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1. Trách nhiệm giải trình – khái niệm và sự hiện diện trong pháp luật Việt Nam 

Xuất hiện trong bối cảnh mới: các hoạt động hợp tác phát triển và đòi hỏi cam kết 

từ chính quyền, trách nhiệm giải trình được định nghĩa như sau bởi OECD: Để có trách 

nhiệm giải trình, cần ba trụ cột chính: 

i) Sự minh bạch: công dân có quyền tiếp cận các thông tin liên quan đến những 

cam kết mà chính quyền đã đưa ra 

ii) Sự giải trình: công dân có thể đề nghị chính quyền giải đáp về hoạt động của mình; 

iii) Hiệu lực: công dân có thể trừng trị nếu chính quyền vi phạm các tiêu chuẩn 

cam kết
1
 

Như vậy, trách nhiệm giải trình chỉ xuất hiện trong mối quan hệ giữa các bên, 

được coi là có trách nhiệm giải trình khi một bên chịu thông báo cho bên kia biết về các 

hoạt động của mình; lý giải về các hành động đó; chịu sự trừng phạt của bên kia trong 

trường hợp thực thi sai điều đã cam kết. 

Từ đó có thể suy ra: trách nhiệm giải trình được kết hợp giữa hai yếu tố: sự giải 

trình và sự chịu trách nhiệm. Trách nhiệm sẽ không còn ý nghĩa gì nếu như một bên chịu 

trách nhiệm vô căn cứ - trách nhiệm phải dựa trên sự giải trình. Ngược lại, chỉ giải trình 

mà không coi là nghĩa vụ và không kèm theo chế tài – thì sự giải trình đó không hơn 

nhiều những biện hộ văn hoa. Trách nhiệm giải trình làm lành mạnh hóa mối quan hệ 

giữa hai bên. 

Ở nghĩa rộng, “trách nhiệm giải trình không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước 

trước xã hội mà còn là trách nhiệm của chủ thể quản lý với đối tượng thụ hưởng/chịu sự 

quản lý nói chung”
2
. 

Theo nhóm World Bank: “Thuật ngữ “trách nhiệm giải trình” hàm ý rằng các 

thông tin chính xác và dễ tiếp cận là cơ sở để đánh giá xem một công việc có được thực 

hiện tốt hay không. Trách nhiệm giải trình cũng gồm có các cơ chế khen thưởng, xử phạt 

đúng đắn để khuyến khích hiệu quả làm việc”
3
. 

Trong khuôn khổ hoạt động của nhà nước, trách nhiệm giải trình hiểu là trách nhiệm của 

cơ quan công quyền – đã nhận quyền lực từ nhân dân và đặt ra mục tiêu 
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