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Vietnamese (Tiếng Việt)

Requesting an IC review

Yêu cầu tái xét IC

If you are unhappy with the decision of an
agency or minister under the Freedom of
Information Act 1982 (Cth) (FOI Act), you
can:

Nếu quý vị không hài lòng với quyết định
của cơ quan hoặc bộ trưởng chiếu theo
Freedom of Information Act 1982 (Đạo luật
Tư do Thông tin 1982) (Cth) (FOI Act), quý vị
có thể:

•

apply for internal review by asking
the agency or minister to reconsider
their decision, so long as the agency
head or minister did not personally
make the decision

•

request that the Australian
Information Commissioner
(Australian Information
Commissioner) review the decision.
You can also apply for Information
Commissioner review (IC review)
after seeking internal review.

•

nộp đơn xin tái xét nội bộ, bằng cách
yêu cầu bộ trưởng hoặc cơ quan xét
lại quyết định của họ, miễn là bộ
trưởng hoặc người lãnh đạo cơ quan
không phải là người đã làm quyết
định đó.

•

yêu cầu Australian Information
Commissioner (Ủy viên Thông tin Úc)
tái xét quyết định. Sau khi yêu cầu họ
tái xét nội bộ, quý vị cũng có thể nộp
đơn Information Commissioner
review (IC review) (tái xét bởi Ủy viên
Thông tin).

You can apply for IC review:
•

in writing

•

by using our online merits review
form. This form is for merits review
requests only.

There is no fee for requesting a review.

Quý vị có thể nộp đơn để được tái xét IC,
bằng cách:
•

in writing [viết thư]

•

Dùng online merits review form
[mẫu đơn trực tuyến để xin tái xét sự
thích đáng]. Mẫu đơn này chỉ dùng
cho các yêu cầu tái xét sự thích đáng
của quyết định.

Không có lệ phí khi yêu cầu tái xét quyết
định.

In most cases you must apply for IC review
within 60 days of being notified of the
minister’s or agency’s decision. You must
apply within 30 days if you are requesting
review of a decision to grant access to
documents to another person. You can also
ask the Information Commissioner to grant
you more time to apply for IC review.

Trong hầu hết các trường hợp, quý vị cần
nộp đơn xin được tái xét IC trong vòng 60
ngày kể từ khi nhận được quyết định của bộ
trưởng hoặc cơ quan. Quý vị phải nộp đơn
trong vòng 30 ngày nếu yêu cầu họ tái xét
quyết định về việc cho phép người khác truy
cập các tài liệu. Quý vị cũng có thể yêu cầu
Information Commissioner (Ủy viên Thông
tin) gia hạn để quý vị nộp đơn xin tái xét IC.

