Trích Luật Tiếp cận thông tin 

Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin 

1. Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực 

hiện quyền tiếp cận thông tin. 

2. Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ. 

3. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công 

dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

4. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường 

hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo 

đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

5. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm 

phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức 

hoặc của người khác. 

6. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống 

ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 

Điều 4. Chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

1. Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật 

này. 

2. Người mất năng lực hành vi dân sự thực hiện yêu cầu cung cấp thông 

tin thông qua người đại diện theo pháp luật. 
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Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thực hiện yêu cầu 

cung cấp thông tin thông qua người giám hộ. 

3. Người dưới 18 tuổi yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại 

diện theo pháp luật, trừ trường hợp luật về trẻ em và luật khác có quy định khác. 

Điều 5. Thông tin công dân được tiếp cận 

Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin 

không được tiếp cận quy định tại Điều 6 của Luật này; được tiếp cận có điều 

kiện đối với thông tin quy định tại Điều 7 của Luật này. 

Điều 6. Thông tin công dân không được tiếp cận 

1. Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung 

quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, 

kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật. 

Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp 

cận theo quy định của Luật này. 

2. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà 

nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, 

an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính 

mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; 

thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà 

nước soạn thảo cho công việc nội bộ. 

Điều 7. Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 

1. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường 

hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý. 

2. Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được 

tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật 

gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý. 

3. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan 

đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong 

trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định 

của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin 

1. Công dân có quyền: 

a) Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; 

b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông 

tin. 

2. Công dân có nghĩa vụ: 
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a) Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; 

b) Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp; 

c) Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc 

của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 

Điều 10. Cách thức tiếp cận thông tin 

Công dân được tiếp cận thông tin bằng các cách thức sau: 

1. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai; 

2. Yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin. 

Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp 

thông tin; hủy hoại thông tin; làm giả thông tin. 

2. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn kết, kích động bạo lực. 

3. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, 

uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

4. Cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu, người cung cấp thông tin. 

Điều 12. Chi phí tiếp cận thông tin 

1. Công dân được cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí, trừ trường 

hợp luật khác có quy định. 

2. Người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi phí thực tế để in, sao, 

chụp, gửi thông tin. 

B. Trích Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/10/2018 của Chính phủ 

Điều 2. Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở 

khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

1. Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp 

với các đối tượng, điều kiện khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: 

a) Thông qua Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan 

nhà nước (nếu có); 

b) Thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình trung ương, địa phương và 

các hệ thống truyền phát tin khác của địa phương; các chương trình phát thanh, 

truyền hình tiếng dân tộc và các phương tiện thông tin đại chúng khác tại địa 

phương; 

c) Xây dựng tài liệu chuyên đề, tờ rơi, ấn phẩm; trong trường hợp cần 

thiết và khả thi thì có thể được chuyển tải bằng ngôn ngữ dân tộc; 
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d) Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ 

thông tin cho công dân; chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cung cấp thông tin 

cho các khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn; 

đ) Lồng ghép hoạt động cung cấp thông tin trong các sự kiện văn hóa - 

chính trị của cơ quan, địa phương, trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, 

truyền thông các chính sách mới của các cơ quan nhà nước trên địa bàn; 

e) Tăng thời lượng truyền, phát bản tin đối với loại thông tin liên quan đến 

cơ chế, chính sách của người dân sinh sống tại khu vực biên giới, hải đảo, miền 

núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

2. Căn cứ vào loại thông tin, đối tượng cần cung cấp thông tin, cơ quan 

nhà nước trên địa bàn quyết định lựa chọn một hoặc các hình thức cung cấp 

thông tin công khai rộng rãi quy định tại khoản 1 Điều này hoặc các hình thức 

khác phù hợp với khả năng tiếp cận thông tin của công dân. 

3. Cơ quan cung cấp thông tin phải bảo đảm các hình thức cung cấp thông 

tin theo yêu cầu phù hợp với khả năng tiếp cận của người yêu cầu cung cấp 

thông tin và điều kiện thực tế của cơ quan; bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, 

giải thích cho người yêu cầu cung cấp thông tin; tăng cường cung cấp thông tin 

và tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin bằng hình ảnh, video và các 

phương tiện nghe, nhìn khác. 

4. Cơ quan nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc xây 

dựng hệ thống thông tin công cộng; nâng cấp, đầu tư các trang thiết bị chuyên 

dùng phục vụ cho hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước ở khu vực 

biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

theo quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật 

thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

1. Thông tin liên quan trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh 

doanh của người khuyết tật phải được kịp thời công bố công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng dưới các hình thức cung cấp thông tin thuận lợi 

cho người khuyết tật. 

2. Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước thiết lập Cổng thông tin 

điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan mình trong đó có cung cấp chức 

năng cơ bản để hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông cho việc tiếp cận thông tin đăng tải trên các Cổng thông tin điện tử, 

Trang thông tin điện tử. 

3. Cơ quan cung cấp thông tin bảo đảm các hình thức cung cấp thông tin 

phù hợp với khả năng tiếp cận của người yêu cầu cung cấp thông tin và điều 

kiện thực tế của cơ quan; bố trí thiết bị nghe, nhìn và các thiết bị phụ trợ phù 

hợp với dạng và mức độ khuyết tật của người yêu cầu cung cấp thông tin và phù 



6 

 

hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan mình; tạo điều kiện cho người yêu cầu 

cung cấp thông tin sử dụng các thiết bị nghe, nhìn, các thiết bị phụ trợ và các 

phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để tiếp cận thông tin theo yêu cầu. 

4. Cơ quan cung cấp thông tin bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải 

thích và giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền Phiếu, ký Phiếu 

yêu cầu cung cấp thông tin hoặc khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. 

5. Lồng ghép các kiến thức, kinh nghiệm cung cấp thông tin đối với người 

khuyết tật trong các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ 

chuyên môn cho bộ phận đầu mối và cán bộ, công chức đầu mối cung cấp thông tin 

của cơ quan. 

6. Ưu tiên cung cấp thông tin cho người khuyết tật theo quy định pháp 

luật về tiếp cận thông tin và pháp luật về người khuyết tật. 

Điều 4. Cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân thông qua tổ 

chức, đoàn thể, doanh nghiệp 

1. Việc yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn 

thể, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là tổ chức) được thực hiện trong trường 

hợp nhiều người trong tổ chức có cùng yêu cầu tiếp cận đối với thông tin giống 

nhau. Tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm cử người đại diện để 

thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin. 

2. Người đại diện có trách nhiệm lập Danh sách những người có cùng yêu 

cầu cung cấp thông tin giống nhau, gửi Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin kèm 

theo Danh sách những người yêu cầu đến cơ quan có trách nhiệm cung cấp 

thông tin và thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định. 

Danh sách những người yêu cầu cung cấp thông tin phải có đầy đủ các nội 

dung sau: Họ, tên; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu và lý do, mục đích của từng người yêu cầu. 

3. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân thông 

qua tổ chức được thực hiện theo quy định tại Chương III Luật tiếp cận thông tin. 

---Hết--- 
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