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TÓM TẮT 

Nghiên cứu Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp tỉnh được tiến hành tại Sóc Trăng và Trà Vinh trong thời gian tháng 1 

năm 2013. Đây là hai tỉnh có chỉ số điểm PAPI thuộc nhóm thấp và thấp nhất của 

cả nước.  Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm hiểu và phân tích các yếu tố thuộc về 

nguồn lực “đầu vào” cho hoạt động của bộ máy công quyền như con người, tài 

chính, cơ chế và thể chế cho 3 nội dung chính: Công khai, minh bạch; Kiểm soát 

tham nhũng trong khu vực công; Cung ứng dịch vụ công. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy mức độ phát triển kinh tế và thu nhập không quyết định hiệu quả quản trị nhà 

nước bao gồm cả lĩnh vực kiểm soát tham nhũng và cung ứng dịch vụ công. Trong 

khi đó, tính công khai, minh bạch thông qua sự sẵn sàng của thông tin người dân 

cần đến; sự cam kết chính trị và ưu tiên đầu tư có chọn lọc là những yếu tố có ảnh 

hưởng mạnh đến việc kiếm soát tham nhũng và cung cấp dịch vụ công cơ bản như 

giáo dục, y tế. Nghiên cứu cũng đưa ra một số gợi ý chính sách chung cho cả hai 

tỉnh và riêng cho từng tỉnh nhằm cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công 

trong lĩnh vực cụ thể. 

 

 

I. GIỚI THIỆU 

 

Tiếp theo nghiên cứu Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 

2010 – PAPI 2010 tại 30 tỉnh và thành phố trong cả nước, năm 2011, Chương trình phát 

triển liên hiệp quốc (UNDP) đã phối hợp với Tạp chí Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng và Ban dân 

nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã triển khai nghiên cứu Chỉ số hiệu quả quản trị và 

hành chính công cấp tỉnh năm 2011 – PAPI 2011 trên toàn bộ 63 tỉnh và thành phố trực 

thuộc trung ương cả nước. Bộ Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

(gọi tắt là PAPI) được xây dựng trên cơ sở điều tra ý kiến đánh giá của người dân về 

chất lượng dịch vụ công và thủ tục hành chính do các cấp chính quyền cung cấp. 

PAPI là một bộ chỉ số được sử dụng để đo lường khách quan về hiệu quả công tác 

quản trị và hành chính công cấp tỉnh theo 06 nội dung cơ bản: (i) Tham gia của 
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người dân ở cấp cơ sở; (ii) Công khai, minh bạch; (iii) Trách nhiệm giải trình với 

người dân; (iv) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; (v) Thủ tục hành chính 

công; (vi) Cung ứng dịch vụ công. 

Nghiên cứu PAPI đã cung cấp khá đầy đủ, chi tiết về đánh giá của người dân 

về chất lượng quản trị công ở tất cả các tỉnh/thành phố. Những ý kiến đánh giá 

khách quan của người dân ở cộng đồng đã phản ánh hiệu quả của công tác quản trị, 

hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Người dân ở cộng đồng là những người 

trực tiếp được hưởng lợi từ các nỗ lực của chính quyền địa phương các cấp từ tình 

xuống tới xã trong việc nâng cao hiệu quả  công tác quản trị, hành chính công và 

cung ứng dịch vụ công. Kết quả nghiên cứu PAPI chỉ ra rằng, công tác quản trị, 

hành chính công và cung ứng dịch vụ công có hiệu quả ở mức độ khác nhau khá rõ 

nét giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sự khác biệt này có thể nhận 

thấy ngay giữa các tỉnh cùng ở một vùng phát triển kinh tế - xã hội, hoặc giữa 

những tỉnh có sự tương đồng về điều kiện địa lý, tự nhiên, dân cư và xuất phát điểm 

phát triển. Để góp phần xác định những yếu tố nào tác động đến hiệu quả quản trị 

và hành chính công cấp tỉnh, Chương trình phát triển Liên hợp quốc đã phối hợp với 

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, đã thực hiện cuộc khảo sát 

Những yếu tố tác động đến hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh. 

Cuộc khảo sát được tiến hành trên 8 tỉnh và thành phố trải dài từ Bắc vào 

Nam và đại diện cho các vùng phát triển kinh tế - xã hội khác nhau: Điện Biên và 

Cao Bằng đại diện cho vùng Miền núi phía Bắc; Hà Nam và Ninh Bình đại diện cho 

vùng đồng bằng Sông Hồng; Quảng Nam và Phú Yên đại diện cho vùng Duyên hải 

Nam Trung bộ; và Sóc Trăng và Trà Vinh đại diện cho vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long. 

Sóc Trăng và Trà Vinh là 2 tỉnh cùng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

và có những kết quả điểm PAPI ở một số nội dung nghiên cứu khác nhau khá nhiều. 

Do đó, 2 tỉnh này được lựa chọn để nghiên cứu so sánh nhằm nghiên cứu, phân tích 

những yếu tố tác động hay ảnh hưởng tới hiệu quả công tác quản trị và hành chính 

công ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.  
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Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là (i) phân tích mối quan hệ giữa các 

nhân tố “đầu vào” và kết quả “đầu ra” của quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở 

Sóc Trăng và Trà Vinh. (ii) đưa ra một số gợi ý chính sách để nâng cao hiệu quả 

hoạt động của công tác quản trị nhà nước và hành chính công trong các lĩnh vực đặc 

thù ở các tỉnh được khảo sát.  

Câu hỏi nghiên cứu 

Yếu tố nào có ảnh hưởng đến những khác biệt trong chất lượng quản trị và 

hành chính công cấp tỉnh ở Sóc Trăng và Trà Vinh? 

Để trả lời được câu hỏi nghiên cứu này, cần phải trả lời được các câu hỏi sau 

đây: 

 Các điều kiện kinh tế-xã hội và cam kết chính trị của chính quyền có ảnh 

hưởng như thế nào?  

 Các nguồn nhân lực của địa phương có ảnh hưởng như thế nào? 

 Các nguồn lực tài chính của địa phương có ảnh hưởng như thế nào? 

Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu tại cặp tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh tập trung vào việc tìm hiểu và 

phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả trong công tác quản trị 

nhà nước và hành chính công đối với 3 nội dung về  (a) Công khai, minh bạch; (b) 

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và (c) Cung ứng dịch vụ công.  

Bảng 1. Điểm khảo sát PAPI năm 2011 của 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh 

 

 

Tỉnh 

 
Lĩnh vực nội dung 

Chỉ số 

tổng hợp 

PAPI 

Tham gia 

người dân 

ở cơ sở 

(1) 

Công khai,     

minh bạch 

(2) 

Trách 

nhiệm giải 

trình 

(3) 

Kiểm 

soát 

tham 

nhũng 

(4) 

Thủ tục 

hành chính 

(5) 

Cung ứng 

dịch vụ công 

(6) 

Trà Vinh 4.69 4.44 5.11 5.60 6.36 6.41 32.60 

Sóc Trăng 4.90 4.92 5.15 6.91 6.57 6.64 35.09 

Trung vị 5,33 5,53 5,53 6,15 6,86 6,66 36,06 

Nguồn: CECODES, TCMT, BDN & UNDP, 2012 
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Phương pháp thu thập dữ liệu 

 Căn cứ sự lựa chọn ngẫu nhiên nhằm tìm ra 4 cặp tỉnh có mức độ tương đồng 

đại diện cho 4 khu vực của cả nước, Sóc Trăng và Trà Vinh được lựa chọn làm địa 

diện cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long  

Nhóm nghiên cứu thực hiện thu thập dữ liệu theo 3 phương pháp như sau: 

 Tổng quan các tài liệu, văn bản liên quan tới các nội dung nghiên cứu; 

 Thu thập các số liệu thống kê của địa phương có liên quan; 

 Quan sát trực tiếp tại các địa bàn nghiên cứu; 

 Thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm với cán bộ chủ chốt ở 

những cơ quan liên quan tại các cấp từ tỉnh, huyện đến xã về các nội dung 

trong phạm vi nghiên cứu; Do điều kiện khách quan, nhóm nghiên cứu 

không đi hết các địa bàn khảo sát mà PAPI 2011 đã thực hiện. Các địa danh 

in đậm nghiêng là địa bàn nghiên cứu: 

Tỉnh Huyện  Xã, phường 

Sóc Trăng TP Sóc Trăng,  

Huyện Mỹ Xuyên  

Huyện Thanh Trị 

Phường 9, phường 2 

Thị trấn Mỹ Xuyên, xã Gia Hòa 1 

TTr Phú Lộc, xã Mỹ Lộc 

Trà Vinh TP Trà Vinh 

Huyện Trà Cú 

Huyện Cầu Kè 

Phường 9, phường 3  

Thị trấn Trà Cú, xã Tập Sơn 

TTr Cầu Kè, xã Châu Điền 

 

Giới hạn của nghiên cứu 

Nghiên cứu tại từng cặp tỉnh nhằm tìm hiểu và phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở 3 nội dung chuyên biệt, 

do đó không nhằm phản ánh bức tranh đầy đủ về hiệu quả hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh theo đủ 6 nội dung như PAPI đã làm vào năm 2011. 

Nội dung Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công được khảo cứu trong 

nghiên cứu này chỉ đề cập đến hiện tượng tham nhũng vặt diễn ra trong quan hệ 

giữa người dân với bộ máy công quyền hoặc với các đơn vị cung ứng dịch vụ công, 

do đó không phản ánh toàn bộ bức tranh tham nhũng tiêu cực như đang diễn ra trên 

thực tế. Để có hình dung đầy đủ về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cần 
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thiết tìm hiểu thêm chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nơi phản ánh ý kiến 

đánh giá của doanh nghiệp. 

II.  TỔNG QUẢN VỀ HAI TỈNH SÓC TRĂNG VÀ TRÀ VINH 
 

Phần này chúng tôi mô tả, so sánh một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội 

của Sóc Trăng và Trà Vinh như là những yếu tố bối cảnh có ảnh hưởng tới chất 

lượng các mặt hoạt động của các cấp chính quyền. Sự khác biệt về hiệu quả sử dụng 

các nguồn lực trong hoạt động của các cấp chính quyền sẽ ảnh hưởng  đến chất 

lượng quản trị và hành chính công thể hiện qua điểm số đánh giá của PAPI. 

2.1. Điều kiện tự nhiên 

 

 

Sóc Trăng Trà Vinh 

Sóc Trăng và Trà Vinh là hai tỉnh có một số điểm tương đồng về vị trí địa lý 

và các điều kiện tự nhiên. Cả hai tỉnh đều giáp biển Đông và nằm ở cuối của lưu 

vực sông Mê Kông thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Điều kiện tự nhiên của hai 

tỉnh đều thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.  

Về khác biệt trong điều kiện tự nhiên có thể nhận thấy, diện tích tự nhiên của 

Sóc Trăng là 3.312 km
2
, lớn hơn gấp rưỡi so với của Trà Vinh là 2.215 km

2
. Tỉnh 

Sóc Trăng nằm trên đường quốc lộ 1A  từ thành phố Cần Thơ đi xuống các tỉnh Bạc 

Liêu và Cà Mau. Trong khi đó, vị trí của Trà Vinh gần giống như một cù lao bị tách 
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biệt với các tỉnh lân cận bởi các con sông lớn. Từ Trà Vinh đi các tỉnh khác ở khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long theo đường bộ đều phải đi qua tỉnh Vĩnh Long, còn 

qua hai tỉnh láng giềng là Bến Tre và Sóc trằng đều phải dùng phà. Đây là một khó 

khăn của Trà Vinh trong phát triển kinh tế xã hội so với tỉnh Sóc Trăng.   

2.2.  Điều kiện xã hội  

Cả hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh đều được tái lập lại từ đầu những năm 

1990. Đây là hai tỉnh có tỷ lệ và dân số đồng bào dân tộc Khơ me lớn nhất trong cả 

nước. Tỷ lệ dân số dân tộc Khơ me ở hai tỉnh đều chiếm hơn 30%, tỉnh Sóc Trăng 

có tỷ lệ người Hoa chiếm khoảng 5% dân số.   

Tỷ lệ hộ nghèo của hai tỉnh này để ở mức khá cao so với mức trung bình của 

cả nước, đều ở mức trên 20%. Cụ thể, năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Sóc Trăng 

là 21,25% so với mức 20,13% của Trà Vinh . 

2.3. Cơ sở hạ tầng và điều kiện kinh tế  

Cơ sở hạ tầng 

Hai tỉnh đều có hệ thống vận tải đường thủy thuận lợi với hệ thống sông ngòi 

chằng chịt và các cửa sông lớn ra biển Đông của sông Mê Kông. Tuy nhiên, Sóc 

Trăng có hệ thống giao thông đường bộ phát triển thuận lợi hơn so với Trà Vinh. 

Sóc Trăng nằm trên trục giao thông chính của khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

nối Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ và các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau. Đây là lợi 

thế quan trọng cho tỉnh Sóc Trăng trong thông thương với các tỉnh trong khu vực để 

phát triển kinh tế-xã hội.  

Cơ cấu kinh tế 

So sánh cơ cấu kinh tế của hai tỉnh cho thấy, Sóc Trăng có tỷ trọng giá trị sản 

xuất công nghiệp và xây dựng, cao hơn so với Trà Vinh. Riêng trong lĩnh vực dịch 

vụ, Trà Vinh có tỷ trọng giá trị sản xuất cao hơn so với Sóc Trăng (Bảng 2). 
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 Bảng 2. Cơ cấu kinh tế của Sóc Trăng và Trà Vinh năm 2011 

 

Tỉnh 

Tỷ trọng sản xuất các ngành, % 

Công nghiệp và 

xây dựng 

Nông nghiệp Dịch vụ 

Sóc Trăng 32,7 46,7 20,1 

Trà Vinh 13,1 62,1 24,8 

               Nguồn: Cục Thống kê Sóc Trăng, 2012; Cục Thống kê Trà Vinh, 2012 

Nguồn nhân lực 

Năm 2011, quy mô dân số của Sóc Trăng là hơn 1,3 triệu người và của Trà 

Vinh là hơn 1,0 triệu người. Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên biết chữ ở Sóc Trăng là 

83,6%,còn ở Trà Vinh là 86,4%. Tỷ lệ lao động làm trong khu vực Đảng, Nhà nước, 

đoàn thể và an ninh quốc phòng ở Sóc Trăng là 1,61% - Trà Vinh: 1,91%; trong 

giáo dục ở Sóc Trăng là 2,4% - Trà Vinh là 3,18%; trong y tế ở Sóc Trăng là 0,61% 

- Trà Vinh là 0,63%. 

Ngân sách địa phương 

Tổng thu cân đối ngân sách của Sóc Trăng năm 2011 là 6.951,6 tỷ đồng 

trong đó, ngân sách cân đối từ trung ương là: 4.479,1 tỷ đồng chiếm 64,4%. Tổng 

thu cân đối ngân sách của Trà Vinh là 5.227,3 tỷ đồng, trong đó, ngân sách cân đối 

từ trung ương là 2.967,3 tỷ đồng chiếm 56,7%. Tổng chi ngân sách ước tính năm 

2011 của Sóc Trăng là 6.951,6 tỷ đồng và của Trà Vinh là 4.880,1 tỷ đồng (xem 

thêm Cục Thống kê Sóc Trăng, 2012; Cục Thống kê Trà Vinh, 2012)  
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Bảng 3. Một số chỉ báo phát triển của Sóc Trăng và Trà Vinh 

Chỉ báo Sóc Trăng Trà Vinh 

Dân số, ngàn người (2011)* 1.303.662 1.012.658 

Mật độ dân số (người/km
2
)* 394 443 

Tỷ lệ dân tộc thiểu số (%, 2011)* 35,7 32,4 

Tỷ lệ dân số thành thị (%, 2011)* 27,6 15,6 

Thu nhập bình quân đầu người, ngàn đồng (2011)* 28.693 19.716 

Chỉ số phát triển con người (HDI) in 2008: 0,684 0,668 

Tuổi thọ trung bình (năm) 72,3 72,3 

Tỷ lệ biết chữ,  (% từ 15 tuổi trở lên)  83,6 86,4 

Chỉ số nghèo đa chiều  (MPI, 2008) 0,236 0,214 

Chỉ số PCI, 2011 62,68 57,56 

Nguồn: * Cục Thống kê Sóc Trăng, 2012; Cục Thống kê Trà Vinh, 2012; Các chỉ số còn 

lại từ CECODES, TCMT, BDN & UNDP, 2012 

 

III. NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH 

3.1.  Một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản trị và hành chính công theo 

nội dung “Công khai, minh bạch” 

Trong nội dung này, PAPI 2011 đo lường hiệu quả của chính quyền địa 

phương trong việc đảm bảo quyền “được biết” của công dân hay công khai minh 

bạch thông qua ba nội dung thành phần, bao gồm: 

 “công khai danh sách hộ nghèo” tìm hiểu danh sách hộ nghèo có được công 

bố công khai cho người dân được biết trong 12 tháng qua hay không cũng 

như mức độ chính xác của danh sách hộ nghèo;  

 “công khai ngân sách xã” đo lường mức độ tuân thủ quy định về việc công 

khai thu chi ngân sách hàng năm;  

 “công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng và giá cả đền bù đất” đo lường việc 

thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như giá cả đền 

bù, thực hiện tham vấn người dân khi lập quy hoạch sử dụng đất, và ảnh 

hưởng của thu hồi đất với những hộ bị thu hồi đất.  
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Tất cả những nội dung này đều liên quan đến việc tổ chức thực hiện PL 

DCCS. Về tổng thể, chỉ số điểm của Sóc Trăng (4,92) và Trà Vinh (4,44) thấp hơn 

điểm trung vị là 5,53 cho thấy cả hai tỉnh đều nằm trong nhóm thấp nhất của cả 

nước về Công khai, Minh bạch. Cụ thể Sóc Trăng được xếp ở vị trí thứ 54/63, trong 

khi Trà Vinh bị xếp ở vị trí cuối cùng, 63/63. Biểu đồ 1 mô tả số điểm của từng nội 

dung thành phần mà Sóc Trăng và Trà Vinh đạt được so sánh với số điểm trung vị 

của toàn quốc, theo đó,cả Sóc Trăng và Trà Vinh đếu nằm trong nhóm tỉnh có chỉ số 

thấp nhất cả nước. Chỉ số điểm thành phần về “công khai danh sách hộ nghèo” của 

Sóc Trăng là 2,01 – Trà Vinh là 1,65;  chỉ số điểm thành phần“công khai ngân sách 

xã” của Sóc Trăng là 1,43 – Trà Vinh là 1,36; chỉ số điểm thành phần “công khai 

quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất” của Sóc Trăng là 1,48 – Trà Vinh là 1,34.  Mặc dù 

vậy cả hai tỉnh đều ở nhóm thấp, có sự khác biệt trong chỉ số điểm chung của Nội 

dung Công khai, minh bạch cũng như trong chỉ số điểm thành phần của nội dung. 

Người dân Sóc Trăng đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền tỉnh mình tương 

đối cao hơn so với người dân Trà Vinh.  

 Biểu đồ 1. Chỉ số điểm thành phần theo nội dung Công khai, minh bạch  

 

           Nguồn: CECODES, TCMT, BDN & UNDP, 2012. PAPI 2011  

Theo quan điểm của nhóm nghiên cứu, kết quả thực hiện chính sách xóa đói, 

giảm nghèo (XĐGN), thực hiện PL DCCS và công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, xác định giá đất là nhưng yếu tố tạo nên sự khác biệt về điểm số thành 

phần trong nội dung “công khai minh bạch” giữa Trà Vinh và Sóc Trăng. 
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3.1.1 Công khai danh sách hộ nghèo 

Cả hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh đều là những tỉnh nghèo của đồng bằng 

sông Cửu Long nói riêng, cả nước nói chung. Tỷ lệ hộ nghèo của hai tỉnh này đều ở 

mức trên 20%. Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo là một nhiệm vụ kinh tế-

xã hội quan trọng của hai tỉnh. Tỷ lệ số hộ nghèo của Sóc Trăng cao hơn so với Trà 

Vinh (21,25 và 20,13 % ). Tuy vậy, tại các địa phương cấp huyện và xã mà nhóm 

nghiên cứu tiến hành khảo sát, tỷ lệ số hộ nghèo của các địa phương tỉnh Trà Vinh 

thường cao hơn các địa phương tỉnh Sóc Trăng. Huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) là 

25,85%, Trà Cú (Trà Vinh) là 29,16%. Thành phố Sóc Trăng là 4,8% trong khi 

thành phố Trà Vinh là 6,07%. Phường 9 (TP. Sóc Trăng) là 6,8%, Phường 9 (TP. 

Trà Vinh) là 16,1%. Thị trấn Mỹ Xuyên (H. Mỹ Xuyên) là 13,3% so với 5,84% của 

thị trấn Trà Cú (H. Trà Cú). 

Để thực hiện chính sách XĐGN, ở Sóc Trăng thành lập Ban chỉ đạo giảm 

nghèo và có tổ chuyên viên giúp việc ở tất cả các cấp chính quyền, do đồng chí phó 

chủ tịch UBND làm trưởng ban, ngành LĐTBXH làm cơ quan thường trực và cử 

đại diện làm phó Ban. Trà Vinh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia (giảm nghèo và việc làm) vì theo lãnh đạo sở LĐTBXH thì các 

chương trình này đều liên quan đến nhau. Cơ cấu thành phần của Ban cũng tương tự 

như Ban chỉ đạo XĐGN của Sóc Trăng. 

Về nhân sự, tại các đơn vị cấp xã, Sóc Trăng bố trí một cán bộ bán chuyên 

trách, hưởng phụ cấp bằng 90% mức lương cơ bản trong khi tại Trà Vinh mỗi đơn 

vị cấp xã có một công chức LĐ-TBXH đảm nhiệm công tác XĐGN. 

Về chế độ chính sách cho Ban chỉ đạo XĐGN. Tại Sóc Trăng, mỗi thành 

viên BCĐ cấp tỉnh được hưởng mức phụ cấp hàng tháng là 30% mức lương cơ bản, 

chuyên viên giúp được hưởng 20% mức lương cơ bản. Thành viên các BCĐ cấp 

huyện và xã làm việc kiêm nhiệm và không hưởng phụ cấp. 

Trong những năm gần đây, Sóc Trăng dành một phần ngân sách Tỉnh phụ 

thêm ngân sách địa phương và Dự án An sinh xã hội đồng bằng sông Cửu Long để 

trợ cấp 100% phí BHYT cho hộ cận nghèo, trong khi Trà Vinh chỉ thực hiện được 

việc này trong những năm có Dự án an sinh xã hội ĐBSCL. Riêng năm 2011, do 
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Dự án an sinh xã hội ĐBSCL đã kết thúc, hộ cận nghèo của Trà Vinh chỉ được miễn 

50% phí BHYT theo chính sách của Trung ương. 

Quy trình rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo được tiến hành hàng năm theo sự 

hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, 

việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đưa ra hoặc đưa vào danh sách phải được sự 

tham gia của đông đảo ngời dân thôn khóm,với quy định mới cuộc họp phải có trên 

50%  số hộ dân tham gia bình xét. Cán bộ của Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo 

(hoặc đơn vị tương đương) tại xã, phường, thị trấn được tập huấn trước mỗi kỳ rà 

soát nhằm đảm bảo chất lương và hiệu quả quy trình rà soát cũng như danh sách 

công nhân hộ nghèo, hộ cận nghèo cho năm tới. Danh sách công nhận hộ nghèo và 

hộ cận nghèo được niêm yết công khai tại Ủ ban nhân dân xã phường,thị trần, sau 

đó được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, và được công khai tới người 

dân theo các hình thức khác nhau.  

Trong thời gian tiến hành nghiên cứu tại Sóc Trăng và Trà Vinh, việc rà soát 

hộ nghèo và cận nghèo năm 2012 đã được hoàn thành, và danh sách đã được phê 

duyệt trong cuối năm 2012. Qua phỏng vấn, các cán bộ cấp huyện và cấp cơ sở cả 

hai tỉnh đều nắm vững quy trình tiến hành rà soát cũng như các yêu cầu công khai 

minh bạch trong suốt tiến trình rà soát. Do việc rà soát đã hoàn tất, đoàn nghiên cứu 

không chụp ảnh lại được việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo và hộ cận 

nghèo. Tuy nhiên, qua trao đổi được biết một số thôn ấp tại huyện Trà Cú đã không 

thực hiện được việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo và cận nghèo.  

Tại trị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú danh sách hộ nghèo và cận nghèo năm 

2012 đã được phê duyệt và công khai đến trưởng thôn và cuộc họp dân phố, 

nhưng lại không được niêm yết công khai tại Ủy ban thị trấn hoặc tại địa 

điểm họp thôn, ấp do không có nơi để treo – theo giải thích của cán bộ thị 

trấn. (Biên bản ghi chép và quan sát thực tế tại tỉnh Trà Vinh) 

Có thể thấy ở đây, yếu tố kỹ thuật liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất của 

ủy ban trị trấn hoặc nơi họp cộng đồng dân cư đã làm giảm khả năng tiếp cận thông 

tin của người dân đối với việc họ cần quan tâm. 
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3.1.2 Công khai ngân sách xã phường thị trấn 

Đây là một trong 11 nội dung thông tin thuộc quy định Ngươi dân được biết 

của PL DCCS. Tại cả hai tỉnh, đội ngũ cán bộ đều khẳng định đã thực hiện việc 

công khai quyết toán ngân sách xã, phường, thị trấn theo quy định.Tuy nhiên, các 

cán bộ cũng nêu ý kiến rằng, bản quyết toán ngân sách thể hiện bằng những con số 

và ngôn ngữ kỹ thuật, theo rất nhiều khoản mục quy định, do đó người có trình độ 

đọc cũng không hiểu chứ không nói đến dân thường. Trong 3 nội dung Công khai 

minh bạch mà PAPI 2011 khảo sát, nội dung về ngân sách xã phường ít được sự 

quan tâm của người dân. Trên thực tế do là thời gian đầu năm, khi chưa duyệt được 

các quyết toán ngân sách thì đoàn nghiên cứu cũng không chụp được ảnh về công 

khai ngân sách. 

Cả hai tỉnh đều thành lập Ban chỉ đạo thực hiện PL DCCS ở tất cả các cấp 

chính quyền do cơ quan dân vận làm thường trực. Tại Sóc Trăng các Ban này được 

dành một phần ngân sách riêng để hoạt động, trong khi tại Trà Vinh kinh phí hoạt 

động của Ban này lấy từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan dân 

vận tỉnh ủy. 

Theo báo cáo của BCĐ thực hiên PL DCCS các cấp ở cả 2 tỉnh, các nội dung 

công khai minh bạch đều được thực hiện tốt. Trong các nội dung “công khai minh 

bạch” mà PAPI 2011 khảo sát thì danh sách hộ nghèo và quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, giá cả đền bù đất đều được niêm yết công khai, riêng ngân sách xã thì 

được công khai trong cuộc họp HĐND cấp xã và các cuộc tiếp xúc cử tri của đại 

biểu HĐND xã. Tuy vậy, trên thực tế thì nhóm nghiên cứu chỉ chụp được ảnh danh 

sách hộ nghèo tại các địa phương của Sóc Trăng mà không làm được điều tương tự 

tại các địa phương của Trà Vinh. Ngược lại, quy hoạch sử dụng đất đến 2010 được 

công khai tại trụ sở UBND Phường 9 (TP. Trà Vinh) trong khi các quy hoạch sử 

dụng đất của Sóc Trăng không còn được công khai tại các địa phương nhóm nghiên 

cứu đến khảo sát nữa. 

Việc không niêm yết công khai thu chi ngân sách xã mà chỉ công khai trong 

các kỳ họp HĐND và trong các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND (nơi không 

phải tất cả các cử tri đều tham gia) có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến 
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điểm số công khai ngân sách xã của hai tỉnh này đạt thấp hơn so với các điểm thành 

phần khác. 

3.1.3. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất cũ đến năm 2010 đã hết hạn sử dụng. Cùng 

với các tỉnh, thành khác trong cả nước tại Sóc Trăng và Trà Vinh đã tiến hành xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015. 

Theo báo cáo của các cấp chính quyền, công tác lập quy hoạch đã được hoàn thiện 

nhưng hiện nay cả hai tỉnh cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước đều đang 

đợi phê duyệt của Chính phủ. Bảng giá đất trên địa bàn các tỉnh đều được UBND 

tỉnh xây dựng và công bố hàng năm trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Quy trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giá cả đất đai được 

thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi Trường. Tuy vậy, ngoài 

Phường 9, thành phố Sóc Trăng còn lưu lại được bản công khai quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2010, các địa phương khác của cả hai tỉnh đều không còn công khai 

quy hoạch sử dụng đất tại thời điểm nhóm nghiên cứu làm việc tại địa phương. 

Tuy nhiên qua, qua trao đổi đoàn nghiên cứu được biết trong quá trình xây 

dựng lại Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2014, một số địa bàn trên tỉnh Trà Vinh 

chưa thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến nhân dân ở cấp cơ sở.  

Tại phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, cán bộ phường xác nhận 

rằng trong đợt xây dựng lại Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế 

hoạch sử dụng đất tiến hành trong năm 2012, cán bộ địa chính của phường 

được mời góp ý kiến, chứ không lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Tại thời 

điểm khảo sát, cán bộ địa chính phương không có thông tin về việc Kế hoạch 

sử dụng đất đã được thông qua hay chưa? 

Một trong những lý do được nêu lên là việc thực hiện đo đạc, điều chỉnh quy 

hoạch và kế hoạch sử dụng đất của xã, phường là do phòng tài nguyên-môi trường 

huyện đảm nhận; đến lượt mình, phòng tài nguyên môi trường lại hợp đồng công ty 

tư vấn khảo sát để thực hiện.  Như vậy, rất có thể việc tổ chức họp lấy ý kiến với 

thành phần hẹp là một trong những phương thức tiết kiệm chi phí của đơn vị thực 

hiện, và do đó đã ảnh hưởng đến quyền được biết của người dân ở cơ sở. 
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3.1.4. Tiểu kết 

 Theo Nội dung Công khai, minh bạch, cả hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh đều 

đứng trong nhóm có chỉ số điểm thấp nhất cả nước. Cả ba nội dung thành 

phần về  danh sách hộ nghèo; thu chi ngân sách xã và quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất đều nằm trong các nội dung thông tin mà PL DCCS yêu cầu 

công khai cho người dân biết. Mặc dù đội ngũ cán bộ chính quyền của cả hai 

tỉnh đều thể hiện nhận thức và nắm vững các yêu cầu cũng như quy trình 

công việc, nhưng trên thực tế triển khai, đã có những “lỗ hổng” về quy trình 

công khai và cơ sở vật chất thiết bị đảm bảo cho các phương thức công khai. 

Trực tiếp nhất đó là địa điểm và thời gian niêm yết công khai các thông tin 

cần thiết.  

 Trong bối cảnh chung đó, tỉnh Sóc Trăng đã có đầu tư ưu tiên cho công tác 

xóa đói giảm nghèo thông qua việc huy động nguồn lực địa phương để hỗ trợ 

hỗ nghèo  và cận nghèo cũng như bố trí tại xã, phường thị trấn 01 cán bộ 

“không chuyên trách”, hưởng phụ cấp 0,9 làm công tác xóa đói giảm nghèo. 

Việc đầu tư ưu tiên này có thể có hiệu ứng lan tỏa đến việc đảm bảo các yêu 

cầu công khai minh bạch trong quy trình rà soát hộ nghèo, cũng như cơ hội 

tiếp cận thông tin tốt hơn cho người nghèo và cộng đồng. Đây có thể là một 

nguyên nhân giải thích sự khác biệt, tuy không nhiều trong mức độ đánh giá 

của người dân 2 tỉnh về tỉnh mình.   

3.2. Một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản trị và hành chính công theo 

nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” 

Theo nội dung về Kiểm soát tham nhũng, chỉ số điểm của hai tỉnh Sóc Trăng 

và Trà Vinh được thể hiện trong Biểu đồ 2 dưới đây: 
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Biểu đồ 2: Chỉ số điểm thành phần theo nội dung Kiếm soát tham nhũng 

 

 Nguồn: CECODES, TCMT, BDN & UNDP, 2012. PAPI 2011  

Theo biểu đồ trên, chỉ số điểm chung của  Sóc Trăng (6,91) cao hơn trung vị 

và cao hơn Trà Vinh (5,60); đồng thời, các chỉ số điểm thành phần của Sóc Trăng 

cũng cao hơn Trà Vinh. Trong các chỉ số điểm thành phần thì chỉ số Công bằng 

trong tìm việc làm trong khu vực công của cả hai tỉnh đều cao hơn chỉ số điểm trung 

vị của cả nước. Tuy nhiên chỉ số điểm Quyết tâm phòng chống tham nhũng của cả 

hai tỉnh đều thấp hơn chỉ số điểm trung vị của cả nước. Trong hai chỉ số thành phần 

còn lại là Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương và Kiểm soát tham 

nhũng trong cung ứng dịch vụ công thì Sóc Trăng có điểm cao hơn trung vị và cao 

hơn Trà Vinh.  

 3.2.1 Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương/ Kiểm soát 

tham nhũng trong dịch vụ công 

Hai chỉ số điểm thành phần tương xứng của Sóc Trăng là 2,06 - 2,29, của Trà 

Vinh là 1,68 - 1,95, điểm trung vị là 1,71 – 2,03. Chỉ số điểm thành phần này được 

tổng hợp từ các ý kiến trả lời tập trung vào việc hỏi người dân có phải đưa tiền để 

lo thủ tục giấy tờ giấy phép xây dựng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay 

không, cũng như việc người dân có phải đưa thêm tiền cho việc học hành hoặc 

khám chữa bệnh không? Xét từ góc độ kết quả hoạt động chính quyền, việc phát 

hiện các vụ việc liên quan đến tham nhũng, hối lộ khi thực hiện dịch vụ hành chính 

công và dịch vụ công là một chỉ báo đầu vào tương đối phù hợp. Tại cả hai tỉnh Sóc 

Trăng và Trà Vinh, số lượng vụ việc bị phát hiện liên quan đến tham nhũng, hối lộ 
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tương đối ít, và đặc biệt liên quan trực tiếp đến giấy phép xây dựng hay giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng 

tỉnh Sóc Trăng, trong năm năm từ 2008 đến 2012 đã có: 

”28 vụ việc, đề nghị và xử lý kỷ luật 50 cán bộ; các cơ quan điều tra,truy tố 

xét xử 18 vụ án với 77 bị can có liên quan đến tham nhũng với số tiền phạm pháp 

trên 7,7113 tỷ đồng. Trên 100 đảng viên bị đề nghị xử lý kỷ luật liên quan tham 

nhũng, tiêu cực”  

Tại Trà Vinh, theo Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa X 

về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí” đã có: 

“16 đơn tố cáo về hành vi tham nhũng. Ban chỉ đạo phòng chống tham 

nhũng tỉnh đã chỉ đạo và phối hợp xác minh làm rõ 06 vụ, xử lý kiểm điểm 14 đồng 

chí, kỷ luật các hình thức 10 đồng chí, thu hồi 150 triệu đồng….Ủy ban kiểm tra các 

cấp giải quyết 194 đơn tố cáo đảng viên, trong đó có 11 đơn liên quan tham nhũng 

lãng phí, thi hành kỷ luật 29 trường hợp” 

Thanh tra phát hiện 5 vụ với 9 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng, giá trị 

thiệt hại 360 triệu đồng. Kết quả xử lý là: xử lý hành chính 02 vụ và xử lý hình sự 

03 vụ.” 

Báo cáo tổng hợp của các địa bàn nghiên cứu tại thành phố Sóc Trăng, 

phường 9; huyện Mỹ xuyên, thị trấn Mỹ Xuyên; thành phố Trà Vinh, phường 9 và 

Huyện Trà Cú, thị trấn Trà Cú, mặc dù có thông tin về một số vụ việc tiêu cực như 

lạm dụng công quỹ, hay chi sai nguyên tắc, nhưng đều không có thông tin về các vụ 

việc tham nhũng được phát hiện và xử lý trong những năm qua. 

 Với số lượng ít vụ việc được phát hiện, không có các vụ việc liên quan trực 

tiếp đến có phải đưa tiền để lo thủ tục giấy tờ giấy phép xây dựng hoặc giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất hay không, cũng như việc người dân có phải đưa thêm tiền 

cho việc học hành hoặc khám chữa bệnh không? Sóc Trăng đạt chỉ số điểm cao 

nhất với xấp xỉ 85% người được hỏi cho biết không phải chi tiền ngoài quy định 

cho việc khám chữa bệnh hoặc con đi học
1
. Một nguyên nhân xác đáng của hiện 

                                                           
1
 CECODES, TCMT, BDN & UNDP, 2012. PAPI 2011  
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trạng này là do hai tỉnh đều có đông đồng bào dân tộc khơ-me sinh sống và cũng là 

hai tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao, do đó đã và đang được hưởng nhiều chính sách ưu 

đãi, miễn giảm các lệ phí trước bạ đất đai, học phí cho con em và chi phí bảo hiểm y 

tế, khám chữa bệnh. Thông tư 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính 

quy định cụ thể các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ gồm nhà ở, đất ở của hộ 

nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng 

khó khăn. 

Tuy nhiên, việc ít phát hiện có nghĩa là ở hai tỉnh này không có hiện tượng 

tham nhũng, hối lộ. Theo trao đổi ở cả hai tỉnh, hiện tượng “tham nhũng vặt” nếu 

hiểu theo quà cáp, hoặc bữa ăn nhậu, thì việc này được coi là bình thường, có thể 

diễn ra trong quan hệ giữa các cá nhân với nhau, mang tính nhờ vả và cám ơn. Theo 

lý giải từ phía những cán bộ tham gia tọa đàm, gặp nhau sau bàn nhậu để nhờ vả 

công việc là một nét truyền thống tồn tại đã lâu. Trong thực tiễn, chỉ có thể phán 

đoán điều gì diễn ra tiếp tục sau đó, nhưng rất khó có thể xếp việc “ăn nhậu tình 

cảm” vào hành vi tham nhũng, hối lộ. 

Mức độ công khai minh bạch trong hoạt động của chính quyền địa phương 

có thể được coi là một yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến nhận định của người dân về 

hiện trạng kiểm soát tham nhũng tại mỗi tỉnh. Theo số liệu của PAPI 2012, cả hai 

tỉnh Sóc Trăng (4,92) và Trà Vinh (4,44) có chỉ số điểm Công khai minh bạch thấp 

hơn điểm trung vị (5,53) của cả nước. Khoảng cách chênh lệch chỉ số điểm không 

nhiều (0,48) nhưng lại có minh chứng rõ ràng từ thực tế khảo sát và quan sát của 

đoàn nghiên cứu như đã được phần tích ở phần 1. 

Như vậy, mức độ công khai, minh bạch, đặc biệt các thông tin liên quan trực 

tiếp đến cuộc sống người dân như danh sách hộ nghèo, kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện và phường, xã ở tỉnh Trà Vinh thấp hơn so với tỉnh Sóc Trăng, có thể là yếu 

tố tác động đến nhận định của người dân về kiểm soát tham nhũng ở hai tỉnh Sóc 

Trăng và Trà Vinh. 
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 3.2.2 Công bằng trong tìm việc làm khu vực công 

 So với nhiều tỉnh thành khác, chỉ số điểm thành phần Công bằng trong tìm 

kiếm việc làm khu vực công của  Sóc Trăng (1,31) và Trà Vinh (1,00) đều cao hơn 

chỉ số điểm trung vị là 0,85. Nếu xét trong tương quan với chỉ số điểm thành phần 

này cao nhất ở tỉnh Tiền Giang (1,48) thì hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh đạt được 

kết quả tương đối tốt trong kiểm soát tham nhũng trong tuyển dụng làm việc cho 

khu vực nhà nước. Đáng chú ý là một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu long như Tiền 

Giang, và Mau, Long An, Đồng Tháp đều có chỉ số điểm thành phần cao trong lĩnh 

vực này
2
 . Lý giải cho điều này, nhiều ý kiến cán bộ khẳng định, vào làm cho nhà 

nước với đồng lương eo hẹp không phải là ưu tiên cao đối với thanh niên ở hai tỉnh. 

Bên cạnh đó, do tỷ lệ đồng bào Khơ-me cao nên cả hai tỉnh đều có chủ trương tích 

cực tiếp nhận, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức người Khơ-me đặc biệt ở 

cấp cơ sở. Điều này, cũng một phần nào đó giảm nhẹ tác động của chủ nghĩa “vị 

thân” trong khi thi tuyển, hoặc xét tuyển vào làm việc ở cơ quan chính quyền cơ sở. 

 Tỉnh Trà Vinh đã triển khai thực hiện Quyết định 64/2002/QĐ-UBT năm 

2002, sau được thay thế bằng Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND năm 2007 về việc 

đưa người có bằng đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn bằng nguồn ngân 

sách nhà nước. Tại thời điểm trước năm 2002, trong số 1110 cán bộ bầu cử, có đến 

801 người chưa qua đào tạo và chỉ có 38 người tốt nghiệp đại học, số công chức 

chuyên môn là 816 người thì có 496 người chưa qua đào tạo và có 56 người tốt 

nghiệp đại học. Theo Quyết định này, những người có bằng đại học về công tác tại 

cơ sở được hưởng trợ cấp ban đầu là 5 triệu đồng, hưởng trợ cấp tương đương hệ số 

2,34 mức lương tối thiểu. Sau ba năm, nếu hoàn thành tốt công tác sẽ được hưởng 

phụ cấp tương đương mức lương liền kề của ngạch chuyên viên. Quy trình chính là 

xét tuyển và phân công công tác do cấp thẩm quyền quyết định.  Thực hiện chủ 

trương trên, sau 10 năm đã đưa được 482 người, trong đó có 70 người về xã đã bỏ 

việc. Hiện tại, có 37 cán bộ và 128 công chức chuyên môn cấp xã đang tiếp tục làm 

việc, trong đó có các chức danh tư pháp- hộ tịch,địa chính- xây dựng, tài chính – kế 

                                                           
2
 Xem thêm Báo cáo PAPI 2001, trang 71. 
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toán…. Huyện Trà Cú được nhận 89 người, thành phố Trà Vinh được nhận 65 

người.
3
 

Chủ trương trên của tỉnh Trà Vinh nhằm kịp thời bổ sung cán bộ công chức 

cho bộ máy chính quyền cấp xã, phường vốn còn rất yếu tại giai đoạn trước năm 

2002. Tuy nhiên, đoàn nghiên cứu có giả định rằng quy trình xét tuyển chứ không 

phải thi tuyển có thể để lại những thắc mắc về tính minh bạch và “bất vị thân” của 

người dân đối với chủ trương đúng đắn này.  

3.2.3 Quyết tâm phòng chống tham nhũng 

So với nhiều tỉnh thành khác, chỉ số điểm thành phần Quyết tâm phòng 

chống tham nhũng của Sóc Trăng (1,25) và Trà Vinh (0,97) đều thấp hơn chỉ số 

điểm trung vị là 1,60 và xếp trong số các tỉnh có chỉ số điểm thành phần này thấp 

nhất cả nước. Chỉ số điểm thành phần này được xây dựng trên cơ sở nhận thức của 

người dân về Luật phòng chống tham nhũng, việc xử lý các vụ việc tham nhũng ở 

địa phương, cũng như một số trải nghiệm của người dân như có hay không việc bị 

cán bộ vòi vĩnh đưa hối lộ, hoặc đã bị vòi vĩnh nhưng không tố cáo. 

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và nhà nước Việt nam, cả hai tỉnh Sóc 

Trăng và Trà Vinh đều đã triển khai tích cực các hoạt động nhằm (i) xây dựng bộ 

máy Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh và giao nhiệm vụ chức năng 

liên quan cho các cơ quan chính quyền; (ii) tuyên tuyền phổ biến Luật và Chương 

trình hành động triển khai Luật phòng chống tham nhũng và các luật liên quan; (iii) 

thực hiện việc điều tra, xử lý và kết luận về các vụ việc bị phát hiện hoặc có đơn tố 

cáo. 

(i) Xây dựng bộ máy và triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống 

tham nhũng 

Cả hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống 

tham nhũng tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 294A/2007/UBTVQH12 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, và Văn phòng Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo tinh thần Quyết định 

số 138/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tại cấp thành phố trực thuộc tỉnh 

                                                           
3
 Xem thêm. Dự thảo Báo cáo Sơ kết 10 năm thực hiện Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh 
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và các huyện, thanh tra được giao làm cơ quan thường trực công tác phòng chống 

tham nhũng.   

Tại tỉnh Sóc Trăng, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh đã ký Quy 

chế phối hợp với các đơn vị Đảng như Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, nhà nước như: 

Công an tỉnh,Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh…., cơ quan báo 

chí như Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh – truyền hỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra Văn 

phòng Ban chỉ đạo đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tố giác hành 

vi tham nhũng. Tại tỉnh Trà Vinh, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh đã ký 

Quy chế phối hợp với các đơn vị Đảng như Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, nhà nước như: 

Hội đồng nhân dân tỉnh và Mặt trận tổ quốc tỉnh.  

Từ góc độ lãnh đạo của tổ chức Đảng và chỉ đạo quản lý của cơ quan nhà 

nước, cả hai tỉnh đều đã ban hành Chương trình Hành động của Tỉnh ủy nhằm thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Kế hoạch thực hiện Chương 

trình hành động nêu trên. 

Tại thời điểm nghiên cứu (tháng 1 năm 2013), các tỉnh và thành phố đã nắm 

rõ chủ trương chuyển Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về trực 

thuộc Đảng cũng như lập lại Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực của 

Ban chỉ đạo Trung ương. Các cán bộ tham gia thảo luận đều cho rằng, việc Đảng 

trực tiếp lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng và thành lập Ban Nội chính là 

phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam. Tuy nhiên, để cho công tác này có hiệu 

lực và hiệu quả hơn thì cần thiết phải tăng cường chức năng cho Ban chỉ đạo (hoặc 

Ban Nội chính) và sửa đổi một số cơ chế cho phù hợp. Một số khuyến nghị được 

nêu ra như: 

- Tăng cường xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan tổ chức có xảy ra 

tham nhũng, hối lộ - liên quan chặt chẽ đến nghiệp vụ thanh tra trách 

nhiệm. (Bản ghi chép làm việc với Thanh tra huyện Trà Cú, tỉnh Trà 

Vinh) 

- Nên có cách thức sửa đổi quy định về việc Các cơ quan chức năng không 

được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra khi chưa có quyết định 

khởi tố. Lý do là đối với tội phạm tham nhũng, việc điều tra, xác minh 
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công khai ít mang lại hiệu quả. (Báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống tham 

nhũng tỉnh Sóc Trăng. Tháng 1/2013) 

(ii) Công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng 

Tại hai tỉnh, công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng đều được 

triển khai thực hiện sâu rộng đến cán bộ và nhân dân với các hình thức khác nhau. 

Hình thức chủ đạo cho đảng viên và cán bộ là quán triệt nghị quyết, cho người dân 

là lồng ghép tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí cũng như tuyên 

truyền giáo dục pháp luật. Xét trên báo cáo công tác, về cơ bản người dân được tiếp 

cận thông tin về Luật, chiến lược phòng chống tham nhũng qua các phương tiện 

tuyên truyền, truyền thông đa dạng như báo, đài, ấn phẩm tóm tắm và hỏi đáp, hệ 

thống loa xã phương, các cuộc thi tìm hiểu. Tuy nhiên ít có cơ sở để đánh giá hiệu 

quả tiếp nhận của người dân đối với thông tin này. Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh có 

sáng kiến vận động sư cả chùa Khơ-me tham gia tuyên truyền về phòng chống tham 

nhũng tại các buổi lễ chùa. Thanh tra huyện đã cho soạn thảo văn bản tóm tắt Luật 

phòng chống tham nhũng bằng tiếng Khơ -me để phát cho bà con. 

(iii) Các hoạt động theo luật định nhằm phòng ngừa tham nhũng, hối lộ 

trong đội ngũ cán bộ công chức 

Căn cứ Nghị định số 57/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định danh mục 

các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, 

công nhân, viên chức, cả hai tỉnh đã ban hành Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh để 

triển khai. Tại Sóc Trăng, Chỉ thị 13/2008/CT-UBND được ban hành ngày 

25/8/2008. Cho đến nay toàn tỉnh Sóc Trăng đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 

714 cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Tỉnh Trà 

Vinh đã ban hành chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 2/6/2009 và đến nay đã thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác cho 130 cán bộ đảng viên, công chức ở các ngành, lĩnh 

vực dễ phát sinh tham nhũng. Tuy nhiên, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 

có thể được coi là khâu yếu trong phòng ngừa tham nhũng tại hai tỉnh Sóc Trăng và 

Trà Vinh. Huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh sau 3 năm thực hiện chỉ chuyển đổi được 10 

vị trí ở cấp xã, không chuyển đổi được vị trí nào ở cấp huyện. Ngược lại, huyện Mỹ 

xuyên, tỉnh Sóc Trăng chỉ chuyển đổi được 2 vị trí cấp huyện mà không có vị trí 

nào ở cấp xã, phường thị trấn.  
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Kê khai tài sản theo Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 3/7/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ đã được triển khai ở cả hai tỉnh. Trong năm 2011 tỉnh Sóc Trăng 

đã có 6.398 người kê khai trong đó có 893 người kê khai lần đầu. Tỉnh Trà Vinh có 

3.304 người kê khai bổ sung, không có số liệu kê khai lần đầu. Tuy nhiên, tại cả hai 

tỉnh, ý kiến thảo luận đều cho rằng, việc kê khai tài sản mà không đi cùng công khai 

và xác minh thu nhập thì không có nhiều ý nghĩa trong việc phòng chống tham 

nhũng hối lộ. 

(iv) Việc phát hiện, xử lý và kết luận các vụ việc tham nhũng 

Như đã nêu ở phần trên, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống tham 

nhũng tỉnh, cả hai tỉnh đều có số lượng vụ việc bị phát hiện và xử lý cũng như mức 

độ thiệt hại thấp. Chỉ báo này một mặt phản ánh thực tế là việc phát hiện, điều tra và 

kết luận về vụ việc tham nhũng là rất phức tạp, mặt khác có thể phản ánh năng lực 

còn thấp cũng như một số cơ chế chưa phù hợp làm giảm hiệu lực hoạt động của 

các cơ quan phòng chống tham nhũng trong đó có Ban chỉ đạo phòng chống tham 

nhũng cấp tỉnh. Thêm vào đó, ngay tại thời điểm khảo sát của PAPI 2011, tại địa 

bàn của hai tỉnh  đều đang có các vụ việc tham ô tài sản lớn tại Ngân hàng Công 

thương Trà Vinh (khởi tố tháng 11/2011
4
 hoặc vụ xét xử kéo dài 7 năm của Trung 

tâm Khuyến công tỉnh Sóc Trăng
5
 . Ở mức độ nhất định, các vụ việc nêu trên đều 

gây tâm lý nghi ngờ của người dân đối với quyết tâm và hiệu lực phòng chống tham 

nhũng trên địa bàn hai tỉnh. Tâm lý nghi ngờ này được phản ánh trong đánh giá 

tương đối thấp của người dân hai tỉnh về Quyết tâm phòng chống tham nhũng của 

chính quyền. 

3.2.4. Tiểu kết 

 Sự đánh giá của người dân 2 tỉnh diễn ra rất khác nhau đối với các chỉ số 

thành phần trong nội dung Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số 

thành phần Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương/ Kiểm soát 

tham nhũng trong dịch vụ công đặt Sóc Trăng ở nhóm trên và Trà Vinh ở 

nhóm dưới trung vị, đối với chỉ số thành phần Quyết tâm phòng chống tham 

                                                           
4
 Xem thêm tại http://vn.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/phap-luat/th-i-s/kh-i-t-v-an-tham-o-t-i-

chi-nhanh-ngan-hang-cong-th-ng-tra-vinh-1.321469?mode=print))  
5
 Xem thêm tại http://www.phapluatvn.vn/phapdinh/201202/Soc-Trang-xet-xu-lan-thu-6-vu-tham-nhung-tai-

Trung-tam-Khuyen-cong-2064033/) 

http://vn.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/phap-luat/th-i-s/kh-i-t-v-an-tham-o-t-i-chi-nhanh-ngan-hang-cong-th-ng-tra-vinh-1.321469?mode=print
http://vn.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/phap-luat/th-i-s/kh-i-t-v-an-tham-o-t-i-chi-nhanh-ngan-hang-cong-th-ng-tra-vinh-1.321469?mode=print
http://www.phapluatvn.vn/phapdinh/201202/Soc-Trang-xet-xu-lan-thu-6-vu-tham-nhung-tai-Trung-tam-Khuyen-cong-2064033/
http://www.phapluatvn.vn/phapdinh/201202/Soc-Trang-xet-xu-lan-thu-6-vu-tham-nhung-tai-Trung-tam-Khuyen-cong-2064033/
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nhũng ở nhóm các tỉnh phía dưới, chỉ riêng đối với chỉ số thành phần Công 

bằng trong tìm việc làm khu vực công là đứng ở nhóm các tỉnh phía trên.  

 “Tham nhũng vặt” hay hiện tượng vòi vĩnh,ăn hối lộ để cung cấp các dịch vụ 

hành chính công và dịch vụ công ít khi bị phát hiện và điều tra xử lý thành 

vụ việc và hầu như không được phản ánh trong các báo cáo công tác phòng 

chống tham nhũng của các cơ quan hữu quan. Bên cạnh đó, tại hai tỉnh, và có 

lẽ là tình hình chung của cả nước, trong cuộc sống có nhiều hành vi mang 

tính truyền thống như ăn nhậu với quan chức, quà cáp cám ơn sau khi nhờ vả 

được công việc, thường nằm  ở “vùng mờ ranh giới” giữa hành động tình 

cảm thuần túy với hành vi tham nhũng, hối lộ.  

 Yếu tố về thể chế và cơ chế tác động đến chỉ số điểm của nội dung Kiểm soát 

tham nhũng có thể tính đến: Khi chưa đảm bảo tính công khai, minh bạch, thì 

quy trình xét tuyển chọn tri thức trẻ có bằng đại học về công tác tại cấp xã, 

phường, thị trấn và hợp tác xã của tỉnh Trà Vinh có thể gây ra tâm lý nghi 

ngờ của người dân về sự không công bằng, hoặc chủ nghĩa vị thân trong 

tuyển dụng việc làm khu vực công.  

 Yếu tố tác động khác là việc Trà Vinh chậm triển khai (gần 2 năm sau quyết 

định của Chính phủ) và thực hiện không triệt để Quyết định của Chính phủ 

về việc chuyển đổi vị trí công tác. 

3. 3. Một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản trị và hành chính công theo 

nội dung “Cung ứng dịch vụ công” 

 

Trong nội dung này, Sóc Trăng có kết quả cao hơn Trà Vinh 23 điểm phần 

trăm (Bảng 3). Tuy nhiên, trong 4 nội dung thành phần, Sóc Trăng chỉ đạt kết quả 

cao hơn Trà Vinh ở một nội dung thành phần về cơ sở hạ tầng căn bản. Về y tế công 

lập và an ninh trật tự, Sóc Trăng đều kém Trà Vinh ở mức 6 điểm phần trăm. Hai 

tỉnh có kết quả ngang nhau về giáo dục tiểu học công lập.  
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Biểu đồ 3. Chỉ số điểm thành phần theo nội dung “Cung ứng dịch vụ công” 

 

Nguồn: CECODES, TCMT, BDN & UNDP, 2012 

Trong nội dung về cung ứng dịch vụ công, nhóm nghiên cứu quan tâm tới 

kết quả của các địa phương về 2 lĩnh vực là y tế và giáo dục. Sóc Trăng và Trà Vinh 

có kết quả ngang nhau về giáo dục (tiểu học công lập), do đó, trong phạm vi báo 

cáo nghiên cứu này, sẽ chỉ thực hiện phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sự khác biệt 

về chất lượng cung ứng dịch vụ công liên quan đến y tế công lập.  

3.3.1 Bệnh viện tuyến huyện 

Theo kết quả khảo sát PAPI, trong nội dung thành phần về y tế công lập 

thuộc nội dung về cung ứng dịch vụ công, tỉnh Trà Vinh đạt 1,80 điểm và tỉnh Sóc 

Trăng đạt 1,74 điểm. So sánh với điểm trung vị là 1,77 thì kết quả của tỉnh Trà Vinh 

cao hơn điểm trung vị, còn kết quả của tỉnh Sóc Trăng thấp hơn điểm trung vị. 

Những lý do nào có thể giải thích tại sao dịch vụ y tế công lập của Trà Vinh được 

đánh giá tốt hơn so với Sóc Trăng? 

Trong nội dung thành phần về dịch vụ y tế công lập, nghiên cứu PAPI tập 

trung đánh giá chất lượng khám, chữa bệnh của các bệnh viện tuyến huyện và hiệu 

quả của bảo hiểm y tế. Theo kết quả PAPI 2011, thì tỉnh Sóc Trăng đạt điểm rất cao 

so với các tỉnh khác trong cả nước về chỉ số thành phần liên quan đến hiệu quả của 

bảo hiểm y tế (BHYT).
6
 Như ở phần trên có đề cập, tỉnh Sóc Trăng đã huy động 

                                                           
6
 XemCECODES, TCMT, BDN & UNDP, 2012, chương 3, mục 3.6. 
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nhiều nguồn lực tài chính hơn so với Trà Vinh nhằm hỗ trợ 100 % chi phí BHYT 

cho các hộ cận nghèo. Đây có thể là một yếu tố giúp Sóc Trăng đạt hiệu quả cao về 

BHYT.  

Từ đây có thể suy ra, chỉ số thành phần về chất lượng dịch vụ các bệnh viện 

tuyến huyện ở Trà Vinh phải cao hơn rất nhiều so với Sóc Trăng thì điểm của nội 

dung thành phần về y tế công lập của Trà Vinh mới cao hơn Sóc Trăng như thể hiện 

ở trong Biểu đồ 3. Một điểm đáng quan tâm nghiên cứu ở đây là, trong khi Trà Vinh 

đều đạt kết quả thấp hơn Sóc Trăng ở tất cả 6 nội dung chính (Bảng 1), thì những 

yếu tố nào hỗ trợ Trà Vinh  đạt kết quả khá cao so với Sóc Trăng về chất lượng dịch 

vụ bệnh viện tuyến huyện?   

  Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố như số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ y tế trong bệnh viện; cơ sở vật 

chất của bệnh viện; nguồn kinh phí cho hoạt động thường xuyên của bệnh viện; việc 

sắp xếp, sử dụng cán bộ ở bên trong từng bệnh viện; mức độ chấp hành các quy 

định về khám chữa bệnh của đội ngũ cán bộ v.v…Trong phạm vi nghiên cứu này, 

nhóm cán bộ nghiên cứu có thể đo lường và so sánh 3 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp 

đến hoạt động chuyên môn của các bệnh viện, cụ thể là: (i) số lượng, chất lượng của 

đội ngũ cán bộ y tế trong bệnh viện; (ii) cơ sở vật chất của bệnh viện và (iii) nguồn 

kinh phí cho hoạt động thường xuyên của bệnh viện. 

       Bảng 4. So sánh bệnh viện tuyến huyện giữa Trà Vinh và Sóc Trăng 

Chỉ báo Trà Vinh Sóc Trăng 

Số lượng bác sỹ ở các 

BV huyện 

 20-22 12-15 

Cơ sở vật chất BV 

trong năm 2011 (chỉ 

tính 3 điểm khảo sát) 

Tốt hơn (cơ sở khám chữa 

bệnh tương đối ổn định) 

Kém hơn (ở cả 3 điểm khảo 

sát, các BV đều đang xây 

dựng dở dang hoặc chưa thực 

hiện cải tạo, nâng cấp) 

Kinh phí hoạt động 

hàng năm 

50 triệu/giường bệnh 40 triệu/giường bệnh 

Nguồn: Sở Y tế Sóc Trăng, 2013; Sở Y tế Trà Vinh, 2013. 
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Trên bình diện chung của tỉnh, Trà Vinh có tỷ lệ lao động trong các ngành y 

tế là 0,63% so với 0,61% tại Sóc Trăng. Về các yếu tố chất lượng của bệnh viện 

tuyến huyện có thể thấy theo cả 3 chỉ báo ở Bảng 3, các bệnh viện tuyến huyện của 

Trà Vinh đều tốt hơn so với Sóc Trăng. Trong nghiên cứu PAPI, các địa bàn trong 

mẫu khảo sát ở tỉnh Trà Vinh là thành phố Trà Vinh, huyện Trà Cú và huyện Cầu 

Kè; ở tỉnh Sóc Trăng là thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên và huyện Thạnh 

Trị. Trong nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản trị nhà nước 

và hành chính công, đoàn nghiên cứu đã tới khảo sát huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc 

Trăng) và huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) là những địa bàn có bệnh viện đa khoa 

huyện với số lượng bác sỹ nhiều nhất so với các huyện khác trong cùng tỉnh. Số liệu 

cụ thể về nguồn nhân lực của 2 bệnh viện được trình bày trong Bảng 5. 

Bảng 5. Nguồn nhân lực của bệnh viện huyện Trà Cú và huyện Mỹ Xuyên 

Chỉ báo BV Trà Cú BV Mỹ Xuyên 

Số giường bệnh 100 120 

Số Bác sỹ 28 18 

      Trong đó, CK 2 1 0 

                       CK 1 10 2 

                      Bác sỹ đa khoa 17 16 

Số Dược sỹ 14 11 

      Trong đó, đại học 2 1 

                      Trung học 12 10 

Số Y sỹ 13 19 

Số cán bộ điều dưỡng 57 24 

        Trong đó, Đại học/CĐ 10 1 

                        Trung học 47 21 

Số bác sỹ/giường bệnh 0,28 0,15 

Số dược sỹ/giường bệnh 0,14 0,09 

Số điều dưỡng/giường bệnh 0,57 0,20 

Tổng cộng CCVC 133 107 

       Trong đó, biên chế 119 89 

                        Hợp đồng    14 18 
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Các số liệu trình bày trong Bảng 4 cho thấy, số lượng và chất lượng cán bộ y 

tế của bệnh viện Trà Cú nhiều hơn và cao hơn rõ rệt so với bệnh viện Mỹ Xuyên. 

Số bác sỹ/giường bệnh ở BV Trà Cú cao gần gấp đôi so với BV Mỹ Xuyên. Số cán 

bộ điều dưỡng/giường bệnh ở BV Trà Cú cao gần gấp ba so với BV Mỹ Xuyên và 

số dược sỹ/giường bệnh ở BV Trà Cú cao hơn gấp rưỡi so  với BV Mỹ Xuyên. Chỉ 

có số y sỹ là BV Mỹ Xuyên có nhiều hơn so với BV Trà Cú. Về chất lượng cán bộ y 

tế, ở BV Mỹ Xuyên chỉ có 2 bác sỹ chuyên khoa 1, trong khi đó, BV Trà Cú có 10 

bác sỹ chuyên khoa 1 và 1 bác sỹ chuyên khoa 2.  

 

 

 

 

Cơ sở bệnh viện huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

  

Cơ sở bệnh viện huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 
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Có thể nhận thấy, hai yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến chất lượng bệnh viện 

tuyến huyện ở Trà Vinh so với Sóc Trăng là nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của 

các bệnh viện. Một yếu tố nữa cần lưu ý là, tại thời điểm khảo sát của chương trình 

PAPI vào năm 2011 cả ba bệnh viện tuyến huyện ở huyện Mỹ Xuyên, huyện Thạnh 

Trị và thành phố Sóc Trăng  đều đang xây dựng và sửa chữa dở dang. Riêng BV Mỹ 

Xuyên chưa được nâng cấp, sửa chữa vì có kế hoạch phải di dời đến địa điểm khác, 

nên diện tích sử dụng để khám chữa bệnh vẫn còn rất chật hẹp, phải sử dụng nhiều 

phòng là nhà tạm/nhà cấp 4 (xem ảnh chụp).Sang năm 2012, BV đa khoa thành phố 

Sóc Trăng đã được sát nhập về BV quân dân y với cơ sở vật chất được xây dựng 

mới và hoàn thiện. BV huyện Thạnh Trị cũng được xây dựng xong và đưa vào hoạt 

động.   

Với cơ sở vật chất của 2/3 bệnh viện ở Sóc Trăng được nâng cấp và hoàn 

thiện xong trong năm 2012, điểm PAPI về chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện 

tuyến huyện của Sóc Trăng có thể cao hơn so với năm 2011. Tuy nhiên, việc thiếu 

nhiều bác sỹ ở các BV tuyến huyện sẽ có thể làm cho Sóc Trăng vẫn bị thấp điểm 

hơn so với Trà Vinh trong nội dung thành phần này. Công tác đào tạo, tuyển dụng 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bệnh viện tuyến huyện ở Sóc Trăng là một 

vấn đề lớn cần được quan tâm giải quyết trong giai đoạn 2013-2015 nhằm nâng cao 

chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân ở địa phương. 

3.3.2 Tiểu kết 

- Các yếu tố về nguồn nhân lực và nguồn tài chính có ảnh hưởng mạnh tới chất 

lượng dịch vụ y tế các bệnh viện tuyến huyện của 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà 

Vinh. Các bệnh viện của Trà Vinh có (i) nguồn nhân lực tốt hơn; (ii) được 

đầu tư kinh phí hoạt động nhiều hơn; và (iii) có cơ sở vật chất tốt hơn, nên đã 

có chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tốt hơn trong năm 2011 (theo ý kiến 

đánh giá của người dân). 

- Sóc Trăng đã quan tâm hơn và có cam kết chính trị mạnh hơn trong thực 

hiện chính sách bảo hiểm y tế nên đã đạt được hiệu quả cao hơn Trà Vinh 

trong thực hiện BHYT đối với các hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Nhưng Sóc 

trăng lại chưa quan tâm đúng mức tới việc phát triển nguồn nhân lực cũng 
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như đầu tư kinh phí hoạt động cho các BV huyện so với Trà Vinh, nên Sóc 

Trăng đạt kết quả thấp hơn Trà Vinh về chỉ báo này. 

IV. Kết luận và khuyến nghị 
1.1. Kết luận 

Hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh có điểm xuất phát về phát triển kinh tế xã 

hội tương đương nhau sáu khi tách tỉnh cách đây trên 20 năm. Tuy nhiên, Sóc Trăng 

đã tận dụng được lợi thế về vị trí địa lý và thông thương để đạt được một số kết quả 

phát triển kinh tế xã hội khả quan hơn xét từ phương diện chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế và tăng trưởng hàng năm. Tuy nhiên việc chuyển hóa các thành tựu phát triển 

kinh tế sang lĩnh vực phát triển xã hội và tăng cường quản trị nhà nước không phải 

là quá trình một chiều. Theo chỉ số tổng hợp PAPI Sóc Trăng và Trà Vinh đều nằm 

trong nhóm thấp và thấp nhất của cả nước. 

Hai tỉnh đã triển khai thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn, các quy định khác của đảng và nhà nước nhằm đảm bảo quyền được biết 

của người dân trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, quy hoạch và kế hoạch sử dụng 

đất đai. Lĩnh vực giáo dục tiểu học và mạng lưới y tế tuyến huyện đã nhận được 

những đầu tư ưu tiên nhằm đảm bảo thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu học hành 

và chăm sóc y tế của người dân. Hai tỉnh cũng đã thể hiện cam kết chính trị và nỗ 

lực hoạt động thực tiễn trong công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương bao 

gồm cả phòng ngừa, phát hiện và xử lý. 

Bên cạnh đó, một số yếu tố được phát hiện qua nghiên cứu có khả năng tác 

động đến hiệu quả quản trị và hành chính công tại hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh 

như sau: 

 Mức độ đảm bảo các hoạt động liên quan đến công bố thông tin về các 

lĩnh vực người dân cần biết và được biết. Công khai minh bạch xét từ góc 

độ của người dân là sự sẵn sàng thông tin theo các kênh khác nhau cũng 

sự đa dạng của phương thức cung cấp thông tin đến cho người dân. Xét 

từ góc độ này, nghiên cứu đã cho thấy những bằng chứng khi chính 

quyền không đảm bảo mức độ sẵn sàng của thông tin và phương thức 

truyền tải thì người dân sẽ không biết hoặc không nhớ lại thông tin về bản 
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danh sách hộ nghèo, hay quy hoạch sử dụng đất đai (trường hợp tại Trà 

Cú, Trà Vinh); 

 Tham nhũng vốn là một hiện tượng khó phát hiện và càng khó để chứng 

minh xét xử, “Tham nhũng vặt” còn có thêm nguy cơ là được đồng nhất 

với truyền thống “cám ơn tình cảm” giữa người dân với cán bộ, công 

chức đặc biệt tại các tỉnh nông thôn và ít dân. Việc báo cáo phòng chống 

tham nhũng của hai tỉnh đều cho thấy số lượng vụ việc bị phát hiện ít, 

việc xử lý sau phát hiện còn kéo dài đã phản ánh mức độ đánh giá thấp 

của người dân cả hai tỉnh về quyết tâm phòng chống tham nhũng tại tỉnh 

nhà.  

 Hiệu lực công tác phòng chống tham nhũng trong bộ máy công quyền và 

dịch vụ công phụ thuộc nhiều vào tính công khai, minh bạch trong hoạt 

động của chính quyền. Kết quả phân tích tương quan số liệu điểm PAPI 

theo hai lĩnh vực nội dung về “công khai, minh bạch” và “kiểm soát tham 

nhũng” của 63 tỉnh/thành phố cho thấy, hệ số tương quan giữa điểm số 

của hai lĩnh vực nội dung này là 0.368 và kết quả này có ý nghĩa thống kê 

ở mức P<0.01. Như vậy, việc Sóc Trăng có chỉ số điểm nội dung cao hơn 

Trà Vinh được lý giải phần nhiều bởi mức độ công khai minh bạch tại 

Sóc Trăng cao hơn Trà Vinh. Về phần mình, công khai minh bạch phụ 

thuộc vào cam kết chính trị và nguồn lực thể chế mà chính quyền có thể 

huy động được. Không có bằng chứng để khẳng định giả thuyết tỉnh có 

mức thu nhập cao sẽ thành công hơn trong việc kiểm soát tham nhũng.  

 Các yếu tố liên quan đến nguồn nhân lực và nguồn tài chính có ảnh 

hưởng khá rõ tới những khác biệt trong kết quả PAPI giữa 2 tỉnh trong 

các nội dung về cung ứng dịch vụ công, đặc biệt là chất lượng dịch vụ 

của bệnh viện tuyến huyện. Kết quả nghiên cứu ở 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà 

Vinh cho thấy, lĩnh vực hoạt động nào của đời sống kinh tế-xã hội ở địa 

phương được chính quyền ưu tiên đầu tư hơn, thể hiện cam kết chính trị 

mạnh hơn thì ở lĩnh vực đó người dân địa phương được hưởng lợi nhiều 

hơn và thể hiện mức độ hài lòng cao hơn (qua kết quả PAPI). 
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 Cuối cùng, mặc dù nội dung về Kiểm soát tham nhũng, Sóc Trăng có chỉ 

số điểm nằm trong nhóm cao nhất cả nước, nhưng khi xét đến tổng điểm 

chung và các nội dung khác Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; 

Trách nhiệm giải trình với người dân; Thủ tục Hành chính công thì chỉ số 

điểm của Sóc Trăng và Trà Vinh đều nằm ở nhóm thấp và thấp nhất. Điều 

này cho thấy, mức độ đạt được trong quản trị nhà nước và hành chính 

công của hai tỉnh là rất khiêm tốn và chưa bền vững.   

1.2. Khuyến nghị chính sách 

Kết quả chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - PAPI 2011 

không nhằm mục tiêu xếp hạng các tỉnh thành phố, mà có mục tiêu hướng tới việc 

thu hút sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với sự nhìn nhận đánh giá của 

người dân về hiệu quả hoạt động của chính quyền, cũng như đưa ra các gợi ý về 

những biện pháp và hoạt động tiếp tục cải cách hành chính, cải cách thể chế ở mỗi 

tỉnh. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh cung cấp những gợi ý dưới đây: 

 Cả hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh cần chú ý hơn nữa đến việc đảm bảo 

đầy đủ và kịp thời sự sẵn sàng của thông tin về mọi lĩnh vực hoạt động 

công quyền và cung ứng dịch vụ xã hội cơ bản. Vì lý do tỷ lệ dân tộc ít 

người ở cả hai tỉnh đều cao, cần thiết có sáng kiến cung cấp thông tin 

bằng ngôn ngữ Khơ-me và Hoa cũng như lồng ghép truyền thông tin vào 

các sinh hoạt cộng đồng đặc thù của đồng bào dân tộc;  

 Khi công tác phòng chống tham nhũng chuyển sang trực thuộc tổ chức 

Đảng, song hành với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

tổ chức bộ máy của Ban Nội chính như đơn vị thường trực phòng chống 

tham nhũng, cả hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh cần có biện pháp xử lý 

dứt điểm việc điều tra, xét xử các vụ tham nhũng, tiêu cực đang bị kéo 

dài. Chú trọng đến hoạt động thanh tra trách nhiệm nhằm gắn chặt trách 

nhiệm người đứng đầu với công tác phòng chống tham nhũng. Tăng 

cường cơ chế phát hiện và cảnh báo sớm các dấu hiệu tham nhũng tiêu 

cực trong bộ máy công quyền. 
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 Cả hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh nên chủ động có sáng kiến trong việc 

phòng ngừa “tham nhũng vặt” có khả năng diễn ra ở các giao dịch giữa 

người dân với chính quyền hoặc cơ quan,tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội 

cơ bản như giáo dục, y tế. 

 Tỉnh Sóc Trăng nên chú trọng: (i) đầu tư ưu tiên vào phát triển nguồn 

nhân lực y tế; (ii) hoàn tất công việc sửa chữa nâng cấp các cơ sở bệnh 

viện tuyến huyện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân;  

 Tỉnh Trà Vinh nên chú trọng: (i) đảm bảo các điều kiện trang thiết bị 

công khai thông tin cho ủy ban nhân dân cấp xã phường, thị trấn; (ii) thực 

hiện triệt để hơn quy định của nhà nước trong kê khai tài sản cán bộ công 

chức và chuyển đổi vị trí công việc đối với các vị trí nhạy cảm./. 
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Danh mục tài liệu tham khảo 

 

Tỉnh Sóc Trăng 

1. UBND tỉnh Sóc Trăng. 9/1/2013 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc 

Trăng (Tài liệu phục vụ tiếp và làm việc với đoàn nghiên cứu của Học viện 

CT-HCGQ Hồ Chí Minh) 

2. UBND tỉnh Sóc Trăng. 13/8/2009 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 1- từ nay đến năm 2011 

3. ___________________23/11/2012. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động số 16-CTr/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa 

X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí” 

4. Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng. 17/9/2012. Chương trình hành động số 16-CTr/TU 

của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa X về “tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” 

5. ____________________7/1/2013. Thông báo Kết luận của Ban thường vụ 

Tỉnh ủy về việc Giám sát việc lãnh đạo,chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí ” 

6. Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh Sóc Trăng. 9/1/2013. Tình hình 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng kể từ khi có luật Phòng chống 

tham nhũng  

7. Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 2013. Báo cáo kết quả hoạt động ngành y tế tỉnh Sóc 

Trăng 

8. UBND thành phố Sóc Trăng và phường 9, UBND huyện Mỹ Xuyên và thị 

trấn Mỹ xuyên. Báo cáo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (Tài liệu phục vụ 

tiếp và làm việc với đoàn nghiên cứu của Học viện CT-HCGQ Hồ Chí Minh) 

Tỉnh Trà Vinh 
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9. Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh. 12/3/2012. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 

khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí” 

10. Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. Tháng 11/2012 Báo cáo Kết quả công tác Nội vụ 

năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 

11. Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, 2013. Báo cáo kết quả hoạt động ngành y tế tỉnh Trà 

Vinh 

12. UBND thành phố Trà Vinh và phường 1, huyện Trà Cú và thị trấn Trà Cú. 

Báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội (Tài liệu phục vụ tiếp và làm việc 

với đoàn nghiên cứu của Học viện CT-HCGQ Hồ Chí Minh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


