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Phân loại Luật 
 

Dưới đây là một số điểm mới cơ bản của Luật tiếp cận thông tin. 

Một là, về chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin: Luật quy định chủ thể 

thực hiện quyền tiếp cận thông tin là công dân. Đối với người mất năng lực hành vi 

dân sự sẽ thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp 

luật; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thực hiện yêu cầu cung 

cấp thông tin thông qua người giám hộ; 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. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam sẽ chỉ được cung cấp 

những thông tin có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ. 

       Hai là, chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin: Luật quy định cơ quan nhà 

nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra trừ trường hợp thông tin công 

dân không được phép tiếp cận. Đối với trường hợp thông tin công dân được tiếp cận 

có điều kiện thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định. Riêng đối với 

Ủy ban nhân dân cấp xã thì bên cạnh cung cấp thông tin do mình tạo ra còn cung 

cấp thông tin do mình nhận được. 

       Ba là, về cách thức tiếp cận thông tin: Luật quy định công dân được tiếp cận 

thông tin bằng hai cách thức bao gồm i) Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà 

nước công khai và ii) Yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông thông tin.  

       Bốn là, về các hành vi bị nghiêm cấm: Luật quy định cấm các hành vi: (i) Cố 

ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp thông tin; hủy 
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hoại thông tin; làm giả thông tin ; (ii) 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 ; (iii) 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 

; (iv) Cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu, người cung cấp thông tin.  

       Năm là, về phạm vi thông tin được tiếp cận: Luật quy định công dân được tiếp 

cận tất cả thông tin của có quan nhà nước theo quy định của Luật này, trừ thông tin 

công dân không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. 

       Sáu là, về trình tự, thủ tục yêu cầu tiếp cận thông tin: Theo quy định của Luật, 

tùy từng trường hợp cụ thể mà tuân thủ trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin, 

cụ thể là: 

Trường hợp cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin: đối 

với thông tin đơn giản, có sẵn thì có thể cung cấp ngay; đối với thông tin phức tạp, 

cần tập hợp từ các bộ phận của cơ quan đó hoặc phải có ý kiến của cơ quan khác thì 

chậm nhất là 10 ngày làm việc; trường hợp cần gia hạn tìm kiếm thì tối đa không 

quá 10 ngày làm việc. Người yêu cầu cung cấp thông tin được trực tiếp đọc, xem, 

nghe, ghi chép, sau chép, chụp tài liệu.  

       Trường hợp cung cấp thông tin qua mạng điện tử: đối với thông tin đơn giản, có 

sẵn thì chậm nhất là 03 ngày làm việc; đối với thông tin phức tạp, cần tập hợp từ các 

bộ phận của cơ quan đó hoặc phải có ý kiến của cơ quan khác thì chậm nhất là 15 

ngày làm việc; trường hợp cần gia hạn thì tối đa không quá 15 ngày làm việc. 

       Trường hợp cung cấp thông tin thông qua dịch vụ bưu chính, fax: đối với thông 

tin đơn giản, có sẵn thì chậm nhất là 05 ngày làm việc; đối với thông tin phức tạp, 

cần tập hợp từ các bộ phận của cơ quan đó hoặc phải có ý kiến của cơ quan khác thì 

chậm nhất là 15 ngày làm việc; trường hợp cần gia hạn thì tối đa không quá 15 ngày 

làm việc.  

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên 

tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của 

cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

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. 
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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. 

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 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 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: 

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 
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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. 

CHƯƠNG II: CÔNG KHAI THÔNG TIN 

Điều 17. Thông tin phải được công khai 

1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận 

quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc 

của cơ quan nhà nước; 

b) Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với 

những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; 

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của 

Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà 

nước mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo 

đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành 

chính; 

d) Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả 

thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước; 

đ) Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 

nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán 

ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước; 

e) Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và 

nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản 

cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại 

quỹ; 

g) Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản 

lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, 
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dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên 

quan đến dự án, công trình trên địa bàn; 

h) Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình 

hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà 

nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà 

nước; 

i) Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi 

trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, 

sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động; 

k) Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của 

đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết 

các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành; 

l) Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, 

lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử 

dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương 

trình, đề tài khoa học; 

m) Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của 

Luật này; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà 

nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; 

n) Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; 

o) Thông tin về thuế, phí, lệ phí; 

p) Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật. 

Điều 18. Hình thức, thời điểm công khai thông tin 

1. Các hình thức công khai thông tin bao gồm: 

a) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, gtrang thông tin điện tử của cơ quan nhà 

nước; 

b) Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; 

c) Đăng Công báo; 

d) Niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác; 

đ) Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người 

phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; 
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e) Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm công khai 

thông tin xác định. 

Điều 19. Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện 

tử 

1. Trong các thông tin quy định tại Điều 17 của Luật này, các thông tin sau đây phải 

được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục 

hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước; 

b) Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với 

những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; 

c) Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả 

thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước; 

d) Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua 

sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay; 

đ) Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của 

cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử 

của cơ quan nhà nước, người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; 

e) Báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; thông tin 

về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học; 

g) Danh mục thông tin phải được công khai, trong đó phải nêu rõ địa chỉ, hình thức, 

thời điểm, thời hạn công khai đối với từng loại thông tin; 

h) Các thông tin nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; 

i) Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải đăng trên cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử. 

2. Việc công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tại 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện theo kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Luật 

này có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu đã được nhập vào danh mục và phải xếp 

loại theo cách thức, hình thức tạo thuận lợi cho việc bảo đảm quyền tiếp cận thông 

tin của công dân; bảo đảm thông tin có thể được lưu trữ điện tử, phải được số hóa 

trong một thời hạn thích hợp và được để mở cho mọi người tiếp cận; đồng thời, phải 
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kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập dễ dàng từ các hệ thống 

khác nhau. 

4. Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải được 

liên kết, tích hợp với cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan trực 

thuộc để cập nhật thông tin, tạo thuận lợi cho công dân trong việc tìm kiếm, khai 

thác thông tin. 

5. Ngoài các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào điều kiện thực tế, 

cơ quan nhà nước chủ động đăng tải thông tin khác do mình tạo ra trên trang thông 

tin điện tử, cổng thông tin điện tử. 

6. Trường hợp cơ quan nhà nước chưa có cổng thông tin điện tử và trang thông tin 

điện tử, căn cứ vào điều kiện thực tế, có trách nhiệm công khai thông tin quy định 

tại khoản 1 Điều này bằng hình thức thích hợp khác. 

Điều 20. Công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng 

1. Cơ quan nhà nước cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, 

kịp thời cho cơ quan thông tin đại chúng những thông tin theo quy định của pháp 

luật phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Việc đăng, phát thông tin trên báo chí thực hiện theo quy định của pháp luật về 

báo chí. Khi đăng, phát thông tin, cơ quan thông tin đại chúng phải bảo đảm tính đầy 

đủ, chính xác, kịp thời của thông tin. 

Điều 21. Đăng Công báo, niêm yết 

1. Việc công khai thông tin bằng hình thức đăng Công báo, niêm yết được thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với những thông tin được công khai bằng hình thức niêm yết mà pháp luật 

chưa quy định cụ thể về địa điểm, thời hạn niêm yết thì phải được niêm yết tại trụ 

sở cơ quan nhà nước hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng trong thời hạn ít nhất là 30 

ngày. 

Điều 22. Xử lý thông tin công khai không chính xác 

1. Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra và đã được công khai không chính 

xác thì cơ quan đó có trách nhiệm kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được 

đính chính. 

2. Trường hợp phát hiện thông tin do cơ quan khác tạo ra nhưng do mình công khai 

không chính xác thì cơ quan đã công khai thông tin có trách nhiệm kịp thời đính 

chính, công khai thông tin đã được đính chính. 
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3. Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra nhưng được cơ quan khác công 

khai không chính xác thì cơ quan tạo ra thông tin có trách nhiệm yêu cầu cơ quan đã 

công khai thông tin kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính. 

4. Trường hợp công dân cho rằng thông tin công khai không chính xác thì kiến nghị 

với cơ quan đã công khai thông tin đó. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được 

kiến nghị, cơ quan đó có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của thông tin và trả lời 

cho công dân; trường hợp xác định thông tin công khai không chính xác thì phải kịp 

thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính. 

5. Thông tin công khai không chính xác bằng hình thức nào thì phải được đính chính 

bằng hình thức đó. 

CHƯƠNG III: CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU 

Điều 29. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung 

cấp thông tin 

1. Đối với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay thì người yêu cầu cung 

cấp thông tin được trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc 

yêu cầu cung cấp ngay bản sao, bản chụp tài liệu. 

2. Đối với thông tin phức tạp, không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của cơ 

quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì 

chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được 

yêu cầu phải thông báo cho người yêu cầu đến trụ sở để đọc, xem, nghe, ghi chép, 

sao chép, chụp tài liệu hoặc nhận bản sao, bản chụp tài liệu hoặc có văn bản thông 

báo về việc từ chối cung cấp thông tin. 

Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, 

sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì có thể gia hạn nhưng tối đa không 

quá 10 ngày làm việc và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn 

cung cấp thông tin. 

Điều 30. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua mạng điện tử 

1. Việc cung cấp thông tin qua mạng điện tử được thực hiện khi có đủ các điều kiện 

sau đây: 

a) Thông tin được yêu cầu phải là thông tin thuộc tập tin có sẵn và có thể truyền tải 

qua mạng điện tử; 

b) Cơ quan nhà nước có đủ điều kiện về kỹ thuật để cung cấp thông tin được yêu cầu 

qua mạng điện tử. 
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2. Việc cung cấp thông tin qua mạng điện tử được thực hiện bằng các cách thức sau 

đây: 

a) Gửi tập tin đính kèm thư điện tử; 

b) Cung cấp mã truy cập một lần; 

c) Chỉ dẫn địa chỉ truy cập để tải thông tin. 

3. Đối với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay thì chậm nhất là 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp 

thông tin. 

4. Đối với thông tin phức tạp, không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của cơ 

quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì 

chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được 

yêu cầu phải thông báo bằng văn bản về thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông 

tin. Chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan 

được yêu cầu phải cung cấp thông tin hoặc có văn bản thông báo từ chối cung cấp 

thông tin. 

Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, 

sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì có thể gia hạn nhưng tối đa không 

quá 15 ngày và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn cung cấp 

thông tin. 

Điều 31. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax 

1. Đối với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay thì chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp 

thông tin. 

2. Đối với thông tin phức tạp, không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của cơ 

quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì 

chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được 

yêu cầu phải thông báo bằng văn bản về thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông 

tin. Chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan 

được yêu cầu phải cung cấp thông tin hoặc có văn bản thông báo từ chối cung cấp 

thông tin. 

Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, 

sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì có thể gia hạn nhưng tối đa không 
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quá 15 ngày và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn cung cấp 

thông tin. 

Điều 32. Xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác 

1. Trường hợp phát hiện thông tin do mình cung cấp không chính xác thì chậm nhất 

là 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện, cơ quan nhà nước có trách nhiệm đính 

chính và cung cấp lại thông tin, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin cho rằng thông tin được cung cấp 

là không chính xác thì có quyền yêu cầu cơ quan đã cung cấp thông tin cung cấp lại 

thông tin chính xác. 

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan đã cung cấp thông tin 

có trách nhiệm xác định tính chính xác của thông tin và trả lời cho người yêu cầu; 

nếu thông tin đã cung cấp không chính xác thì phải đính chính và cung cấp lại thông 

tin, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không thể xác định được tính chính xác của 

thông tin do mình nắm giữ thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện 

hoặc nhận được đề nghị của người yêu cầu cung cấp thông tin, Ủy ban nhân dân cấp 

xã phải đề nghị cơ quan tạo ra thông tin xem xét. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày 

nhận được đề nghị, cơ quan tạo ra thông tin phải xác định tính chính xác của thông 

tin và trả lời cho Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu thông tin đã cung cấp không chính 

xác thì phải gửi kèm theo thông tin chính xác. 

Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời, Ủy ban nhân dân cấp 

xã phải đính chính lại thông tin hoặc thông báo cho người yêu cầu cung cấp thông 

tin biết. 

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 36. Điều khoản áp dụng 

1. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cung cấp thông tin liên 

quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ. 

Điều 37. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. 

Chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi Tiết các điều, khoản được 

giao trong Luật. 
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