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DỰ THẢO LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN – GÓC NHÌN TỪ QUYỀN TRẺ EM
PHÂN TÍCH NHỮNG KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ

1. Bối cảnh
Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (“Dự thảo”) do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, phối hợp với
các cơ quan liên quan xây dựng đang được sửa đổi trước khi trình Quốc hội xem xét. Dự
thảo không có quy định cụ thể, trực tiếp về quyền tiếp cận thông tin của trẻ em nhưng nhiều
quy định của Dự thảo sẽ có ảnh hưởng tới trẻ em. Trong quá trình soạn thảo, Bộ Tư pháp
cũng đã có các nghiên cứu, xem xét về quyền tiếp cận thông tin của trẻ em để phản ánh
vào Dự thảo. Bộ Tư pháp xác định rằng quyền tiếp cận thông tin là một quyền tương đối và
có những hạn chế nhất định. Những hạn chế đối với trẻ em là để nhằm bảo vệ sức khỏe, sự
phát triển, lối sống lành mạnh và lợi ích của trẻ và tôn trọng danh dự của người khác, an
ninh quốc gia, trật tự công cộng, lợi ích cộng đồng. Việc hạn chế chỉ có thể được quy định
bằng luật theo đúng tinh thần của Hiến pháp 20131.
Việc không quy định trực tiếp quyền tiếp cận thông tin của trẻ em trong Dự thảo có tạo nên
những cản trở cho trẻ em được bày tỏ ý kiến (bao gồm tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến
thông tin) và có bảo vệ trẻ em khỏi những thông tin không phù hợp và có khả năng gây
nguy hại cho trẻ (?) là một vấn đề cần được giải quyết thấu đáo ngay trong Dự thảo. Vấn đề
này cần phải được rà soát xem các quy định pháp luật hiện hành đã đang giải quyết vấn đề
này như thế nào và cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế về việc bảo đảm các
quyền của trẻ em nói riêng và con người nói chung.
Do vậy, nghiên cứu “Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin – Góc nhìn từ quyền trẻ em” có mục
tiêu rà soát quyền tiếp cận thông tin của trẻ em trong hệ thống các văn bản pháp luật Việt
Nam hiện hành và so sánh với quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành
viên hoặc chưa là thành viên (nếu có liên quan) để giúp cho các cơ quan soạn thảo, thẩm
tra và thẩm định dự án luật có thêm được dữ liệu tham khảo khi xem xét. Nghiên cứu cũng
tham khảo một số quy định về quyền tiếp cận thông tin tại một số quốc gia. Phương pháp
nghiên cứu này nhằm xác định một số khoảng trống pháp lý trong hệ thống pháp luật hiện
hành để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của trẻ em tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên

† Tác giả chân thành cảm ơn luật sư Nguyễn Thùy Dương và các cộng sự của Văn phòng luật sư
NHQuang&Cộng sự đã giúp đỡ để hoàn thiện nghiên cứu này
Dự thảo Tờ trình của Bộ Tư pháp về Luật Tiếp cận thông tin và Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin
tháng 9 năm 2015
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cứu sẽ đưa ra một số khuyến nghị đối với Dự thảo để bổ sung, hoàn chỉnh các chế định cần
thiết nhằm bảo vệ tốt nhất quyền tiếp cận thông tin của trẻ em tại Việt Nam.
Tóm tắt các khuyến nghị đối với Dự thảo Luật TCTT:
a. Cần bổ sung nguyên tắc trẻ em có quyền tiếp cận các thông tin cần thiết cho sự sống còn
và sự phát triển, cũng như khả năng tham gia một cách có ý nghĩa trong xã hội của trẻ em.
Nhà nước có nghĩa vụ bảo đảm các thông tin cung cấp cho trẻ em phải đầy đủ, kịp thời, dễ
tiếp cận và dễ hiểu với mọi trẻ em; và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
b. Cần ghi nhận nguyên tắc trẻ em có quyền tiếp cận thông tin một cách trực tiếp hoặc thông
qua người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định
khác. Cha mẹ hay người đại diện hợp pháp khác, nhà trường, cơ sở giáo dục và giáo viên
có trách nhiệm thúc đẩy, hỗ trợ trẻ tiếp cận thông tin liên quan.
c.

Cần bổ sung nguyên tắc nghiêm cấm việc cung cấp, sử dụng thông tin vi phạm bí mật đời
tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình hay ảnh hưởng tới sự sống còn và sự phát triển của trẻ
em.

d. Các quy định của Dự thảo Luật TCTT, Dự thảo Luật Trẻ em và Dự thảo BLDS sửa đổi cần
phải phù hợp và thống nhất với nhau để bảo đảm tính thống nhất của các quy định pháp
luật và bảo đảm sự tôn trọng các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn.

2. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu
2.1 Mục tiêu
Mục tiêu của nghiên cứu này hướng tới:
a. Làm rõ những khoảng trống pháp lý trong việc ghi nhận và thực thi quyền tiếp cận
thông tin của trẻ em trong hệ thống pháp luật Việt Nam trên cơ sở so sánh với các
chuẩn mực của Công ước quốc tế về quyền trẻ em (CRC) và Công ước quốc tế về
các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) và pháp luật của một số quốc gia trong khu
vực ASEAN;
b. Làm rõ sự cần thiết của việc ghi nhận trực tiếp hay gián tiếp quyền tiếp cận thông tin
của trẻ em trong Dự thảo Luật TCTT và khuyến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định
để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của trẻ em trong Dự thảo (nếu cần thiết).
2.2 Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp chủ yếu được sử dụng rà soát và so sánh các quy định trong các văn bản, tài
liệu sau:
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-

Công ước quốc tế về quyền trẻ em (CRC) và Công ước quốc tế về các quyền Dân
sự và Chính trị (ICCPR) cùng các bình luận có liên quan tới quyền tiếp cận thông tin
của trẻ em;

-

Tuyên bố ASEAN về Quyền con người (AHRD) và một số văn kiện liên quan tới
quyền tiếp cận thông tin và quyền trẻ em của ASEAN;

-

Các luật về tiếp cận thông tin của một số quốc gia trong khu vực ASEAN;

-

Các văn bản pháp luật Việt Nam liên quan tới các quyền của trẻ em được quy định
trong CRC;

-

Báo cáo rà soát quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin trong các lĩnh vực của
Bộ Tư pháp; và

-

Dự thảo Luật TCTT.

Các kết quả rà soát sẽ hướng tới làm rõ nội dung chính của các tiêu chuẩn quốc tế về
tiếp cận thông tin nói chung và tiếp cận thông tin của trẻ em nói riêng theo ICCPR và
CRC, đồng thời phân tích các nội dung có liên quan trong hệ thống văn bản pháp luật
của một số quốc gia trong khu vực ASEAN. Trên cơ sở đó, Nghiên cứu sẽ so sánh với
hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, tập trung vào các văn bản pháp luật liên quan
tới quyền trẻ em và đặc biệt là các quy định tại Dự thảo Luật TCTT để đưa ra các
khuyến nghị phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

3. Nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia liên quan tới
quyền tiếp cận thông tin
3.1 ICCPR và quyền tiếp cận thông tin
Nghiên cứu Điều 19 của ICCPR và Bình luận chung số 34 về Quyền tiếp cận thông tin2 của
Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, có thể thấy quy chuẩn về quyền tiếp cận thông tin của
con người được ICCPR xác định như sau:


Phạm vi thông tin được tiếp cận: bao gồm tất cả các hồ sơ mà các cơ quan quyền
lực công nắm giữ dưới bất kể hình thức nào, theo nguồn nào hay vào thời điểm nào.



Chủ thể có quyền tiếp cận thông tin: tất cả các cá nhân đều có quyền tiếp cận
thông tin. Ngoài ra, việc tiếp cận thông tin còn được xem xét bao gồm cả việc các cơ
quan truyền thông tiếp cận các thông tin của các cơ quan quyền lực công và cả việc

2

General Comment No. 34 about Article 19: Freedoms of Opinions and Expression by Human Rights
Committee, 102nd session, Geneva, 11-29 July 2011
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công chúng tiếp nhận các sản phẩm truyền thông. Quy chế đặc biệt về tiếp cận
thông tin với chủ thể là người có hành vi phạm tội được xác định, theo đó các đối
tượng này sẽ có thể được hưởng những quyền lợi khác nhau trong việc thụ hưởng
quyền tiếp cận thông tin. Lưu ý rằng những người đang chấp hành hình phạt tù
không mất quyền được tiếp cận với hồ sơ y tế của họ.


Chủ thể có nghĩa vụ cung cấp thông tin: tất cả các cơ quan nhà nước (bao gồm
các nhánh lập pháp, hành pháp, tư pháp) và các cơ quan công quyền khác tại tất cả
các cấp, có thể bao gồm những đối tượng thực hiện các chức năng quyền lực công
(public functions).



Cách thức tiếp cận thông tin: Để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, Nhà nước cần
chủ động thực hiện việc công bố công khai các thông tin liên quan tới các cơ quan
nhà nước nhằm bảo đảm lợi ích công cộng. Nhà nước cũng nên nỗ lực hết sức để
bảo đảm việc tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.
Các quốc gia cũng cần ban hành các thủ tục cần thiết cho việc tiếp cận thông tin. Phí
cho việc tiếp cận thông tin không được trở thành một trở ngại bất hợp lý cho việc
tiếp cận thông tin. Các cơ quan cần đưa ra lý do cho việc từ chối cung cấp thông tin.
Theo đó, việc khiếu kiện các quyết định từ chối hay việc không trả lời các yêu cầu
cung cấp thông tin cũng cần được đặt ra.



Các giới hạn cho việc tiếp cận thông tin: việc tiếp cận thông tin có thể phải chịu
một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong
pháp luật và là cần thiết để (a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; (b)
Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội.

3.2 CRC và quyền tiếp cận thông tin của trẻ em
- Quyền tiếp cận thông tin của trẻ em: Điều 13 và Điều 17 của CRC ghi nhận quyền tiếp cận
thông tin của trẻ em3. Theo đó, Điều 13 ghi nhận trẻ em có quyền tự do bày tỏ ý kiến; quyền
này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến tất cả các loại thông tin và tư
tưởng ở mọi lĩnh vực, bằng lời nói, văn bản viết tay hoặc bản in, hay dưới hình thức nghệ
thuật hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác mà trẻ em lựa chọn. Cũng lưu ý rằng,
quyền tiếp cận thông tin của trẻ em cũng như quyền tiếp cận thông tin nói chung không phải
là một quyền tuyệt đối và phải chịu những hạn chế nhất định. Cụ thể, khoản 2 của Điều 13
CRC đã xác định những hạn chế này cần phải được quy định bằng pháp luật và là cần thiết

Lưu ý rằng trong phạm vi Công ước này, trẻ em có nghĩa là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, trừ
trường hợp pháp luật có thể được áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên sớm hơn (CRC,
Điều 1)
3
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để tôn trọng các quyền và danh dự của người khác hoặc để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự
công cộng, đạo đức và sức khỏe của cộng đồng.
- Nguồn cung cấp thông tin cho trẻ em: Điều 17 của CRC quy định các quốc gia thành viên
thừa nhận chức năng quan trọng của các phương tiện truyền thông đại chúng và phải bảo
đảm rằng trẻ em được thu nhận thông tin và tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau, ở phạm vi
quốc gia và quốc tế, đặc biệt là những thông tin, tư liệu nhằm mục đích thúc đẩy cho lợi ích
xã hội, tinh thần và đạo đức cũng như sức khỏe về thể chất và tinh thần của trẻ em. Các
quốc gia có trách nhiệm bảo đảm trẻ em được bảo vệ khỏi những thông tin không phù hợp
và có khả năng gây nguy hại cho trẻ. Sự đa dạng của công nghệ hiện đại, bao gồm truyền
thông trên internet là một mối lo hiện

Điều 17 (Công ước của Liên hiệp quốc về

hữu bởi trẻ em là đối tượng rất dễ bị tổn

Quyền trẻ em):

thương nếu tiếp xúc với các thông tin

Các quốc gia thành viên công nhận chức năng

không phù hợp hay mang tính chất công

quan trọng của các phương tiện thông tin đại

kích trên internet.

chúng và bảo đảm rằng trẻ em được tiếp cận thông

Bình luận chung số 7 của Ủy ban về
Quyền trẻ em4 tại đoạn 35 có quy định

tin và từ nhiều nguồn quốc gia và quốc tế khác
nhau, đặc biệt là những thông tin tư liệu nhằm mục
đích thúc đẩy lợi ích xã hội, tinh thần và đạo đức

Điều 17 của CRC ghi nhận vai trò của

cũng như sức khỏe về thể chất và tinh thần của trẻ

các phương tiện truyền thông mang tính

em. Nhằm mục đích này, các quốc gia thành viên

truyền thống dựa trên in ấn và cả các

phải:

phương tiện truyền thông hiện đại dựa

a. Khuyến khích các cơ quan thông tin đại chúng

trên công nghệ trong việc ghi nhận các

phổ biến những thông tin và tư liệu có lợi về xã

quyền của trẻ em. Giai đoạn đầu đời của

hội và văn hóa cho trẻ em phù hợp với tinh
thần của Điều 29;

trẻ là thị trường tiềm năng cho các
phương tiện thông tin đại chúng, và các

b. Khuyến khích hợp tác quốc tế trong việc sản
xuất, trao đổi và phổ biến những thông tin và

phương tiện truyền thông này được

tư liệu như thế từ nhiều nguồn văn hóa quốc

khuyến khích phổ biến các thông tin phù
hợp với sự phát triển và lợi ích của trẻ,
mang lại những giá trị giáo dục và xã hội

gia và quốc tế đa dạng khác nhau;
c.

Khuyến khích việc sản xuất và phổ biến sách
của trẻ em;

có ích cho cuộc sống của trẻ, phản ánh

d. Khuyến khích các cơ quan thông tin đại chúng

sự phong phú và đa dạng mang tính

đặc biệt lưu ý đến những nhu cầu về ngôn ngữ

quốc gia và khu vực của hoàn cảnh

của trẻ em thuộc nhóm thiểu số hay là người

sống, văn hóa và ngôn ngữ của trẻ.

bản địa;
e. Khuyến khích việc phát triển những hướng dẫn

- Phạm vi cung cấp thông tin: Bình luận
chung số 4 của Ủy ban về Quyền trẻ
4

thích hợp cho việc bảo vệ trẻ em chống lại
những thông tin và tư liệu có hại cho phúc lợi

của các em, có lưu ý đến những điều khoản
General Comment No. 7 Implementing Child Rights của
in early
childhood
các điều
13 và(CRC/C/GC/2005)
18.

6

Dự thảo luật tiếp cận thông tin – góc nhìn từ quyền trẻ em

em5 tại đoạn 26 quy định trẻ em có quyền tiếp cận một cách đầy đủ với các thông tin cần
thiết cho sức khỏe và sự phát triển, cũng như khả năng tham gia một cách có ý nghĩa trong
xã hội. Các quốc gia thành viên có nghĩa vụ bảo đảm tất cả trẻ em trai và trẻ em gái, bên
trong và bên ngoài môi trường trường học được cung cấp và không bị từ chối các thông tin
chính xác và phù hợp về cách thức bảo vệ sức khỏe, sự phát triển và lối sống lành mạnh
của trẻ.
Đặc biệt, các Bình luận chung của CRC đã đề cập tới mối quan hệ giữa “thông tin” và việc
bảo đảm “sự sống còn” (survival) của trẻ em, thể hiện trong các lĩnh vực như phòng chống
HIV/AIDS hay mua bán trẻ em. Cụ thể, đoạn 6 của Bình luận chung số 36 đã khẳng định các
biện pháp thích hợp để giải quyết vấn đề HIV/AIDS chỉ có thể được thực hiện nếu các
quyền của trẻ em và thanh niên được tôn trọng đầy đủ, và quyền tiếp cận thông tin là một
trong những quyền liên quan mật thiết nhất để các quốc gia giải quyết vấn đề này. Bình luận
chung số 3 cũng đưa ra các phân tích rằng trẻ em gái thường phải chịu đựng những tập
quán không tốt như (bắt buộc) kết hôn sớm bởi vì những tập quán này thường làm gián
đoạn việc tiếp cận giáo dục và thông tin của trẻ. Các chương trình phòng chống liên quan
đến vấn đề giới tính chỉ hiệu quả khi thừa nhận thực tiễn đời sống của thanh niên và bảo
đảm việc tiếp cận công bằng đối với thông tin, kỹ năng sống và các biện pháp phòng tránh.
Đoạn 16 của Bình luận chung số 3 đưa ra các nội dung về thông tin liên quan tới phòng
chống HIV và nâng cao nhận thức. Theo đó, phù hợp với các nghĩa vụ của các quốc gia
thành viên trong mối quan hệ với các quyền về sức khỏe và quyền thông tin (các Điều 24,
13 và 17 của CRC), trẻ em cần được có quyền tiếp cận với các thông tin phù hợp liên quan
tới phòng chống và chăm sóc HIV/AIDS, thông qua các kênh chính thức và cả các kênh
không chính thức. Các quốc gia thành viên cần lưu ý rằng trẻ em cần các thông tin liên
quan, phù hợp và kịp thời, thừa nhận sự khác biệt trong mức độ nhận thức của trẻ em,
được thiết kế để phù hợp với độ tuổi và năng lực của trẻ, giúp trẻ em giải quyết các vấn đề
liên quan đến giới tính một cách tích cực và có trách nhiệm nhằm bảo vệ bản thân trước
việc lây nhiễm HIV. Ủy ban nhấn mạnh rằng việc phòng chống HIV/AIDS hiệu quả đòi hỏi
các quốc gia phải hạn chế việc kiểm duyệt, từ chối cung cấp hoặc trình bày sai các thông tin
liên quan tới sức khỏe, bao gồm giáo dục và thông tin về giới tính (…); các quốc gia thành
viên cần bảo đảm rằng trẻ em có khả năng có được những kiến thức và kỹ năng để bảo vệ
bản thân và những người khác ngay từ thời điểm trẻ em bộc lộ giới tính của mình.
Không chỉ được đề cập trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS như đã phân tích ở trên, các
nội dung liên quan tới quyền tiếp cận thông tin của trẻ em trong một số lĩnh vực quan trọng
5

General Comment No. 4 Adolescent health and development (CRC/GC/2003/4)
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ảnh hưởng tới sự sống còn của trẻ còn được đề cập trong lĩnh vực phòng chống mua bán
trẻ em như phân tích tại Bình luận chung số 67. Theo đó, Bình luận chung số 6 khẳng định
việc mua bán trẻ em hay việc mua bán lại trẻ em trong trường hợp trẻ em đã là nạn nhân
của mua bán trẻ em là một trong nhiều nguy cơ mà trẻ em không nơi nương tựa phải đối
mặt và là một mối đe dọa cho việc bảo đảm các quyền được sống và quyền được phát triển
của trẻ em (CRC, Điều 6). Theo quy định tại Điều 35 của Công ước, các quốc gia thành viên
phải thực hiện các biện pháp thích hợp để phòng chống việc mua bán trẻ em. Các biện
pháp cần thiết bao gồm xác định các trẻ em không nơi nương tựa, thường xuyên điều tra về
chỗ ở của trẻ, và thực hiện các chiến dịch cung cấp thông tin phù hợp với lứa tuổi, nhạy
cảm giới, thông qua ngôn ngữ, phương tiện mà trẻ em có thể hiểu được.
Tóm lại, ICCPR và CRC đặt ra một số các nguyên tắc về quyền tiếp cận thông tin của trẻ em như
sau:
a. Trẻ em có quyền tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, quyền tiếp cận thông tin của trẻ em nói riêng
và quyền tiếp cận thông tin nói chung là một quyền tương đối và có những hạn chế nhất định
để bảo vệ sức khỏe, sự phát triển và lối sống lành mạnh của trẻ em và tôn trọng các quyền
và danh dự của người khác, an ninh quốc gia, trật tự công cộng, lợi ích cộng đồng song các
hạn chế này phải được quy định bởi luật. Ngoài ra, việc hạn chế thông tin cho trẻ em còn để
phù hợp với sự phát triển và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
b. Thông tin có thể được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả thông tin do nhà nước nắm giữ
(ICCPR) và thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng (CRC).
c.

CRC và các Bình luận chung tiếp cận theo hướng thông tin cho trẻ em (for children). Theo
đó, Nhà nước phải bảo đảm các thông tin mà trẻ em tiếp cận là phù hợp với sự phát triển và
vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

d. Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin là một trong những điều kiện cần thiết để bảo đảm sự
sống còn của trẻ em, đặc biệt trong các lĩnh vực như phòng chống HIV/AIDS hay mua bán
trẻ em. Theo đó, các thông tin cung cấp cho trẻ em cần phải là thông tin liên quan; được thiết
kế để phù hợp với độ tuổi, nhạy cảm giới và năng lực của trẻ; thông qua ngôn ngữ, phương
tiện mà trẻ em có thể hiểu được; và được cung cấp kịp thời.

3.3 Cộng đồng ASEAN và quyền tiếp cận thông tin của trẻ em
Ngày 18/11/2012, tại Phnôm Pênh, Campuchia, Lãnh đạo các nước ASEAN đã ký Tuyên bố
Phnôm Pênh thông qua Tuyên bố ASEAN về Quyền con người (AHRD). Trong Tuyên bố
này, các quốc gia thành viên đã đồng thuận trong việc ghi nhận nguyên tắc: “Các quyền của
phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật, người lao động di trú và các nhóm dễ bị tổn
7

General Comment No.6 Unaccompanied and separated children outside their country of origin
(CRC/GC/2005/6)
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thương khác là các quyền không thể chuyển giao, có tính nguyên vẹn và là một phần trong
thể tách rời của quyền con người và tự do cơ bản”.
Trong nhóm các quyền dân sự và chính trị, Tuyên bố cũng đã ghi nhận quyền tiếp cận
thông tin. Cụ thể, Tuyên bố khẳng định: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, bao gồm
quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp và tìm kiếm, tiếp nhận và truyền
đạt thông tin bằng lời nói, văn bản hay qua bất cứ một phương tiện nào khác theo sự lựa
chọn của người đó”.
Như vậy, Tuyên bố về Quyền con người của ASEAN đã ghi nhận quyền tiếp cận thông tin
nói chung, đồng thời khẳng định quyền của trẻ em là một phần không thể tách rời của
quyền con người. Do đó, quyền tiếp cận thông tin của trẻ em cũng đã được khẳng định một
cách gián tiếp trong Tuyên bố về Quyền con người của ASEAN.
Bên cạnh Tuyên bố về Quyền con người, Nghiên cứu còn phân tích một số các văn kiện
của ASEAN liên quan tới bảo đảm quyền trẻ em, bao gồm:


Tuyên bố về Các nguyên tắc tăng cường hợp tác ASEAN về thanh thiếu niên (1983)



Chương trình nghị sự Kuala Lumpur về Sự phát triển của thanh thiếu niên ASEAN
(1997)



Tuyên bố về Các cam kết cho trẻ em trong ASEAN (2001)



Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường phúc lợi và phát triển cho phụ nữ và trẻ em ASEAN
(2010)

Các kết quả nghiên cứu cho thấy quyền tiếp cận thông tin của trẻ em đã được ghi nhận
trong Tuyên bố Hà Nội 2010. Cụ thể, Tuyên bố này ghi nhận một trong những hành động và
biện pháp mà các quốc gia thành viên nỗ lực nhằm tăng cường phúc lợi và phát triển cho
phụ nữ và trẻ em là “Bảo đảm cho trẻ em có điều kiện tiếp cận thông tin phù hợp, các hoạt
động văn hóa và vui chơi giải trí”.
Cũng cần lưu ý rằng 10 quốc gia thành viên của ASEAN đều đã phê chuẩn CRC và một số
quốc gia đã phê chuẩn các Nghị định thư không bắt buộc. Tuy nhiên, mới chỉ có 6 quốc gia
trong ASEAN8 tham gia/phê chuẩn ICCPR. Phần 3.4 dưới đây sẽ phân tích pháp luật của
các quốc gia trong khu vực ASEAN và làm rõ quy định có liên quan tới quyền tiếp cận thông
tin của trẻ em tại các quốc gia này.
3.4 Pháp luật của một số quốc gia ASEAN

8

Cambodia, Indonesia, Laos, Philippines, Thailand, Vietnam
(https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?chapter=4&src=treaty&mtdsg_no=iv-4&lang=en)

9

Dự thảo luật tiếp cận thông tin – góc nhìn từ quyền trẻ em

Hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều không có luật riêng quy định về quyền
tiếp cận thông tin mà quyền này thường được quy định rải rác trong các văn bản pháp luật
chuyên ngành của các nước.
 Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào không có một luật riêng về tiếp cận thông tin. Quyền tiếp
cận thông tin của trẻ em được ghi nhận trong Luật Bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em
20069. Cụ thể, Luật quy định quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của
trẻ em, trẻ em có quyền tiếp cận thông tin và học tập phù hợp với độ tuổi, trình độ phát triển
của trẻ và được bảo vệ khỏi những nguồn thông tin gây hại (Điều 3, khoản 7). Đáng lưu ý
rằng độ tuổi của trẻ em được quy định trong Luật Bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em 2006
là tính dưới 18 tuổi (Điều 2, Khoản 1). Luật này quy định về việc cung cấp các thông tin liên
quan tới y tế phải bảo đảm trẻ em có quyền học và tiếp cận với các thông tin về y tế cần
thiết và phù hợp thông qua các phương tiện truyền thông. Các cơ quan về y tế, giáo dục,
văn hóa – thông tin, các tổ chức làm truyền thông và các tổ chức xã hội khác, bao gồm cả
các cơ quan nhà nước và khối tư nhân đều có trách nhiệm và phải đóng góp cho việc cung
cấp thông tin về y tế cho trẻ em một cách thường xuyên (Điều 13). Luật này cũng nhấn
mạnh việc tiếp cận với các thông tin y tế phải phù hợp với lứa tuổi và sự hiểu biết của trẻ
(Điều 15). Trong hoạt động học nghề, trẻ em trong các trung tâm đào tạo nghề cũng có
quyền được tiếp nhận những thông tin hữu ích (Điều 75, khoản 6). Trong tố tụng hình sự,
các vụ việc mà trẻ em là người bị tình nghi hay bị cáo được thực hiện một cách bảo đảm bí
mật thông tin, đặc biệt liên quan tới tiểu sử và cá nhân của trẻ (Điều 51, khoản 6). Đặc biệt,
Luật này quy định về việc bảo vệ thông tin của trẻ, theo đó người nào tiết lộ danh tính hoặc
các thông tin cá nhân của trẻ là nạn nhân, người bị tình nghi, bị cáo hay người bị kết án thì
sẽ bị phạt tù từ 3 tháng tới 1 năm hoặc bị giáo dục lại (không bị tước quyền tự do) và bị phạt
từ 500.000 Kip đến 2.000.000 Kip (Điều 85).
 Cộng hòa liên bang Myanmar
Cộng hòa liên bang Myanmar không có Luật Tiếp cận thông tin. Đối với quyền tiếp cận
thông tin của trẻ em thì Luật Trẻ em của Myanmar quy định Bộ Thông tin có nghĩa vụ giáo
dục và truyền bá bằng phương tiện thông tin để bảo đảm trẻ em và cha, mẹ, người giám hộ
của trẻ hiểu về quyền và bổn phận của trẻ em và rằng trẻ em được tiếp cận với tin tức trong
nước và quốc tế và những thông tin liên quan đến trẻ em (Điều 22)10. Theo Luật Trẻ em của
Myanmar, trẻ em được coi là người chưa đến 16 tuổi (Chương I, mục 2 (a)). Cũng theo Luật
này, Tòa án Vị thành niên có thẩm quyền cho phép hoặc không cho phép việc đăng hoặc
9

Law on the protection of the rights and interests of children, No. 05/NA, 27 December 2006

10

The Child Law, No. 9/93, 14 July 1993 http://myanmarhumantrafficking.gov.mm/content/child-law
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công khai thông tin liên quan tới danh tính của trẻ với tư cách là người bị tình nghi hoặc là
nhân chứng trên các phương tiện thông tin đại chúng và việc đưa ra hay sử dụng các bức
ảnh của những trẻ em này trên cơ sở tin rằng việc cho phép hay không cho phép là vì lợi
ích của trẻ trong các vụ án liên quan tới trẻ vị thành niên (Chương X, mục 43 (d)). Người
nào thực hiện hành vi đăng hoặc công khai thông tin tiết lộ danh tính của trẻ với tư cách là
người bị tình nghi hoặc là nhân chứng trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc đưa ra
hay sử dụng các bức ảnh của những trẻ em này mà không có sự đồng ý trước đó của Tòa
án Vị thành niên liên quan thì có thể sẽ bị phạt tù tới 2 năm và/hoặc bị phạt tiền tới 10.000
kyats.
 Cộng hòa Philippin
Cũng như nhiều quốc gia ASEAN khác, Cộng hòa Philippin không có luật quy định trực tiếp
về quyền tiếp cận thông tin của công dân nói chung cũng như quyền tiếp cận thông tin nói
riêng của trẻ em. Tuy nhiên, quyền tiếp cận thông tin của trẻ em được ghi nhận trong một số
văn bản pháp luật chuyên ngành nhưng mang tính đơn lẻ, như Bộ luật Lao động và Luật An
sinh Trẻ em và Thiếu niên 1974. Theo Bộ luật Lao động của Philippin, trẻ em cũng có quyền
tham gia lao động với những điều kiện nhất định11. Người lao động theo có quyền yêu cầu
được biết những thông tin liên quan đến tình trạng thương tích và bệnh tật của mình (Điều
187).
Bộ luật Lao động Philippin quy định không được phép sử dụng lao động của trẻ em dưới 15
tuổi, trừ trường hợp trẻ em làm việc dưới sự chịu trách nhiệm duy nhất của cha mẹ hoặc
người giám hộ của trẻ, và công việc này không gây trở ngại với việc học của trẻ em. Đối với
trẻ em từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, Bộ luật Lao động Philippin quy định những trẻ em này có
thể được lao động với số giờ lao động nhất định và vào khoảng thời gian nhất định trong
ngày.
 Cambodia, Malaysia, Singapore
Tương tự như Việt Nam và một số nước ASEAN khác, Cambodia, Maysia và Singapore
cũng chưa có Luật Tiếp cận thông tin.
Theo pháp luật Singapore, trẻ em là người dưới 14 tuổi12. Đạo luật về Trẻ em và thanh thiếu
niên của Singapore cũng quy định khá rõ các trường hợp được thu thập thông tin của trẻ
em, hạn chế việc công khai các thông tin dẫn tới việc định danh trẻ em trong giai đoạn điều

11

Labor Code of the Philippines, http://www.dole.gov.ph/labor_codes

12

Children and Young Persons Act, Part 1, item 2 (1);
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A911aba78-1d054341-96b7-ee334d4a06f0%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0
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tra và quá trình tố tụng, bảo mật các thông tin liên quan tới trẻ em và hình phạt với người vi
phạm.
 Vương quốc Thái Lan
Trong khu vực ASEAN, Thái Lan là một trong một số ít quốc gia có đạo luật riêng quy định
về quyền tiếp cận thông tin từ năm 1997. Đạo luật về Thông tin chính thức13 của Thái Lan
định nghĩa “thông tin” là một tài liệu có thể truyền đạt các vấn đề, sự việc, dữ liệu hoặc bất
fcứ điều gì mà việc truyền đạt này được thực hiện bởi chính bản thân tài liệu đó hoặc thông
qua bất cứ phương tiện nào và được thể hiện dưới bất cứ dạng nào (văn bản, báo cáo,
sách, file dữ liệu, ảnh, phim, ghi âm hoặc ghi hình…) (Điều 4). Cũng theo Luật này, “thông
tin chính thức” là những thông tin được nắm giữ hoặc quản lý bởi một cơ quan nhà nước,
bất kể thông tin đó liên quan tới hoạt động của cơ quan nhà nước hay liên quan tới các cá
nhân cụ thể (Điều 4). Đạo luật về Thông tin chính thức của Thái Lan không có quy định trẻ
em như một chủ thể đặc biệt trong việc tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, Luật này có quy định
về việc đại diện cho người vị thành niên tiếp cận các thông tin liên quan tới cá nhân vị thành
niên (Điều 25).
 Cộng hòa Indonesia
Cộng hòa Indonesia có Luật Tiếp cận thông tin năm 200814. Theo Luật này, “thông tin công”
(Public information) được hiểu là các thông tin được làm ra, lưu giữ, quản lý, gửi hoặc nhận
bởi một cơ quan công quyền liên quan tới tổ chức nhà nước và các thông tin liên quan tới
lợi ích công cộng. Mặc dù không có điều khoản nào quy định trực tiếp về quyền tiếp cận
thông tin của trẻ em, Luật Tiếp cận thông tin của Indonesia quy định khá cụ thể các loại
thông tin mà công dân được quyền tiếp cận; cơ quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin và
những biện pháp để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân…
Về xác định độ tuổi của trẻ em, Luật Bảo vệ trẻ em 200215 của Indonesia xác định trẻ em là
người dưới 18 tuổi, bao gồm cả bào thai trong bụng mẹ (Điều 1, khoản 1). Luật này quy
định trẻ em có quyền nhận, tìm kiếm và truyền đạt thông tin phù hợp với khả năng hiểu biết
và độ tuổi vì mục đích phát triển cá nhân của trẻ và phù hợp các quy tắc đạo đức và chuẩn
mực (Điều 10). Luật Bảo vệ trẻ em 2002 cũng quy định Nhà nước có nghĩa vụ bảo đảm cho
trẻ em được tiếp nhận các thông tin bằng văn bản và lời nói phù hợp với lứa tuổi và sự phát
triển của trẻ (Điều 56).

13

Official Information Act, B.E. 2540 (1997);

http://www.thailawforum.com/database1/official-information-act.html
14

Public Information Disclosure Act, Act No. 14, 2008

15

Law on Child Protection, Law No. 23, 2002
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Tóm lại, qua nghiên cứu các văn kiện của ASEAN và luật pháp của các quốc gia trong ASEAN, có
thể đưa ra một số kết luận như sau:
a. Các văn kiện của ASEAN đã ghi nhận quyền tiếp cận thông tin nói chung và quyền tiếp cận
thông tin của trẻ em nói riêng.
b. Phần lớn các quốc gia ASEAN đều chưa có luật riêng quy định về tiếp cận thông tin. Một số
nước có luật về tiếp cận thông tin song lại quy định không rõ trẻ em như một chủ thể đặc biệt
của việc tiếp cận thông tin.
c.

Quyền tiếp cận thông tin của trẻ em thường được quy định rải rác trong các luật chuyên
ngành hoặc luật chuyên về bảo vệ trẻ em. Song nhiều quốc gia mới chỉ dừng lại ở việc ghi
nhận các nguyên tắc về tiếp cận thông tin (như phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển của trẻ
em).

d. Các quốc gia thường ghi nhận trẻ em đồng thời với hai tư cách: (i) chủ thể thực hiện quyền
tiếp cận thông tin; và (ii) đối tượng có thông tin cần được bảo vệ (ví dụ trong hoạt động tố
tụng hay trên các phương tiện truyền thông…).

4. Rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam về quyền tiếp cận thông tin của trẻ em và
phân tích khoảng trống pháp lý về quyền tiếp cận thông tin của trẻ em trong hệ
thống pháp luật hiện hành
Để bảo đảm việc rà soát là đúng mục tiêu cũng như có thể đưa các khuyến nghị hữu ích và
có khả năng áp dụng vào Luật TCTT, nội hàm của khái niệm “thông tin” được xác định trong
Nghiên cứu này được hiểu là tin được cơ quan nhà nước tạo ra và nắm giữ trong quá trình
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu và
tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, thẻ ghi hình,
ghi âm hoặc các dạng khác. Nghiên cứu này không xem xét phạm vi thông tin ở phạm vi
rộng như bao gồm thông tin trên các phương tiện truyền thông nói chung. Nội hàm này phù
hợp với nội hàm thông tin được xác định trong Dự thảo Luật TCTT16 và cũng hoàn toàn phù
hợp với quy định của ICCPR17 (xem mục 3.1).
Quyền tiếp cận thông tin của công dân Việt Nam là một quyền được ghi nhận tại Hiến pháp
năm 2013, theo đó “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin,
hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (Điều 25).
Hiến pháp cũng ghi nhận trẻ em như một đối tượng cần bảo vệ, theo đó “Trẻ em được Nhà
nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về
16

Dự thảo 2 của Luật TCTT, Điều 3, khoản 1

17

ICCPR, Điều 19
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trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động
và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.” (Hiến pháp, Điều 37, khoản 1). Đặc biệt,
Hiến pháp có quy định về việc bảo vệ và bảo đảm bí mật đời tư của trẻ em, cụ thể Tòa án
nhân dân có thể xét xử kín trong trường hợp đặc biệt cần bảo vệ người chưa thành niên
hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự18 hay quy định chung về
quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình19.
Qua rà soát, Nghiên cứu nhận thấy các quy định pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp
luật Việt Nam có thể được phân loại thành 02 (hai) nhóm: (i) các văn bản pháp luật quy định
vấn đề cung cấp thông tin cho trẻ em (trẻ em là chủ thể của quyền tiếp cận thông tin); và (ii)
các văn bản pháp luật quy định vấn đề cung cấp thông tin liên quan tới trẻ em (trẻ em là chủ
thể có thông tin cần được bảo vệ trong quá trình Nhà nước cung cấp thông tin).
Trong quá trình phân tích, Nghiên cứu cũng đã tìm hiểu những yêu cầu của các điều ước
quốc tế hay quy định pháp lý tại các quốc gia ASEAN, sau đó so sánh với Dự thảo Luật
TCTT và các văn bản pháp luật của Việt Nam để tìm ra các khoảng trống trong các văn bản
này (xem Phụ lục 1 và 2).
4.1 Các quy định liên quan đến việc cung cấp thông tin cho trẻ em (trẻ em là chủ thể
của quyền tiếp cận thông tin)
Kết quả rà soát cho thấy hầu hết các văn bản pháp luật chuyên ngành trong hệ thống pháp
luật Việt Nam hiện hành đều không ghi nhận trẻ em như một chủ thể tiếp cận thông tin, dù
theo hướng Nhà nước chủ động cung cấp thông tin cho người dân hay công dân chủ động
trong việc tiếp cận thông tin theo nhu cầu, mục tiêu của mình. Lưu ý rằng phạm vi rà soát
được xác định trong Nghiên cứu là người chưa đủ 18 (mười tám) tuổi - độ tuổi này được
xác định là người chưa thành niên theo quy định tại BLDS20 và hoàn toàn phù hợp với CRC,
đồng thời cũng phù hợp với quy định về độ tuổi xác định trẻ em (là người chưa đủ 18 tuổi)
trong Dự thảo Luật Trẻ em. Kết thúc quá trình rà soát, Nghiên cứu xác định nhóm các quy
định liên quan đến việc cung cấp thông tin cho trẻ em bao gồm Luật BVCSGDTE, Dự thảo
Luật Trẻ em và Luật Hộ tịch 2014.
a. Trẻ em là chủ thể tiếp cận thông tin trong Luật BVCSGDTE và Dự thảo Luật trẻ
em
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, văn bản pháp luật đề cập trực tiếp nhất tới
quyền tiếp cận thông tin của trẻ em là Luật BVCSGDTE và Nghị định 71/2011/NĐ-CP
18

Hiến pháp 2013, Điều 103, khoản 3

19

Hiến pháp 2013, Điều 21, khoản 1

20

BLDS, Điều 18
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hướng dẫn Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Nghị định 71). Luật BVCSGDTE quy
định trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với sự phát triển của trẻ em21, gia
đình, Nhà nước và xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện, giúp đỡ trẻ em được tiếp cận thông
tin phù hợp22. Theo đó, những người có liên quan trực tiếp tới trẻ và các cơ quan truyền
thông, tổ chức xã hội có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để trẻ em được tiếp cận các nguồn
thông tin phù hợp với lứa tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em; công khai thông tin về tổ
chức, hoạt động của đơn vị mình thông qua các hình thức phù hợp. Các thông tin mà trẻ em
được tiếp cận, được cung cấp phải vì lợi ích của trẻ em, không xâm hại, không ảnh hưởng
tới sự phát triển của trẻ em.23
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trong việc tổ chức thu thập, xử lý và
công bố thông tin, số liệu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em trong phạm
vi cả nước theo quy định của pháp luật24 và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ
đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động tiếp cận thông tin, xử lý hoặc
đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi ngăn
cản trẻ em được tiếp cận thông tin phù hợp25.
Có thể nhận thấy, Luật BVCSGDTE và Nghị định 71 xác định một số nguyên tắc liên quan
tới quyền tiếp cận thông tin của trẻ em như:
-

Chủ thể có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để trẻ em được tiếp cận thông tin là
gia đình (cha, mẹ, người giám hộ), các tổ chức xã hội (các cơ quan thông tin đại
chúng, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, văn hóa, tổ chức xã hội, cơ sở
dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em) và các cơ
quan nhà nước. Nhưng các quy định pháp luật này mới xác định trách nhiệm của hệ
thống cơ quan về lao động, thương binh và xã hội và UBND các cấp trong việc bảo
đảm một số quyền tiếp cận thông tin mà còn thiếu quy định trách nhiệm của các cơ
quan nhà nước khác như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam…

-

Điều kiện về mặt thông tin mà trẻ em tiếp cận/được cung cấp phải vì lợi ích của trẻ
em, phù hợp với sự phát triển và sự sống còn của trẻ, không xâm hại, không ảnh
hưởng tới sự phát triển của trẻ em.

21

Luật BVCSGDTE, Điều 20

22

Luật BVCSGDTE, Điều 32

23

Nghị định 71, Điều 19

24

Nghị định 71, Điều 29

25 Nghị

định 71, Điều 22
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Dự thảo Luật Trẻ em (tên mới dự kiến của Luật BVCSGDTE) ghi nhận trẻ em có quyền
được tiếp cận, tìm kiếm, nhận và truyền đạt các thông tin dưới mọi hình thức theo quy định
của pháp luật, phù hợp với lứa tuổi, mức độ trưởng thành và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em
(Điều 15). Dự thảo cũng xác định trách nhiệm của người được giao làm công tác bảo vệ trẻ
em, bao gồm trách nhiệm tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn trẻ em và cha, mẹ, người
chăm sóc trẻ em tiếp cận dịch vụ can thiệp, hỗ trợ bảo vệ trẻ em, trợ giúp xã hội, y tế, giáo
dục, pháp lý và các nguồn trợ giúp khác (Điều 26, khoản 3). Ý kiến, nguyện vọng chính
đáng của trẻ em phải được xem xét trong quá trình ra quyết định có ảnh hưởng đến trẻ em.
Nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội có trách nhiệm lắng nghe, xem xét, phản hồi kịp thời
ý kiến, nguyện vọng của trẻ em (các Điều 6, 46 và 47).
Dự thảo cũng quy định Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối về quản lý nhà
nước, thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ liên quan tới quyền tiếp cận thông tin
của trẻ em như: bảo đảm trẻ em được tiếp cận thông tin, được bảo vệ hình ảnh, thông tin
về đời sống riêng tư…; quản lý, hướng dẫn việc hỗ trợ trẻ em tìm kiếm, nhận và phổ biến
thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trên các kênh thông tin, truyền thông theo quy định
pháp luật, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, độ tuổi phát triển và năng lực hành vi của trẻ
em …
Như vậy, Dự thảo Luật Trẻ em về cơ bản đã ghi nhận các nguyên tắc về quyền tiếp cận
thông tin của trẻ em được quy định trong CRC và cũng khá tương đồng với quy định của
các quốc gia ASEAN liên quan tới quyền tiếp cận thông tin của trẻ em. Dự thảo Luật Trẻ em
cũng đã bù đắp những quy định về trách nhiệm của các quan nhà nước có liên quan trong
việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của trẻ em. Tuy nhiên, Luật BVCSGDTE hiện hành
và cả Dự thảo sửa đổi của Luật này đều mới chỉ tham chiếu tới các nguyên tắc chung của
CRC về việc cung cấp thông tin phải “phù hợp với sự phát triển của trẻ em” và “vì lợi ích tốt
nhất của trẻ em” mà chưa đưa ra được hướng dẫn cụ thể cho các nguyên tắc này.
b. Trẻ em là chủ thể tiếp cận thông tin trong Luật Hộ tịch 2014
Lĩnh vực tư pháp – hộ tịch có thể được coi là lĩnh vực chuyên ngành quy định đầy đủ và cụ
thể nhất quyền tiếp cận thông tin của trẻ em. Luật Hộ tịch 2014 đã quy định rõ về việc tiếp
cận thông tin hộ tịch của cá nhân đã đăng ký và lưu giữ trong Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu
hộ tịch điện tử. Công dân (bao gồm cả trẻ em) có quyền chủ động yêu cầu cấp bản sao trích
lục hộ tịch. Khi thực hiện, trẻ em (người chưa thành niên) yêu cầu đăng ký hộ tịch hoặc cấp
bản sao trích lục hộ tịch thông qua người đại diện theo pháp luật (Điều 6); Người yêu cầu
cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu
quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch (Điều 64); Khi làm thủ tục đăng ký hộ
tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch, cá nhân xuất trình giấy tờ chứng
minh nhân thân cho cơ quan đăng ký hộ tịch, trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính
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thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh nhân thân (Điều 9). Các
chủ thể cung cấp thông tin (UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Cơ quan đại diện ngoại giao,
Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài…) có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu
này. Như vậy, Luật Hộ tịch đã xác định phương thức tiếp cận thông tin đối với trẻ em – đó là
tiếp cận gián tiếp, thông qua người đại diện theo pháp luật (cha, mẹ, người giám hộ).

4.2 Các quy định về vấn đề cung cấp thông tin liên quan tới trẻ em (trẻ em là chủ thể
có thông tin cần được bảo vệ trong quá trình Nhà nước cung cấp thông tin)
Bên cạnh các quy định về trẻ em như một chủ thể của quyền tiếp cận thông tin được ghi
nhận tại Luật BVCSGDTE, Dự thảo Luật Trẻ em và Luật Hộ tịch 2014 như đã phân tích tại
mục 4.1 phía trên, kết quả rà soát cho thấy hầu hết các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành
mới chỉ ghi nhận các loại thông tin có liên quan tới trẻ em mà trẻ em và các chủ thể khác có
thể tiếp cận. So sánh với CRC và ICCPR, các quy định pháp luật Việt Nam còn thiếu các
quy định đặc thù nhằm bảo đảm việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của trẻ em cũng
như nghĩa vụ của Nhà nước trong việc bảo đảm cho trẻ em thực hiện quyền này.
Bên cạnh đó, bảo mật thông tin liên quan tới trẻ em là một vấn đề cần đặc biệt lưu ý trong
quá trình Nhà nước thực hiện việc cung cấp thông tin. Hiện nay các quy định về bảo mật
thông tin nói chung và thông tin liên quan tới trẻ em nói riêng được quy định tại BLDS và Dự
thảo BLDS sửa đổi, Dự thảo Luật Trẻ em và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014.
a. Bảo mật thông tin của trẻ em
Như đã phân tích về Dự thảo Luật Trẻ em, trẻ em là một chủ thể có các thông tin cần được
bảo vệ trong quá trình Nhà nước cung cấp thông tin nhằm bảo đảm quyền bất khả xâm
phạm về “đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình” của trẻ em. BLDS hiện hành
quy định “quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ”. Trong
trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư thì phải được người đó đồng ý.
Trong trường hợp thu thập thông tin của người chưa đủ 15 tuổi thì phải được cha mẹ,
người đại diện của người đó đồng ý26. Quy định này không có giới hạn bất kỳ chủ thể nào
(bao gồm Nhà nước hay các tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống nhà nước) và không
giới hạn hình thức chứa đựng thông tin, như thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức
thông tin điện tử khác của cá nhân27.
Khái niệm “bí mật cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật gia đình” là các khái niệm pháp lý mới
đang được dự thảo tại BLDS sửa đổi mặc dù Dự thảo BLDS sửa đổi vẫn chưa đưa ra
26

BLDS, Điều 38, khoản 1

27

BLDS, Điều 38, khoản 2 và 3
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được khái niệm về các thuật ngữ này28. Dự thảo BLDS sửa đổi khẳng định đời sống riêng
tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ; việc thu
thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân,
bí mật gia đình phải được người đó, các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp việc
thu thập, lưu giữ, sử dụng hoặc công bố công khai thông tin này là để phục vụ lợi ích quốc
gia, dân tộc, lợi ích xã hội hoặc thông tin đó đã được phổ biến trong công chúng hoặc đã
được chính cá nhân đó tiết lộ.
Dự thảo Luật Trẻ em có hướng tới bảo vệ quyền bí mật thông tin của trẻ em. Điều 7 của Dự
thảo quy định về các hành vi nghiêm cấm, bao gồm: hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời
sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của trẻ em mà không được sự đồng ý của
cha, mẹ trẻ em, người giám hộ và sự đồng ý của trẻ em theo quy định của pháp luật, không
vì lợi ích của trẻ em (Điều 7, khoản 13). Dự thảo ghi nhận các quyền được bảo vệ, trong đó
ghi nhận quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình;
được bảo vệ danh dự, uy tín của mình; được bảo đảm an toàn thông tin về đời sống riêng
tư, bí mật cá nhân, gia đình (Điều 14, khoản 1).
Đặc biệt, Dự thảo Luật Trẻ em đưa ra các nguyên tắc bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng
dân sự, hình sự và xử lý vi phạm hành chính, trong đó có nguyên tắc trẻ em được bảo vệ
quyền riêng tư ở tất cả các giai đoạn tố tụng dân sự, hình sự và xử lý vi phạm hành chính.
Các thông tin liên quan đến trẻ em không được tiết lộ cho những người không có trách
nhiệm và không được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện các biện
pháp để trẻ em không phải xuất hiện trước công chúng (Điều 38, khoản 6).
Bên cạnh các quy định tại BLDS và Dự thảo Luật Trẻ em, Nghiên cứu cũng lưu ý nguyên
tắc bảo mật thông tin liên quan tới trẻ em được ghi nhận tại Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
2014. Theo đó, Luật này ghi nhận nguyên tắc: “Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trường
hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa
thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì Tòa án nhân
dân có thể xét xử kín.” (Điều 11, khoản 2). Quy định về xét xử kín trong trường hợp đặc biệt
cần bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của
đương sự là quy định phù hợp với các nguyên tắc chung của Hiến pháp 2013 cũng như
pháp luật của một số quốc gia ASEAN (Singapore, Lào).
b. Thông tin liên quan đến trẻ em

Dự thảo Bộ luật Dân sự, lần dự thảo thứ 5 được đăng tải trên Dự thảo Online, truy cập ngày 04
tháng 08 năm 2015
(http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=588&La
nID=1100&TabIndex=1)
28
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Ngoài những thông tin liên quan đến bí mật cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật gia đình của
trẻ em cần được bảo vệ, nhiều quy định pháp luật chuyên ngành đã có những quy định tạo
điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin liên quan đến trẻ em nhằm mục đích vì sự
sống còn và sự phát triển của trẻ em, như
i.

Lĩnh vực Nuôi con nuôi: Luật Nuôi con nuôi 2010 có quy định thông tin về danh
sách công dân Việt Nam có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận con nuôi;

ii.

Lĩnh vực Bảo hiểm y tế và xã hội: Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 có quy định
thông tin về danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em. Luật Bảo hiểm xã
hội 2014 có quy định thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa
bàn, tiền lương để tính thuế, quyền được hưởng chế độ…

iii.

Lĩnh vực Tố tụng: Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 có quy định thông tin về việc giao
con của người bị tạm giữ, tạm giam cho người khác chăm nom và thông tin về người
bào chữa. Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 có quy định thông tin về việc giao người
chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục. Luật Tố tụng hành chính 2010 có quy định thông tin về kiến nghị của Viện kiểm
sát đối với UBND cấp xã trong việc cử người giám hộ đứng ra khởi kiện vụ án hành
chính;

iv.

Lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình: Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2007
có quy định thông tin về danh sách các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng;

v.

Lĩnh vực Lao động: Bộ luật Lao động 2012 có quy định thông tin về cung cầu và sự
biến động cung cầu lao động; quyết định chính sách, quy hoạch, kế hoạch về nguồn
nhân lực, dạy nghề, phát triển kỹ năng nghề, khung trình độ nghề quốc gia, phân bố
và sử dụng lao động toàn xã hội; Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH quy định danh
mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc;

vi.

Lĩnh vực Giáo dục: Luật Giáo dục 2005 có quy định thông tin về chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục; mục tiêu, chương trình, nội dung
giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc
biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và
cấp văn bằng, chứng chỉ; thông tin về chương trình giáo dục cho trường giáo dưỡng;

vii.

Lĩnh vực Phòng chống mua bán người: Luật Phòng chống mua bán người 2011
có quy định thông tin về việc thông báo cho người thân thích đến nhận hoặc bố trí
người đưa nạn nhân là trẻ em về nơi người thân thích cư trú; thông tin về thủ tục
chuyển giao cho cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân; thông tin về hỗ
trợ nạn nhân là người chưa thành niên thuộc hộ nghèo trong trường hợp tiếp tục đi
học.
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Ngoài những lĩnh vực lĩnh vực nêu trên, kết quả rà soát các quy phạm pháp luật không phát
hiện thêm lĩnh vực nào khác có quy định cụ thể về thông tin liên quan đến trẻ em. Thêm vào
đó, ngay cả những văn bản pháp luật trong các lĩnh vực được nêu trên vẫn còn chưa quy
định đầy đủ về các thông tin cần thiết để trẻ em tiếp cận thông tin, như cách thức tiếp cận
thông tin, hình thức công khai, cung cấp thông tin, trình tự, thủ tục, điều kiện bảo đảm, trách
nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của trẻ em. Như vậy,
trong khi nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành của Việt Nam có quy định về thông tin liên
quan tới trẻ em, những văn bản này lại không quy định cụ thể các loại thông tin cần thiết để
cung cấp cho trẻ em một cách đặc thù, cũng như chưa quy định rõ nghĩa vụ của Nhà nước
trong việc bảo đảm quyền tiếp cận của trẻ em với các thông tin có liên quan.

Như vậy, kết quả rà soát các văn bản liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam đã dẫn tới một số
kết luận như sau:
a. Quyền tiếp cận thông tin là một quyền hiến định. Quyền này chỉ có thể bị hạn chế theo quy
định của luật trong một số 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.
b. Hệ thống pháp luật Việt Nam có nhiều quy định liên quan tới quyền tiếp cận thông tin của trẻ
em, bao gồm: (i) những quy định xác định trẻ em là chủ thể tiếp cận thông tin, tuy nhiên mới
chỉ có lĩnh vực tư pháp-hộ tịch quy định đầy đủ tính chất của chủ thể đặc biệt này; và (ii) các
quy định về thông tin liên quan đến trẻ em, như bảo vệ các thông tin của trẻ em, phạm vi các
thông tin về trẻ em có thể tiếp cận.
c.

Luật BVCSGDTE (hiện đang được sửa đổi tại Dự thảo Luật Trẻ em) là văn bản quy định trực
tiếp nhất về quyền tiếp cận thông tin của trẻ em. Trong đó, Dự thảo Luật Trẻ em đã ghi nhận
các nguyên tắc về quyền tiếp cận thông tin của trẻ em trong CRC và cũng khá tương đồng
với quy định của các quốc gia ASEAN, đặc biệt đã luật hóa các nguyên tắc thông tin “phù
hợp với sự phát triển của trẻ em” và “vì lợi ích tốt nhất của trẻ em”. Tuy nhiên, Dự thảo Luật
Trẻ em lại chưa đưa ra được hướng dẫn cụ thể cho các nguyên tắc này.

d. Bảo mật thông tin của trẻ em trong quá trình Nhà nước thực hiện việc cung cấp thông tin là
một vấn đề cần đặc biệt lưu ý nhằm bảo đảm quyền bất khả xâm phạm của trẻ em về “đời
sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình”.

5. Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin của Việt Nam đối với việc bảo đảm quyền tiếp cận
thông tin của trẻ em đặt trong sự so sánh với các tiêu chuẩn quốc tế và luật pháp
của một số quốc gia ASEAN
5.1. Khái quát nội dung của Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin
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Dự thảo Luật TCTT có một số nội dung cần được xem xét liên quan đến quyền tiếp cận
thông tin của trẻ em như sau:
 Thứ nhất, thông tin là tin được cơ quan nhà nước tạo ra và nắm giữ trong quá trình
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài
liệu và tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa,
thẻ ghi hình, ghi âm hoặc các dạng khác. Cũng theo Dự thảo này, tiếp cận thông tin
được hiểu là việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp, lưu giữ thông tin.
 Thứ hai, chủ thể cung cấp thông tin là các cơ quan nhà nước, bao gồm Quốc hội,
Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ và cơ quan ngang bộ, Tòa án, Viện kiểm sát, HĐND,
UBND và các cơ quan nhà nước khác. Chủ thể tiếp cận thông tin theo Dự thảo
Luật TCTT là mọi công dân và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam đều
có quyền yêu cầu cung cấp thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của
họ.
 Thứ ba, có 02 cách thức để thực hiện việc tiếp cận thông tin: (i) Cơ quan nhà
nước chủ động công khai thông tin; và (ii) Cung cấp thông tin theo yêu cầu..
 Thứ tư, Dự thảo không có điều khoản nào quy định trực tiếp về quyền tiếp cận
thông tin của trẻ em hay trẻ em là chủ thể (đặc biệt) tiếp cận thông tin mà mới chỉ
có quy định cho đối tượng đặc thù là người khuyết tật, người sống ở miền núi, hải
đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đối với người chưa thành
niên, Dự thảo hiện đang quy định việc thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông tin
và sử dụng thông tin phải thông qua người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp
Luật Trẻ em có quy định khác.
 Thứ năm, về thông tin hạn chế tiếp cận và vấn đề bảo đảm bí mật thông tin, Dự
thảo đang quy định một trong các trường hợp từ chối yêu cầu cung cấp thông tin là
việc cung cấp thông tin có thể gây tổn hại đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí
mật đời tư (Điều 20, khoản 1, điểm a). Quy định này rộng hơn quy định của BLDS
hiện hành về “quyền bí mật đời tư của cá nhân” như đã nêu ở trên. Tuy nhiên cả Dự
thảo Luật TCTT và Dự thảo BLDS sửa đổi đều không có định nghĩa cụ thể về nội
hàm của các thuật ngữ này.
5.2. Nhận xét Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin dưới góc độ quyền trẻ em
Có thể nhận thấy một số vấn đề còn thiếu, chưa phù hợp trong Dự thảo Luật TCTT trên cơ
sở so sánh Dự thảo Luật TCTT với các tiêu chuẩn quốc tế về quyền tiếp cận thông tin nói
chung và quyền tiếp cận thông tin của trẻ em nói riêng và một số luật tiếp cận thông tin của
một số quốc gia trong khu vực ASEAN, cụ thể như sau:


Trẻ em là chủ thể đặc biệt của quyền tiếp cận thông tin:
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Dự thảo Luật TCTT hiện chỉ quy định người chưa thành niên thực hiện quyền yêu cầu cung
cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp Luật Trẻ em có quy
định khác. Tuy nhiên, Dự thảo BLDS sửa đổi hiện đang thay đổi theo hướng phân chia độ
tuổi để xác định quyền tham gia vào giao dịch dân sự của trẻ em (người chưa thành niên),
như chưa đủ 6 tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện; đủ 6
tuổi đến chưa đủ 15 tuổi thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch
dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi; người từ đủ 15 tuổi đến
chưa đủ 18 tuổi được tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trừ giao dịch liên quan
đến tài sản có đăng ký29. Những quy định này nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những giao dịch
không ngay tình (giao dịch gian dối) mà có thể gây bất lợi cho trẻ em.
Do đó, Luật TCTT cần cân nhắc quy định phù hợp với hướng quy định của Dự thảo BLDS
sửa đổi. Dự thảo Luật TCTT có thể ghi nhận thêm nguyên tắc trẻ em có quyền tiếp cận
thông tin một cách trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp
pháp luật chuyên ngành có quy định khác30. Dự thảo Luật TCTT cần quy định trách nhiệm
của cơ quan cung cấp thông tin hay người đại diện cho trẻ em khi truyền đạt lại thông tin
cho trẻ thì phải truyền đạt phù hợp với độ tuổi của trẻ và vì lợi ích của trẻ. Điều này ghi nhận
ở pháp luật Indonesia, Tuyên bố ASEAN về Quyền con người (AHRD) và Dự thảo Luật Trẻ
em.


Phạm vi thông tin liên quan đến trẻ em:

Thông tin được quy định trong Dự thảo Luật TCTT chỉ bao gồm các thông tin do cơ quan
nhà nước tạo ra và nắm giữ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình mà
không bao gồm các thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng (như ICCPR và
CRC). Quy định này tương tự với Thái Lan và Indonesia – hai quốc gia có Luật về tiếp cận
thông tin.
Phạm vi thông tin được phép tiếp cận là khá rộng trong Dự thảo. Như đã nêu ở trên, Dự
thảo có hạn chế tiếp cận những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật đời
tư. Xét về lý thuyết, trẻ em được bảo vệ tương tự như các chủ thể khác nhưng lại chưa có
sự bảo đảm riêng biệt cho trẻ em, như phải phù hợp với sự phát triển của trẻ em, cần thiết

29

Dự thảo BLDS sửa đổi, Điều 21.

Theo quy định tại Nghị định 05/1999/NĐ-CP, đối tượng được cấp CMND là công dân Việt Nam từ
đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; theo quy định tại Nghị định 65/2012/NĐ-CP
sửa đổi Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam, hộ chiếu phổ thông
cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn;
trong tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông đối với trẻ em dưới 14 tuổi, cha, mẹ hoặc người giám
hộ của trẻ em đó khai và ký vào tờ khai.
30
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cho sự sống còn và vì lợi ích của trẻ em theo đúng nội hàm của CRC (ví dụ như thông tin
trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS hay mua bán trẻ em).


Nghĩa vụ cung cấp thông tin:

Dự thảo Luật TCTT có quy định nghĩa vụ, trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan
nhà nước nhưng chưa có quy định cấm hoặc hạn chế các hành vi cung cấp thông tin không
phù hợp với sự phát triển và vì lợi ích của trẻ em như Luật Tiếp cận thông tin của Indonesia.


Cách thức tiếp cận thông tin, công khai thông tin:

Dự thảo Luật TCTT mới quy định về cách thức tiếp cận thông tin thông qua trách nhiệm của
Nhà nước phải chủ động công khai các thông tin theo quy định và công dân yêu cầu cơ
quan nhà nước cung cấp thông tin. Đối với nhóm yếu thế trong xã hội, Dự thảo xác định đối
với người khuyết tật, người sống ở miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn thì cơ quan nhà nước chủ động xác định hình thức công khai thông tin phù
hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin của công dân (Điều 11 khoản 3) Tuy nhiên
Dự thảo lại không có quy định về nguyên tắc cung cấp thông tin cho trẻ em. Như đã phân
tích ở trên, trẻ em phải được coi là một chủ thể đặc biệt trong việc tiếp cận thông tin. Thông
tin cung cấp cho trẻ em dù là Nhà nước cung cấp hay công dân yêu cầu thì phải đầy đủ, kịp
thời, dễ hiểu, có thể tiếp cận được và phù hợp với khả năng hiểu biết và độ tuổi của trẻ em
như Luật Tiếp cận thông tin của Indonesia, Luật Bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em của Lào
hay tiêu chí được xác định tại Điều 17 của CRC.
Với tư cách là một văn bản luật quy định chung và chuyên biệt về quyền tiếp cận thông tin,
Luật TCTT cần quy định các hướng dẫn để bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của tất cả mọi
đối tượng. Tuy nhiên, Dự thảo Luật TCTT hiện hành lại chuyển việc quy định cụ thể quyền
tiếp cận thông tin của trẻ em về Luật Trẻ em một luật quy định về các quyền của trẻ em nói
chung như đã phân tích ở trên. Điều này có thể sẽ gây khó khăn trong việc thực thi pháp
luật về quyền tiếp cận thông tin của trẻ em sau này.


Nguyên tắc thông tin phù hợp với sự phát triển và vì lợi ích của trẻ em:

Như đã phân tích, Dự thảo Luật TCTT không quy định nguyên tắc thông tin phải phù hợp
với sự phát triển của trẻ em và vì lợi ích của trẻ em như Dự thảo Luật Trẻ em và quy định
của CRC liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của trẻ em. Điều này đòi hỏi Dự thảo Luật
TCTT cần quy định mang tính nguyên tắc về các thông tin mà trẻ em có quyền tiếp cận như
quy định của Lào và Indonesia. Nguyên tắc này phải được quy định cụ thể hoặc được thể
chế hóa trong các quy định liên quan đến các hành vi bị nghiêm cấm trong việc cung cấp
thông tin, các hình thức công khai thông tin hay các điều kiện, thủ tục liên quan đến việc
cung cấp thông tin theo yêu cầu.
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Tóm lại, trên cơ sở so sánh với các chuẩn mực quốc tế về tiếp cận thông tin được quy định tại
ICCPR và CRC cũng như luật pháp của một số quốc gia trong khu vực ASEAN, Nghiên cứu nhận
thấy Dự thảo Luật TCTT còn có một số vấn đề cần hoàn thiện để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin
của trẻ em, như sau:
a. Cần bổ sung nguyên tắc trẻ em có quyền tiếp cận các thông tin cần thiết cho sự sống còn và
sự phát triển, cũng như khả năng tham gia một cách có ý nghĩa trong xã hội của trẻ em. Nhà
nước có nghĩa vụ bảo đảm các thông tin cung cấp cho trẻ em phải đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp
cận và dễ hiểu với mọi trẻ em; và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
b. Cần ghi nhận nguyên tắc trẻ em có quyền tiếp cận thông tin một cách trực tiếp hoặc thông
qua người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
Cha mẹ hay người đại diện hợp pháp khác, nhà trường, cơ sở giáo dục và giáo viên có trách
nhiệm thúc đẩy, hỗ trợ trẻ tiếp cận thông tin liên quan.
c.

Cần bổ sung nguyên tắc nghiêm cấm việc cung cấp, sử dụng thông tin vi phạm bí mật đời tư,
bí mật cá nhân, bí mật gia đình hay ảnh hưởng tới sự sống còn và sự phát triển của trẻ em.

d. Các quy định của Dự thảo Luật TCTT, Dự thảo Luật Trẻ em và Dự thảo BLDS sửa đổi cần
phải phù hợp và thống nhất với nhau để bảo đảm tính thống nhất của các quy định pháp luật
và bảo đảm sự tôn trọng các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn.

6. Các khuyến nghị cụ thể cho việc hoàn thiện các quy định bảo đảm quyền tiếp
cận thông tin của trẻ em trong Dự thảo Luật TCTT
Trên cơ sở các khuyến nghị chung được đưa ra tại Mục 5 nêu trên, Nghiên cứu khẳng định
việc quy định cụ thể quyền tiếp cận thông tin của trẻ em tại Luật TCTT là cần thiết. Nghiên
cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị cụ thể cho việc hoàn thiện các quy định tại Dự thảo
Luật TCTT để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của trẻ em như sau:
Quy định hiện hành tại Dự thảo

Khuyến nghị sửa đổi hoặc bổ sung (chữ in
nghiêng)

Điều 4. Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận

Điều 4. Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận

thông tin

thông tin

1. Mọi công dân bình đẳng, không bị phân

1. Mọi người đều có quyền tiếp cận thông tin

biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận

một cách bình đẳng và không bị phân biệt đối xử

thông tin.

trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

2. Thông tin được cung cấp phải chính xác,

2. Thông tin được cung cấp phải chính xác,

đầy đủ; việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh

đầy đủ; việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh

bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp

bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

luật.

3. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải
3. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin

do luật định và trong trường hợp cần thiết vì lý do
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phải do luật định và trong trường hợp cần thiết vì lý

quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã

do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn

hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

4. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin

4. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin

của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc

của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc

gia, dân tộc; quyền và lợi ích hợp pháp của cơ

gia, dân tộc; quyền và lợi ích hợp pháp của cơ

quan, tổ chức, cá nhân.

quan, tổ chức, cá nhân.

5. Trẻ em có quyền tiếp cận các thông tin

5. Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết

cần thiết cho sự sống còn, sự phát triển, cũng như

tật, người sống ở miền núi, hải đảo, vùng có điều

khả năng tham gia một cách có ý nghĩa trong xã hội

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện

của trẻ em. Nhà nước có nghĩa vụ bảo đảm các

quyền tiếp cận thông tin.

thông tin cung cấp cho trẻ em phải đầy đủ, kịp thời,
dễ tiếp cận và dễ hiểu với mọi trẻ em.
6. Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết
tật, người sống ở miền núi, hải đảo, vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện
quyền tiếp cận thông tin.

Điều 2. Quyền tiếp cận thông tin của công dân

Điều 2. Quyền tiếp cận thông tin của công dân

1. Công dân có quyền tiếp cận thông tin; tự

1. Công dân có quyền tiếp cận thông tin; tự

do tiếp cận các thông tin do cơ quan nhà nước

do tiếp cận các thông tin do cơ quan nhà nước

công khai; yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp

công khai; yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp

thông tin và sử dụng thông tin theo quy định của

thông tin và sử dụng thông tin theo quy định của

Luật này.

Luật này.

2. Đối với người mất năng lực hành vi dân

2. Đối với người mất năng lực hành vi dân

sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự,

sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì

người chưa thành niên thì việc thực hiện yêu cầu

việc thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin và sử

cung cấp thông tin và sử dụng thông tin phải thông

dụng thông tin phải thông qua người đại diện theo

qua người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp

pháp luật.

Luật Trẻ em có quy định khác.

3. Trẻ em có quyền tiếp cận thông tin một
cách trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo
pháp luật, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành
có quy định khác. Cha mẹ hay người đại diện hợp
pháp khác, nhà trường, cơ sở giáo dục, giáo viên
có trách nhiệm thúc đẩy, hỗ trợ trẻ tiếp cận thông
tin liên quan.

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không
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đầy đủ; hủy hoại; làm giả thông tin.

đầy đủ; hủy hoại; làm giả thông tin.

2. Cung cấp, sử dụng thông tin để chống lại

2. Cung cấp, sử dụng thông tin để chống lại

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; kích động bạo

phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; kích động bạo

lực; tuyên truyền chiến tranh; gây thù hằn, chia rẽ

lực; tuyên truyền chiến tranh; gây thù hằn, chia rẽ

dân tộc, tôn giáo.

dân tộc, tôn giáo.

3. Cung cấp, sử dụng thông tin để xúc phạm

3. Cung cấp, sử dụng thông tin để xúc phạm

danh dự, nhân phẩm của cá nhân; xúc phạm uy tín

danh dự, nhân phẩm của cá nhân; xúc phạm uy tín

của cơ quan, tổ chức.

của cơ quan, tổ chức.

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

4. Cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu,
người cung cấp thông tin.
5. Cung cấp, sử dụng thông tin vi phạm bí
mật đời tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình hay ảnh
hưởng tới sự sống còn và sự phát triển của trẻ em.

Điều 11. Hình thức, thời điểm công khai thông

Điều 11. Hình thức, thời điểm công khai thông

tin

tin
1. Các hình thức công khai thông tin bao

gồm:

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

a) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang
thông tin điện tử của cơ quan;
b) Công khai trên phương tiện thông tin đại
chúng;

a) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang
thông tin điện tử của cơ quan;
b) Công khai trên phương tiện thông tin đại
chúng;

c) Đăng Công báo;

c) Đăng Công báo;

d) Niêm yết tại trụ sở cơ quan và các địa

d) Niêm yết tại trụ sở cơ quan và các địa

điểm cần thiết khác;

điểm cần thiết khác;

đ) Thông tin thông qua việc tiếp dân, họp

đ) Thông tin thông qua việc tiếp dân, họp

báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát

báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát

ngôn của cơ quan theo quy định của pháp luật;

ngôn của cơ quan theo quy định của pháp luật;

e) Các hình thức khác thuận lợi cho công

e) Các hình thức khác thuận lợi cho công

dân do cơ quan nhà nước có trách nhiệm công

dân do cơ quan nhà nước có trách nhiệm công khai

khai thông tin xác định.

thông tin xác định.

2. Trường hợp pháp luật có quy định về hình

2. Trường hợp pháp luật có quy định về hình

thức công khai đối với thông tin cụ thể thì áp dụng

thức công khai đối với thông tin cụ thể thì áp dụng

quy định đó.

quy định đó.

Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể

Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể

thì căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan có trách

thì căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan có trách
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nhiệm cung cấp thông tin có thể lựa chọn một hoặc

nhiệm cung cấp thông tin có thể lựa chọn một hoặc

một số hình thức quy định tại khoản 1 Điều này để

một số hình thức quy định tại khoản 1 Điều này để

công khai thông tin, bảo đảm để công dân tiếp cận

công khai thông tin, bảo đảm để công dân tiếp cận

được thông tin.

được thông tin.
3. Đối với trẻ em, ngoài các hình thức quy
định tại khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước chủ
động xác định hình thức công khai thông tin phù
hợp với khả năng hiểu biết, lứa tuổi, giới tính và vì
lợi ích tốt nhất của trẻ em.

3. Đối với người khuyết tật, người sống ở

4. Đối với người khuyết tật, người sống ở

miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội

miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội

đặc biệt khó khăn, ngoài các hình thức quy định tại

đặc biệt khó khăn, ngoài các hình thức quy định tại

khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước chủ động

khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước chủ động xác

xác định hình thức công khai thông tin phù hợp với

định hình thức công khai thông tin phù hợp với khả

khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin của công

năng, điều kiện tiếp cận thông tin của công dân.

dân.
4. Thời điểm công khai thông tin đối với từng
lĩnh vực được thực hiện theo quy định của pháp
luật liên quan; trường hợp pháp luật chưa có quy
định thì chậm nhất là 03 (ba) ngày kể từ ngày có
thông tin, cơ quan có thẩm quyền phải công khai
thông tin.

5. Thời điểm công khai thông tin đối với từng
lĩnh vực được thực hiện theo quy định của pháp
luật liên quan; trường hợp pháp luật chưa có quy
định thì chậm nhất là 03 (ba) ngày kể từ ngày có
thông tin, cơ quan có thẩm quyền phải công khai
thông tin.
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Phụ lục 1: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Các công ước quốc tế

Bình luận chung số 34 về Điều 19: Tự do quan điểm và biếu đạt (CCPR/C/GC/34)
Bình luận chung số 4 về Sức khỏe và sự phát triển của trẻ vị thành niên (CRC/GC/2003/4)
Bình luận chung số 7 về thực thi Quyền trẻ em trong giai đoạn ấu thơ (CRC/C/GC/2005)
Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị
Công ước về Quyền trẻ em


Pháp luật nước ngoài

In-đô-nê-xi-a, Đạo luật về Tiết lộ thông tin công, Đạo luật số 14, 2008
In-đô-nê-xi-a, Luật Bảo vệ trẻ em, Luật số 23, 2002
Lào, Luật Bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em, Luật số 05/NA, 2006
Mi-an-ma, Luật Trẻ em, Luật số 9/93, 1993
Phi-líp-pin, Bộ luật Lao động của Phi-líp-pin, 1974
Thái Lan, Đạo luật về Thông tin chính thức, B.E. 2540 (1997)
Xinh-ga-po, Đạo luật về Trẻ em và Thanh niên, Đạo luật số 1 năm 1993, bản sửa đổi năm 2001


Các văn kiện của ASEAN

Chương trình nghị sự Kuala Lumpur về Sự phát triển của thanh thiếu niên ASEAN (1997)
Tuyên bố ASEAN về Quyền con người (AHRD)
Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường phúc lợi và phát triển cho phụ nữ và trẻ em ASEAN (2010)
Tuyên bố về Các cam kết cho trẻ em trong ASEAN (2001)
Tuyên bố về Các nguyên tắc tăng cường hợp tác ASEAN về thanh thiếu niên (1983)


Pháp luật Việt Nam

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/20055
Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012
Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004
Bộ luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013
Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014
Luật Bảo vê, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngày 15/06/2004
Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005
Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014
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Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/06/2010
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007
Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 ngày 29/03/2011
Luật sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24/11/2014
Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 ngày 24/11/2010
Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 ngày 29/06/2006
Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân ngày 03/02/1999
Nghị định số 08/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia
đình ngày 04/02/2009
Nghị định số 65/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP về
xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 06/09/2012
Nghị định số 71/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 22/08/2011
Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013 ban hành danh mục công việc nhẹ được sử
dụng người dưới 15 tuổi làm việc
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Phụ lục 2:
BẢNG RÀ SOÁT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CẬN THÔNG TIN TRONG CÁC LĨNH VỰC
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA TRẺ EM
Loại thông
tin

Thông tin
phù hợp với
sự phát
triển của trẻ
em

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Gia đình,
Nhà nước
và xã hội

Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Điều kiện bảo đảm

Trình tự, thủ tục

Gia đình, Nhà nước và xã hội có trách nhiệm
tạo điều kiện, giúp đỡ trẻ em được tiếp cận
thông tin phù hợp, được phát triển tư duy
sáng tạo và bày tỏ nguyện vọng; có trách
nhiệm lắng nghe và giải quyết nguyện vọng
chính đáng của trẻ em
-

Cha, mẹ, người giám hộ, các cơ quan
thông tin đại chúng, cơ sở nuôi dưỡng
trẻ em, cơ sở giáo dục, văn hóa, tổ chức
xã hội, cơ sở dịch vụ hoạt động trong lĩnh
vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để trẻ
em được tiếp cận các nguồn thông tin
phù hợp với lứa tuổi, giới tính và sự phát
triển của trẻ em

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

Khoản 1 Điều
20 và Khoản
1, Điều 32
Luật bảo vệ,
chăm sóc và
giáo dục trẻ
em;
Khoản 1 Điều
19, Nghị định
71/2011/NĐCP ngày
22 tháng
08 năm 2011
của Chính phủ
quy định chi
tiết và hướng
dẫn thi hành
một số điều
của Luật Bảo
vệ, chăm sóc
và giáo dục
trẻ em
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Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Trình tự, thủ tục

Điều kiện bảo đảm

Loại thông
tin

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Thông tin về
tổ chức,
hoạt động
của các cơ
sở nuôi
dưỡng trẻ
em, cơ sở
giáo dục,
văn hóa, tổ
chức xã hội,
cơ sở dịch
vụ hoạt
động trong
lĩnh vực bảo
vệ, chăm
sóc và giáo
dục trẻ em

Các cơ sở
nuôi dưỡng
trẻ em, cơ
sở giáo dục,
văn hóa, tổ
chức xã hội,
cơ sở dịch
vụ hoạt
động trong
lĩnh vực bảo
vệ, chăm
sóc và giáo
dục trẻ em

Thông tin
chủ động
công khai

Công khai
thông tin
thông qua
các hình
thức phù
hợp

Không quy định

Các thông tin mà trẻ em được tiếp cận, được
cung cấp phải vì lợi ích của trẻ em, không
xâm hại, không ảnh hưởng tới sự phát triển
của trẻ em

Thông tin hộ
tịch của cá
nhân đã
đăng ký và
lưu giữ
trong Sổ hộ
tịch và Cơ
sở dữ liệu
hộ tịch điện
tử

Cơ quan
đăng ký hộ
tịch (UBND
cấp xã,
UBND cấp
huyện, Cơ
quan đại
diện ngoại
giao, Cơ
quan đại
diện lãnh sự
của Việt

Công dân
chủ động
yêu cầu
cấp bản
sao trích
lục hộ tịch

Thực hiện
TTHC yêu
cầu cấp bản
sao trích lục
hộ tịch

Điều 64. Thủ tục cấp bản
sao trích lục hộ tịch

Điều 63. Cấp bản sao trích lục hộ tịch về
sự kiện hộ tịch đã đăng ký

1. Người yêu cầu cấp bản
sao trích lục hộ tịch trực
tiếp hoặc thông qua người
đại diện gửi tờ khai theo
mẫu quy định cho Cơ
quan quản lý Cơ sở dữ
liệu hộ tịch.

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có
quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ
liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về
sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.
Điều 57. Cơ sở dữ liệu hộ tịch
1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch là tài sản quốc gia,
lưu giữ toàn bộ thông tin hộ tịch của mọi cá

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

Khoản 2 Điều
19, Nghị định
số
71/2011/NĐCP ngày
22 tháng
08 năm 2011
của Chính phủ
quy định chi
tiết và hướng
dẫn thi hành
một số điều
của Luật Bảo
vệ, chăm sóc
và giáo dục
trẻ em

Điều 11.
Lệ phí hộ
tịch

Luật Hộ tịch
2014

2. Cá nhân
yêu cầu
cấp bản
sao trích
lục hộ tịch
phải nộp lệ
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Loại thông
tin

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Nam ở
nước
ngoài), Bộ
Tư pháp, Bộ
Ngoại giao
và cơ quan
khác được
giao thẩm
quyền theo
quy định của
pháp luật.

Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Trình tự, thủ tục

Điều kiện bảo đảm

2. Ngay sau khi nhận
được yêu cầu, nếu đủ điều
kiện thì Cơ quan quản lý
Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp
bản sao trích lục hộ tịch
cho người yêu cầu.

nhân, làm cơ sở để bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp của cá nhân, phục vụ yêu cầu tra
cứu thông tin, quản lý, hoạch định chính
sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ
đăng ký hộ tịch của cá
nhân
2. Trường hợp kết hôn,
nhận cha, mẹ, con thì các
bên phải trực tiếp thực
hiện tại cơ quan đăng ký
hộ tịch.
Đối với các việc đăng ký
hộ tịch khác hoặc cấp bản
sao trích lục hộ tịch thì
người có yêu cầu trực tiếp
hoặc ủy quyền cho người
khác thực hiện. Bộ trưởng
Bộ Tư pháp quy định chi
tiết việc ủy quyền.
3. Người chưa thành niên,
người đã thành niên mất
năng lực hành vi dân sự
yêu cầu đăng ký hộ tịch
hoặc cấp bản sao trích lục

2. Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm Sổ hộ tịch
và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là căn cứ để
cấp bản sao trích lục hộ tịch.
Điều 67. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
1. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp
thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại Cơ
quan đại diện và có nhiệm vụ, quyền hạn
sau đây:

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

phí.
Bộ Tài
chính quy
định chi tiết
thẩm quyền
thu, mức
thu, nộp,
chế độ
quản lý và
sử dụng lệ
phí hộ tịch.

d) Cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch
điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo
quy định;
2. Cơ quan đại diện thực hiện quản lý nhà
nước về hộ tịch của công dân Việt Nam cư
trú ở nước ngoài và có nhiệm vụ, quyền hạn
sau đây:
d) Quản lý, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ
liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục
hộ tịch theo quy định;
Điều 70. Trách nhiệm của Ủy ban nhân
dân cấp huyện
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện

28

Dự thảo luật tiếp cận thông tin – góc nhìn từ quyền trẻ em

Loại thông
tin

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Trình tự, thủ tục

Điều kiện bảo đảm

hộ tịch thông qua người
đại diện theo pháp luật.

quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương
và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Điều 9. Phương thức
yêu cầu và tiếp nhận yêu
cầu đăng ký hộ tịch

e) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu
hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ
tịch theo quy định;

1. Khi yêu cầu đăng ký hộ
tịch, cấp bản sao trích lục
hộ tịch, cá nhân nộp hồ sơ
trực tiếp cho cơ quan
đăng ký hộ tịch hoặc gửi
hồ sơ qua hệ thống bưu
chính hoặc gửi qua hệ
thống đăng ký hộ tịch trực
tuyến.

Điều 71. Trách nhiệm của Ủy ban nhân
dân cấp xã

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý
nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
đ) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu
hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ
tịch theo quy định;

2. Khi làm thủ tục đăng ký
hộ tịch, cấp bản sao trích
lục hộ tịch từ Cơ sở dữ
liệu hộ tịch, cá nhân xuất
trình giấy tờ chứng minh
nhân thân cho cơ quan
đăng ký hộ tịch. Trường
hợp gửi hồ sơ qua hệ
thống bưu chính thì phải
gửi kèm theo bản sao có
chứng thực giấy tờ chứng
minh nhân thân.
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Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Trình tự, thủ tục

Điều kiện bảo đảm

Loại thông
tin

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Thông tin về
danh sách
công dân
Việt Nam có
nguyện
vọng và đủ
điều kiện
nhận con
nuôi

Các Sở Tư
pháp

Điều 16. Đăng ký nhu cầu nhận con nuôi

Thông tin về
danh sách
đề nghị cấp
thẻ bảo
hiểm y tế
cho trẻ em

UBND cấp
xã

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung
khoản 3 Điều 8 như sau:

Công dân Việt Nam có nguyện vọng và đủ
điều kiện nhận con nuôi theo quy định của
Luật này nhưng chưa tìm được trẻ em để
nhận làm con nuôi thì đăng ký nhu cầu nhận
con nuôi với Sở Tư pháp nơi người đó
thường trú; nếu có trẻ em để giới thiệu làm
con nuôi thì Sở Tư pháp giới thiệu đến Ủy
ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em đó thường
trú để xem xét, giải quyết.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau
đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã),
ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại
khoản 1 Điều này, có trách nhiệm lập danh
sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn cho
các đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4
và 5 Điều 12 của Luật này theo hộ gia đình,
trừ đối tượng quy định tại các điểm a, 1 và n
khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật
này; Ủy ban nhân dân cấp xã phải lập danh
sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ
em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.”

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

Luật Nuôi con
nuôi 2010

Luật Bảo hiểm
y tế sửa đổi
2014
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Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Trình tự, thủ tục

Điều kiện bảo đảm

Loại thông
tin

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Thông tin về
việc giao
con của
người bị
tạm giữ,
tạm giam
cho người
khác chăm
nom

Cơ quan ra
quyết định
tạm giữ,
lệnh tạm
giam

Điều 90. Việc chăm nom người thân thích
và bảo quản tài sản của người bị tạm giữ,
tạm giam

Thông tin về
người bào
chữa

Cơ quan
điều tra,
Viện kiểm
sát, Tòa án

Điều 305. Bào chữa

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

Bộ luật Tố
tụng hình sự
2003

1. Khi người bị tạm giữ, tạm giam có con
chưa thành niên dưới 14 tuổi hoặc có người
thân thích là người tàn tật, già yếu mà không
có người chăm sóc, thì cơ quan ra quyết
định tạm giữ, lệnh tạm giam giao những
người đó cho người thân thích chăm nom.
Trong trường hợp người bị tạm giữ, tạm
giam không có người thân thích thì cơ quan
ra quyết định tạm giữ, lệnh tạm giam giao
những người đó cho chính quyền sở tại
chăm nom.

2. Trong trường hợp bị can, bị cáo là người
chưa thành niên hoặc người đại diện hợp
pháp của họ không lựa chọn được người
bào chữa thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm
sát, Tòa án phải yêu cầu Đoàn luật sư phân
công Văn phòng luật sư cử người bào chữa
cho họ hoặc đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt
trận cử người bào chữa cho thành viên của
tổ chức mình.

Bộ luật Tố
tụng hình sự
2003
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Loại thông
tin

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Thông tin về
việc giao
người chưa
thành niên

Tòa án

Thông tin về
kiến nghị
của Viện
kiểm sát đối
với UBND
cấp xã trong
việc cử
người giám
hộ đứng ra
khởi kiện

Viện kiểm
sát, UBND
cấp xã nơi
trẻ cư trú

Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Trình tự, thủ tục

Điều kiện bảo đảm

Điều 103. Giao người chưa thành niên
cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom,
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

Bộ luật Tố
tụng dân sự
2004

Giao người chưa thành niên cho cá nhân
hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm
sóc, giáo dục được áp dụng nếu việc giải
quyết vụ án có liên quan đến người chưa
thành niên chưa có người giám hộ.

Điều 23. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật
trong tố tụng hành chính
3. Đối với quyết định hành chính, hành vi
hành chính liên quan đến quyền, lợi ích hợp
pháp của người chưa thành niên, người mất
năng lực hành vi dân sự, nếu họ không có
người khởi kiện thì Viện kiểm sát có quyền
kiến nghị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân
cấp xã) nơi người đó cư trú cử người giám
hộ đứng ra khởi kiện vụ án hành chính để
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người
đó.

Luật Tố tụng
hành chính
2010
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Loại thông
tin

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Trình tự, thủ tục

Điều kiện bảo đảm

Thông tin về
danh sách
các địa chỉ
tin cậy ở
cộng đồng

UBND cấp
xã

Điều 30. Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng

Thông tin về
danh sách
đối tượng
để thực hiện
hoạt động
tư vấn về
gia đình ở
cơ sở

UBND cấp
xã

Điều 6. Tư vấn về gia đình ở cơ sở

4. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập danh sách và
công bố các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng;
thực hiện việc hướng dẫn, tổ chức tập huấn
về phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ
địa chỉ tin cậy ở cộng đồng trong trường hợp
cần thiết.

1. Ủy ban nhân dân cấp xã xác định và lập
danh sách đối tượng để thực hiện hoạt động
tư vấn về gia đình ở cơ sở theo quy định tại
khoản 3 Điều 16 Luật Phòng, chống bạo lực
gia đình.

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

Luật Phòng
chống bạo lực
gia đình 2007

Nghị định
08/2009/NĐCP Hướng
dẫn Luật
Phòng, chống
bạo lực gia
đình
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Loại thông
tin

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Thông tin về
tình hình sử
dụng và
thay đổi lao
động trên
địa bàn

Cơ quan
bảo hiểm xã
hội

Thông tin về
chi phí tiền
lương để
tính thuế
của người
sử dụng lao
động

Thông tin về
việc đóng,
quyền được
hưởng chế
độ, thủ tục
thực hiện
bảo hiểm xã
hội

Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Trình tự, thủ tục

Điều kiện bảo đảm

Điều 22. Quyền của cơ quan bảo hiểm xã
hội

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

Luật Bảo hiểm
xã hội 2014

5. Định kỳ 06 tháng được cơ quan quản lý
nhà nước về lao động ở địa phương cung
cấp thông tin về tình hình sử dụng và thay
đổi lao động trên địa bàn.
6. Được cơ quan thuế cung cấp mã số thuế
của người sử dụng lao động; định kỳ hằng
năm cung cấp thông tin về chi phí tiền lương
để tính thuế của người sử dụng lao động.

Cơ quan
bảo hiểm xã
hội

Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan bảo
hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm
xã hội 2014

6. Hằng năm, xác nhận thời gian đóng bảo
hiểm xã hội cho từng người lao động; cung
cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng,
quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện
bảo hiểm xã hội khi người lao động, người
sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn
yêu cầu.

34

Dự thảo luật tiếp cận thông tin – góc nhìn từ quyền trẻ em

Loại thông
tin

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Thông tin về
việc sử
dụng người
lao động
dưới 15 tuổi
và thông tin
về công tác
an toàn lao
động, vệ
sinh lao
động

Sở Lao
động –
Thương
binh và Xã
hội tỉnh,
thành phố
trực thuộc
Trung ương
nơi cơ sở
sử dụng lao
động đặt trụ
sở chính

Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Điều kiện bảo đảm

Trình tự, thủ tục

Điều 2.
1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm:
đ) Khi tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi
vào làm việc phải thông báo bằng văn bản
về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau
đây gọi tắt là Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội tỉnh) nơi cơ sở đặt trụ sở chính trong
vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tuyển dụng
vào làm việc theo mẫu quy định tại Phụ lục
ban hành kèm theo Thông tư này;
e) Hằng năm, báo cáo việc sử dụng người
dưới 15 tuổi làm việc cùng với báo cáo công
tác an toàn lao động, vệ sinh lao động về Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

Thông tư
11/2013/TTBLĐTBXH
danh mục
công việc nhẹ
được sử dụng
người dưới 15
tuổi làm việc
do Bộ trưởng
Bộ Lao động Thương binh
và Xã hội ban
hành

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có
trách nhiệm:
c) Hằng năm, tổng
động - Thương binh
thực hiện Thông tư
công tác an toàn lao
trên địa bàn.

hợp, báo cáo Bộ Lao
và Xã hội về tình hình
này cùng với báo cáo
động, vệ sinh lao động
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Loại thông
tin

Thông tin về
cung cầu và
sự biến
động cung
cầu lao
động; quyết
định chính
sách, quy
hoạch, kế
hoạch về
nguồn nhân
lực, dạy
nghề, phát
triển kỹ
năng nghề,
khung trình
độ nghề
quốc gia,
phân bố và
sử dụng lao
động toàn
xã hội.

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Trình tự, thủ tục

Điều kiện bảo đảm

Điều 235. Nội dung quản lý nhà nước về
lao động

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

Bộ luật Lao
động 2012

2. Theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về
cung cầu và sự biến động cung cầu lao
động; quyết định chính sách, quy hoạch, kế
hoạch về nguồn nhân lực, dạy nghề, phát
triển kỹ năng nghề, xây dựng khung trình độ
nghề quốc gia, phân bố và sử dụng lao động
toàn xã hội. Quy định danh mục những nghề
chỉ được sử dụng lao động đã qua đào tạo
nghề hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc
gia;
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Loại thông
tin

Thông tin về
chiến lược,
quy hoạch,
kế hoạch,
chính sách
phát triển
giáo dục;
mục tiêu,
chương
trình, nội
dung giáo
dục; tiêu
chuẩn nhà
giáo, cơ sở
vật chất và
thiết bị
trường học;
việc biên
soạn, xuất
bản, in và
phát hành
sách giáo
khoa, giáo
trình; quy
chế thi cử
và cấp văn
bằng,
chứng chỉ;

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Trình tự, thủ tục

Điều kiện bảo đảm

Điều 99. Nội dung quản lý nhà nước về
giáo dục

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

Luật Giáo dục
2005

Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục bao
gồm:
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển
giáo dục;
3. Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung
giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ
sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên
soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo
khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn
bằng, chứng chỉ;
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Loại thông
tin

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Trình tự, thủ tục

Điều kiện bảo đảm

Thông tin về
chương
trình giáo
dục cho
trường giáo
dưỡng.

Điều 64. Trường giáo dưỡng

Thông tin về
việc thông
báo cho
người thân
thích đến
nhận hoặc
bố trí người
đưa nạn
nhân là trẻ
em về nơi
người thân
thích cư trú;
thông tin về
thủ tục
chuyển giao
cho cơ sở
bảo trợ xã
hội hoặc cơ
sở hỗ trợ
nạn nhân;

Điều 24. Tiếp nhận, xác minh nạn nhân bị
mua bán trong nước

2. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm
phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội quy định chương trình giáo dục
cho trường giáo dưỡng.

3. Sau khi tiếp nhận, căn cứ vào giấy tờ, tài
liệu quy định tại Điều 28 của Luật này hoặc
kết quả xác định thông tin ban đầu về nạn
nhân, Phòng Lao động – Thương binh và Xã
hội xem xét để thực hiện việc hỗ trợ chi phí
đi lại trong trường hợp nạn nhân tự trở về
nơi cư trú; đối với nạn nhân là trẻ em thì
thông báo cho người thân thích đến nhận
hoặc bố trí người đưa về nơi người thân
thích cư trú; trường hợp nạn nhân cần được
chăm sóc về sức khỏe, tâm lý và có nguyện
vọng được lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội
hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nạn nhân là trẻ
em không nơi nương tựa thì làm thủ tục
chuyển giao cho cơ sở bảo trợ xã hội hoặc
cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

Luật Giáo dục
2005

Luật Phòng
chống mua
bán người
2011
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Loại thông
tin

Chủ thể
cung cấp
thông tin

Thông tin về
hỗ trợ nạn
nhân là
người chưa
thành niên
thuộc hộ
nghèo trong
trường hợp
tiếp tục đi
học.

Thông tin về
tổ chức
hành nghề
luật sư, tổ
chức tư vấn
pháp luật
tham gia trợ
giúp pháp lý

Cách thức
tiếp cận
thông tin

Hình thức
công khai,
cung cấp
TT

Trình tự, thủ tục

Điều kiện bảo đảm

Điều 37. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề
1. Nạn nhân là người chưa thành niên thuộc
hộ nghèo, nếu tiếp tục đi học thì được hỗ trợ
tiền học phí, tiền mua sách giáo khoa và đồ
dùng học tập trong năm học đầu tiên.

Các Sở Tư
pháp

Điều 17. Đăng ký tham gia trợ giúp pháp
lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức
tư vấn pháp luật

Phí tiếp
cận thông
tin

Dẫn chiếu
quy định PL

Luật Phòng
chống mua
bán người
2011

Luật Trợ giúp
pháp lý 2006

1. Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư
vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý phải
đăng ký bằng văn bản về phạm vi, hình thức,
lĩnh vực trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp nơi
đã cấp Giấy đăng ký hoạt động.
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