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NGUYỄN MINH HẰNG * 

Tóm tắt: Pháp luật Việt Nam quy định mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử 

trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Pháp luật về thuế của Việt Nam cũng đã có những quy 

định trong việc bảo vệ quyền hỗ trợ tiếp cận thông tin của người nộp thuế. Bài viết phân tích một số 

vấn đề lí luận pháp luật về hỗ trợ quyền tiếp cận thông tin của người nộp thuế, phân tích, đánh giá 

thực trạng các quy định về pháp luật về hỗ trợ quyền tiếp cận thông tin của người nộp thuế và đưa ra 

một số kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về pháp luật về hỗ trợ quyền tiếp cận thông tin 

của người nộp thuế. 
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SOME LEGAL ISSUES ON SUPPORTING TAXPAYERS’ RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION 

AND SOME RECOMMENDATIONS  

Abstract: Vietnamese law stipulates that all citizens are equal and without discrimination in 

exercising the right of access to information. Vietnam's tax law also protects taxpayers' right of access to 

information. The article analyzes some legal issues on supporting taxpayers' right of access to 

information, analyzes and assesses the current regulations on supporting taxpayers' right of access to 

information, thereby making some recommendations to improve these provisions. 
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1. Cơ sở lí luận về hỗ trợ quyền tiếp cận 

thông tin của người nộp thuế 

1.1. Quyền tiếp cận thông tin của người 

nộp thuế  

Bên cạnh các quyền cơ bản của con 

người như quyền được sống, quyền được tự 

do và an toàn thân thể…, con người cũng 

cần phải được đảm bảo quyền tiếp cận thông 

tin. Quyền tiếp cận thông tin là thành tố quan 

trọng của quyền tự do thông tin - một quyền 

cơ bản của con người, được Luật Nhân quyền 

quốc tế thừa nhận và xác định trong Tuyên 

ngôn quốc tế về Quyền con người năm 1948
1
. 

Công ước quốc tế về Quyền dân sự và chính 

trị năm 1966
2
 quy định: “Quyền tiếp cận 

thông tin bao gồm quyền của truyền thông 

được tiếp cận thông tin về các vấn đề công, 

quyền của công chúng nói chung được tiếp 

nhận sản phẩm truyền thông, quyền của cá  

                                              
1
  Điều 19 Tuyên ngôn quốc tế về Quyền con người 

năm 1948 (Việt Nam là thành viên của văn kiện 

này từ năm 1988). 
2
  Khoản 2 Điều 19 Công ước Liên hợp quốc về các 

quyền dân sự, chính trị năm 1966 (Việt Nam đã 

tham gia Công ước này năm 1982). 
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