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2.1. GIỚI THIệU

PAPI được thiết kế và xây dựng như một công cụ theo dõi
chính sách ở cấp tỉnh. Do mẫu khảo sát được chọn theo
phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, nên mẫu của PAPI
cũng mang tính đại diện cho dân số Việt Nam. Có thể
nói, PAPI là công cụ chẩn đoán hiệu quả quản trị và
hành chính công dựa trên cỡ mẫu đại diện lớn nhất được
phổ biến công khai từ trước đến nay ở Việt Nam. Ngoài
thông tin phong phú về các vấn đề liên quan tới hiệu quả
quản trị và hành chính công cấp tỉnh, PAPI cũng cung
cấp nhiều thông tin hữu ích về xu hướng và diễn tiến ở
cấp quốc gia. Chương này giới thiệu sơ bộ một số chiều
hướng và phát hiện quan sát được ở cấp quốc gia dựa
trên dữ liệu PAPI 2011, đồng thời so sánh với một số phát
hiện nghiên cứu của năm 2010 dựa trên một số chỉ số
và tiêu chí có thể so sánh được.28

2.2. NGƯỜI DÂN LạC QUAN Về TÌNH HÌNH
KINH Tế

Những thành quả phát triển của Việt Nam trong thời
gian vừa qua, thể hiện qua việc mức thu nhập bình
quân đầu người của Việt Nam đã đạt mức trung bình
thấp khiến người dân khá lạc quan về tình hình kinh tế
hiện nay. Người dân Việt Nam ngày càng kỳ vọng
nhiều hơn từ hệ thống hành chính công, hiệu quả điều
hành nền kinh tế và mối quan hệ tương tác giữa nhà
nước và nhân dân. Phát hiện của nghiên cứu PAPI 2011
cho thấy rất nhiều người dân, bất luận là nam hay nữ
và thuộc nhóm dân tộc nào, đều cho rằng tình hình
kinh tế của họ ngày nay bằng hoặc tốt hơn 5 năm về
trước. Một yếu tố quan trọng hơn đó là khi đánh giá về
tình hình kinh tế của hộ gia đình hiện nay, 83,2% người
dân cho biết kinh tế của hộ gia đình ở mức từ bình
thường tới rất tốt (xem Biểu đồ 2.1). Trong khi đó, chỉ có
16,6% cho rằng tình hình kinh tế của họ kém hay rất
kém. Tuy nhiên, các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số
dường như kém lạc quan hơn vì chỉ có 6,3% trả lời là
tốt hay rất tốt, trong khi tỉ lệ này ở nhóm đồng bào dân
tộc Kinh là 13,48%.

28. Độc giả lưu ý những so sánh ở đây chỉ áp dụng ở cấp chỉ số
thành phần và tiêu chí, không so sánh ở cấp nội dung thành
phần và trục nội dung.
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Kết quả khảo sát năm 2010 cho thấy người dân cũng
lạc quan vào viễn cảnh kinh tế hộ gia đình, với đa số
người dân (64%) tin rằng điều kiện kinh tế của hộ gia
đình sẽ khá lên trong 5 năm tới. Tuy nhiên, trong năm
2011, tỷ lệ người dân có nhận định lạc quan như vậy

giảm xuống còn 58,7% (xem Biểu đồ 2.2a). Ngoài ra,
sự suy giảm về mức độ lạc quan là phổ biến trong cả
nhóm nam, nhóm nữ, các nhóm dân tộc Kinh và dân
tộc khác (Biểu đồ 2.2b).
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BIỂU ĐỒ 2.1: TÌNH HÌNH KINH Tế HỘ GIA ĐÌNH NăM 2011 THEO ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN
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BIỂU ĐỒ 2.2a: ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN Về TÌNH HÌNH KINH Tế HỘ GIA ĐÌNH
TRONG 5 NăM TỚI

BIỂU ĐỒ 2.2b: THAY ĐỔI TRONG ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN Về TÌNH HÌNH 
KINH Tế HỘ GIA ĐÌNH TRONG 5 NăM TỚI (so sánh dữ liệu PAPI 2011 với PAPI 2010)
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2.3. HIỂU BIếT VÀ TRảI NGHIệM CỦA
NGƯỜI DÂN Về DÂN CHỦ CƠ Sở 

Như đã đề cập ở trên, năm 2011 là năm bầu cử ở Việt
Nam. Tuy nhiên, hiểu biết của người dân về các vấn
đề dân chủ cơ sở vẫn không có gì thay đổi so với năm
2010. Hình 2.3 cho thấy trong năm 2011, tính trung bình
tỉ lệ người dân biết về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở
xã, phường, thị trấn (dưới đây được viết tắt là Pháp lệnh
THDCCS) dường như không thay đổi, song số người
dân biết về khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra” giảm đi 6% so với năm 2010. Phát hiện
này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và
có ảnh hưởng tới chất lượng tham gia của người dân

ở cấp cơ sở trên tinh thần của Pháp lệnh THDCCS. Có
thể cho rằng chính sự hiểu biết về các quy định pháp
lý chính thức như Pháp lệnh THDCCS hay không chính
thức qua câu khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra” là cơ sở để nâng cao trách nhiệm giải
trình của các cấp chính quyền, tăng cường vai trò của
người dân và xã hội trong việc giám sát hoạt động của
các cơ quan nhà nước, kiểm tra và chấn chỉnh hành vi
lạm dụng chức quyền của cán bộ chính quyền địa
phương. Một khi người dân không hiểu biết về các
quyền lợi và nghĩa vụ tham gia đó, thì hiệu quả giám
sát của người dân đối với hoạt động của các cấp chính
quyền sẽ bị giảm sút. 

BIỂU ĐỒ 2.3: Tỉ Lệ NGƯỜI DÂN ĐÃ TừNG NGHE ĐếN PHÁP LệNH THỰC HIệN DÂN CHỦ CƠ
Sở VÀ KHẩU HIệU “DÂN BIếT, DÂN BÀN, DÂN LÀM, DÂN KIỂM TRA”
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hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương. Kết quả
khảo sát năm 2011 cho thấy cứ 10 người dân thì khoảng
8 người không biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
hiện nay của xã/phường. Việc người dân không được
thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có thể là
cơ hội tốt cho một bộ phận cán bộ, công chức lợi dụng
chức quyền để trục lợi. Tuy nhiên, một tín hiệu vui đó là
đối với những người được biết thông tin về quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất, thì những thông tin nhận được là do
chính quyền địa phương cung cấp thay vì phải dựa vào
các nguồn thông không chính thống khác. 

2.4. ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN Về MỨC
ĐỘ CÔNG KHAI, MINH BạCH TRONG
QUY HOạCH, Kế HOạCH Sử DỤNG ĐấT

Trên lý thuyết, khi người dân hiểu biết tốt về quyền lợi và
nghĩa vụ theo quy định của Pháp lệnh THDCCS, người
dân sẽ quan tâm hơn tới các vấn đề xã hội khác. Song
dường như mối liên hệ giữa hiểu biết về quy định liên
quan tới thực hiện dân chủ cơ sở với hiểu biết về các khía
cạnh khác là khá yếu. Chẳng hạn, theo Biểu đồ 2.4a,
người dân dường như không biết nhiều về các quy

Một tín hiệu tích cực nữa đó là trong số những người
biết đến thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất, nhiều người cũng tận dụng cơ hội đóng góp ý
kiến với chính quyền địa phương (xem Biểu đồ 2.4b).
Khi được hỏi liệu người dân có cơ hội đóng góp ý kiến
vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của
xã/phường hay không, 22% trả lời ‘có’ và 17% trả lời

‘không’. Ngoài ra, trong số năm người dân đóng góp
ý kiến thì hai người cho biết ý kiến  của họ đã được
tiếp thu. Điều này cho thấy sự cần thiết phải tăng
cường các cơ chế tạo điều kiện cho người dân tham
gia vào các quy trình quy hoạch đất đai nhằm tăng
cường niềm tin của người dân vào chính quyền cơ sở
và chính sách đất đai.

BIỂU ĐỒ 2.4a: Tỉ Lệ NGƯỜI DÂN ĐƯợC BIếT Về QUY HOạCH, Kế HOạCH Sử DỤNG ĐấT ở
XÃ/PHƯỜNG/THị TRấN



18 PAPI

CHƯƠNG 2 
TỔNG QUAN Về XU HƯỚNG  ở CấP QUốC GIA

2.5. CÔNG KHAI, MINH BạCH Về
DANH SÁCH HỘ NGHÈO

Tỉ lệ người dân được biết về danh sách hộ nghèo giảm
trong năm 2011 khi so với năm 2010. Trong năm 2010,
khoảng hai phần ba (2/3) số người dân cho biết danh
sách hộ nghèo được công bố công khai (65%), song tỉ
lệ này giảm xuống còn 1/2 (54%) theo kết quả khảo sát
năm 2011. Số người được hỏi cho biết danh sách hộ
nghèo không được công bố công khai tăng từ 11% trong
năm 2010 lên 17% trong năm 2011 (Biểu đồ 2.5a). Như
vậy, tỉ lệ người dân cho biết có công khai giảm đi 11%,
còn tỉ lệ người dân cho biết không công khai và “không
biết” tăng thêm 11%. Điều đáng chú ý là khi phân tích
chỉ số này theo yếu tố giới và dân tộc thì kết quả cho
thấy dường như trong năm 2011 phụ nữ biết nhiều
thông tin hơn nam giới, và nhóm dân tộc Kinh được biết
đến danh sách hộ nghèo nhiều sơn so với nhóm các
dân tộc khác.

Theo quy định, danh sách hộ nghèo được lập thành
hai bản, một bản do trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố
giữ và một bản để niêm yết công khai. Danh sách hộ
nghèo của xã cũng phải được niêm yết công khai để
lấy ý kiến phản hồi của người dân. Việc người dân cho
biết danh sách hộ nghèo không được công bố công
khai có thể dẫn tới việc cán bộ chính quyền cơ sở lợi
dụng đưa những hộ không nghèo vào để hưởng chính
sách hộ nghèo và loại những nghèo thực sự ra khỏi
danh sách.29 Việc cải thiện tính minh bạch trong lập
danh sách hộ nghèo và thông tin đầy đủ cho người
dân được biết có tác dụng giảm thiểu hành vi cố ý làm
sai, đồng thời hỗ trợ nỗ lực của nhà nước trong việc cải
thiện mức sống của người dân, đảm bảo hộ nghèo
thực sự nhận được các khoản trợ cấp thỏa đáng để cải
thiện điều kiện sống.

BIỂU ĐỒ 2.4b: CƠ HỘI ĐÓNG GÓP Ý KIếN CHO QUY HOạCH, Kế HOạCH Sử DỤNG ĐấT
ở ĐịA PHƯƠNG
(so sánh dữ liệu PAPI 2011 với PAPI 2010)

29. Xem MTTQ, CECODES & UNDP (2011), tr. 27-28.
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2.6. NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN Về LUẬT
PHÒNG, CHốNG THAM NHũNG VÀ
TÌNH HÌNH THAM NHũNG

Nỗ lực phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật
PCTN) năm 2005 của Chính phủ dường như đã thu
được kết quả tốt bởi tỉ lệ người dân biết về Luật PCTN
vẫn ở mức cao (Biểu đồ 2.6a). Trong hai năm qua,
trung bình cứ hai người dân thì có ít nhất một người

biết về Luật PCTN. Việc số đông người dân biết tới
Luật PCTN không chỉ cho thấy kết quả của công tác
tuyên truyền phổ biến nâng cao kiến thức về pháp
luật cho người dân, mà còn phản ánh sự thay đổi
nhận thức của người dân về mức độ nghiêm túc
trong đấu tranh chống tham nhũng của chính quyền
cấp tỉnh (Biểu đồ 2.6b). Phát hiện này cũng sát với kết
quả khảo sát năm 2010.

BIỂU ĐỒ 2.5: Tỉ Lệ NGƯỜI DÂN CHO BIếT DANH SÁCH HỘ NGHÈO CỦA XÃ/PHƯỜNG CÓ
ĐƯợC CÔNG Bố CÔNG KHAI HAY KHÔNG TRONG 12 THÁNG QUA
(so sánh dữ liệu PAPI 2011 với PAPI 2010)
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BIỂU ĐỒ 2.6a: Tỉ Lệ NGƯỜI DÂN BIếT Về LUẬT PHÒNG, CHốNG THAM NHũNG
(so sánh dữ liệu PAPI 2011 với PAPI 2010)

BIỂU ĐỒ 2.6b: ĐÁNH GIÁ Về MỨC ĐỘ NGHIÊM TÚC CỦA CHÍNH QUYềN ĐịA PHƯƠNG TRONG
PHÒNG, CHốNG THAM NHũNG
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Tham nhũng được coi là vấn đề mang tính hệ thống
ở Việt Nam.30 Để tìm hiểu hiện trạng vấn đề, PAPI
nghiên cứu trải nghiệm của người dân về các hành
vi tham nhũng và hối lộ trong khu vực công.31 Kết quả
khảo sát cho thấy, khi được hỏi về một số hành vi
tham nhũng cụ thể trong khu vực công, đa số người
dân cho rằng có tình trạng nhận hối lộ trong dịch vụ

y tế công (31%),32 xin việc vào làm trong khu vực nhà
nước (29%), xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất (21%), để giáo viên quan tâm hơn tới học sinh ở
trường (17%) và trong xin cấp giấy phép xây dựng
(16%). Ngoài ra, 13% người dân cho rằng cán bộ
chính quyền dùng tiền công quỹ vào mục đích riêng
(Biểu đồ 2.7).

BIỂU ĐỒ 2.7: ĐÁNH GIÁ Về TÌNH HÌNH THAM NHũNG VÀ HốI LỘ TRONG KHU VỰC CÔNG 

30. Ví dụ có thể tham khảo thêm về mức độ nghiêm trọng và bản
chất của vấn đề tham nhũng trong Nghị quyết số 21/2009/NQ-
CP về Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến
năm 2020.

31. Xem MTTQ, CECODES & UNDP (2011), đặc biệt là mục giới thiệu
các phát hiện nghiên cứu của PAPI 2010 ở nội dung “Kiểm soát
tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công”, tr. 46, và Ngân hàng
Thế giới (2010), cụ thể là Chương 6 về hoạt động giám sát.

32. Năm 2010, bằng kỹ thuật điều tra mới nhất gọi là “Danh sách
câu hỏi (UCT)” đã xác định được rằng 28% người dân đưa tiền
hối lộ ở bệnh viện. Xem Hình 2.4B “Tình trạng đưa hối lộ để được
việc tại phòng chông chứng nhà nước và bệnh viện công”
(MTTQ, CECODES & UNDP, 2011 tr. 45).
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Những phát hiện trên được tổng hợp ở cấp quốc gia. Nếu
không tính đến 5 thành phố trực thuộc trung ương thì kết
quả không khác đi. Điều này cho thấy mức độ tham
nhũng và hối lộ là như nhau khi so sánh các thành phố
trực thuộc trung ương và các tỉnh, và là chỉ báo cho thấy
tham nhũng là vấn đề phổ biến ở Việt Nam.

Mặc dù vậy, cũng có một số tín hiệu vui từ phát hiện
nghiên cứu PAPI. Dường như các nỗ lực phòng chống
tham nhũng đang phát huy tác dụng, tuy mới ở mức
độ rất khiêm tốn. Biểu đồ 2.8 so sánh những thay đổi

về cảm nhận của người dân về tình hình tham nhũng
và hối lộ ở khu vực công trong năm 2011 so với năm
2010. Số người dân cho rằng đưa hối lộ là cần thiết khi
đi xin giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất có giảm đi. Tỉ lệ người dân phản ánh về các
hiện tượng khác liên quan đến cán bộ chính quyền, xin
việc vào làm trong khu vực nhà nước và khám chữa bệnh
ở bệnh viện công lập hầu như không thay đổi. Chỉ có tỉ
lệ người dân cho rằng hiện tượng hối lộ trong lĩnh vực
giáo dục tiểu học là tăng lên (Biểu đồ 2.14).  

BIỂU ĐỒ 2.8: XU THế BIếN ĐỔI TRONG CảM NHẬN Về THAM NHũNG TRONG KHU VỰC CÔNG
(so sánh dữ liệu PAPI 2011 với PAPI 2010)
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2.7. ĐÁNH GIÁ Về BAN THANH TRA NHÂN

DÂN VÀ BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ
CỘNG ĐỒNG

Ban Thanh tra nhân dân (Ban TTND) và Ban Giám sát
đầu tư cộng đồng (Ban GSĐTCĐ) là hai thiết chế cộng
đồng với nhiệm vụ theo dõi hiệu quả hoạt động của
chính quyền và đầu tư công ở cấp cơ sở. Các ban này
cũng là kênh thông tin để người dân thực hiện quyền
giám sát đối với chính quyền cơ sở và dự án công trình
công cộng ở địa bàn dân cư. Mặc dù cả hai loại hình
thiết chế đã được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc,
song rất ít người biết đến sự tồn tại của hai ban này. 

Theo kết quả khảo sát năm 2011, chỉ có 34% cho biết ở
xã/phường của họ có những ban này (Biểu đồ 2.9a).
Trong số những người biết đến sự tồn tại của Ban TTND

ở địa bàn xã/phường, thì 80% cho biết những ban này
hoạt động có hiệu quả (Biểu đồ 2.9b). Khảo sát năm
2010 cũng có phát hiện tương tự. Mô hình Ban TTND
đã được thực hiện hơn sáu năm nay và cả nước có
11.102 Ban TTND trong tổng số 11.116 xã/phường,33

song vấn đề bất cập là nhiều người dân còn chưa biết
đến ban này.

Kết quả khảo sát có hai hàm ý. Hàm ý thứ nhất là Ban
TTND vẫn còn là khái niệm mơ hồ với người dân mặc
dù MTTQ các cấp đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên
truyền, phổ biến kiến thức tới người dân.34 Hàm ý thứ
hai là với những người dân biết đến sự tồn tại của Ban
TTND, họ có xu hướng đánh giá tốt về hiệu quả của
các ban này. Vì vậy, thách thức đặt ra với việc thành
lập và phổ biến tác dụng của các ban này.

33. Báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam (13/12/2010).    

34. Có lẽ ngoại trừ một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi Ban
TTND được xem là đã tích cực hoạt động và đạt kết quả khả
quan (Hà Văn Núi, 2011).

BIỂU ĐỒ 2.9a: ở ĐịA BÀN CÓ BAN TTND
KHÔNG?

BIỂU ĐỒ 2.9b: BAN TTND HOạT ĐỘNG CÓ
HIệU QUả KHÔNG?
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Kết quả khảo sát về các Ban GSĐTCĐ cũng tương tự.
Biểu đồ 2.10a cho thấy chỉ có một tỉ lệ nhỏ người dân
(15%) biết về sự tồn tại của các ban này ở địa bàn họ
sinh sống. Song, cũng giống như quan sát về Ban
TTND, đa số những người biết đến sự tồn tại của Ban
GSĐTCĐ cũng cho rằng những ban này trên thực tế có
hoạt động (Biểu đồ 2.10b)

Cũng như với các Ban TTND, những phát hiện nghiên
cứu trên cho thấy một số vấn đề về Ban GSĐTCĐ. Song,
suy cho cùng cần phải tăng cường nhận thức về vai
trò, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các Ban
GSĐTCĐ bởi đây là cơ chế để nâng cao trách nhiệm
giải trình, đấu tranh chống tham nhũng và cải thiện
chất lượng của các dịch vụ công ở cấp cơ sở thay vì chỉ
tập trung vào việc nhân rộng tới tất cả các xã/phường.

BIỂU ĐỒ 2.10a: ở ĐịA BÀN CÓ BAN
GSĐTCĐ KHÔNG?

BIỂU ĐỒ 2.10b: BAN GSĐTCĐ HOạT ĐỘNG
CÓ HIệU QUả KHÔNG?

2.8. ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN Về NHÂN
LỰC VÀ CHấT LƯợNG DịCH VỤ TRONG
KHU VỰC CÔNG

Công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào làm trong
cơ quan nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp được xem là
một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng
và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức.
Nghị quyết số 30c/2010/NQ-CP của Chính phủ về việc
ban hành Chương trình Tổng thể CCHC nhà nước giai
đoạn 2011-2020 nêu bật sự cần thiết phải nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực của nền công vụ. Tuy đã
đạt được tiến bộ kể từ năm 2009 với sự ra đời của Luật

Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành
sau đó, song nhận thức của người dân về tầm quan
trọng của các mối quan hệ cá nhân khi đi xin việc vào
làm trong khu vực công vẫn không thay đổi. Chỉ có
23% số người được hỏi cho biết quan hệ cá nhân (vị
thân) là không quan trọng để xin việc vào làm nhân
viên văn phòng UBND xã/phường, trong khi đó có tới
50% số người trả lời cho biết quan hệ là quan trọng.
Biểu đồ 2.11 dưới đây cho thấy xu thế này khá nhất
quán khi xem xét các vị trí khác như công chức địa
chính, giáo viên trưởng tiểu học công lập, công chức
tư pháp và công an xã/phường. Những phát hiện này
cũng tương ứng với kết quả của PAPI 2010.
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Nghị quyết 30c đặc biệt quan tâm tới một vấn đề
nữa, đó là nhu cầu đơn giản hóa các thủ tục hành
chính và tăng cường năng lực cán bộ, công chức. Đã
có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trong thời
gian qua và những nỗ lực đó cũng đem lại một số
tiến bộ trong việc làm rõ và đơn giản hóa các thủ tục.
Nhìn chung, người dân có vẻ hài lòng với trải nghiệm
của mình khi làm các thủ tục hành chính, đặc biệt là
dịch vụ chứng thực/xác nhận, làm giấy phép xây
dựng và các loại giấy tờ cá nhân khác. Song, người
dân chưa hài lòng với thủ tục cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất. Như phản ánh trong Biểu đồ
2.12, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thường xuyên có điểm số thấp nhất không chỉ về
mức độ hài lòng của người dân nói chung mà còn
về các tiêu chí cụ thể như thái độ phục vụ của cán bộ

và thủ tục rườm rà. Nhóm mẫu là nữ giới và nhóm
các dân tộc khác có vẻ không hài lòng bằng nhóm
mẫu là nam giới và nhóm dân tộc Kinh.

PAPI còn phản ánh mức độ hài lòng của người dân
nói chung khi tiếp xúc, giao dịch với cán bộ, công
chức. Số liệu tổng hợp ở cấp quốc gia ở các tiêu chí
này cho thấy mức độ hài lòng của người dân qua
khảo sát năm 2011 là cao hơn. Nhiều người cho rằng
công chức thực hiện nhiệm vụ vừa thạo việc vừa có
thái độ tôn trọng đối với dân. Đặc biệt là ở dịch vụ
chứng thực/xác nhận, trung bình cứ 10 người dân thì
9 người bày tỏ sự hài lòng của mình. Trong số bốn
nhóm thủ tục hành chính được PAPI 2011 nghiên cứu,
thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn
tiếp tục bị xem là còn nhiều vấn đề nhất (Hình 2.12).

BIỂU ĐỒ 2.11: TẦM QUAN TRọNG CỦA VIệC QUEN BIếT (Vị THÂN) KHI XIN VIệC LÀM TRONG
KHU VỰC NHÀ NƯỚC
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BIỂU ĐỒ 2.12: MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỚI DịCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
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2.9. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN Về

CHấT LƯợNG DịCH VỤ CÔNG

PAPI 2011 cũng cho biết mức độ hài lòng của người dân
về dịch vụ ở các bệnh viện công ở tuyến
huyện/quận/thành phố. Kết quả khảo sát cho thấy để
nâng cao chất lượng các dịch vụ này thì cần phải nỗ lực
rất nhiều.35 Đa số người dân, bất luận  nam hay nữ và dân
tộc nào, cho biết trong số 9 tiêu chí về chất lượng của bệnh

viện tuyến huyện/quận, tình trạng bệnh nhân vẫn phải
nằm chung giường và phòng vệ sinh không sạch sẽ còn
phổ biến (Biểu đồ 2.13). Ngoài ra, 50% số người đã đến
khám/chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện/quận khẳng
định rằng thời gian chờ đợi để được khám/chữa bệnh còn
quá lâu. Một tỉ lệ tương tự cho rằng sau khi ra viện bệnh
nhân không hỏi hẳn bệnh. Những quan sát này đặt ra
câu hỏi về điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ
của bệnh viện tuyến huyện/quận.

BIỂU ĐỒ 2.13: MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỚI CHấT LƯợNG DịCH VỤ ở BệNH VIệN TUYếN HUYệN

35. Báo cáo Phát triển con người Việt Nam 2011 có đề cập đến kết
quả phân tích về những lĩnh vực cần tiếp tục nghiên cứu để tìm
hiểu mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ ở các bệnh
viện công (xem UNDP, 2011).
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Để tìm hiểu mức độ hài lòng của người dân về cơ sở vật
chất và cung ứng dịch vụ ở các trường tiểu học công lập,
PAPI phỏng vấn những người có con học tiểu học về quan
sát thực tế của họ khi đưa con em tới trường. Kết quả khảo
sát cho thấy đa số người sử dụng dịch vụ, bất luận nam
hay nữ và dân tộc nào, đều yêu cầu phải tiếp tục cải thiện
cả 9 tiêu chí được đo lường (Biểu đồ 2.14).

Chẳng hạn có tới gần 45% người trả lời cho biết giáo viên
ưu ái những học sinh tham gia học thêm, hay nói cách
khác phụ huynh học sinh phải chi trả thêm tiền để có

được chất lượng dạy học tốt hơn. Ngoài ra, cứ 2 người
dân thì 1 người khẳng định họ không được thông báo
đầy đủ về tình hình thu chi của nhà trường. Cũng một tỉ
lệ như vậy cho rằng nhà trường không cung cấp nước
uống miễn phí cho học sinh và các nhà vệ sinh của
trường không sạch sẽ. Song cũng có những quan sát tích
cực, chẳng hạn như hầu hết người trả lời khẳng định lớp
học là nhà kiên cố, nhà trường thông báo thường xuyên
về tình hình học tập của học sinh tới các bậc phụ huynh,
và đội ngũ giáo viên có trình độ sư phạm tốt.

BIỂU ĐỒ 2.14: MỨC DỘ HÀI LÒNG VỚI TRƯỜNG TIỂU HọC CÔNG LẬP TạI XÃ/PHƯỜNG
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Những phát hiện nghiên cứu trên đây đặt ra yêu cầu
cần phải tìm hiểu thêm về chế độ, chính sách tiền
lương cho đội ngũ giáo viên. Kết quả từ một nghiên
cứu khác,36 và kết quả của khảo sát PAPI 2011 ở nội
dung về giáo dục tiểu học công lập sẽ được trình bày
cụ thể ở Chương 3 đều có cùng một quan sát, đó là
hiện trạng giáo viên ưu ái những học sinh tham gia các
lớp học thêm do mình tổ chức, và việc phụ huynh học
sinh vẫn phải ‘chung chi’ đã trở thành phổ biến, ảnh
hưởng tới chất lượng giáo dục công lập.

2.10. KếT LUẬN

Những phát hiện nghiên cứu được trình bày ở Chương
này cho thấy có một số chuyển biến tích cực ở một
số lĩnh vực, song cũng cho thấy còn khoảng cách
giữa chính sách và thực tiễn ở những lĩnh vực khác.
Mặc dù người dân có vẻ lạc quan về tình hình kinh
tế của đất nước nói chung và kinh tế hộ gia đình nói
riêng, song họ chưa được cung cấp đủ thông tin về
thể chế, và thấy thiếu vắng tính công khai, minh
bạch quá trình ra quyết định ở địa phương. Bên
cạnh đó, người dân cũng đòi hỏi chính quyền địa
phương thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình với
dân, kiểm soát tốt hơn tình hình tham nhũng trong
khu vực công và cung cấp các dịch vụ hành chính
và dịch vụ công có chất lượng cao hơn.  

Do mẫu khảo sát của PAPI mang tính đại diện cho dân
số của các tỉnh/thành phố, các con số thống kê tổng
hợp ở cấp quốc gia cũng đem lại những thông tin, dữ

liệu có giá trị về tình hình chung của đất nước ở những
lĩnh vực được đo lường. Song, số liệu tổng hợp ở cấp
quốc gia có thể làm mờ nhạt đi nhiều điểm khác biệt
về mức độ hiệu quả quản trị và hành chính công ở cấp
tỉnh. Trong khi đó, kết quả so sánh ở cấp tỉnh đem lại
nhiều thông tin bổ ích do mỗi tỉnh/thành phố và mỗi
vùng miền có điều kiện riêng về bối cảnh và mối quan
hệ với cấp trung ương.  

Để hình dung về những hạn chế có thể khi chỉ tổng hợp
kết quả ở cấp quốc gia, độc giả có thể liên tưởng đến
một bản đồ hành chính Việt Nam mà trong đó cả 63
tỉnh/thành phố đều được tô cùng một màu. Một bản
đồ đơn sắc như vậy rất có thể dẫn tới nhận định rằng
tất cả các tỉnh/thành phố có đặc điểm chung về hiệu
quả quản trị và hành chính công. Để độc giả có được
một bản đồ đa sắc, Chương 3 không đi vào phân tích
tổng thể mà tập trung phân tích những khác biệt ở cấp
tỉnh thuộc các lĩnh vực (trục nội dung) và nội dung
thành phần. Việc phân tích số liệu ở cấp tỉnh là cần
thiết bởi qua đó không chỉ xác định được đâu là địa
phương có hiệu quả cao, đâu là địa phương có hiệu
quả thấp, mà còn tìm kiếm những điển hình tốt để các
địa phương, đặc biệt là những tỉnh/thành phố có đặc
điểm kinh tế-xã hội và vị trí địa lý tương đồng có thể
trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Bên cạnh đó, việc so
sánh các tỉnh/thành phố còn có tác dụng tạo động lực
cho những địa phương trong nhóm đạt điểm số thấp
cải thiện hiệu quả của các cấp chính quyền địa
phương, khuyến khích những địa phương đã làm tốt
duy trì mức hiệu quả cao của mình.  

36. Xem Thanh tra Chính phủ (2010) và UNDP (2011).




