
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Cộng tác viên thực hiện nghiên cứu đánh giá
hiệu quả thực thi Luật tiếp cận thông tin 2016

1. Giới thiệu
Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 (Luật TCTT) được Quốc hội Khóa XIII
thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 4 tháng 6 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày
01 tháng 7 năm 2018. Đây là đạo luật rất quan trọng tạo khuôn khổ pháp lý cho việc
thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh
bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Luật TCTT năm 2016 đã cụ thể
hóa tối đa phạm vi, nội dung quyền tiếp cận thông tin; trình tự, thủ tục cung cấp
thông tin theo yêu cầu và công khai thông tin cũng như trách nhiệm của Nhà nước
trong việc tổ chức thực thi quyền tiếp cận thông tin của công dân. Chính phủ cũng
đã ban hành Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật
tiếp cận thông tin. Nghị định này áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức liên
quan đến việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin.

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh
bạch Quốc tế tại Việt Nam, hiện đang thực hiện dự án “Trao quyền cho các tổ chức
xã hội dân sự và báo chí nhằm thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm giải trình trong
khu vực công tại Việt Nam” do Bộ Ngoại giao Đức tài trợ.

Mục tiêu chung của dự án nhằm thúc đẩy việc thực thi hiệu quả quyền tiếp cận
thông tin, hướng tới quản trị tốt và giảm thiểu tham nhũng trong khu vực công tại
Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm:

- Luật Tiếp cận thông tin và dữ liệu mở được thực thi một cách hiệu quả.
- Năng lực của nhà báo được cải thiện trong việc sử dụng quyền tiếp cận

thông tin và dữ liệu mở để tiếp cận thông tin và viết tin bài về tham nhũng.
- Nhận thức và năng lực của các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) được cải thiện

trong việc sử dụng quyền tiếp cận thông tin và dữ liệu mở để thúc đẩy minh
bạch và trách nhiệm giải trình trong khu vực công.

Một trong những hoạt động của dự án là tiến hành một nghiên cứu đánh giá việc
thực thi Luật TCTT sau 3 năm có hiệu lực. Nghiên cứu dự kiến tiến hành trong
khoảng thời gian từ tháng 5 tới tháng 9 năm 2021. Nghiên cứu này dự kiến sẽ là
một nguồn thông tin đầu vào cho báo cáo của Bộ Tư pháp (dự định trình Chính phủ
vào tháng 10-11/2021). Đây cũng là một cách TT vận động cho việc thực thi Luật
tiếp cận thông tin hiệu quả hơn trong tương lai.

Phương pháp luận của nghiên cứu này bao gồm:
1. Nghiên cứu tại bàn: Nghiên cứu các tài liệu có sẵn bao gồm các văn bản quy

phạm pháp luật và các báo cáo. Rà soát việc công khai của các cơ quan nhà
nước trên website.
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2. Gửi yêu cầu cung cấp thông tin tới các cơ quan nhà nước và đánh giá việc
phản hồi cũng như chất lượng thông tin cung cấp của cơ quan nhà nước.
Việc gửi yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện qua các cách bao gồm:
yêu cầu trực tiếp tại trụ sở cơ quan, gửi qua mạng, gửi chuyển phát.

3. Phỏng vấn các đối tượng bao gồm cơ quan giám sát (Quốc hội, Hội đồng
nhân dân, Mặt trận Tổ quốc), cơ quan nhà nước, báo chí, các tổ chức XHDS,
người dân

4. Thăm trụ sở cơ quan: Quan sát và đánh giá cơ sở vật chất, sự có mặt của
cán bộ cung cấp thông tin tại cơ quan, các thông tin được công khai tại cơ
quan.

5. Gửi phiếu tự đánh giá: Nội dung tương tự phỏng vấn, tuy nhiên sẽ gửi online
nhằm thu thập thêm thông tin từ đại diện cơ quan nhà nước

6. Thảo luận nhóm chuyên gia: Ban cố vấn đồng hành trong suốt quá trình
nghiên cứu.

Để thực hiện nghiên cứu này một cách thuận lợi, TT tìm kiếm 05 cộng tác viên
phụ trách việc gửi yêu cầu cung cấp thông tin, thăm trụ sở cơ quan và tiếp
nhận phản hồi thông tin (phương pháp số 2 và số 4 được nêu ở trên).

2. Mô tả công việc (bao gồm nhưng không giới hạn)
2.1. Nhiệm vụ chính
Các cộng tác viên sẽ:

- Tham gia tập huấn do TT cung cấp nhằm nắm được các bước yêu cầu cung
cấp thông tin, các mẫu phiếu cần điền và cách nhập liệu vào bảng thống kê

- Gửi các yêu cầu cung cấp thông tin như đã được tập huấn qua các hình thức
bao gồm: tới yêu cầu trực tiếp tại trụ sở cơ quan, gửi qua mạng, gửi chuyển
phát.

- Chờ phản hồi của cơ quan nhà nước, ghi chú lại các trải nghiệm làm việc với
cơ quan nhà nước (VD: cơ quan nhà nước có phản hồi theo các bước quy
định trong luật không? phản hồi có đúng thời gian không? lệ phí thu có đúng
quy định không… Các tiêu chí này sẽ được TT tập huấn chi tiết). Nhập liệu
các thông tin trên vào bảng thống kê

- Thăm trụ sở các cơ quan, ghi chú về các tiêu chí mà TT yêu cầu (VD: cơ
quan nhà nước cung cấp những thông tin gì trên bảng tin, cơ quan có chỉ
định cán bộ phụ trách cung cấp thông tin không... Các tiêu chí này sẽ được
TT tập huấn chi tiết) và chụp ảnh minh họa. Nhập liệu các thông tin trên vào
bảng thống kê.

2.2. Khối lượng công việc
- Tổng số lượng yêu cầu thông tin dự kiến khoảng 170 yêu cầu, gửi cho các Bộ

ban ngành, các Sở ban ngành tại Hà Nội và 3 tỉnh khác, các UBND các cấp
tại Hà Nội và UBND 3 tỉnh khác.

- Các yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp và thăm cơ quan chỉ được thực hiện
tại Hà Nội. Đối với các tỉnh khác, cộng tác viên thực hiện yêu cầu thông tin
qua mạng hoặc đường bưu điện.

Trung bình mỗi cộng tác viên sẽ thực hiện gửi 10 yêu cầu thông tin trực tiếp và 25
yêu cầu thông tin qua mạng, bưu điện. Số lượng cụ thể có thể thay đổi theo tình
hình thực tế.

2.3. Sản phẩm đầu ra:

2



Sản phẩm đầu ra của mỗi cộng tác viên sẽ là các bảng thống kê kết quả yêu cầu
cung cấp thông tin và kết quả thăm trụ sở cơ quan.
Sản phẩm đầu ra cần đảm bảo:

- Đúng quy cách yêu cầu của TT
- Các ghi chú trình bày rõ ràng, dễ theo dõi
- Các hình ảnh chụp cơ quan nhà nước ở định dạng JPG hoặc PNG, chất

lượng hình ảnh đạt tối thiểu 1920x1080p, đảm bảo có thể in ấn ở các tài liệu
kích cỡ A4 mà không bị vỡ nét

- Tất cả sản phẩm đầu ra được viết bằng tiếng Việt.

3. Địa điểm - Thời gian làm việc
Cộng tác viên dự kiến thực hiện công việc trên tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ
01/06/2021 tới 15/07/2021.

4. Yêu cầu đối với nhóm cộng tác viên
Mỗi cộng tác viên cần đảm bảo các tiêu chí sau:
- Có khả năng tin học văn phòng tốt, kỹ năng viết và trình bày tốt
- Tự chủ về phương tiện đi lại, máy tính cá nhân, có điện thoại di động hoặc

máy ảnh có thể chụp ảnh ở chất lượng như được yêu cầu
- Thành thạo các phần mềm thống kê là một lợi thế
- Trách nhiệm, cẩn thận, giao tiếp tốt

5. Kinh phí
- Kinh phí trung bình cho mỗi cộng tác viên là 4.350.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn

triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.), đã bao gồm thuế thu nhập cá
nhân. TT sẽ giữ lại 10% kinh phí này, đóng thuế thu nhập cá nhân cho các
cộng tác viên.

- Chi phí này đã bao gồm các chi phí chi trả cho xăng xe, điện thoại của cộng
tác viên trong quá trình làm việc tại TT.

6. Hồ sơ cần nộp:
Ứng viên quan tâm vui lòng điền thông tin vào mẫu biểu này
https://forms.gle/n4Zn7fqDwsUyoqeJA trước 24:00 ngày 30/5/2021.

7. Thông tin liên hệ
Bà: Lưu Thị Quyên
Chức vụ: Cán bộ Chương trình
Email: quyenluu@towardstransparency.org
SĐT: 0976286593
Tổ chức Hướng tới Minh bạch
Địa chỉ: Số 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
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