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 In 14.000 tờ, Giấy phép xuất bản số 14/GP- 

STTTT do Sở Thông  tin và Truyền thông tỉnh 
Tuyên Quang cấp ngày     /12/2022. In xong và 
nộp lưu chiểu tháng 12/2022.  

I. HÌNH THỨC YÊU CẦU CUNG 

CẤP THÔNG TIN (Điều 24) 

1. Người yêu cầu có thể yêu cầu 

cung cấp thông tin bằng các hình thức 

sau đây: 

a) Trực tiếp hoặc ủy quyền cho 

người khác đến trụ sở của cơ quan nhà 

nước yêu cầu cung cấp thông tin. 

Người tiếp nhận yêu cầu có trách 

nhiệm hướng dẫn người yêu cầu điền 

các thông tin vào Phiếu yêu cầu cung cấp 

thông tin. 

Trường hợp người yêu cầu cung 

cấp thông tin không biết chữ hoặc bị 

khuyết tật không thể viết yêu cầu thì 

người tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông 

tin có trách nhiệm giúp điền các nội dung 

vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin; 

b) Gửi Phiếu yêu cầu qua mạng 

điện tử, dịch vụ bưu chính, fax đến cơ 

quan cung cấp thông tin. 

2. Phiếu yêu cầu cung cấp thông 

tin phải được thể hiện bằng tiếng Việt 

gồm các nội dung chính sau đây: 

a) Họ, tên; nơi cư trú, địa chỉ; số 

chứng minh nhân dân, thẻ căn cước 

công dân hoặc số hộ chiếu của người yêu 

cầu; số fax, điện thoại, địa chỉ thư điện tử 

(nếu có); 

b) Thông tin được yêu cầu cung 

cấp, trong đó chỉ rõ tên văn bản, hồ sơ, 

tài liệu; 

c) Hình thức cung cấp thông tin; 

d) Lý do, mục đích yêu cầu cung 

cấp thông tin. 

3. Trường hợp yêu cầu cung cấp 

thông tin được tiếp cận có điều kiện thì 

phải kèm theo văn bản đồng ý của cá 

nhân, tổ chức liên quan. 

 

II. HÌNH THỨC CUNG CẤP 

THÔNG TIN THEO YÊU CẦU (Điều 25) 

1. Việc cung cấp thông tin theo 

yêu cầu được thực hiện bằng một trong 

các hình thức sau đây: 



a) Trực tiếp tại trụ sở cơ quan 

cung cấp thông tin; 

b) Qua mạng điện tử, dịch vụ bưu 

chính, fax. 

2. Cơ quan nhà nước được yêu 

cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin 

theo hình thức mà người yêu cầu đề nghị 

phù hợp với tính chất của thông tin được 

yêu cầu cung cấp và khả năng của cơ 

quan, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác. 

III. TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG 

CẤP THÔNG TIN (Điều 26) 

1. Cơ quan nhà nước có trách 

nhiệm tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông 

tin và vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin 

theo yêu cầu. 

2. Trường hợp Phiếu yêu cầu 

cung cấp thông tin chưa đầy đủ, chưa rõ 

ràng các nội dung theo quy định, cơ quan 

cung cấp thông tin có trách nhiệm hướng 

dẫn người yêu cầu bổ sung. 

3. Trường hợp thông tin được yêu 

cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp thì 

cơ quan nhận được yêu cầu phải thông 

báo và hướng dẫn người yêu cầu đến cơ 

quan có trách nhiệm cung cấp thông tin. 

IV. GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CUNG 

CẤP THÔNG TIN (Điều 27) 

Khi nhận được yêu cầu cung cấp 

thông tin hợp lệ, cơ quan nhà nước có 

trách nhiệm cung cấp thông tin thông báo 

về thời hạn, địa điểm, hình thức cung cấp 

thông tin; chi phí thực tế để in, sao, chụp, 

gửi thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax 

(nếu có) và phương thức, thời hạn thanh 

toán; thực hiện việc cung cấp thông tin 

theo trình tự, thủ tục quy định. 

IV. TỪ CHỐI YÊU CẦU CUNG 

CẤP THÔNG TIN (Điều 28) 

1. Cơ quan nhà nước từ chối cung 

cấp thông tin trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Thông tin công dân không được 

tiếp cận; thông tin công dân được tiếp 

cận có điều kiện nhưng chưa có sự đồng 

ý của của cá nhân, tổ chức liên quan;  

b) Thông tin đã được công khai 

rộng rãi, trừ trường hợp: (1) Thông tin 

trong thời hạn công khai nhưng chưa 

được công khai; (2) Thông tin hết thời 

hạn công khai theo quy định của pháp 

luật; (3) Thông tin đang được công khai 

nhưng vì lý do bất khả kháng người yêu 

cầu không thể tiếp cận được. 

c) Thông tin được yêu cầu không 

thuộc trách nhiệm cung cấp; 

d) Thông tin đã được cung cấp hai 

lần cho chính người yêu cầu, trừ trường 

hợp người yêu cầu có lý do chính đáng; 

đ) Thông tin được yêu cầu vượt 

quá khả năng đáp ứng hoặc làm ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của 

cơ quan; 

e) Người yêu cầu cung cấp thông 

tin không thanh toán chi phí thực tế để in, 

sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ bưu 

chính, fax. 

2. Trường hợp từ chối cung cấp 

thông tin, cơ quan nhà nước phải thông 

báo bằng văn bản và nêu rõ lý do./. 
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