
Trên thế giới ngày nay, tự do ngôn 
luận và tự do báo chí là các yếu tố 
hết sức quan trọng đối với sự ổn định, 
phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời 
là biểu hiện trực tiếp của quan niệm, 
chính sách nhân quyền ở quốc gia 
đó. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, 
Công ước quốc tế về các quyền dân 
sự và chính trị của Liên hợp quốc đều 
khẳng định các quyền cơ bản này. Nhà 
nước Việt Nam đã quy định cụ thể các 
quyền này trong Hiến pháp năm 2013 
và các văn bản luật.

I. QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO 
CHÍ, TIẾP CẬN THÔNG TIN 

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.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN 
HẠN CỦA BÁO CHÍ 

1. Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện 
thông tin thiết yếu đối với đời sống xã 
hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan 
Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn 
của Nhân dân.

2. Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn 
sau đây:

- Thông tin trung thực về tình hình 
đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích 
của đất nước và của Nhân dân;

- Tuyên truyền, phổ biến, góp 
phần xây dựng và bảo vệ đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, thành tựu 
của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, 
mục đích của cơ quan báo chí; góp 
phần ổn định chính trị, phát triển kinh 
tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng 
nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân 
dân, bảo vệ và phát huy truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát 
huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa;

- Phản ánh và hướng dẫn dư luận 
xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền 
tự do ngôn luận của Nhân dân;

- Phát hiện, nêu gương người tốt, 
việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên 
tiến; đấu tranh phòng, chống các hành 
vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội;

- Góp phần giữ gìn sự trong sáng 
và phát triển tiếng Việt, tiếng của các 
dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau 
giữa các nước và các dân tộc, tham 
gia vào sự nghiệp của nhân dân thế 
giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu 
nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

III. QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ CỦA CÔNG DÂN 
- Sáng tạo tác phẩm báo chí.

- Cung cấp thông tin cho báo chí.

- Phản hồi thông tin trên báo chí.

- Tiếp cận thông tin báo chí.

- Liên kết với cơ quan báo chí thực 
hiện sản phẩm báo chí.

- In, phát hành báo in.

IV. QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN TRÊN BÁO 
CHÍ CỦA CÔNG DÂN 

Công dân có những quyền tự do 
ngôn luận trên báo chí như sau: ïBà con vùng cao đọc báo để biết thêm nhiều thông tin



- Phát biểu ý kiến về tình hình đất 
nước và thế giới.

- Tham gia ý kiến xây dựng và thực 
hiện đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với 
các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
và các tổ chức, cá nhân khác.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 
QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ, QUYỀN TỰ DO NGÔN 
LUẬN TRÊN BÁO CHÍ CỦA CÔNG DÂN 

Nhà nước có những trách nhiệm 
đối với quyền tự do báo chí, quyền tự 
do ngôn luận trên báo chí của công 
dân, như sau:

- Tạo điều kiện thuận lợi để công 
dân thực hiện quyền tự do báo chí, 
quyền tự do ngôn luận trên báo chí 
và để báo chí phát huy đúng vai trò 
của mình.

- Bảo hộ đối với báo chí, nhà báo 
hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. 

- Bảo đảm để không ai được lạm 
dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do 
ngôn luận trên báo chí để xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức và công dân.

VI. NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP 
CẬN THÔNG TIN 

Quyền tiếp cận thông tin phải bảo 
đảm những nguyên tắc sau:

- Mọi công dân đều bình đẳng, 
không bị phân biệt đối xử trong việc 
thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

- Thông tin được cung cấp phải 
chính xác, đầy đủ.

- Việc cung cấp thông tin phải kịp 
thời, minh bạch, thuận lợi cho công 
dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy 
định của pháp luật.

- Việc hạn chế quyền tiếp cận thông 
tin phải do luật định trong 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.

- Việc thực hiện quyền tiếp cận 
thông tin của công dân không được 
xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, 
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức hoặc của người khác.

- Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi 
để người khuyết tật, người sinh sống 
ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp 
cận thông tin. HÀ NỘI - 2016
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