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Chương 1: Giới thiệu 

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu tiến hành điều tra về chất 

lượng quản trị công cấp tỉnh. Bắt đầu từ năm 2005, Phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam, 

dựa trên điều tra hơn 7000 doanh nghiệp trong cả nước đưa ra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI). Sau đó, từ năm 2009, tổ chức phát triển liên hiệp quốc UNDP phối hợp với Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng đã tiến hành nghiên cứu 

chất lượng quản trị công cấp tỉnh 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). Những nghiên cứu 

này đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi bởi nó đã cho phép người dân và doanh nhân đưa ra ý 

kiến đánh giá của họ về những thành tựu cũng như hạn chế trong quản trị công ở cấp tỉnh, huyện 

và xã. Đồng thời đây còn là nguồn số liệu, thông tin rất quý giá cho các nhà khoa học, các nhà 

nghiên cứu và cho quá trình hoạch định chính sách ở Việt Nam. Ví dụ, nghiên cứu PAPI năm 

2010 đã cung cấp rất nhiều thông tin quý giá về đánh giá của người dân về chất lượng dịch vụ 

công, tính công khai minh bạch và tình hình tham nhũng của các cấp chính quyền địa phương. 

Trong khi các nghiên cứu này đã cung cấp khá đầy đủ, chi tiết về đánh giá của người dân và 

doanh nghiệp về chất lượng quản trị công thì vẫn còn rất ít nghiên cứu về những yếu tố ảnh 

hưởng hay những yếu tố “đầu vào” của quản trị công cấp tỉnh. Nói cách khác, các nghiên cứu về 

những khó khăn thuận lợi mà các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã phải đối mặt hàng ngày có ảnh 

hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất lượng quản trị công còn khá ít. Ví dụ, ở nhiều cấp quản 

lý, cụ thể các cấp huyện và xã, việc cán bộ thiếu kỹ năng lãnh đạo hoặc học vấn thấp có thể là 

nguyên nhân dẫn đến chất lượng quản trị công không cao. Trong một số trường hợp, các văn bản 

pháp quy không rõ ràng có thể gây ra một số thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết. Nhằm 

giải quyết vấn đề này, từ năm 2001, Việt Nam đã tiến hành cải cách, đơn giản hóa, giảm bớt thủ 

tục hành chính và Chương trình cải cách này có lẽ còn phải tiếp tục thực hiện trong vài thập kỷ 

tới tại Việt Nam.  Tuy vậy, theo đánh giá của nhiều cán bộ địa phương ở các tỉnh, vẫn còn nhiều 

rào cản cần được tháo gỡ nhằm phục vụ người dân tốt hơn nữa như khó khăn về nguồn nhân lực 

có chất lượng, nguồn tài chính... Vì vậy, một nghiên cứu để làm rõ mối quan hệ giữa “đầu vào” 

và “đầu ra” của quản trị công cấp tỉnh, nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng quản 

trị công vẫn là một đòi hỏi thực tiễn hiện nay.  
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Mục tiêu và mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền các cấp từ góc độ của 

đơn vị cung ứng dịch vụ (đánh giá từ phía cung). Đây là nghiên cứu bổ sung cho PAPI (công 

trình đã đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền các cấp từ góc độ của người dân sử dụng 

dịch vụ hay đánh giá từ phía cầu).  

PAPI là công trình nghiên cứu đánh giá chất lượng của quản trị và hành chính công cấp 

tỉnh thông qua việc nghiên cứu ý kiến của người dân về 6 nội dung lớn: (i) Sự tham gia của 

người dân ở cấp cơ sở; (ii) Tính công khai minh bạch; (iii) Trách nhiệm giải trình với người dân; 

(iv) Kiểm soát tham nhũng; (v) Thủ tục hành chính; và (vi) Cung cấp dịch vụ công. Nghiên cứu 

này hướng tới việc tìm kiếm những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị công cấp tỉnh hay 

những thuận lợi, khó khăn mà đội ngũ cán bộ công chức ở các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã ở 

Nam Định phải đối mặt hàng ngày trong khi thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân của mình. Kết 

quả của nghiên cứu này sẽ là lời giải thích cho những kết quả của PAPI 2010. 

Từ việc nghiên cứu thực tế, nhóm nghiên cứu mong muốn sẽ đưa ra một số gợi ý chính 

sách để giúp nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp.  

Câu hỏi nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm trả lời một câu hỏi chung là: Những nhân tố nào có ảnh hưởng đến 

chất lượng quản trị công của Nam Định? 

Để trả lời được câu hỏi lớn này, nghiên cứu sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi nhỏ sau đây: 

(i) Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của Tỉnh có ảnh hưởng thế nào đến chất lượng quản trị 

công? 

(ii) Đội ngũ cán bộ (số lượng và chất lượng) ở các cấp chính quyền ảnh hưởng thế nào đến 

chất lượng quản trị của Nam Định?  

(iii) Nguồn lực tài chính dành cho các cấp chính quyền có ảnh hưởng gì đến chất lượng quản 

trị công của Tỉnh? 

(iv) Chính sách hoặc chương trình nào giúp các cấp chính quyền thực hiện tốt chức năng 

nhiệm vụ của mình? Cam kết chính trị của lãnh đạo Tỉnh có ảnh hưởng như thế nào đến 

chất lượng quản trị công ở Tỉnh? 
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Tuy nhiên, do điều kiện hạn chế về thời gian và kinh phí, chúng tôi chỉ giới hạn nghiên 

cứu của mình trong phạm vi nghiên cứu những nhân tố kể trên ảnh hưởng đến chất lượng 

thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo; việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; chất 

lượng dịch vụ khám chữa bệnh; và thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thu thập thông tin và các số liệu thống kê liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu tại các 

cơ quan quản lý nhà nước các cấp từ tỉnh xuống xã thông qua (i) việc thực hiện các cuộc phỏng 

vấn sâu, thảo luận nhóm với cán bộ chủ chốt ở những cơ quan liên quan và (ii) các văn bản tài 

liệu có sẵn liên quan.  

Các dữ liệu thu thập được ở Nam Định sẽ được phân tích so sánh với các dữ liệu của Hải 

Dương.  Hải Dương và Nam Định là hai tỉnh được nhóm nghiên cứu đánh giá là có những điều 

kiện địa lý tự nhiên và xã hội khá tương đồng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.  

Các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm đã được thực hiện với cán bộ chủ chốt ở các cơ 

quan, đơn vị của tỉnh Nam Định như sau: 

- Văn phòng tỉnh ủy Nam Định 

- Ban dân vận tỉnh ủy Nam Định 

- Sở Nội vụ Nam Định  

- Sở Y tế Nam Định 

- Sở Xây dựng Nam Định 

- UBND thành phố Nam Định 

- Thành ủy thành phố Nam Định 

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Tp. Nam Định 

- Phòng Nội vụ Tp. Nam Định 

- Phòng Y tế Tp. Nam Định 

- Phòng Xây dựng Tp. Nam Định 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

- UBND phường Bà Triệu thuộc Tp. Nam Định 

- UBND huyện Mỹ Lộc 

- Huyện ủy huyện Mỹ 

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Lộc 

- Phòng Nội vụ huyện Mỹ Lộc 

- Phòng Y tế huyện Mỹ Lộc 
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- Phòng Xây dựng huyện Mỹ Lộc 

- Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc 

- UBND thị trấn Mỹ Lộc 
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Chương 2. Giới thiệu tỉnh Nam Định: điều kiện kinh tế - xã hội 

 

 

Vị trí địa lý và nguồn tài nguyên thiên nhiên tỉnh Nam Định 

Nam Định là một tỉnh lớn với theo số liệu năm 2010 có tổng diện tích là 1652,29 km2, 

dân số trung bình năm 2010 là 1830023 người và mật độ dân số là 1108/km2.
1
  Nam Định nằm ở 

phía Nam đồng bằng Bắc Bộ . Theo quy hoạch năm 2008 thì Nam Định thuộc vùng duyên hải 

Bắc Bộ. 

Về vị trí địa lý, Nam Định tiếp giáp với tỉnh Thái Bình ở phía bắc, tỉnh Ninh Bình ở phía 

nam, tỉnh Hà Nam ở phía tây bắc, giáp biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía đông.  Địa hình Nam Định có 

thể chia thành 3 vùng: 

                                                           
1
 Niên giám thống kê Nam Định năm 2010. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_duy%C3%AAn_h%E1%BA%A3i_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_duy%C3%AAn_h%E1%BA%A3i_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_Th%C3%A1i_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
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Vùng đồng bằng thấp trũng: gồm các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực 

Ninh, Xuân Trường. Đây là vùng có nhiều khả năng thâm canh phát triển nông nghiệp, công 

nghiệp dệt, công nghiệp chế biến, công nghiệp cơ khí và các ngành nghề truyền thống. 

Vùng đồng bằng ven biển: gồm các huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng; có bờ 

biển dài 72 km, đất đai phì nhiêu, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp ven biển. 

Vùng trung tâm công nghiệp – dịch vụ thành phố Nam Định: có các ngành công nghiệp 

dệt may, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến, các ngành nghề truyền thống, các phố 

nghề… cùng với các ngành dịch vụ tổng hợp, dịch vụ chuyên ngành hình thành và phát triển từ 

lâu. Thành phố Nam Định là một trong những trung tâm công nghiệp dệt, công nghiệp nhẹ của 

cả nước và trung tâm thương mại - dịch vụ phía Nam của đồng bằng sông Hồng. 

Nam Định có bờ biển dài 72 km có điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi và đánh bắt hải sản. 

Ở đây có khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy) và có 4 cửa sông lớn: 

cửa Ba Lạt sông Hồng, cửa sông Đáy, cửa Lạch Giang và cửa Hà Lạn. 

Nam Định gồm có 1 Thành phố và 09 huyện.  Nam Định có 230 đơn vị hành chính cấp 

xã gồm 195 xã, 20 phường và 15 thị trấn 

Tình hình kinh tế của Nam Định 

Năm 2010 ước GDP tỉnh Nam Định đạt 10.920 tỷ đồng. Nam Định là một tỉnh có cơ cấu 

lao động chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.
2
 

Nam Định luôn có số chi ngân sách vượt hơn nhiều lần thu ngân sách từ năm 2005 – 

2010 trong khi Hải Dương có một số năm thu ngân sách cao hơn chi ngân sách.  Như vậy, chỉ xét 

riêng nguồn lực ngân sách thì Nam Định là một tỉnh nghèo và luôn cần nguồn ngân sách cân đối 

của trung ương.
3
 

Về đặc điểm dân số, Nam Định có qui mô dân số lớn xếp hàng thứ 8 trong 63 tỉnh thành 

của Việt Nam.  Đặc điểm dân số của tỉnh Nam Định có tỷ lệ dân số trẻ, độ tuổi lao động cao, tỷ 

lệ dân cư sống ở nông thôn chiếm đại bộ phận gấp khoảng 4 lần trong tương quan so sánh với tỷ 

lệ dân cư sống ở thành phố với đại bộ phận là người kinh mặc dù cũng có các dân tộc thiểu số 

sinh sống trên địa bàn tỉnh. 

                                                           
2
 Xem Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định 2010, tr. 28 và phần phụ lục. 

3
 Xem Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định 2010, tr. 300 

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_B%E1%BA%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9D_Y%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_L%E1%BB%99c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Tr%E1%BB%B1c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%B1c_Ninh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%B1c_Ninh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A2n_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_Th%E1%BB%A7y
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_H%E1%BA%ADu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C4%A9a_H%C6%B0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_qu%E1%BB%91c_gia_Xu%C3%A2n_Th%E1%BB%A7y
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_Th%E1%BB%A7y
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%C3%A1y
http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n
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Tóm lại, về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, dân số, tình hình kinh tế, xã hội so sánh 

giữa Nam Định và Hải dương ta thấy (1) Nam định có vị trí địa lý không thuận lợi giao thông 

bằng Hải Dương; (2) dân số Nam Định đông hơn Hải Dương; (3) kinh tế của Nam Định thiên về 

nông nghiệp hơn so với Hải Dương; (4) đầu tư và phát triển các khu công ngiệp của Nam Định ít 

hơn Hải Dương; (5) về nguồn lực tài chính, Nam Định là tỉnh nghèo hơn Hải Dương xét từ góc 

độ cân bằng thu chi ngân sách; (6) cả hai tỉnh đều phải đối diện với sự chảy máu chất xám đặc 

biệt trong nguồn lao động chất lượng cao; (7) cả hai tỉnh đều chưa có những chính sách đủ mạnh 

để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc ở địa phương (thể hiện qua % các bộ tỉnh 

khác trong báo cáo của sở Nội vụ).  Tất cả những yếu tố chung này cũng là những thành tố có tác 

động đến xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của hai tỉnh như sẽ được phân 

tích sau 

 

Chương 3.  Tính minh bạch (xóa đói giảm nghèo và lựa chọn 

danh sách hộ nghèo) 

 

Khái niệm công khai, minh bạch còn được hiểu khác nhau ở Việt Nam.  Tuy nhiên, PAPI 

hiểu khái niệm minh bạch trong quản trị ở cấp cơ sở được thể hiện trong pháp lệnh dân chủ cở sở 

thông qua “quyền được biết” về những quyết định mà chính quyền cấp xã/phường phải thông 

báo cho người dân.  Những thông tin này thường bao gồm nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và 

Ủy ban Nhân dân, các chính sách và công cụ pháp lý của nhà nước, các loại phí hành chính, thuế 
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hay phí của chính phủ, số liệu tài chính hàng năm của xã/phường.  Những thông tin này thường 

được trình bày dưới hình thức các bản phô-tô dán trên bảng tin bên ngoài trụ sở ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn.
4
 

Về trục nội dung công khai, minh bạch này, PAPI tìm hiểu ba nội dung thành phần là (1) 

danh sách hộ nghèo; (2) ngân sách xã; và (3) kế hoạch sử dụng đất.  Tuy nhiên, nghiên cứu này 

chỉ chú trọng vào nội dung thành phần thứ nhất là xác định danh sách hộ nghèo. 

Điểm tổng thể về trục nội dung công khai minh bạch, Nam Định đứng thứ 10 trong 30 

tỉnh được khảo sát.  Trong 4 tỉnh được khảo sát trong nghiên cứu này bao gồm Hải Dương, Long 

An, Tiền Giang và Nam Định thì Nam Định đứng 1 trong bốn tỉnh được nghiên cứu.
5
   

 

Hình 1. Đánh giá của người dân về danh sách hộ nghèo 

      Nguồn: MTTQ, CECODES & UNDP 2010 

 

Tính công khai minh bạch của quản trị và hành chính công được  định từ hai nguồn: đầu 

ra (nguồn phản hồi của người dân) và đầu vào (nguồn cung cấp của các bộ cấp xã/phường/thị 

trấn).  Tính công khai, minh bạch của quản trị công từ phía đầu ra được đo thông qua ba câu hỏi 

đối với người dân là (1) những hộ có thu nhập dưới 360.000 VNĐ được xếp vào danh sách hộ 

nghèo (trả lời đồng ý hoặc không đồng ý) [nhận thức của người dân về chuẩn nghèo]; (2) danh 

sách hộ nghèo được công khai trong 12 tháng qua (tính % số người dân trả lời đồng ý) [tính công 

khai]; (3) những hộ thực tế nghèo nhưng không được xếp vào diện hộ nghèo (%) [chất lượng của 

danh sách hộ nghèo]. 

                                                           
4
 PAPI trang 25. 

5
 Xem PAPI 2010, tr. 25.  
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Chất lượng đảm bảo tính công khai minh bạch trong quản trị công đầu vào (phía cán bộ, 

công chức nhà nước liên quan đến xác định danh sách hộ nghèo) ngoài nhận thức đầy đủ về trách 

nhiệm pháp lý của cán bộ các cấp chính quyền còn được thể hiện quả những khía cạnh như (1) 

nguồn lực tài chính cho xóa đói giảm nghèo ở cấp tỉnh, huyện/thành phố và xã; (2) nguồn nhân 

lực thực thi chính xác xóa đói giảm nghèo; (3) thực thi chính sách 135 tại cấp tỉnh; (4) cam kết 

chính trị của người lãnh đạo; (5) giám sát thông qua nghị định dân chủ cơ sở; và (6) những thách 

thức và thành công trong việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo dưới đánh giá của lãnh 

đạo chính quyền địa phương.  Các nguồn đầu vào ảnh hưởng đến việc xác định tính chính xác và 

tính công khai minh bạch trong việc xác định danh sách các hộ nghèo ở tỉnh Nam Định này sẽ 

được phân tích lần lượt dưới đây. 

Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo.  Tổng số hộ nghèo cả tỉnh Nam Định năm 2011 là 

46.000/555.431 hộ với số nhân khẩu là 134.921.  Tỷ lệ hộ nghèo là 8,3%.   Tổng số hộ cận 

nghèo: 41.168 hộ/555.431 hộ với số nhân khẩu là 161.747.  Tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 7,3%.
6
  Tỷ 

lệ hộ nghèo Nam Định là thấp hơn Hải Dương (tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của Hải Dương là 10,99 

% và tỷ lệ hộ cận nghèo là 6,70%) tuy nhiên tốc độ giảm nghèo của Hải Dương nhanh hơn và ổn 

định hơn so với Nam Định. 

Sau đây các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị và hành chính công liên quan đến 

việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo nói chung và việc xác định danh sách hộ nghèo 

nói riêng sẽ được chia ra làm ba nhóm loại nhân tố ảnh hưởng: (1) nhóm nhân tố ảnh hưởng 

tương đối giống với các tỉnh khác cùng xếp hạng trung bình trong 30 tỉnh đã được PAPI 2010 

nghiên cứu và do đó không có xu hướng ảnh hưởng nhiều đến việc quyết định vị trí xếp hạng 

của tỉnh Nam Định trong lĩnh vực này; (2) Một số những nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến vị trí 

xếp hạng chưa cao của tỉnh Nam Định trong trục nội dung công khai, minh bạch; và (3) Những 

yếu tố ảnh hưởng tích cực có thể giúp tỉnh Nam Định được xếp hạng cao nhất trong 4 tỉnh 

trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo. 

Về nhóm nhân tố thứ nhất mang tính trung tính, Nam Định được xếp hạng thứ 10 trong 

trục nội dung này do Nam Định có những đặc điểm tương đồng với nhiều tỉnh cùng mức trung 

này như sau: 

                                                           
6
 Theo Báo cáo của Phòng Văn xã thuộc Văn phòng UBND tỉnh Nam Định tháng 2 năm 2012. 
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Thứ nhất, cán bộ các cấp có nhận thức khá rõ ràng về qui định pháp lý về chức năng, 

nhiệm vụ của các cán bộ xóa đói giảm nghèo các cấp cũng như qui trình xác định danh sách hộ 

nghèo.  Sở LĐ-TBXH chỉ cán bộ Phòng LĐ-TBXH hàng năm tổ chức tập huấn cho các cán bộ 

LĐ-TBXH phường xã về công tác điều tra lao động, lập sổ ghi chép thông tin và bổ sung biến 

động thông tin cung, cầu lao động, thực hiện ra soát, điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 

theo đúng các bước qui trình đảm bỏ đúng đối tượng, công khai, dân chủ.  Cán bộ LĐ-TBXH 

của UBND thành phố/huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về XĐGN: kiểm tra thành tra 

việc thực hiện chính sách XĐGN ở chính quyền cấp dưới (Báo cáo của UBND TP Nam Định).  

Cán bộ LĐTBXH cấp phường xã có nhiệm vụ làm tham mưu, giúp UBND phường/xã triển khai 

thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn.  Các cán bộ các cấp đều thực hiện nghiêm túc 

chương trình mục tiêu XĐGN và các chương trình liên quan.  

Thứ hai, công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh Nam Định được thực hiện trong sự phối 

hợp tổng thể với nhiều chương trình khác nhau bao gồm: chương trình Mục tiêu quốc gia, 

chương trình cho vay vốn tín dụng ưu đãi cho người nghèo và cho học sinh sinh viên, chương 

trình cấp phát thẻ BHYT cho người nghèo, Quĩ vì người nghèo, các chính sách hỗ trợ xây mới và 

sửa chữa nhà, chính sách hưởng trợ cấp xã hội, trao tặng các thiết bị giúp người tàn tật, hộ trợ 

tiền điện theo quyết định số 168/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ.
7
 

Thứ ba, Về nguồn nhân lực thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, giống như đại bộ 

phận các tỉnh khác, ở mỗi cấp chính quyền ở Nam Định đều có một Ban chỉ đạo XĐGN.  BCĐ 

bao gồm: Phó chủ tịch UBND cấp tương đương làm trưởng ban, chủ tịch MTTQ và cán bộ LĐ-

TBXH cấp tương đương làm phó ban và thành viên bao gồm các ban ngành có liên quan.  Các 

UBND các cấp chính quyền địa phương đều cử một vài cán bộ phòng/ban LĐ-TBXH phụ trách 

về XĐGN.  Thường các các bộ làm công tác XĐGN cũng là những cán bộ làm công tác TBXH 

nhưng có xu hướng chú ý hơn đến công tác TBXH trong so sánh với công tác XĐGN.   Ví dụ, ở 

cấp thành phố/huyện, Phòng Lao động – TBXH thành phố Nam Định có cử 2 cán bộ (1 phụ trách 

lao động, việc làm; 1 phụ trách bảo trợ xã hội).  Tuy nhiên, 2 cán bộ này lại tập trung làm việc 

chủ yếu về TBXH mà ít nghiêng về các hoạt động XĐGN (ý kiến của cán bộ UBND TP NĐ).   

Thứ tư, về chính sách và chế độ đãi ngộ chính thức, tất cả các cán bộ XĐGN ở các cấp ở 

Nam Định, giống như Hải Dương, ngoài nhận lương nhà nước, không có chế độ phụ cấp.    

                                                           
7
 Xem Phụ lục, Bảng 1 Tình hình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Nam Định năm 2011 
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Thứ năm, về giám sát thông qua pháp lệnh dân chủ cơ sở, Nam Định cũng thực hiện qui 

trình xác định danh sách hộ nghèo giống như các tỉnh khác.  Theo phản ánh của các bộ phụ trách 

công tác XĐGN thì qui trình xác định danh sách hộ nghèo hoàn toàn phù hợp với qui trình mà 

PAPI 2010 đã xác định.  Qui trình xác định hộ nghèo được thực hiện qua một số bước.  Đầu tiên, 

Bộ Lao động và Thương binh Xã hội là cơ quan chính phủ chủ trì đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ kỹ 

thuật cho các chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện/quận và xã xác định số hộ nghèo ở địa 

phương mình.  Ở  thôn/tổ dân phố, trưởng thôn/tổ trưởng dân phố phối hợp với đại diện các tổ 

chức đoàn thể xây dựng danh sách hộ nghèo dựa trên những hướng dẫn này,  tiếp đó, trưởng 

thôn/tổ trưởng dân phố tổ chưc họp thôn để đại diện các hộ gia đình thảo luận và thống nhất về 

danh sách.  Sau khi nhận được ý kiến đồng tình của trên 50% đại diện các hộ, danh sách sẽ được 

lập thành hai bản, một bản gửi lên UBND xã/phường để tổng hợp cùng với danh sách các thôn/tổ 

dân phố khác và bản còn lại do trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố lưu giữ.  Danh sách hộ nghèo 

của xã/phường được niêm yết ở nơi công cộng để lấy ý kiến phản hồi.  Sau đó, danh sách hộ 

nghèo của xã được gửi lên huyện/quận để tiếp tục được xem xét, kiểm tra.  Cuối cùng, 

huyện/quận nộp danh sách tổng hợp hộ nghèo cả huyện/quận lên tỉnh/thành phố để phê duyệt và 

gửi cho Bộ LĐ-TBXH.
8
 

Thứ sáu, về văn bản pháp luật liên quan đến XĐGN có những chồng chéo về chức năng 

và nhiệm vụ của các bộ các cấp, gây ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả thực hiện công tác 

XĐGN (ý kiến của cán bộ UBND Phường Bà Triệu). 

Nhóm nhân tố thứ hai ảnh hưởng tiêu cực đến vị trí xếp hạng chưa cao của tỉnh Nam 

Định trong trục nội dung công khai, minh bạch bao gồm: 

Thứ nhất, đã có phân cấp về tài chính ở Nam Định, tuy nhiên sự phân cấp tài chính cho 

các hoạt động của ban XĐGN mới dừng ở cấp huyện.  Về nguồn tài chính cho công tác XĐGN, 

khi cán bộ các cấp tỉnh, huyện, xã được hỏi về nguồn tài chính, phần lớn đều tỏ ra lúng túng, đặc 

                                                           
8
 Xem PAPI 2010 tr. 27. 

“Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ XĐGN là rất nhiệt tình.  Tuy nhiên, số 

cán bộ được đào tạo chính qui không có, việc tập huấn không thường 

xuyên, chủ yếu tập huấn những công việc trọng tâm.” (Báo cáo của 

UBND phường Bà Triệu) 
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biệt là cán bộ cấp phường/xã vì XĐGN được thực hiện kết hợp cùng với nhiều chương trình mục 

tiêu quốc gia và nhiều chính sách khác nên khó xác định tổng nguồn tài chính cho XĐGN.  

Nguyên nhân thứ hai là nguồn tài chính cho công tác XĐGN chỉ được phân cấp xuống cấp 

huyện/thành phố nên cán bộ cấp phường/xã thường chỉ biết thực hiện các nội dung chương trình 

nhưng không biết về nguồn tài chính. 

 

 

 

 

Tổng kết lại các khoản và chính quyền tỉnh Nam Định đã chi có các chương trình và các 

hoạt động có liên quan đến XĐGN (không qui hiện vật thành tiền) thì năm 2011 toàn tỉnh Nam 

Định đã chi 1.056.095,6 triệu VND.  Nguồn khinh phí này được phân cấp xuống cấp 

huyện/thành phố.  Do đó, Nhìn chung, cán bộ cấp huyện/thành phố biết rõ các nguồn kinh phí 

cho từng mảng hoạt động XĐGN.  Một cán bộ UBND phường Bà Triệu đã nói rằng Phường 

không có kinh phí riêng cho XĐGN và cũng không có nguồn kinh phí riêng cho việc tổ chức các 

cuộc họp liên quan đến triển khai chương trình XĐGN của BCĐ tại cấp phường trong khi phỏng 

vấn lãnh đạo cấp huyện/thành phố nhóm nghiên cứu được biết cấp huyện/thành phố có kinh phí 

riêng cho các cuộc họp triển khai công tác XĐGN và có kinh phí cho việc tổ chức mở các lớp tập 

huấn cán bộ XĐGN.  Tình hình kinh phí riêng cho hoạt động của BCĐ XĐGN chưa được phân 

cấp xuống cấp xã/phường cũng đúng đối với trường hợp Hải Dương.  Nguồn kinh phí cho 

XĐGN được đưa từ tỉnh về cấp huyện và được chi cho nhiều khoản mục được thể hiện thông qua 

trường hợp huyện Mỹ Lộc.
9
 

Thứ hai, sự tham gia của các cấp vào hoạch định kế hoạch tài chính và phân bổ tài chính 

chưa cao.  Liên quan đến quyền quyết định phân bổ ngân sách liên quan đến XĐGN, một số cán 

bộ được phỏng vấn cho rằng đối với chương trình mục tiêu quốc gia thì nguồn tài chính được 

quyết định từ chính quyền cấp trung ương.  Đối với việc quyết định phân bổ ngân sách cấp tỉnh 

cho XĐGN có cán bộ được hỏi cho rằng quyền quyết định nằm ở Hội đồng Nhân dân.  Khi hỏi 

                                                           
9
 Xem phụ lục, bảng 2: Thu và chi ngân sách XĐGN ở huyện Mỹ Lộc 

Một cán bộ phường Bà Triệu đã trả lời khi được hỏi về nguồn 

khinh phí cho XĐGN: “Phường chỉ làm chuyên môn nên 

không biết kinh phí dành cho xóa đói giảm nghèo.  Muốn biết 

nguồn kinh phí phải hỏi cán bộ cấp trên.”  
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về những tiêu chí cho việc lập kế hoạch và phân bổ tài chính cho XĐGN, các cán bộ được hỏi 

đều tỏ ra hơi lung túng, không có câu trả lời cụ thể. 

Thứ ba, nguồn kinh phí cho công tác rà soát hộ nghèo quá thấp và nguồn kinh phí cho 

hoạt động của BCĐ XĐGN cấp huyện/thành phố tuy đã có những không đáng kể (Cán bộ huyện 

Mỹ Lộc), và không có kinh phí riêng cho BCĐ XĐGN cấp xã, phường. 

 

  

 

 

Thứ tư, về công tác điều tra, rà soát danh sách hộ nghèo, một số cán bộ cho rằng các tiêu 

chí điều tra xác định hộ nghèo là quá phức tạp, khó đo lường.  Đôi khi có sự trùng chéo trong 

việc xác định danh sách  hộ nghèo và danh sách người ốm đau.  Do đó, nên có tiêu chí phân biệt 

rõ giữa người nghèo và người ốm đau (UBND thị trấn Mỹ Lộc).  Thêm vào đó, việc tập huấn kỹ 

năng điều tra, rà soát danh sách hộ nghèo còn ít, do đó có ảnh hưởng đến chất lượng rà soát danh 

sách hộ nghèo. 

 

 

 

 

Thứ năm, một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến tình trạng tái nghèo chính là sự ổn 

định hoặc không ổn định về tổ chức cán bộ và về hành chính của đơn vị.  Mặc dù Hải Dương 

cũng bị sát nhập và tách đơn vị hành chính giống khá nhiều các tỉnh khác ở Việt Nam nhưng 

trong những cuộc thảo luận, phỏng vấn các cán bộ công chức Hải Dương, không có những phàn 

nàn về ảnh hưởng tiêu cực của sát nhập đơn vị hành chính trong khi vấn đề không ổn định về 

đơn vị hành chính này trở nên bức xúc đối với cả cán bộ cấp tỉnh và cấp xã của Nam Định.  

Trong buổi thảo luận với cán bộ cấp tỉnh ở Nam Định thì đại diện Ban Tuyên giáo của tỉnh có 

giải trình là tình hình sát nhập và tách tỉnh đả ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh, do đó ảnh hưởng đến sự ổn định trong tốc độ xóa đói giảm nghèo ở Tỉnh.  Cấp xã 

10 triệu VND là quá ít để triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo 

nên đôi khi phải dùng ngân sách khác chuyển sang.  (Cán bộ huyện Mỹ 

Lộc). 

Cán bộ huyện Mỹ Lộc cho rằng “cán bộ không được đào tạo.  Công chức phòng LĐ-

TBXH được tập huấn một năm một lần về toàn bộ nhiệm vụ thuộc ngành giao, không 

tập huấn riêng theo chuyên đề; đối với nghiệp vụ điều tra, rà soát, xác định hộ nghèo, 

hộ cận nghèo hàng năm được tập huấn riêng nửa ngày một năm.”  
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phường ở Nam Định cũng có những ý kiến cho rằng việc không ổn định về tổ chức hành chính là 

yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quan trị và hành chính công: 

 

 

 

 

 

Nhóm thứ ba về những yếu tố ảnh hưởng tích cực có thể giúp tỉnh Nam Định được xếp 

hạng cao nhất trong 4 tỉnh trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo được nghiên cứu bao gồm: 

Thứ nhất, tỉnh Nam Định, khác với Hải Dương, đã giành một nguồn tài chính khá lớn và 

đào tạo nâng cao năng lực cho các các bộ XĐGN.  Tính có một dự án nâng cao năng lực cho cán 

bộ làm công tác XĐGN tập huấn được trên 15.145 lượt cán bộ từ các cấp chính quyền với tổng 

số kinh phí là 1.778 triệu VNĐ.  

Thứ hai, chương trình XĐGN đã được thực hiện cùng với chương trình phát triển nông 

thông mới, thể hiện về cam kết chính trị của cán bộ của UBND cấp tỉnh, huyện và xã, qua 

phỏng vấn và tọa đàm nhóm nghiên cứu nhận thấy mặc dù các cán bộ của tỉnh Nam Định không 

đưa ra những chính sách  mới sáng tạo lớn về XĐGN ngoài những chính sách và chương trình 

của TW nhưng họ thực hiện rất nghiêm túc các chính sách của trung ương ban hành liên quan 

đến XĐGN và coi XĐGN là một mục tiêu quan trong giúp sự phát triển của tỉnh.  Đặc biệt, tỉnh 

Nam Định là một tỉnh nông nghiệp nghèo nên các chính sách XĐGN đã được thực hiện đồng bộ 

với các chính sách phát triển nông thôn mới của Tỉnh, tạo hiệu quả tốt hơn cho công tác XĐGN 

vì phần đông các hộ nghèo tập trung ở khu vực nông thôn nghèo và khi nông thôn được chú 

trọng phát triển thì cũng là cơ hội để các hộ nghèo thoát nghèo.  Tại cấp phường/xã ở Nam Định 

đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiện sáng tạo nhỏ về chính sách.  Ví dụ, phường Bà Triệu đã bắt 

đầu trích kinh phí của phường chi cho cán bộ XĐGN làm việc ngoài giờ.  Cấp huyện (như huyện 

Mỹ Lộc) ngoài thực hiện chính sách chung của TW và của tỉnh đã hỗ trợ thêm 6 triệu/1 hộ nghèo 

về nhà ở để xây nhà cho 22 hộ với tổng số tiền là 132 triệu.
10

  Hoặc cán bộ huyện Mỹ Lộc đã bắt 

                                                           
10

 Báo cáo từ năm 2008 đến 2011 của Phòng LĐ-TBXH của UBND huyện Mỹ Lộc tháng 2/2012, tr. 2. 

Theo đại diện UBND thị trấn Mỹ Lộc, “tình trạng bất ổn do Mỹ Lộc nằm trong kế 

hoạch sát nhập với thành phố Nam Định. Không ai quan tâm đến qui hoạch cán bộ, qui 

hoạch đô thị vì đã nằm trong qui hoạch đô thị vào thành phố Nam Định.  Do đó, ảnh 

hưởng đến phát triển nông nghiệp và kết quả là ảnh hưởng đến hộ nghèo.  Cần giữ ổn 

định để phát triển kinh tế, ổn định người nghèo.” 
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đầu linh hoạt bổ sung thêm nguồn khinh phí từ những khoản khác của huyện vào nguồn kinh phí 

cho hoạt động điều tra, rà soát hộ nghèo. 

Thứ ba, Nam Định đạt kết quả khá cao trong công tác XĐGN thì theo một số cán bộ cho 

rằng chính sách cấp thẻ BHYT cho các hộ nghèo là có ý nghĩa nhất (cá bộ huyện Mỹ Lộc) và 

Nam Định cũng đã cấp BHYT cho khoảng 60% tổng số dân số của tỉnh.
11

 

Thứ tư, nguồn nhân lực công tác trong lĩnh vực XDGN ở Nam Định có bằng chuyên môn 

khá cao (đại bộ phận là đại học) và có chuyên môn phù hợp và số lượng khá tốt.  Các cấp chính 

quyền đều có Ban chỉ đạo XĐGN.  Cấp tỉnh của Nam Định có 25 cán bộ (6 chuyên trách, 19 

kiêm nghiệm: 5 thạc sĩ và 20  cán bộ có trình độ đại học.
12

  Ở đây, Nam Định khác Hải Dương vì 

ở cấp Tỉnh đã có cán bộ chuyên trách công tác XĐGN.  Ở cấp thành phố/huyện, Phòng Lao động 

– TBXH thành phố có cử 2 cán bộ (1 phụ trách lao động, việc làm; 1 phụ trách bảo trợ xã hội) có 

độ tuổi bình quân trên 50 đều có bằng đại học Lao động Xã hội (theo phỏng vấn cán bộ của 

UBND thành phố Nam Định).  Ở huyện Mỹ Lộc, BCĐ XĐGN có 14 người.  Về trình độ, hầu hết 

các cán bộ trong BCĐ ở huyện đều có trình độ chuyên môn đại học.  Riêng phòng LĐ-TBXH có 

4 người trong đó 3 người có trình độ đại học và 1 người có trình độ cao đẳng.
13

 

Thứ năm, về giám sát và trách nhiệm giải trình liên quan đến việc xác định danh sách 

hộ nghèo, Nam Định đã làm khá tốt.  Người dân đã được tham gia vào việc xác định danh sách 

hộ nghèo vừa trực tiếp (qua bỏ phiếu hoặc giơ tay trong hội nghị ở tổ dân phố hoặc thôn và vừa 

gián tiếp (thông qua sự lựa chọn của trưởng thôn/tổ dân phố là đại diện quyền lợi của người dân.  

Danh sách hộ nghèo đã được niêm yết công khai tại UBND huyện và xã.  UBND cũng niêm yết 

công khai địa chỉ email và số điện thoại của cán bộ chịu trách nhiệm giải trình các thắc mắc của 

người dân.  Theo báo cáo của UBND tỉnh Nam Định trong năm 2011 khá tốt, toàn tỉnh không có 

khiếu kiện gì về danh sách hộ nghèo.   Trong báo cáo của UBND thành phố Nam Định thì Phòng 

LĐ-TBXH của thành phố là làm khá tốt công tác thanh tra và “đã kịp thời thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện chế độ chính sách với hộ nghèo, xử lý 26 trường hợp bình xét hộ nghèo sai qui 

định ở một số đơn vị” (tr. 6). 

                                                           
11

 Số liệu Sở Y tế Nam Định. 

12
 Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định. 

13
 Xem phụ lục, Bảng 3: Nguồn nhân lực tham gia công tác XĐGN ở Nam Định 
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Danh sách hộ nghèo được niêm yết công khai tại UBND huyện Mỹ Lộc, Nam Định 

 

Tóm lại, trong số 30 tỉnh được khảo sát trong PAPI 2010, trong bảng đánh giá xếp hạng 

chung, Nam Định đứng thứ 22/30.  Riêng trục nội dung công khai, minh bạch, Nam Định được 

xếp hạng thứ 10/30 và xếp thứ 1 trong 4 tỉnh nghiên cứu là Hải Dương, Long An, Nam Định và 

Tiền Giang.  Sở dĩ, Nam Định được xếp hạng tương đối cao ở trục nội dung này là bởi vì (1) lãnh 

đạo các cấp của tỉnh Nam Định đã triển khai các chương trình và chính sách XDGN của TW 

nghiêm túc; (2) Nam Định là tỉnh nông nghiệp và có những chương trình phát triển, xây dựng 

nông thôn mới và việc gắn kết chương trình XĐGN với định hướng phá triển kinh tế đúng hướng 

của tỉnh nhằm vào thành phần dân số chủ yếu của tỉnh là nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã 

giúp chương trình XĐGN đạt hiệu quả; (3) cán bộ lãnh đạo cấp huyện/thành phố và phường/xã 

của Nam Định đã bắt đầu có những sáng tạo nhỏ trong việc thực thi chính sách XĐGN và đã bắt 

đầu có linh động sáng tạo trong việc sử dụng nguồn ngân sách chung cho XĐGN; (4) Nam Định 

cũng đã tập trung một nguồn tài chính nhất định cho đào tạo và nâng cao năng lực của cán bộ 

XĐGN ở toàn bộ các cấp chính quyền. 



20 
 

 

Địa chỉ email và số điện thoại để người dân phản ánh những khó khăn,  

vướng mắc, nhũng nhiễ về thủ tục hành chính tại văn phòng UBND huyện Mỹ Lộc 

 

Một số những yếu tố có ảnh hưởng tiêu cực đến vị trí xếp hạng của Nam Định được 

nghiên cứu về trục nội dung công khai, minh bạch qua việc thực hiện chính sách XĐGN là (1) 

yếu tố không ổn định về địa giới hành chính tạo nên sự bất ổn trong phát triển kinh tế, xã hội, do 

đó, ảnh hưởng đến công tác XĐGN và sự ổn định đời sống của các hộ dân nghèo; (2) Điều kiện 

kinh tế chung của Nam Định là thấp hơn so với Hải Dương (Nam Định luôn có thu ngân sách ít 

hơn nhiều so với chi ngân sách trong đó Hải Dương đã cân bằng được thu/chi ngân sách); (3) vị 

trí địa lý cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của toàn tỉnh và do 

đó ảnh hưởng đến việc thực hiện hiệu quả hơn chính sách XĐGN và tốc độ giảm nghèo của Nam 

Định chưa ổn định (Hải Dương có ví trí địa lý thuận lợi và có nhiều đầu tư vào phát triển công 

thương nghiệp so với Nam Định). 
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Chương 4: Cung ứng dịch vụ công (Y tế và Chất lượng bệnh viện) 

 “Phần đông công chức nhà nước không phải công chức bàn giấy ở các cơ quan hành 

chính, mà là những người có trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho người dân”.
14

  Việt Nam đang nỗ 

lực hướng tới cung cấp dịch vụ công tốt cho mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là 

những đối tượng dễ bị tổn thương. 

Chất lượng cung ứng dịch vụ công được PAPI 2010 khảo sát ở 4 trục nội dung căn bản là 

(1) y tế công lập; (2) giáo dục công lập; (3) cơ sở hạ tầng; và (4) an ninh, trật tự.  PAPI 2010 đã 

khảo sát 4 trục nội dung này từ trải nghiệm của người dân.  Trong nghiên cứu này, chúng tôi 

khảo sát đầu vào cho sự cung ứng dịch vụ y tế và chúng tôi chỉ tập trung vào xem xét chất lượng 

của các bệnh viện tuyến huyện/thành phố. 

Mặc dù Nam Định được xếp hạng khá thấp trong điểm số tổng thể của PAPI là 22/30 

nhưng trong trung nội dung Hiệu quả Cung ứng Dịch vụ Công, Nam Định được xếp hàng cao 

thứ 4.  Và trong 4 tỉnh được nghiên cứu, Nam Định đứng đầu tiếp đến là Hải Dương, Long An, 

và Tiền Giang trong hiệu quả cung ứng dịch vụ y tế.  Kết quả cao này của tỉnh Nam Định có thể 

do những yếu tố tác động nào?  Sau đây, những yếu tố cơ bản như (1) nguồn nhân lực, (2) nguồn 

tài chính, (3) cơ sở hạ tầng của bệnh viện, (4) các thủ tục hành chính công, (5) chất lượng cung 

cấp dịch vụ y tế đầu vào của Nam Định đã gặp phải sẽ lần lượt được khảo sát. 

 Nguồn: UNDP 

                                                           
14

 Perters và Pierre, 2007 (tr. 1). 
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(Nguồn PAPI 2010) 

Những yếu tố đầu vào tương đồng giữa Nam Định và các tỉnh khác (đặc biệt là Hải 

Dương), do đó, không có ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả cung ứng dịch vụ y tế của Nam Định 

trong tương quan so sánh với các tỉnh khác bao gồm những khía cạnh sau.    

Thứ nhất, cả Nam Định và Hải Dương và nhiều tỉnh khác trên cả nước Việt Nam đều có 

một mạng lưới y tế bao phủ toàn tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp phường/xã.
15

 

Thứ hai, về nguồn nhân lực, giống như Hải Dương, Nam Định cũng thiếu bác sĩ đặc biệt 

là bác sĩ trình độ cao, chuyên khoa, thạc sĩ và tiến sĩ từ tuyến huyện trở xuống.  Nguồn tiền 

lương và phụ cấp thêm của đội ngũ y tế ở Nam Định và Hải Dương không có khác nhiều vì đều 

theo qui định của nhà nước.  Lương trung bình của các cán bộ y tế của các bệnh viện đều được 

cấp từ số ngân sách giành cho tiền lương của CBCNV bệnh viện ngoài ra còn có phụ cấp trực.  

Khi phỏng vấn GĐ bệnh viện đa khoa tỉnh thì được biết phụ cấp trực là 115.000/ngày trực, bồi 

dưỡng độc hại và tổng thu nhập và phụ cấp trung bình của CBCNV bệnh viện là khoảng 

4.178.000 VND và toàn bệnh viện không ai phải đóng thuế thu nhập.  Việc CBCNV bệnh viện 

                                                           
15

 Xem Phụ lục, hộp 1 về mạng lưới y tế ở Nam Định. 
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không có thêm thu nhập khác như từ khám chữa bệnh tự nguyện chất lượng cao (do đối tượng 

BN là nông dân nghèo không có tiền hoặc nếu có tiền thì chuyển thẳng lên cấp TW).  Ý kiến này 

khá đồng nhất với phỏng vấn của nhóm đối với cán bộ Sở Y tế của tỉnh Nam Định, thì chúng tôi 

được biết ngoài tiền lương, CBCNV các bệnh viện còn được hưởng tiền trực, phụ cấp ưu đãi, thu 

nhập tăng thêm (từ nguồn quĩ tiết kiệm của bệnh viện), một phần nhỏ từ dịch vụ khám chữa bệnh 

theo yêu cầu.  Khi về khảo sát tại bệnh viện huyện Mỹ Lộc, GĐ bệnh viện rất tự hào đưa đoàn 

nghiên cứu thăm quan phòng khám chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh viên do GĐ đứng đầu lập 

ra kêu gọi vốn đầu tư cá nhân để mua thiết bị y tế và có thuê các BS trong bệnh viện làm để tăng 

thêm thu nhập cá nhân và có đóng thuế cho bệnh viện để làm tăng thu nhập cho bệnh viện.  Đoàn 

nghiên cứu cũng hỏi xem số lượng các bác sĩ của các bệnh viện có phòng khám tư nhân hoặc làm 

thêm cho các phòng khám tư nhân thì thông tin nhân được không rõ ràng.  Lãnh đạo bệnh viện 

đa khoa tỉnh có nói các phòng mạch riêng ở Nam Định rất khác với các phòng mạch riêng ở 

thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM vì có ít khách vì khách có xu hướng lên BV trung ương.  

Tình hình này cũng tương đương như ở Hải Dương.  100% các cán bộ y tế ở hai bệnh viện đa 

khoa được khảo sát đều được học tập y đức và cả hai bệnh viện đều niệm yết công khai y đức.  

Giống như hai bệnh viện được khảo sát ở Hải Dương, hai bệnh viện được khảo sát ở Nam Định 

đều không có hệ thống camara giám sát hoạt động khám chữa bệnh của đội ngũ y tế.  Số lượt 

bệnh nhân khám bệnh ở bênh viện đa khoa tỉnh Nam Định gấp trên 20 lần lượt bệnh nhân khám 

bệnh ở bênh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc.  Do đó, khả năng quá tải đôi khi có xảy ra ở bệnh viện 

đa khoa tỉnh tùy theo mùa và dịch bệnh trong khi bệnh viện cấp huyện thì hiếm khi có tình trạng 

quá tải.   

Thứ ba, một số khía cạnh của nguồn lực tài chính ở các bệnh viện ở Nam Định cũng khá 

giống với tình hình các bệnh viện khác ở Hải dương.  Nguồn tài chính từ trung ương cấp xuống 

các bệnh viên là để trả lương cho CBCNV của các bệnh viện.  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam 

Định nhận được 30 tỷ/năm để chi trả lương.  Các hoạt động của bệnh viện được dựa vào thu phí 

và viện phí khoảng 100 tỷ VND.  Mua sắm trang thiết bị máy móc chủ yếu dựa vào nguồn trái 

phiếu chính phủ và theo giám đốc bệnh viện thì nguồn trái phiếu này đảm bảo hoạt động cơ bản 

nhất và tương tự như các tỉnh khác.  Ngoài ra, bệnh viện còn một dự án nâng cấp bệnh viện. 

Thứ ba, những khó khăn chung của ngành y tế trên toàn quốc có liên quan đến mô hình, 

cơ chế và chính sách: (i) Mô hình tổ chức ngành y luôn thay đổi, thiếu tính ổn định lâu dài ảnh 

hưởng đến công tác lập qui hoạch, xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; (ii) chế 
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độ chính sách cho ngành y tế chưa thỏa đáng, nhất là y tế cơ sở, cán bộ phụ trách dân số - 

KHHGĐ; (iii) hệ thống văn bản hướng dẫn luật BHYT và BHXH Việt Nam chưa thống nhất và 

cụ thể nên việc tổ chức thực hiện ở các đơn vị gặp nhiều khó khăn. 

Những yếu tố các bệnh viện ở Nam Định khác với các bệnh viện ở Hải Dương và có thể 

có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả cung ứng dịch vụ y tế ở địa bàn Nam Định như sau: 

Thứ nhất, So với Hải Dương, Nam Định có chỉ số Bác sĩ/vạn dân, bác sĩ/gường bệnh, 

giường bệnh/vạn dân thấp hơn.  Số BS/10.000 dân = 4,35.  Số giường bệnh/10.000 dân = 15,9.  

Số BS/gường bệnh: 0,29. 

Thứ hai, những khó khăn liên quan đến nguồn nhân lực y tế bao gồm (i) thiếu số lượng, 

cơ cấu và chủng loại theo thông tư 08/liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ.  Tỷ lệ BS, DS đại học/10.000 

dân của Nam Định còn thấp hơn chỉ số trung bình toàn quốc và khu vực, đặc biệt là thiếu BS 

tuyến huyện và tuyến xã; (ii) số lượng cán bộ y tế hàng năm nghỉ chế độ nhiều, đặc biệt là BS và 

DS đại học nhưng số lượng tuyển dụng hàng năm không đáp ứng đủ do môi trường công tác và 

chế độ đãi ngộ không hấp dẫn; (iii) mặc dù toàn tỉnh có 46% bác sĩ có trình độ trên đại học 

nhưng chủ yếu là BSCKI, BSCKII, thạc sĩ và tiến sĩ khoa học còn ít. 

 

 

 

 

Thứ ba, về nguồn lực tài chính, mặc dù mức độ cấp ngân sách cho các bệnh viện được 

xác định tùy theo qui mô và cấp/ hạng của bệnh viện trong hệ thống y tế, mức trần viện phí cũng 

khác nhau giữa các bệnh viện, bệnh viện hạng II có mức trần viện phí cao hơn so với bệnh viện 

hạng III nhưng vẫn có sự chênh lệch đáng kể giữa các tỉnh về trần viện phí thành toán cho các 

bệnh viện ở Nam Định thấp hơn nhiều địa phương khác trong cả nước và điểm này khá không 

công bằng: 

 

 

Khó khăn nhất là chính sách bảo hiểm y tế là không đồng bộ gây ra bất công 

bằng về hưởng dịch vụ y tế.  Tất cả mọi người đều đóng báo hiểm với cùng một 

mệnh giá theo lương nhưng chi trả bảo hiểm mỗi tỉnh một khác, trung ương lại 

khác.  Cùng cấp bệnh viện tỉnh thanh toán BHYT không bằng nhau (do trang 

thiết bị thấp).  (Ý kiến của một cán bộ lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định) 

 

Ở cấp huyện, năm nào cũng có đơn của bác sĩ xin chuyển đi.  Trong thời gian 

qua chỉ tuyển được một bác sĩ trên toàn tỉnh học trường y Thái Bình.  Bác sĩ đại 

học chính qui không muốn về bệnh viện huyện.  Bác sĩ của bệnh viện hiện nay 

đa số là chuyên tu.  Bệnh viện thiếu từ 4 đến 6 bác sĩ.  (Ý kiến của một cán bộ 

lãnh đạo bệnh viện đa khoa cấp huyện Mỹ Lộc) 

 



25 
 

Nguồn lực tài chính cho bệnh viện huyện Mỹ Lộc khá thấp.  Về nguồn tài chính của bệnh 

viện huyện Mỹ Lộc, ấn tượng đầu tiên là bệnh viện rất công khai về tài chính đã chuyển cho 

đoàn nghiên cứu toàn bộ danh mục chi tiêu chung của BV.  Theo báo cáo của GĐ bệnh viện, 

năm 2010 bệnh viện có 1.7 tỷ VND và năm 2011 có 2.8 VND và ông khảng định đây là một 

bệnh viện nghèo, năm nào cũng thua lỗ, gặp khó khăn lớn trong thanh toán BHYT và tiền viện 

phí (2000 VND/lần khám) là quá ít do bệnh nhân là những người dân nông nghiệp nghèo.  Kết 

quả là, đời sống của cán bộ CNV rất khó khăn vì BHYT thanh toán muộn nên nhiều khi tiền dự 

để cho vào quĩ phúc lợi của bệnh viện để chi thêm cho CBCNV bị chậm hàng năm. 

Ngân sách của nhà nước cấp theo hàng năm theo kế hoạch cho sự nghiệp phát triển y tế 

còn thấp so với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân; (ii) ngân sách đối ứng cho các dự án 

thuộc chương trình mục tiêu quốc gia chưa được đáp ứng; (iii) nguồn thu viện phí chưa được tính 

đúng, tính đủ cho chi thực tế trong khám chứa bệnh.  (iv) thanh quyết toán BHYT còn nhiều 

vướng mắc bất lợi cho các bệnh viện trong thực hiện nhiệm vụ; (v) chưa có nguồn vốn đối ứng  

cho các dự án đầu tư phát triển xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 

các bệnh viện tuyến tính, tuyến huyện từ nguồn trái phiếu chính phủ. 

Thứ tư, những khó khăn liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị bao gồm (i) trang 

thiết bị máy móc hiện đại cho khám chữa bệnh chưa đủ nên chỉ đáp ứng được các dịch vụ kỹ 

thuật thông thường, các cơ sở y tế đầu ngành, thiết bị y tế, kỹ thuật chưa cao, ứng dụng khoa học 

– kỹ thuật công nghệ tiên tiến trong khám, chuẩn đoán, chữa bệnh còn hạn chế; (ii) hệ thống 

trạm y tế xã, phường, thị trấn trong quá trình thực hiện chuẩn quốc gia chưa được hỗ trợ thỏa 

đáng về đầu tư và mua sắm trang thiết bị y tế; (iii) các dự án trung tâm y tế tuyến huyện, thành 

phố đã được triển khai xây dựng nhưng nguồn vốn đầu từ tiếp theo còn hạn chế nên tiến độ thực 

hiện dự án chậm. 

 

 

 

 

Thứ năm, những khó khăn có liên quan đến mô hình, cơ chế và chính sách: (i) việc ứng 

vốn và thanh quyết toán BHYT của cơ quan BHXH ở Nam Định tính cho các bệnh viện chậm 

Trang thiết bị ý tế của bệnh việc chỉ có tổng trị giá 2,4 tỷ.  Máy mọc 

xuống cấp.  Trang thiết bị gần như không có gì.  Gay go nhất hiện 

nay là thiếu trang thiết bị y tế.  (Ý kiến của một cán bộ lãnh đạo 

bệnh viện đa khoa cấp huyện) 
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ảnh hưởng không nhỏ tới công tác KCB và nợ đọng tiền thuốc của các công ty dược; (ii) chính 

sách luân chuyển BS cấp trên xuống cấp dưới chỉ mang tính hình thức; (iii) các bênh viện không 

có chủ động trong việc tuyển cán bộ vì chính sách tuyển dụng cán bộ y tế giao quyền tuyển dụng 

cho Sơ Y tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, những khó khăn liên quan đến quản lý điều hành bao gồm (i) năng lực quản lý, 

tổ chức điều hành của một số cán bộ đơn vị còn hạn chế, chưa năng động, việc ứng dụng công 

nghệ thông tin vào quản lý bệnh viện chưa được triển khai sâu rộng, đồng bộ; (ii) công tác tự 

kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các 

đơn vị chưa sâu sát. 

Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến xếp hạng cao thứ 4 của Nam Định trong trục nội 

dung cung ứng dịch vụ công. 

Thứ nhất, có một số yếu tố liên quan đến nguồn nhân lực của các bệnh viện ở Nam Định 

có chiều hướng tác động tốt đến hiệu quả cung ứng dịch vụ y tế.  Nam Định có đội ngũ cán bộ y 

tế được đào tạo chính qui, chuẩn mực, có y đức, trình độ chuyên môn, đoàn kết, tâm huyết trong 

Thanh toán BHYT quá chậm dẫn đến khó khăn rất lớn cho công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện và 

ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ công nhân của bệnh viện.  Chúng tôi không có kinh phí quyết toán 

BHYT để đi mua thuốc của các công ty dược để chữa cho bênh nhân thuộc diện BHYT.  Đề nghị cho 

mua thuốc chịu bị các công ty dược gây khó dễ.  Họ chỉ bán thuốc kháng sinh và dịch truyền.  Có lần 

một công ty dược quyết định không bán chịu cho chúng tôi.  Tôi phải nói với họ là nếu họ không bán 

chịu, họ ký vào giấy chứng nhận cho chúng tôi và chúng tôi sẽ nói với bệnh viện là không có tiền mua 

thuốc chữa cho bệnh nhân.  Cuối cùng công ty dược cũng phải bán chịu cho chúng tôi.  Có khi thanh 

quyết toán BHYT muộn hàng năm nên phần tiền chênh lệch bị ứ đọng lại không được chuyển về bệnh 

viện để bổ sung vào quĩ phúc lợi cho bệnh viện, khi bị chuyển về những quá muộn so với năm tài 

chính với khoản tiền lớn hơn 3 lần lương nên lại bị thu hồi lại và chuyển sang chi vào khoản khác; do 

đó, cán bộ công nhân viên cũng rất thiệt thòi vì có năm không được nhận tiền trợ cấp thêm từ quĩ phúc 

lợi của cơ quan.  (Ý kiến của một cán bộ lãnh đạo bệnh viện đa khoa cấp huyện) 

Vấn đề luân chuyển BS tuyến trên xuống tuyến dưới chỉ là lý thuyết vì trên thực tế bệnh viện tuyến 

huyện thiếu bác sĩ nên không bao giờ luân chuyển xuống xã được.  Tuy nhiên, tỉnh có bác sĩ xuống 

huyện nhưng tâm lý của BS tuyến tỉnh xuống huyện buồn vì không có thu nhập thêm vì những huyện 

nghèo không thể tăng thêm thu nhập được.  (Ý kiến của một cán bộ lãnh đạo bệnh viện đa khoa cấp 

huyện) 
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sự nghiệp pháp triển y tế (ý kiến của lãnh đạo Sở Y tế Nam Định).  Toàn tỉnh có 46% bác sĩ có 

trình độ trên đại học. Tỷ lệ phần trăm cán bộ ở các bệnh viện ở Nam Định làm chuyên môn cao 

(92% ở bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định).  Số cán bộ làm quản lý được đào tạo phù hợp chiếm 

tỷ lệ khá cao (50% ở bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định) và số lượng nhân viên tham gia đào tạo 

bán thời gian chiếm 10% (ở bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định).  Số cán bộ y tế có thâm niên 

công tác lâu năm ở các bệnh viện ở Nam Định là khá cao. Mặc dù bệnh viện đa khoa huyện Mỹ 

Lộc không có cán bộ y tế ở tỉnh ngoài đến làm việc nhưng tỷ lệ này ở bệnh viện đa khoa tỉnh 

Nam Định khá cao (134 người chiếm 22,7%) chứng tỏ bệnh viện đa khoa tỉnh đã thu hút được 

những người giỏi đến làm việc tại tỉnh.  Số lượt bệnh nhân tới khám hàng ngày ở bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định là 690 và ở bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc là 150 lượt.
16

    

Thứ hai, về cơ sở hạ tầng của các bệnh viện ở Nam Định, các bệnh viện tuyến tỉnh, 

tuyến huyện được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo mua sắm trang thiết bị từ nguồn trái phiếu 

chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn hợp pháp khác nên nhìn chung cả hai 

bệnh viện khá sạch sẽ, khang trang.  Cả hai bệnh viện đều có 100% nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn 

quốc gia.  Đặc biệt, bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định được trang bị cơ sở vật chất khá đầy đủ 

(danh mục trang thiết bị dài khoảng 4 trang).  Số giường bệnh của bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định cao (theo số liệu là 600 giường nhưng thực kê là 700 người) và số giường của bệnh viện 

huyện Mỹ Lộc là 80 và khi được phỏng vấn thì đoàn nghiên cứu được biết chẳng mấy khi có quá 

tải và hầu như không có hiện tượng bệnh nhân phải nằm chung giường.
17

 

Thứ ba, ở cả hai bệnh viện được khảo sát tại Nam Định, tất cả các thủ tục hành chính đều 

được niên yết công khai.  Thủ tục chi trả viện phí, phí chăm sóc và chữa bệnh đều được công 

khai niệm yết rõ ràng.  Thậm chí, cả hai bệnh viện đều niêm yết công khai đường dây nóng để 

bệnh nhân có thể tức thời phản ánh về chất lượng phục vụ y tế của bệnh viện.  Khoảng 80% bệnh 

nhân đến khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có BHYT còn ở bệnh viện đa khoa huyện 

Mỹ Lộc thì có từ 85 đến 90% bệnh nhân có BHYT.  Không có ai bị từ chối BHYT nếu có bảo 

                                                           
16

 Xem số liệu cụ thể trong Phụ lục Bảng 5: Nguồn nhân lực bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và bệnh 

viện đa khoa huyện Mỹ Lộc. 

17
 Xem số liệu cụ thể trong Phụ lục, Bảng 6:  Cơ sở hạ tầng của bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và bệnh 

viện đa khoa huyện Mỹ Lộc 



28 
 

hiểm.  Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định thì trên toàn tỉnh có khoảng 60% dân số có 

BHYT.  

Thứ tư, các bệnh viện ở Nam Định thực hiện cung ứng dịch vụ y tế khá cao.  Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Nam Định  đã chữa trị cho 161.713 bệnh nhân (điều trị nội trú 26.891 bệnh nhân) và 

chuyển 10.223 bệnh nhân lên tuyến trên trong khi bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc đã chữa cho 

6.490 bệnh nhân và chuyển 1.350 lên tuyến trên chủ yếu do bệnh viện chỉ có thiết bị y tế tối 

thiểu để chữa trị những bệnh thông thường.
18

 

Tómm lại, so sánh với Nam Định, ngành y tế Hải Dương có một số điểm chung tương 

đồng là: (i) mức độ bao phủ của các tuyến và cơ sở y tế từ cấp tỉnh xuống tới tất cả xã/phường; 

(ii) được đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất khá lớn từ nguồn trái phiếu của Chính 

phủ trong những năm qua;  (iii) các bệnh viện tuyến tỉnh đều có đủ bác sỹ nhưng ở các bệnh viện 

tuyến huyện và tuyến xã bị thiếu nhiều bác sỹ và (iv) chưa có các chính sách đủ mạnh để thu hút 

cán bộ y tế nói chung và các bác sỹ nói riêng về công tác ở địa phương, nhất là về các huyện và 

xã/phường.   

Bên cạnh một số điểm chung tương đồng như nêu trên, ngành y tế Hải dương có một 

điểm tỏ ra tốt hơn so với Nam Định. Đó là, số bác sỹ ở Hải Dương trên 10.000 dân cao hơn Nam 

Định. Lợi thế này của ngành y tế Hải Dương được nhóm nghiên cứu kỳ vọng sẽ mang lại một 

điểm số cao hơn về chất lượng dịch vụ y tế cho Hải Dương so với Nam Định. Tuy nhiên theo kết 

quả nghiên cứu của PAPI, Nam Định lại được người dân đánh giá cao hơn so với Hải Dương. Có 

thể giải thích kết quả trái ngược này như thế nào?  

Thứ nhất, số BS/10.000 dân chỉ là một chỉ tiêu thành phần nhỏ không có ảnh hưởng tổng 

thể đến toàn bộ các yếu tố quyết định đến cung ứng dịch vụ công.  Thứ hai, điểm PAPI đầu ra 

chủ yếu tập trung dựa vào các tiêu chí như (1) ông/bà có thẻ BHYT không (Câu D601); (2) Ở 

xã/phường của ông bà, người nghèo có được hỗ trợ để mua BHYT không? (Câu D602); (3) theo 

ông bà, trẻ em dưới 6 tuổi có được miễn phí khi khám chữa bệnh không (D603); (4) lần gần đây 

nhất ông/bà hoặc người thân trong gia đình đến một bệnh viện công lập ở tỉnh nhà là khi nào? 

(D604); (5) về chất lượng của bệnh viện công lập nói trên, ông/bà thấy những nhận xét dưới đây 

đúng hay không? (bao gồm người bệnh phải nằm chung giường, phòng bệnh có quạt máy, nhà vệ 

                                                           
18

 Xem số liệu cụ thể trong Phụ lục, Bảng 7: Cung ứng dịch vụ y tế ở bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

và bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc. 
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sinh sạch sẽ; có cán bộ y tế trực thường xuyên; thái độ phục vụ bệnh nhân tốt, chi phí khám chữa 

bệnh hợp lý; không phải chờ đợi quá lâu (D605). 

Về câu D601 và D602 thì Nam Định đạt điểm cao là thỏa đáng vì xét từ nguồn lực đầu 

vào, nguồn cung thẻ BHYT cho các hộ nghèo của Nam Định đã làm khá tốt thể hiện trong thành 

công của Nam Định trong công tác XĐGN.  Đặc biệt là, tỷ lệ bệnh nhân có thẻ BHYT đến khám 

ở các bênh viện ở Nam Định là rất cao.
19

 Câu D605 phản ánh một số lợi thế của Nam Định trong 

cung ứng dịch vụ công trong tương quan so sánh với Hải Dương.  Theo số liệu điều tra của PAPI 

thì số bệnh nhân không phải nằm chung giường cao hơn Hải Dương cũng như quan sát thực tế 

thì thấy các bệnh viện của Nam Định không quá tải nhiều, không nhìn thấy bệnh nhân nào phải 

nằm chung giường và khi phỏng vấn BS thì cũng nhận được trả lời không phải nằm chung 

giường.  Về thái độ của y bác sĩ, Nam Định cũng được đánh giá cao hơn Hải Dương có thể là do 

tỷ lệ quá tải của các bệnh viện Nam Định thấp hơn Hải Dương và do cán bộ y tế Hải Dương là 

tỉnh lớn gần Hà Nội và Hải Phòng nên có thể bị ảnh hưởng về thái độ bức xúc khi bị quá tải và 

cũng bởi vì  tiếp xúc nhiều hơn với mặt trái của cơ chế thị trường của các tỉnh thành đô thị lớn. 

Về chi phí khám chữa bệnh hợp lý có thể là do chi phí thanh quyết toán của các bệnh việc các 

cấp và ở các tỉnh thành là là khác nhau do chính sách thanh quyết toán BHYT do trung ương qui 

định còn tuỳ thuộc vào chất lượng máy móc trang thiết bị.  Có thể chất lượng máy móc trang 

thiết bị của các bệnh viện Nam Định có nơi còn thiếu nhiều hơn so với Hải Dương nên chế độ 

thanh quyết toán chi phí BHYT thực tế và chi phí rẻ hơn và phí dịch vụ y tế cũng dẻ hơn. Và có 

thể còn do những lý do nhận thức và do đó là đòi hỏi cao thấp khác nhau về chất lượng của chính 

người sử dụng dịch vụ.  Tuy nhiên, điều mâu thuẫn lớn ở vị trí xếp hạng của Nam Định và Hải 

Dương về cung ứng dịch vụ y tế là ở chỗ số giường bệnh/10.000 của Nam Định cũng thấp hơn 

của Hải Dương trong suốt 5 năm từ 2005 đến 2010
20

 vậy tại sao mức độ quá tải của Hải Dương 

lại cao hơn Nam Định (thể hiện qua câu hỏi về bệnh nhân phải nằm chung giường bệnh).  Ở đây, 

chúng ta cần có thêm số liệu cụ thể về mức độ quá tải của các bệnh viện các cấp của hai tỉnh này 

và đặt trong tương quan so sánh một cách cụ thể.   

                                                           
19

 Khoảng 80% bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có BHYT còn ở bệnh viện đa 

khoa huyện Mỹ Lộc thì có từ 85 đến 90% bệnh nhân có BHYT.  Không có ai bị từ chối BHYT nếu có bảo 

hiểm.  Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định thì trên toàn tỉnh có khoảng 60% dân số có BHYT.  

20
 Xem Niên giám thống kê tỉnh Nam Định 2010, tr. 299. 
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Mặc dù các chỉ số về lượng BS/1 vạn dân, lượng giường bệnh/vạn dân của toàn tỉnh Hải 

Dương cao hơn Nam Định nhưng điều này không nhất thiết dẫn đến những tỷ lệ này được phân 

bổ đều ở các huyện của hai tỉnh.  Điều này sẽ được minh chứng trong phân tích của nghiên cứu 

này về các chỉ số cụ thể của hai bệnh viện tuyến huyện là bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang 

và bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc ở Nam Định.  Trên thực tế, bệnh viện đa khoa huyện Mỹ 

Lộc ở Nam Định đã tốt hơn rõ ràng bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giảng ở Hải Dương về các 

chỉ báo về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của bệnh viện, tỷ lệ quá tải. 

Biểu đồ dưới đây chỉ rõ nguồn nhân lực y tế của bệnh viện huyện Mỹ lộc tốt hơn bệnh 

viện huyện Ninh Giảng cả về số lượng lẫn chất lượng.  Số bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên 

của bệnh viện huyện Mỹ lộc cũng chỉ chiếm 20,8% và điều này chính tỏ các bác sĩ của bệnh viện 

huyện Mỹ Lộc cũng đã có năng lực chữa trị khá cao.  Số phải chuyển lên tuyến trên chủ yếu là 

do bệnh viện không có trang thiết bị y tế phù hợp để chữa những bệnh phức tạp hơn. 

 

 

Biểu đồ: Tương quan so sánh về nguồn nhân lực giữa bệnh viện đa khoa huyện 

Ninh Giang và bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc 
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Hai biểu đồ dưới đây về số dân/giường bệnh và số bệnh nhân/giường bệnh thể hiện rõ cơ 

sở vật chất của bệnh viện Mỹ Lộc tốt hơn bệnh viện Ninh Giang và mức độ quá tải ở bệnh viện 

huyện Mỹ Lộc ít hơn so với bệnh viện huyện Ninh Giang.  Số bệnh nhân tới khám/bác sĩ/ngày ở 

bệnh viện huyện Mỹ Lộc ít hơn bệnh viện Ninh Giang: một bác sĩ ở bệnh viện Mỹ Lộc chỉ phải 

khám cho khoảng 9,4 bệnh nhân trong một ngày trong khi một bác sĩ của bệnh viện Ninh Giang 

phải khám cho khoảng 17,5 bệnh nhân trong một ngày.  Ngoài ra, không có bênh nhân bị từ chối 

BHYT ở bệnh viện huyện Mỹ Lộc. 

Điểm khác nhau cơ bản giữa hai bệnh viện trên ở ở vị trí địa lý của chúng và đây có thể 

là một yếu tố quan trọng ẩn gây ra sự chệnh lệch về số lượng và chất lượng bác sĩ và độ quá tải ở 

hai bệnh viện này.  Bệnh viện huyện Ninh Giang nằm cách thành phố Hải Dương khoảng 40 km 

trong khi bệnh viện huyện Mỹ Lộc lại nằm gần kề với thành phố Nam Định.  Điều này có ảnh 

hưởng đến sự thu hút nguồn nhân lực và mức độ của sự chảy máu chất xám bác sĩ có chất lượng.  

Mặc dù bệnh viện huyện Mỹ Lộc khá nghèo nhưng vẫn có BSCK II và có nhiều BSCK I hơn 

bệnh viện huyện Ninh Giang trong khi bệnh viện huyện Ninh Giang không có BSCK II. 

 

  

 

Tóm lại, các yếu tố như nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí địa lý là những 

yếu tố quan trọng nổi trội ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh của ngành y tế và đặc biệt 

là của các bệnh viện đa khoa cấp huyện.  Ở đây, sự phân bổ đồng đều về nguồn nhân lực cho các 
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bệnh viện tuyến huyện cũng là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng cung ứng 

dịch vụ của bệnh viện tuyến huyện.  Ở đây, điều kiện kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh và một 

số chỉ số y tế chung cấp tỉnh cao không nhất thiết dẫn đến chất lượng bệnh viện y tế tuyến huyện 

tốt hơn. 

 

Chương 5: Thủ tục hành chính công: Thủ tục xin cấp phép xây 

dựng 

Hiệu quả cung ứng thủ tục hành chính công là một trong sáu trục nội dung lớn của PAPI.  

Năm 2010 PAPI đã khảo sát hiệu quả của trục nội dung này thông qua ba loại thủ tục khá phổ 

biến đối với người dân Việt Nam là (1) dịch vụ công chứng nhà nước; (2) thủ tục xin cấp phép 

xây dựng; và (3) thủ tục xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/nhà ở từ trải nghiệm của người 

dân đối với những dịch vụ này.  Nghiên cứu này chỉ tập trung vào các nguồn lực đầu vào có ảnh 

hưởng đến hiệu quả thủ tục xin cấp phép xây dựng tại tỉnh Nam Định trong sự so sánh với tỉnh 

Hải Dương.  Trong bảng đánh giá tổng thể cả ba khía cạnh thành phần của trục nội dung thủ tục 

hành chính công thì Nam Định được xếp hạng thứ 16 và Hải Dương được xếp hạng thứ 18 trong 

tổng số 30 tỉnh đã được nghiên cứu như biểu đồ dưới đây.
21

 

Riêng về hiệu quả cung ứng dịch vụ cấp phép xây dựng, trong số 4 tỉnh nghiên cứu thì 

Nam Định đứng thứ hai sau sau Tiền Giang và Hải Dương đứng ở vị trí thấp nhất trong bốn tỉnh.  

Vậy những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến sự xếp hạng tương đối thấp này của Nam Định trong 

tổng thể chung và hiệu quả cung ứng giấy phép xây dựng cao hơn của Nam Định so với Hải 

Dương.  Ở đây, nghiên cứu sẽ tập trung vào những yếu tố có thể ảnh hưởng đến đầu vào của 

cung ứng dịch vụ cấp phép xây dựng trong năm 2011 cụ thể sau (1) các thủ tục pháp luật qui 

định liên quan đến các bước người dân phải làm để có thể nhận được giấy phép xây dựng; số 

ngày cần thiết trong quá trình cấp phép; nhưng thủ tục cần phải được niêm yết công khai và nhận 

thức của công chức về những thủ tục gần đây được áp dụng; (2) nguồn nhân lực (số lượng và 

chất lượng công chứ làm công việc cấp phép xây dựng; (3) nguồn lực tài chính; và (4) những 

khía cạnh khác nhau của sự cung ứng dịch vụ như số lượng giấy phép, số ngày trung bình trả 
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 Xem PAPI 2010, tr. 55. 
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giấp cấp phép xây dựng trên thực tế, số lượng giấy xin cấp phép chưa được giải quyết, và các thủ 

tục và lệ phí niêm yết công khai.   

 

 

(Nguồn: PAPI 2010) 

 

(Nguồn: PAPI 2010) 
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Nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành luật, nghị định và các hướng dẫn  liên quan đến 

công tác cấp giấy phép xây dựng như Luật Xây dựng Việt Nam năm 2003 (số 16/2003/QH11 

ngày 26 thán 11 năm 2003), Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của 

Chính phủ Việt Nam về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số: 03/2009/TT-

BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng qui định chi tiết một số nội dung của nghị 

định số 12 quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.  Riêng tỉnh Nam Định cũng đã có công văn 

số 04/2011/GĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 quyết định về việc ủy quyền, phân cấp quản 

lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định giành riêng phần 5 cho lĩnh vực 

cấp phép xây dựng. 

Theo Luật xây dựng của nước CHXHCN Việt Nam thì  điều 66 có qui định thẩm quyền 

cấp giấy phép xây dựng cho các cấp chính quyền khác nhau như sau: (1) Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng có quy mô lớn, công trình có kiến 

trúc đặc thù, công trình tôn giáo và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính do 

mình quản lý theo quy định của Chính phủ; (2) Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây 

dựng đối với các công trình xây dựng trong đô thị, các trung tâm cụm xã thuộc địa giới hành 

chính do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này. (3) Uỷ ban 

nhân dân cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có 

quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện phải cấp giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. 

Điều 67 của Luật xây dựng cũng qui định rõ ràng trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép 

xây dựng như sau: 1. Niêm yết công khai và hướng dẫn các quy định về việc cấp giấy phép xây 

dựng.  2. Cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá hai mươi ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn nêu trên không quá mười lăm ngày.  3. 

Kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép, đình chỉ xây dựng, thu hồi giấy phép xây dựng 

khi chủ đầu tư xây dựng công trình vi phạm.  4. Người có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai hoặc cấp 

giấy phép chậm theo quy định.  5. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các 

dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các hoạt động dịch vụ khác đối với những công 

trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc công trình xây dựng không 

đúng với giấy phép xây dựng được cấp.  6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc cấp giấy phép 

xây dựng. 
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Từ khi có chế độ một cửa thì các bước xin cấp phép xây dựng đã được đơn giản hóa và 

được thực hiện theo qui định của luật, nghị định và thông tư đã nêu trên.  Sau khi chuẩn bị đủ hồ 

sơ xin cấp phép xây dựng, người dân chỉ cần nộp hồ sơ tại phòng một cửa của địa phương (cấp 

phù hợp), nhận giấy hẹn ngày nhận giấy phép xây dựng và nộp lệ phí. Chế độ một cửa có ưu 

điểm rất lớn vì đã giảm được nhiều khâu rườm rà cho người dân, và đặc biệt đã giảm được số lần 

người dân phải trực tiếp tiếp xúc với cán bộ cấp phép của nhà nước và do đó trên lý thuyết là 

giảm được cơ hội phải hối lộ của dân và cơ hội được tham nhũng của cán bộ công chức nhà 

nước. 

Còn về phía cán bộ làm việc trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, qui trình giải quyết thủ 

tục xin cấp phép xây dựng từ phía cơ quan chức năng được thực hiện theo các bước sau (qua 

trường hợp của UNBD thành phố Nam Định): 

Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm giao dịch hành chính một cửa hướng dẫn và 

tiếp nhận hồ sơ tho phụ lục số 4 (mẫu 1), NĐ só 12/2009/NĐ-CP trong thời gian 1 ngày. 

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai kiểm trả hồ sơ, khớp nội qui hoạch và đặt lịch khảo 

sát theo phiếu đặt lịch khảo sát trong tối đa 3 ngày. 

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ địa chính phường xã khảo sát thực địa, lập 

biên bản khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, phường xã ký xác nhận theo biên bản khảo sát hiện trạng 

(Mẫu số 1, QĐ 93 – UBND-TP) trong vòng 5 ngày. 

Bước 4: Văn phòng ĐK & TTNĐ lập báo cáo, ghi GPXD theo mẫy BM-QLĐT-01-02 

trong 1 ngày. 

Bước 5: Phòng Quản lý Đô thị thẩm định hồ sơ thủ tục lập và ký tờ trình UBND gửi qua 

UBND trong 2 ngày 

Bước 6: chủ tịch/phó chủ tịch ký duyệt trong 2 ngày. 

Bước 7: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm giao dịch hành chính một cửa trả GPXD và 

thu lệ phí, bàn giao hồ sơ về VP đăng ký đất đai, đội QLTTĐT, phường, xã trogn 1 ngày. 

Bước 8: văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ phường xã vào sổ theo dõi, giao mốc giới 

(nếu có yêu cầu) trong 2 ngày. 

Bước 9: Văn phòng đăng ký đất đai lưu hồ sơ. 
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Tổng thời gian thực hiện qui trình là 17 ngày (ở cấp thành phố của Nam Định) 

Có mâu thuẫn do số ngày qui định cấp phép xây dựng có khác nhau đối với một số cấp ở 

Nam Định trong so sánh với qui định chung của Luật xây dựng. 

 

 

 

 

Một số đặc điểm mà Nam Định giống đại bộ phận các tỉnh khác trong lĩnh vực cấp phép 

xây dựng là Nam Định thực hiện chế độ một cửa đến tận cấp xã và các qui định, các hướng dẫn, 

mẫu hồ sơ cũng như lệ phí xin phép xây dựng đều được niêm yếu công khai.  

Một trong những lý do giúp Nam Định có điểm số trục cung ứng dịch vụ công trong cung 

cấp dịch vụ cấp phép xây dựng cao hơn Hải Dương và 14 tỉnh còn lại là do năng lực của lượng 

cán bộ liên quan (điểm số về năng lực của cán bộ cấp phép xây dựng của Nam định 0.769667 

trong khi của Hải Dương chỉ đạt 0.542228.
22

  Sau đây là những yếu tố ảnh hưởng tố đến hiệu quả 

cung ứng dịch vụ cấp phép xây dựng ở Nam Đinh.   

Do số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác cấp phép xây dựng ở cấp tỉnh và huyện 

của Nam Định khá cao, đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và làm việc đúng chuyên 

ngành đào tạo.  ví dụ, Sở Xây dựng Nam Định và ở cấp huyện (như ở thành phố Nam Định và 

UBND huyện Mỹ Lộc) là khá cao và đều đúng chuyên môn.  Nam Định cũng đã tập trung nhiều 

nguồn nhân lực và đúng cấp phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về cấp phép xây dựng như cấp tỉnh 

và cấp huyện và đặc biệt trú trọng vào thành phố.  6 Cán bộ phòng Quản lý Đô thị của Sở xây 

dựng đều là những người có trình độ đại học, đúng chuyên môn trong đó có 1 thạc sĩ KTS và 1 

kỹ sư cây xanh đô thị học ở Trung quốc, trẻ và năng động công tác từ năm 2005 trở lại.  Phòng 

Quản lý Đô thị của Thành phố Nam Định có 6 cán bộ trong đó có 2 cán bộ trực tiếp tham gia cấp 

phép xây dựng đều có bằng đại học kiến trúc. 

Ngoài ra, Nam Định cũng đã tập trung nguồn nhân lực hơn vào cấp tỉnh và thành phố cấp 

huyện do đó là địa bàn có nhiều nhu cầu xin cấp phép xây dựng hơn.  Ở huyện nông thôn, nhu 

                                                           
22

 Theo số liệu PAPI cung cấp. 

Luật qui định số ngày yêu cầu cấp phép xây dựng cho công trình bình thường là 15 

ngày nhưng trong qui trình hướng dẫn cấp phép xây dựng cấp huyện là 17 ngày.  

Đây là một mâu thuẫn.  Đa phần là chậm ngày trả hồ sơ do qui định.  Thông 

thường sau 20 ngày người dân mới nhận được giấy phép. (Ý kiến của cán bộ 

UBND thành phố Nam Định) 
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cầu của người dân trong cấp phép xây dựng gần như là không có nên nguồn nhân lực cở huyện 

nông thôn cũng giảm bớt cho phù hợp với số lượng công việc.  Trong quá trình cấp phép xây 

dựng, trong những địa bàn đã được khảo sát không có vụ khiếu kiện nào về cấp phép xây dựng. 

Mặc dù các cán bộ cấp phép xây dựng ở Nam Định được hưởng chế độ lương như theo 

qui định của nhà nước, chế độ thưởng chưa có công văn.  Tuy nhiên, ở thành phố có nhiều nhu 

cầu cấp phép xây dựng thì ngoài lương, các cán bộ có thể có thu nhập thêm làm một phần động 

lực giúp họ giải quyết công việc nhanh và hiệu quả hơn.  Một cán bộ có nói “có nhà đầu tư tự 

thưởng” (cán bộ phòng Quản lý Đô thị Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định). 

Từ khi có cơ chế một cửa thì thủ tục hành chính phiền hà đã giảm và các bước xin giấy 

phép xây dựng của người dân đơn gian hơn nhiều.  Tuy nhiên, quá trình xin cấp giấy phép xây 

dựng của người dân không phải lúc nào cũng diễn ra êm thấm và đúng hẹn đúng như qui định 

trên giấy tờ.  Một số hiện tượng đáng lưu ý ở những địa bàn được nguyên cứu ở Nam Định về 

cấp phép xây dựng có thể là yếu tố tác động đến điểm số trung bình 16/30 của Nam Định là (1) 

cơ chế phân cấp trong cấp phép xây dựng ở Nam Định không rõ ràng và chưa phân cấp cấp phép 

xây dựng đến cấp xã/phường,  sự tham gia của chính quyền cấp phường/xã là rất ít và thực tế thị 

trấn cấp V Mỹ Lộc không có quyền cấp phép xây dựng trong địa bàn mà chỉ “xác nhận đơn 

hướng dẫn để đối tượng nộp hồ sơ tại phòng Công thương của Huyện”.
23

  Phòng công thương 

của huyện  có chức năng cấp phép xây dựng; (2) ảnh hưởng của việc ít phân cấp xuống cấp 

xã/phường nên các cán bộ cấp phường/xã gần như tỏ ra rất ít quan tâm đến cấp phép xây dựng; 

(3) không có cán bộ chuyên trách làm việc ở cấp phường/xã trong lĩnh vực cấp phép xây dựng 

(thậm chí thị trấn Mỹ Lộc không có người làm việc trong lĩnh vực này); (4) chất lượng cán bộ 

làm cấp phép xây dựng còn hạn chế.  Còn có cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực cấp phép xây 

dựng có bằng đại học dân lập (sở Xây dựng) và chưa đúng chuyên ngành nên đôi khi việc hướng 

dẫn của các cán bộ có trách nhiệm chưa thấu đáo do “một số phòng, ban, phường, xã cán bộ phụ 

trách không đúng chuyên môn về xây dựng” (ý kiến của UBND TP Nam Định).  “Cấp phép xây 

dựng liên quan đến nhiều lĩnh vực mà bằng cấp đào tạo chủ yếu tập là kiến trúc, xây dựng nên 

khi phải thẩm định cả những khá cạnh như giao thông, thủy lợi, môi trường rất vất vả dù đã cố 

gắng vừa làm, vừa học nhưng chỉ dám nhận là làm xong việc những chừa đảm bảo được về chất 

lượng vì không đủ chuyên môn về lĩnh vực này” (ý kiến của cán bộ sở xây dựng); chưa thu hút 
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 Báo cáo của UBND thị trấn Mỹ Lộc tháng 2/2012, tr. 6. 
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mạnh được nhiều người giỏi ở các tỉnh làm việc cho Tỉnh vì đại bộ phận cán bộ đam nhiệm công 

việc này là người địa phường (riêng ở sở Xây dựng thì 100% có quê gốc Nam Định; (5) thủ tục 

hành chính còn rườm ra, có nhiều bước trong qui trình hướng dẫn thực hiện hơn trong so sánh 

với Luật; (6) có nhiều bên liên quan tham gia vào quá trình cấp phép xây dựng và trách nhiệm 

các bên liên quan chưa được tốt nên không đảm bảo được về mặt thời gian qui định “Có nhiều 

bên tham gia vào quá trình cấp phép xây dựng là khó nhất” (ý kiến của UBND TP Nam Định),  ; 

(7) qui định ngày trong luật xây dựng và trong qui định hướng dẫn tại địa phương chênh lệch 

chưa phù hợp với thực tế (15 ngày ở trong luật trong đó trong qui trình hướng dẫn ở địa phương 

là 17 ngày) dẫn đến phần lớn giấy phép bị cấp muộn hơn so với qui định của Luật xây dựng; và 

đôi khi việc phối hợp giữa các sở, ban ngành và chuyên gia trong lĩnh vực thẩm định cấp phép 

xây dựng chưa tốt, có một vài bên liên quan chưa thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong 

từng khâu đảm bảo cho việc trả hồ sơ đúng thời hạn qui định, đặc biệt là ở thành thành phố Nam 

Định khi những nhận xét như vậy không thấy từ huyện vì thực ra huyện cấp giấy phép xây dựng 

ít hơn thành phố nhiều lần.   

 

 

 

 

 

 

Hiệu quả cung ứng dịch vụ cấp phép xây dựng của Nam Định chỉ đạt mức trung bình 

trong 30 tỉnh còn do trên thực tế Nam Định không phải là tỉnh đã thực hiện dịch vụ cấp được 

nhiều giấy phép xây dựng (năm 2011 thành phố Nam Định cấp được 313 và huyện Mỹ Lộc cấp 

được 4 giây phép xây dựng).  Một số lý do có thể giải thích cho tỷ lệ cấp không nhiều giấy phép 

xây dựng là (1) người dân có xu hướng không đi xin cấp phép xây dựng khi họ cần xây mới hoặc 

sử chữa nhà.  Thậm chí ở Huyện Mỹ Lộc chưa có người dân nào xin cấp phép xây dựng tại địa 

bàn từ xưa đến nay và cán bộ huyện có giải thích là thủ tục xin cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà 

cửa không nằm trong thói quen của người dân đại bàn “100% người dân không xin cấp giấy 

phép xây dựng ở khu vực thị trấn (có thể người dân biết nhưng vẫn cứ không xin cấp phép xây 

Những công trình từ 3 tầng trở lên thành phố phải hiệp y với sở xây dựng 

và công việc này mất thời gian...  Nếu phân cấp hẳn thì mới đảm bảo được 

số ngày qui định trả giấy phép.  Thủ tục sau khi được gửi xuống 

phường/xã đã mất thời gian và nếu phải tiếp tục hiệp thương với Sở Xây 

dựng lài càng chậm. Cộng các khâu chậm trễ thì thời gian lại dài.  (ý kiến 

của cán bộ UBND thành phố Nam Định) 
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dựng)” (ý kiến của cán bộ UBND huyện Mỹ Lộc); (2) công tác tuyên truyền luật cấp phép xây 

dựng ở địa bàn nông thôn chưa tốt.  (3) lý do thành phố cấp được nhiều giấy phép hơn một phần 

là do thành phố có nhiều hoạt động đầu tư, xây dựng hơn nhưng mặt khác chính Sở Xây dựng 

của Nam Định có phòng tuyên truyền và phòng này đã làm được chức năng của mình phổ biến 

luật đến công chúng thành phố. 

Tóm lại, trong trục nội dung thủ tục hành chính công thể hiện trong cấp giấy phép xây 

dựng, các yếu tố như mức độ phân cấp và sự rõ ràng về trách nhiệm giữa các cấp chính quyền và 

sự đồng bộ giữa các văn bản pháp luật và các qui định đặc biệt giữ vai trò quan trọng ảnh hưởng 

đến chất lượng dịch vụ.  Ở đây, yếu tố tuyên truyền qui định pháp luật về cấp phép xây dựng đến 

người dân cũng là yếu tố quan trọng. 

 

Chương 6: Sự tham gia (Các cuộc bầu cử trưởng thôn/tổ dân phố) 

Có nhiều cách hiểu khác nhau về sự tham gia.  Sự tham gia được hiểu là tiếng nói của các 

bên liên quan (ở đây chú trọng đến người dân) được nghe trong quá trình hoạt định, thực thi, 

giám sát, và đánh giá chính sách công và tiếng nói ấy được giả định là trung tâm để những chính 

sách công hướng tới phụ vụ.  Như vậy, tiếng nói, nguyện vọng, hay những quan tâm của người 

dân có tác dụng định hình và quyết định mục đích và cách thức của quá trình chính sách công.  

Có nhiều hình thức khác nhau của sự tham gia như tham dự vào các cuộc bầu cử trực tiếp, đóng 

góp quĩ ở địa bàn dân cư, phát biểu ý kiến khi dự thảo luật và các dự thảo chính sách được trưng 

cầu v.v…  

  Sự tham gia có nhiều cấp độ khác nhau.  Sự tham gia có các dạng thức sau  (1) sự lôi kéo, 

sự vận động (bằng mánh khoé) (manipulation): được hiểu là nấc thấp nhất liên quan đến những 

tình trạng “không tham gia”, ở đó sự tham gia được hiểu là một cơ hội để truyền bá/tuyên truyền; 

(2) Dạng thức thông tin (information): ở đó những bên liên quan được thông báo; (3) Tham vấn 

(consultation): ở đó những bên liên quan trả lời câu hỏi có thể có một tiếng nói nhất định; (4) Sự 

thực thi (implementation): ở đó các bên liên quan (người dân) trực tiếp thực thi những hoạt động; 

(5) Xây dựng sự tán đồng (Consensus-building): được hiểu là những bên liên quan tương tác và 

cùng nhau phân tích những vấn đề và những giải pháp của dự án; (6) Ra quyết định (decision-

making): được hiểu là những bên liên quan đưa ra những quyết định tập thể; (7) Đối tác 
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(partnership): trao đổi giữa những bên đồng đẳng làm việc hướng tới một mục đích chung; (8) 

Tự quản lý (self-management): những bên liên quan đưa ra nhứng sáng kiến. 

Sự tham gia là quan trọng bởi vì nó có những tác động tốt sau đây: (1) Nó làm gia tăng 

tính hiểu quả bằng cách đặt những hoạt động dựa trên kiến thức, nhu cầu, và sự nhận thức về 

những vấn đề của địa phương; (2) Xây dựng năng lực và khả năng ở địa phương trong việc quản 

lý sự phát triển của chính họ; (3) Gia tăng trách nhiệm; (4) có một sự tập trung tốt hơn đối với 

những lợi ích của người nghèo; (5) Đảm bảo sự ổn định của những hoạt động thông qua sự gia 

tăng mối quan hệ sở hữu; (6) Cải thiện tình trạng của phụ nữ và những bên liên quan yếu như 

người nghèo, người tàn tật, người bị phân biệt đối xử.  Sự tham gia của người dân mang đến 

những lợi ích lâu dài cho chất lượng quan trị và hành chính công vì khi các chính sách bao quát 

và thỏa mãn được nhu cầu của người dân và người dân có sự tham gia chủ động và quá trình 

hoạch định và thực thi chính sách thì mức độ đồng thuận của người dân đối các chính sách sẽ cao 

hơn và khả năng huy động được sự đóng góp tích cực của người dân vào quá trình chính sách tốt 

hơn.  

Ở Việt Nam, sự tham gia đã được luật hóa trong nghị định dân chủ cơ sở và Pháp lệnh về 

Thực hiện dân chủ cơ sơ và được thể hiện dưới dạng châm ngôn đời thường “dân biết, dân làm, 

dân bàn, dân kiểm tra.”  PAPI 2010 đã đánh giá chất lượng của sự tham gia ở Việt Nam theo bốn 

mảng nội dung thành phần là (1) trí thức công dân; (2) cơ hội tham gia; (3) chất lượng bầu lãnh 

đạo thôn/tổ dân phố từ phía sự trải nghiệm của người dân.  Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ tập 

trung sự tham gia của người dân thể hiện trong chất  lượng bầu lãnh đạo thôn/tổ dân phố từ phía 

đầu vào hay các nguồn lực mà chính quyền cung ứng cho sự tham gia của người dân thể hiện 

trong các cuộc bầu cử trưởng thôn/tổ dân phố. 

Trong bảng xếp hạng trục nội dung sự tham gia với cả ba thành phần nội dung thì Nam 

Định xếp thứ 14/30 tỉnh trong khi Hải Dương vươn lên đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 

thành phần này.  Và trong bốn tỉnh được khảo sát thì Nam Định đứng thứ ba sau Hải Dương và 

Long An và chỉ đứng trên Tiền Giang.  Phần này sẽ xem xét các yếu tố về nguồn nhân lực, 

nguồn lực tài chính ảnh hưởng đến chất lượng các cuộc bầu trưởng thôn/tổ dân phố cũng như 

nhìn nhật về kết quả bầu cử từ góc nhìn của lãnh đạo cấp xã về các cuộc bầu trưởng thôn/tổ dân 

phố, về vai trò của trưởng thôn, về hiệu quả làm việc của các trưởng thôn/tổ dân phố ở Nam 

Định trong sự so sánh với Hải Dương.  
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Sự tham gia của người dân đã được thể chế hóa thông qua nghị định dân chủ cơ sở được 

ban hành lần đầu năm 1998 (Nghị định số 19/1998/ND-CP), được sửa đổi năm 3003 (Nghị định 

số 79/2003/ ND-CP) và sau đó phát triển thành Pháp lệnh về sự thực hiện dân chủ ở xã, hường, 

thị trấn vào năm 2007 (Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH1) của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

ban hành ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn (sau đây được gọi là 

Pháp lệnh DCCS). 

(Nguồn: PAPI 2010) 

 

Ý kiến đánh giá của người dân về các khía cạnh quản trị nhà nước và hành chính công 

              Nguồn: PAPI 2010 
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Điều 3 của Pháp lệnh qui định trách nhiệm của các chính quyền các cấp và các bên liên 

quan  như sau: (1) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện dân 

chủ ở cấp xã; (2) Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp trong việc tổ 

chức thực hiện dân chủ ở cấp xã; (3) Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên của Mặt trận ở cấp xã có trách nhiệm giám sát việc thực hiện và tham gia tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cấp xã.  

Điều 18 trong Pháp lệnh qui định trách nhiệm của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (1) 

Chủ trì, phối hợp với Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử 

tri đại diện hộ gia đình, phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình để nhân dân 

thực hiện những nội dung quy định tại Điều 10, khoản 1 và khoản 3 Điều 13 của Pháp lệnh này; 

(2) Lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những 

công việc của thôn, tổ dân phố; (3) Lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố 

bàn và quyết định trực tiếp những công việc thuộc phạm vi cấp xã; báo cáo kết quả cho Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp xã; (4) Tổ chức thực hiện những công việc trong phạm vi thôn, tổ dân phố 

đã được nhân dân quyết định. 

Mặc dù trong xếp hạng tổng thể của PAPI 2010, tỉnh Nam Định chỉ được xếp hạng 22/30 

tỉnh nhưng trong trục nội dung sự tham gia này, Nam Định vươn lên trên vị trí trung bình tổng 

thể của mình đạt vị trí thứ 14 là do tỉnh Nam Định đã thực hiện nghiêm túc pháp lệnh DCCS đến 

tận cập xã/phường.  UBND cấp xã, phường, UB MTTQ, và các tổ trưởng, tổ phố tổ dân phố/thôn 

đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được Pháp lệnh qui định.  Các UBND cấp xã/phường đã lập 

kế hoạch triển khai bầu cử nêu rõ qui trình, nội dung, thời gian và cách thức thực hiện và giao 

trách nhiệm cho các bên liên qua thực hiện.  Họ cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ 

chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện và chỉ đạo tổ trưởng tổ dân phố thực hiện kế 

hoạch đã được thông qua.   

Để tìm hiểu cụ thể qui trình bầu trưởng thôn/tổ dân phố, đoàn nghiên cứu đã đến làm việc 

với UBND thị trấn Mỹ Lộc (thuộc huyện Mỹ Lộc) và UBND phường Bà Triệu (thuộc thành phố 

Nam Định).  Ngoài các nghị định, pháp lệnh và văn bản hướng dẫn từ TW, tỉnh, Huyện thì Ủy 
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ban Mặt trận Tổ quốc Thị trấn Mỹ Lộc cũng ban hành Hướng dẫn Qui trình Giới thiệu Đại biểu 

Ứng cử bầu Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2010 – 2012.  Qui trình này gồm một số bước sau.  

Bước 1: tổ chức hội nghị hội ý.  Bước 2: Hội nghị lần hai giới thiệu và thống nhất số lượng nhân 

sự ra ứng cử.  Bước 3: Hội nghị Cử tri. Cùng với UB MTTQ thị trấn Mỹ Lộc, UBND thị trấn Mỹ 

Lộc ra Kế hoạch Tổ chức bầu cử lại tổ trưởng dân phố cho nhiệm kỳ 2010-1012.  Bản Kế hoạch 

này nêu rõ ba vấn đề (1) qui trình bầu cử; (2) phương pháp tổ chức bầu cử; (3) thời gian tổ chức 

thực hiện.  Giống như thị trấn Mỹ Lộc, UBND phường Bà Triệu cũng ban hành Kế hoạch Hướng 

dẫn kiện toàn Bầu Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2010 – 2012 gồm qui trình bầu cử, phương pháp 

bầu cử (giơ tay hoặc phiếu kín) và thời gian tiến hành bầu cử.  Đặc biệt, bản kế hoạch này nêu rõ 

tiêu chuẩn của môt tổ trưởng tổ dân phố như sau “Trưởng thôn phải là người có hộ khẩu và cư 

trú thường xuyên ở thôn, đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm 

trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, được nhân dan tín nhiệm, bản thân và gia định gương 

mẫu, có năng lực và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc của 

cộng đồng và cấp trên giao” (trang 1). 

Để chuẩn bị giới thiệu nhân sự ra ứng cử vị trí trưởng thôn/tổ dân phố, ba hội nghị đã 

được triển khai trước đại hội bầu trưởng thôn/tổ dân phố.  Trong Hội nghị Hội ý lần 1, chỉ những 

thành phần là thành viên trong ban chi ủy chi bộ, tổ trưởng và tổ phó tổ dân phố/trưởng/phó thôn 

và trưởng và phó ban công tác mặt trận được tham gia.  Nội dung quan trọng nhất của hội nghị 

này là mạn đàm thảo luận thong nhất số lượng người ra ứng cử, thống nhất kế hoạch tổ chức bầu 

cử đồng thời dự kiện nhân sự để giới thiệu tại Hội nghị Mặt trận (danh sách bầu tổ trưởng dân 

phố phải có số dư là 01 người). 

Thành phần tham dự Hội nghị Mặt trận lần 2 so với lần một được mở rộng ra bao gồm 

thêm các đại diện của các chi hội và đoàn thể quần chúng cụ thể bao gồm (1) các đồng chí trong 

ban chi ủy; (2) các đồng chí tổ trưởng, tổ phó dân phó; (3) trưởng phan, phó ban công tác mặt 

trận và (4) các đồng chí trong Ban chấp hành các tổ chức thành viên gồm: chi hội nông dân, chị 

hội phụ nữ chị hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên, chi hội người cao tuổi, thanh tra nhân 

dân (bước này phải có thư ký ghi nội dung và kết quả hội nghị).  Nội dung quan trọng nhất của 

hội nghị là sau khi nghe đại diện ban công tác mặt trận báo cáo nội dung đã thống nhất trong hội 

nghị lần 1 thì Hội nghị thảo lận và thống nhất số lượng người ra ứng cử và giới thiệu người ra 

ứng cử như số lượng đã thống nhất, lập danh sách sơ bộ người được hội nghị giới thiệu ra ứng cử 

và người tự ứng cử (nếu có). 
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Sau đó Hội nghị Cử tri (là hội nghị được mở rộng nhất trong so sánh với 2 hội nghị 

trước) được tổ chức và toàn bộ cử tri đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố được mới đến qua 

giấy mời (1 đại diện/hộ gia đình).  Ngoài nghe các báo cáo, Hội nghị nghe báo cáo danh sách 

người được Hội nghị Mặt trận dự kiện giới thiệu ứng cử và cần thông qua tiêu chuẩn tổ trưởng 

dân phố và số lượng những người được dự kiện giới thiệu của hộ nhgị ban công tác mặt trận và 

số người do cử tri giới thiệu thống nhất ấn định danh sách chính thức ứng cử viên.  Nếu không 

thống nhất được  số lượng như đã dự kiến thì Ban Công tác Mặt trận tổ chức hội nghị hiệp 

thương để ấn định danh sách chính thức ứng cử viên mà thành phần của hội nghị hiệp thương 

này chỉ gồm các thành phần trong hội nghị Mặt trận lần 2 (tức là không có cử tri đại diện cho các 

hộ gia đình) được thông qua bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Sau đó Hộ nghị hiệp 

thương này sẽ lập danh dách ứng cử viên chính thức. 

Phần lớn các qui trình, nội dung của các cuộc bầu cử được khảo sát ở Nam Định và các 

tỉnh khác là tương đối giống nhau.  Các cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố ở hai địa bàn được 

khảo sát đều được tổ chức 2,5 năm một lần (một nhiệm kỳ làm tổ trưởng tổ dân phố) và có cả hai 

hình thức bầu cử là bỏ phiếu kín và dơ tay được tiến hành (phường Bà Triệu có 2 tổ dân phố bầu 

cử qua giơ tay).  Kết quả bầu cở đều được công bố trên loa phóng thanh và sau đó được niêm yết 

trên UBND xã/phường (trường hợp thị trấn Mỹ Lộc). 

Tuy nhiên, nguồn kinh phí cho các cuộc bầu cử trưởng thôn có khác nhau giữa các tỉnh 

và giữa các đơn vị trong cùng tỉnh Nam Định cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng các 

cuộc bầu cử ở Nam Định.  Nguồn kinh phí tài chính cho các cuộc bầu cử ở hai địa bàn được 

khảo sát, giống như ở tỉnh khác, rất khiêm tốn.  Theo phỏng vấn UBND thị trấn Mỹ lộc thì thị 

trấn chi 1.100.000 VND cho một cuộc bầu cử. Chủ yếu số tiền này là để trang trí khánh tiết cho 

địa điểm bầu cử và mùa chè, thuốc trong ngày phục vụ bầu cử. UBND phường Bà Triệu chỉ chi 

500.000 VND cho mua thuốc nước, trang trí địa điểm bầu cử và chuẩn bị phiếu bầu cử. Những 

người tham gia tổ chức bầu cử đều không có bồi dưỡng hay trợ cấp gì thêm.  Việc công bố kết 

quả là đơn gian qua loa phóng thanh hoặc qua niêm yết nên không có kinh phí riêng cho công tác 

này (phường Bà Triệu) còn ở thị trấn Mỹ Lộc thì 100% các tổ dân phố bỏ phiếu kín. 

Sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ giữa UBND phường/xã với các tổ dân phố/các thôn 

cũng là một yếu tốt tích cực giúp Nam Định vơn lên vị trí 14 trong trục nội dung sự tham gia.  

Phường Bà Triệu có cử lãnh đạo UBND phường và đại diện đảng ủy UBND phường xuống dự 
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các cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trong địa bàn.  Phường cũng có hai nhóm tuyên truyền giáo 

dục pháp luật (trong đó có pháp luật về dân chủ cơ sở) đến người dân và có kinh phí 2.000.000 

VND cho hai nhóm này.  Trình độ học vấn của những cán bộ cấp phường tham gia vào quá trình 

bầu cử đều với trưởng ban Mặt trận đều ít nhất có bằng PTTH trong đó có cả cán bộ có bằng 

trung cấp. Đối với tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, không có qui định quá cao về bằng cấp mà chủ 

yếu vào uy tín của họ ở cộng đồng cũng như về tinh thần nhiệt tình trong công tác chung và sẵn 

sàng làm trưởng phó tổ dân phố. 

Có một số yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả thực hiện dân chủ cơ sở ở tỉnh Nam 

Định trong so sánh với tỉnh Hải Dương.  Mặc dù hai tỉnh đều thực hiện tốt công tác này theo các 

hướng dẫn, qui định của Chính phủ nhưng Hải Dương được xếp hạng cao nhất trong trục nội 

dung này có thể là do công tác bầu cử trưởng thôn ở Hải Dương có thêm một số đầu tư nguồn 

lực tài chính nhất định từ ngân sách địa phương cho công tác này. Đồng thời, cấp huyện/thành 

phố có nhiều các hoạt động giám sát hơn đối với công tác bầu cử trưởng thôn/tổ dân phố trong 

khi kết quả nghiên cứu ở Nam Định không chỉ ra được mối liên hệ chặt chẽ giữa cấp tỉnh, cấp 

huyện đới với công tác bầu cử của cấp xã/phường mà chỉ thấy rõ được mối liên hệ giữa cấp xã 

với các tổ dân phố/thôn.  Thứ hai, chức năng giám sát của UB MTTQ trong quá trình bầu cử tổ 

trưởng tổ dân phố ở Nam Định chưa rõ ràng. Thứ ba, dân chủ cở sở được thực hiện ở Nam Định 

có những trường hợp đặc biệt.  Tại thị trấn Mỹ Lộc, khi được hỏi có bao giờ những ứng cử viên 

được UB MTTQ, chi ủy và tổ trưởng/tổ phó và những đại diện của các đoàn thể chính trị - xã hội 

đề cử lại không được dân bầu không thì câu trả lời là có.  Ở đây đã có trường hợp cử tri không 

bầu 2 ứng cử viên được các hội nghị giới thiệu mà dân đã bầu người do chính dân/cử tri tự giới 

thiệu. Tuy nhiên,  sau hội nghị khi hiệp thương thì người được dân bầu đã bị loại ra.  Một trong 

những lý do được nêu trong phỏng vấn là trong hội nghị hiệp thương đó, người được dân bầu đã 

bị xem xét lại và có thể là đã có vi phạm luật đất đai mà dân không biết nên đã đề cử và bầu.  Ở 

đây, đại diện Mặt trận Tổ quốc đã dùng các chỉ tiêu cho một ứng cử viên trưởng thôn xem xét 

các trường hợp dân đề cử và bầu. Ở đây chúng ta cũng có thể thấy sự tham gia của người dân đã 

có giới hạn nhất định.   

Tóm lại, trong trục nội dung sự tham gia của người dân thể hiện qua việc bầu cử trưởng 

thôn/tổ dân phố thì các yếu tố như vai trò giám sát của nhân dân và các tổ chức có trách nhiệm 

giám sát, sự cam kết và cách thứ thực hiện, triển khai DCCS của lãnh đạo cơ sở, và sự phối hợp 
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chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và nguồn lực tài chính là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

đến hiệu quả và chất lượng của sự tham gia của người dân. 

Chương 7: Khuyến nghị chính sách 

Sau đây là một số khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao chất lượng quan trị và hành 

chính công tại tỉnh Nam Định phân theo bốn trục nội dung và những khía cạnh cụ thể của chúng 

(1) Tính minh bạch; (2) cung ứng dịch vụ công; (3) cung ứng thủ tục hành chính; và (4) sự tham 

gia của người dân 

1. Tính minh bạch (qua xác định danh sách hộ nghèo) 

Về chính sách, cần có tiêu chí rõ ràng để phân biệt các hộ nghèo và các hộ ốm đau, hộ có 

người già tránh chồng chéo hộ nghèo với chính sách xã hội cho người già, người có hoàn cảnh 

khó khăn khẩn cấp.  Chính sách XĐGN cần tập trung vào những biện pháp hiệu quả nhất, tránh 

bình quân, dàn trải. 

Về phân cấp chính quyền và gia tăng sự tham gia của các cấp chính quyền và của 

người dân, tăng cường sự tham gia của chính quyền cấp cơ sở (cấp xã, phường) trong việc hoạch 

định, thực thi, giám sát và điều chỉnh các chính sách liên quan đến XĐGN đi đôi với quá trình 

gia tăng sự phân cấp về cả quyết định chính trị và nguồn tài chính cho chính quyền cơ sở (đặc 

biệt là cho cấp xã/phường).  Nâng cao hơn nguồn tài chính cho việc ra soát danh sách hộ nghèo 

và kinh phí cho hoạt động của Ban XĐGN ở cấp xã phường . 

Tăng cường sự tham gia của người dân vào việc cung cấp nguồn thông tin, nguyện vọng 

và các sáng kiến trong XĐGN cho chính quyền cấp xã phường đi đối với việc nâng cao sự phối 

hợp giữa các cấp chính quyền hiệu quả lấy dân làm gốc. 

Đặc biệt chú ý đến việc kiện toàn, nâng cao năng lực và trách nhiệm của ban thanh tra 

nhân dân đối với quá trình đảm bảo sự tham gia của người dân được phản ánh vào các quyết định 

chính sách và điều chỉnh chính sách kịp thời và có các qui định cơ chế hoạt động rõ ràng của ban 

thanh tra nhân dân đảo sự hoạt động hiệu quả của ban này.  

Về nguồn nhân lực cho công tác XĐGN, cần có cán bộ chuyên trách được đào tạo về 

công tác xã hội ở các cấp chính quyền.  Cần có hỗ trợ phụ cấp phù hợp cho các trưởng thôn/tổ 
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trưởng dân phố và nhân viên rà soát danh sách hộ nghèo ở địa phương tham gia làm công tác 

XĐGN. 

Sáng kiến và cam kết của cán bộ các cấp đối với XĐGN đặc biệt quan trọng.  Có cơ chế 

khuyến khích sự tiếp xúc giữa cán bộ chính quyền các cấp với người dân để sáng kiến và nguyện 

vọng của người dân kịp thời đến với cán bộ chuyên trách XĐGN. 

Về qui trình xây dựng danh sách hộ nghèo, danh sách các hộ nghèo trước tiên nên được 

xây dựng từ các cuộc họp cử tri ở thôn/tổ dân phố trước. Sau đó thôn/tổ dân phố làm văn bản gửi 

danh sách lên cấp xã, phường.  Dựa trên danh sách gửi lên này, xã phường cử cán bộ xuống rà 

soát, đo lường các hộ được đề nghị dựa theo chỉ tiêu định lượng của phiếu rà soát hộ nghèo và 

công bố công khai kết quả ra soát và danh sách những hộ do dân đề nghị rơi vào danh sách hộ 

nghèo.  Sau đó, cần họp cử tri ở thôn/tổ dân phố lần hai thông qua những hộ nghèo trong danh 

sách đã được rà soát, cố định danh sách và từ đó gửi danh sách lên chính quyền xã/phường.  

Tăng cường sự giám sát trực tiếp của nhân dân trong quá trình này. 

2. Cung ứng dịch vụ công (y tế và chất lượng bệnh viện tuyến huyện) 

Về chính sách, cần tăng cường giám sát việc thanh quyết toán BHYT giữa các bệnh viện 

cấp huyện/thành phố và cơ quan BHYT đảm bảo giảm bớt thủ tục hành chính trong quá trình 

thanh quyết toán và đảm bảo đúng thời hạn thanh quyết toán cho các bệnh viện. 

Rà soát lại mực trần viện phí cho các bệnh viện cấp huyện trở lên ở các tỉnh khác nhau 

đảm bảo tính công bằng trong chi trả viện phí theo BHYT đối với các bệnh nhân đóng cùng mức 

BHYT như nhau nhưng chữa trị ở những bệnh viện huyện ở các tỉnh khác nhau thì cần được 

hưởng mức thanh toán viện phí ngang nhau tránh tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến do 

muốn hưởng chế độ chữa bệnh tốt hơn ở các bệnh viện trung ương do chi BHYT cao hơn gây 

quá tải ở cấp trung ương.  Thí điểm mức trần viện phí tương đương ở các bệnh viện tuyến huyện 

nhằm giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương. 

Về chính sách tiền lương, đảm bảo tiền lương cho cán bộ y tế phù hợp với để sản xuất 

và tái sản xuất trong sự lưu ý đến tốc độ trượt giá trên thị trường để giảm thiểu hiện tượng bức 

xúc hoặc tham nhũng.  

Thí điểm cơ chế trả lương cao ưu đãi cho các bác sĩ giỏi tuyết trên về làm việc ở tuyến 

dưới nhằm khích lệ họ và đồng thời khuyến khích họ chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với các 
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bác sĩ tuyến dưới, tạo môi trường làm việc và cơ hội học hỏi cho các bác sĩ tuyến dưới.  Đồng 

thời, có phụ cấp thường xuyên và thích hợp thêm cho các bác sĩ về làm việc tại các bệnh viện 

tuyến huyện và xã. 

Về phân cấp trong lĩnh vực y tế, xem xét trao quyền tuyển cán bộ nhân viên y tế về các 

bệnh viện thay vì tập trung ở sở y tế để đảm bảo tuyển đúng dạng bác sĩ, nhân viên y tế cần thiết 

đi đôi với cơ chế giám sát tuyển dụng công bằng và công khai, đúng mục tiêu và đúng kế hoạch 

cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa sở y tế và các bệnh viện. 

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cần đặc biệt chú ý đầu tư trang thiết bị y tế khám chữa 

bệnh hiện đại và bác sĩ có trình độ cho các bệnh viện tuyến huyện đảm bảo đủ máy móc chữa trị 

nhiều bệnh hơn, giảm tỷ lệ chuyển bệnh nhân lên tuyến cao hơn (như lên tuyến tỉnh và trung 

ương) nhằm giảm quá tải. 

Có cơ chế giám sát việc sử dụng trang thiết bị y tế phục vụ bệnh nhân BHYT, tránh 

chuyển đổi sử dụng trang thiết bị này sang cung ứng dịch vụ y tế tự nguyện nhằm hướng tới cung 

ứng dịch vụ y tế tốt hơn những người dân nghèo. 

Về cơ chế giám sát, tiếp tục xây dựng thí điểm nhiều kênh giám sát và cung cấp thông tin 

phản hồi từ phía người dân đối với cán bộ y tế về công tác cung ứng dịch vụ y tế đi đôi với việc 

phổ biến quyền của người có thẻ BHYT và trách nhiệm của cán bộ y tế trong việc cung ứng dịch 

vụ y tế cho người dân. 

Lắp đặt một hệ thống máy camera và các hệ thống giám sát hoạt động chăm sóc và khám 

chữa bệnh trong toàn bộ các hệ thống bệnh viện và các khuôn viên bệnh viện. 

 

3. Thủ tục hành chính (qua cấp giấy phép xây dựng) 

Về văn bản pháp luật và chính sách, rà soát lại văn bản pháp luật các cấp liên quan đến 

cấp phép xây dựng đảm bảo qui định thời gian thụ lý và hoàn thành cấp giấy phép xây dựng hợp 

lý, mang tính khả thi. 

Về vân đề phân cấp chính quyền, cần phân cấp rõ ràng quyền và trách nhiệm cấp phép 

xây dựng, tránh chồng chéo.  Có cơ chế giám sát sự phối hợp giữa các ban ngành trong quá trình 

cấp phép xây dựng đảm bảo đúng thời gian qui định cho từng ban ngành tham gia. 
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Về nguồn nhân lực, nâng cao năng lực chuyên môn cũng như thường xuyên đào tạo tập 

huấn cán bộ cấp phép xây dựng.  Có cơ chế giám sát trách nhiệm và thái độ của của các cán bộ 

cấp phép xây dựng trong mối quan hệ với những người sử dụng thủ tục hành chính này.  Tập 

trung nguồn nhân lực vào các cấp cần giải quyết nhiều thủ tục cấp phép xây dựng.  Cần có ban tư 

vấn cấp phép xây dựng có kiến thức chuyên môn và kiến thức tổng hợp tốt để tư vấn cho các ban 

ngành khi cần. 

Nâng cao việc tuyên truyền xin cấp phép xây dựng cho người dân, đặc biệt là cho người 

dân ở vùng nông thôn và ở các cấp huyện, xã, phường. 

Tiếp tục đầu tư và nâng cao chất lượng của chế độ một cửa tại tất cả các cấp chính quyền. 

4. Sự tham gia (thông qua các cuộc bầu cử tổ trưởng dân phố/trưởng 

thôn) 

Về chế độ, chính sách tiền lương, cần có chế độ tiền lương hoặc phù cấp thích đáng 

khuyến khích được sự tham gia của người dân ứng cử vào ví trị tổ trưởng dân phố và trưởng 

thôn. 

Nâng cao vài trò và tính tích cực chủ động của trưởng thôn và các tổ trưởng dân phố vào 

quá trình cung cấp thông tin, nguyện vọng và những quan tâm của người dân địa phương cho 

chính quyền cấp xã/phường trong quá trình hoạch định, thực thi, giám sát và điều chỉnh chính 

sách cũng như vai trò phổ biến thông tin và các chủ trương, chính sách của các cấp chính quyền 

cho người dân. 

Đặc biệt sáng tạo trong các biện pháp nâng cao tri thức công dân về quyền lợi và nghĩa 

vụ của người dân trong sự tham gia và được quyền tham gia vào quá trình hoạch định, thực thi, 

giám sát, và điều chính chính sách dưới các hình thức khác nhau đi đôi với quá trình công khai 

phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách, kế hoạch, dự án của Đảng và nhà nước tới người 

dân qua nhiều kênh và nhiều nguồn dễ tiếp cận và lâu dài.  Cần có nguồn khinh phí phù hợp đảm 

bảo phổ biến mọi thông tin của chính quyền đến người dân nhằm đảm bảo tốt việc “dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra.” 

Có cơ chế bãi miễn rõ ràng và nâng cao quyền bãi miễn của người dân đối với những cán 

bộ cấp xã/phường và cả trưởng thôn/tổ dân phố chưa hoàn thành được trách nhiệm và nghĩa vụ 
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được giao đi đôi với mở rộng bầu cử  trực tiếp và tăng cường giám sát bầu cử trực tiếp từ phía 

người dân. 

Về qui trình bầu trưởng thôn/tổ dân phố, việc đề cử ứng cử viên cho ví trí trưởng 

thôn/tổ trưởng dân phố bắt đầu từ các cuộc họp cử tri ở thôn/tổ dân phố trước.  Sau đó, danh sách 

mới chuyển lên các hội nghị giữa bí thư chị bộ thôn/tổ dân phố với chính quyền xã và đại diện 

các tổ chức xã hội.  Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong các cuộc hiệp thương có liên 

quan đến danh sách ứng cử viên trưởng thôn/tổ trưởng dân phố. 

Nhìn tổng thể, cần ổn định về địa giới và đơn vị hành chính cũng là một yếu tố quan 

trọng cùng với sự phát triển chung tổng thể của tỉnh Nam Định đến toàn bộ bốn lĩnh vực nêu 

trên.   



51 
 

Danh mục Tài liệu Tham khảo 

Tài liệu tiếng Việt: Các báo cáo của các cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định năm 2012 

Báo cáo của Văn phòng tỉnh ủy Nam Định 

Báo cáo của Ban dân vận tỉnh ủy Nam Định 

Báo cáo của Sở Nội vụ Nam Định  

Báo cáo của Sở Y tế Nam Định 

Báo cáo của Sở Xây dựng Nam Định 

Báo cáo của UBND thành phố Nam Định 

Báo cáo của Thành ủy thành phố Nam Định 

Báo cáo của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Tp. Nam Định 

Báo cáo của Phòng Nội vụ Tp. Nam Định 

Báo cáo của Phòng Y tế Tp. Nam Định 

Báo cáo của Phòng Xây dựng Tp. Nam Định 

Báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

Báo cáo của UBND phường Bà Triệu thuộc Tp. Nam Định 

Báo cáo của UBND huyện Mỹ Lộc 

Báo cáo của Huyện ủy huyện Mỹ 

Báo cáo của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Lộc 

Báo cáo của Phòng Nội vụ huyện Mỹ Lộc 

Báo cáo của Phòng Y tế huyện Mỹ Lộc 

Báo cáo của Phòng Xây dựng huyện Mỹ Lộc 

Báo cáo của Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc 

Báo cáo của UBND thị trấn Mỹ Lộc 

Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2010 

Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương năm 2010 

Tài  liệu tiếng Anh 

Botes, L. & D. van Rensburg (2000) ‘Community participation in development: Nine plagues 

and twelve commandments’. Community Development Journal, 35, 41-58. 

CECODES, VVF and UNDP (2011) The Vietnam Provincial Governance and Public 

Administration Performance Index (PAPI): Measuring Citizens Experiences, Hanoi, 

UNDP and CECODES. 

Duc  - Ngo Huy Duc and Ho Ngoc Minh (2008) Vietnam: The Effect of Grassroots Democratic 

Regulations on Commune Government Performance and its Practical Implications, 



52 
 

EADN Working paper Nr. 35, Hanoi, Ho Chi Minh National Academy of Politics and 

Public Administration.  

Duc Ho Vo (2005) Fiscal Decentralisation in Vietnam: a Preliminary Investigation, unpublished 

paper, Perth: School of Economics and Commerce, The University of Western Australia. 

Fforde, A. (2003) Decentralisation in Vietnam – Working Effectively at Provincial and Local 

Government Level- a Comparative Analysis of Long An and Quang Ngai Provinces. 

Report prepared for the Australian Agency of International Development. Hanoi: Ausaid 

Fritzen, S. (2002) The ‘Foundation of Public Administration’?; Decentralisation and its 

Discontents in Transitional Vietnam, Paper presented to the Asia Conference on 

Governance in Asia, City University of Hong Kong, December 5-7 

Government of Vietnam (2009) Decree additionally providing for land use planning, land 

prices, land  

recovery, compensation, support and resettlement (decree nr. 69/2009), Hanoi. 

Government of Vietnam/National Assembly (2003) Law on Land No. 13-2003-QH11; This Law 

 regulates the administration and use of land. GoVN: Hanoi. 

 

Grindle, M. and M.E. Hildebrand, ‘Building Sustainable Capacity in the Public Sector: What can 

be done?’ Public Administration and Development 15 (1995), pp. 441-463.  

Han, Sun Sheng and Kim Trang Vu (2008) ‘Land Acquisition on Transitional Hanoi, Vietnam’, 

in Urban Studies, 45(5&6), pp. 1097-1117.  

Hyden, G., Court, J. and K. Mease (eds) (2004) Making Sense of Governance: Empirical 

Evidence from sixteen Developing Countries, Boulder, Calorado: Lynne Rienner 

Publishers.  

Japan Development Institute (JDI) (2010), The Study on the Development Plan of the Thakek- 

 Vung Ang Gateway between Lao PDR and Vietnam (The New East-West Corridor for  

 North-Eastern Thailand, Lao PDR, and Vietnam), Study Report. JDI Engineering and  

 Consulting Firms Association,  

Kerkvliet, B.J. and Marr, D.G. (eds) (2004) Beyond Hanoi: Local Government in Vietnam, 

Singapore: Institute of SEA Studies ISEAS, and NIAS, Copenhagen 

Kim, A.M. (2011) Talking Back; The role of Narrative in Vietnam’s Recent Land Compensation  

 Changes’ in: Urban Studies 48(3), pp. 493-508). 



53 
 

Long S. Le (2010) ‘Anger on the Farm: The Displacement of Rural Vietnam’ Global Asia, Vol. 

5, No.  

 1. 

 Lê Du Phong (2007) Thu nhập, đời sống, việc làm của người có đất bị thu hồi để xây 

 dựng khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và các công trình 

 công cộng phục vụ lợi ích quốc gia [Income, living conditions, and occupation of 

 villagers who have lost land due to the building of industrial zones, residential 

 projects, and other published projects]. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. 

Listhaus, C, Adrien, M.H., and Perstinger, M. 1999, Capacity Development: Definitions, Issues 

and Implications for Planning, Monitoring and Evaluation, Universalia Occasional 

Papers, nr.  35; 21 pages.  

Malesky, E. (2004a) ‘Push, Pull and Reinforcing: The Channels of FDI Influence on Provincial 

Governance in Vietnam’, in: Kerkvliet, B.J. and D.G. Marr, (eds) Beyond Hanoi: Local 

Government in Vietnam, Singapore: Institute of SEA Studies ISEAS, and NIAS, 

Copenhagen, pp. 285-331. 

Pham Quang Minh (2004) ‘Caught in the Middle: Local Cadres in Hai Duong Province’, in: 

Kerkvliet, B.J. and D.G. Marr, (eds) Beyond Hanoi: Local Government in Vietnam, 

Singapore: Institute of SEA Studies ISEAS & NIAS Copenhagen, pp. 90-110 

Phuong Nguyen-Hoang and Larry Schroeder (2010) An analysis of Quasi-Decentralised 

Budgeting in  

 Vietnam’, International Journal of Public Administration 33: 698-709. 

Rakodi, C. (1999) A Capital Assets Framework for Analyzing Household Livelihood Strategies: 

Implication for Policy, Development Policy Review 17: 315-342. 

Scott, S. (2003) ‘Gender, Household Headship and Entitlements to Land: New Vulnerabilities in 

Vietnam’s De-collectivization’, in Gender, Technology and Development, 7(2): 233-263. 

Turner, M. and Hulme, M. (1997) ‘Decentralisation within the State: Good Theory but Poor 

Practice?’ in: Governance, Administration and Development, London: McMillan, (pp. 

151-173). 

UNDP-UNCDF-CIDA (2000) Institutionalising Participation: Lessons learnt and Implications 

for Strengthening Vietnam’s National Programs, Hanoi: UNDP. 

Vietnam Government (2005) Vietnam, Managing Public Expenditure for Poverty Reduction and 

Growth, Hanoi: Socialist Republic Vietnam with Like Minded Donor Group. 



54 
 

Vietnam Ministry of Agriculture and Rural Development (2001) An Uphill Voyage: the Village 

Development Budget and Decentralisation inn Phu Tho Province, Northern Vietnam. 

Hanoi: MARD and Vietnam-Sweden Mountain Rural Development Programme. 

Vietnam Ministry of Planning and Investment (2005) Incorporating the Comprehensive Poverty 

Reduction and Growth Strategy (CPRGS) into the local Socio-Economic Development 

Plan, Hanoi: Inter-sectoral Working Group on GPRGS implementation. 

Wescott, C.G. (2003) ‘Hierarchies, Networks, and Local Government in Vietnam’ in: 

International Public Management Review, Vol. 4-2.  

Wit, J. de (2011) Policy Brief on Tracing and Understanding the Welfare, Well-being and 

Livelihood  

Choices of Farmers displaced by Land Recovery’, written for UNDP with the Centre for 

Agricultural Policy CAP of the Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural 

Development (IPSARD), Hanoi: UNDP.  

Wit, Joop de (2007) Decentralization, Local Governance, and Community Participation in 

Vietnam. Research Report on missions in provinces of Vietnam as part of the VASS-ISS 

project Upgrading the Capacity of Local Authorities in Planning and Managing Social – 

Economic Development in Rural Vietnam.’ 

Wit, Joop de, Luong Thu Hien, Ha Viet Hung and research team, Policy Implementation at 

various Levels of Provincial Administration in Vietnam: The case of Land Recovery and 

Resettlement in the Vung Ang Economic Zone, Working Paper as part of the HCMA – 

ISS Project Evidence Based Policy Research Capacity Development  

Word Bank, Denmark Embassy and Embassy of Sweden (2011) Recognising and reducing 

Corruption Risks in Land Management in Vietnam; a Reference Book, Hanoi: National 

Political Publishing House. 

World Bank (2011) Compulsory Land Acquisition and Voluntary Land Conversion in Vietnam; 

the Conceptual Approach, Land Valuation and Grievance Redress Mechanisms. Hanoi: 

The World Bank.  

World Bank (2005) East Asia Decentralises, Washington: IBRD and World Bank  

World Bank (2004) Governance, Vietnam Development report 2005, Hanoi: World Bank, ADB 

and Consultative Group Meeting.  

 

 

 



55 
 

Phụ lục  

Báo cáo Nam Định 

Bảng 1: Tình hình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Nam Định năm 2011. 

TT Chương trình Số lượng 

người/hộ/dự án 

Số tiền chi 

cho XĐGN 

(triệu đồng) 

1 Chương trình Mục tiêu quốc gia 616 dự án 25.376 

2 Vay vốn tín dụng ưu đãi 10.950 hộ 163.872 

3 Cho học sinh, sinh viên vay 5.852 người 198.096 

4 Cấp thẻ BHYT 141.885 68.998 

5 Quĩ vì người nghèo: xây mới  nhà 81 hộ 1.770 

6 QĐ 167 của TTCP hỗ trợ xây mới, sửa 

chữa nhà 

1.717 hộ 12.362,4  

7  Bảo trợ xã hội: hỗ trợ thiên tai và bất 

khả kháng 

250 73,4  

8 Xe lăn, xe lắc 320 người  

9 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo (QĐ 

268/QĐ-TTg) 

 115.000 (11,5 

tỷ) 

10 Giải quyết việc làm 1.420 người  

 Tổng số  1.056.095,6 

(nguồn: Các số liệu trong bảng được lấy từ Báo cáo của phòng Văn Xã thuộc Văn phòng UBND 

tỉnh Nam Định tháng 2 năm 2012) 

 

Bảng 2: Thu và chi ngân sách XĐGN ở huyện Mỹ Lộc 

VND 

 2008 2009 2010 2011 

Tổng số (không 

tính nguồn ngân 

hàng chính sách 

xã hội) 

552.761.500 807.117.700 981.236.800 934.183.500 

Mua thẻ BHYT 542.761.500 797.117.700 971.236.800 924.183.500 

Chi điều tra hộ 

nghèo, cận nghèo 

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 



56 
 

 

 

    

 TW cấp Tỉnh cấp Huyện chi  

Chi hỗ trợ xây 

nhà ở cho người 

nghèo 

558.000.000 111.600.000 132.000.000  

 

 

Bảng 3: Nguồn nhân lực tham gia công tác XĐGN ở tỉnh Nam Định 

 Thành phố Nam 

Định 

Huyện Mỹ Lộc Phường Bà Triệu Thị trấn Mỹ Lộc 

Tổng số cán bộ 

BCĐ XĐGN 

 14 9  

Số người từ 

phòng LĐ-

TBXH 

2 1   

Cấp xã  11 (mỗi xã 1 

công chức VH-

XH kiêm nhiệm 

làm XĐGN 

  

Số năm 

công 

tác của 

cán bộ 

phòng 

LĐ-

TBXH 

>10 

năm 

 1 2  

5- 10  1 2  

<5  2 5  

Trình độ     

Đại học  3 6  

Cao đẳng  1   
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Trung cấp   3  

Số cán bộ tỉnh 

ngoài 

 1 2  

 

Hộp 1: Hệ thống mạng lưới y tế ở tỉnh Nam Định 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 4: Thực trạng đội ngũ bác sĩ toàn tỉnh Nam Định 

Dạng 

cán bộ y 

tế 

Số 

lượng 

Nữ Cao 

đẳng 

Tại 

chức 

Đại 

học 

Thạc sĩ Tiến sĩ CKI CKII 

Bác sĩ 862 185    51 3 315 28 

Dược sĩ 

ĐH 

50 17    2  17  

Dược sĩ 

TC 

340 272        

Y sĩ 462 532        

Điều 

dưỡng 

1393 1127        

NHS 370 370        

KTV 94 57        

Cán bộ 

khác 

567 357 16 86 148     

Kinh 

nghiệm 

làm 

việc 

Dưới 5 

năm 

5-10 10 – 

15 

15 – 

20 

>20 Quê 

không 

ở Nam 

Định 

   

2 chi cục: Chi cục VSATTP và Chi cục Dân số 

KHHGĐ 

8 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh 

6 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh 

1 trường trung cấp y tế 

11 bệnh viện đa khoa huyện, thành phồ 

10 trung tâm y tế huyện, thành phố 

10 trung tâm Dân số KHHGĐ huyện thành phố 

229 trạm y tế xã phường thị trấn. 

1 cơ sở Y tế ngành,  

Y tế cơ quan xí nghiệp,  

Một hệ thống y tế ngoài công lập. 

 
 



58 
 

 777 

(18%) 

865 

(20%) 

865 

(20%) 

928 

(21%) 

922 

(21%) 

17%    

(Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện Chính sách Y tế tỉnh Nam Định, 14/02/2012 của Sở Y tế 

Nam Định) 

 

Bảng 5: Nguồn nhân lực Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và Bệnh viện huyện Mỹ Lộc 

 

Nội dung Bệnh viện Đa khoa Tỉnh NĐ Bệnh viện đa khoa huyện ML 

Tổng CBCNV 591 83 

Hợp đồng đóng BHXH và 

khoán việc 

57  

Bác sĩ 141 16 

Dược sĩ ĐH 9 0 

Dược sĩ TC 16 7 (ĐH 0; Trung học 7) 

Dược tá 1  

Điều dưỡng 291 27 (ĐH 3; CĐ 3; TH 19) 

KTVY 29  

Y sĩ 4 7 

CNKT 17  

Hộ lý 30 4 (ĐH 2; TH 4) 

Nhân viên 15 1 lái xe; 5 bảo vệ 

Công nhân dược 3  

Nhân viên nhà xác 1  

Đại học khác 18 8 

TH và CĐ 14 5 

Y công 2 1 

Số năm công tác   

Dưới 5 năm 136 25 (30%) 

Từ 5 – 10 122 29 (35%) 

Từ 10 đến 15 32 9 (11%) 

Từ 15 – 20 36 5 (6%) 

Trên 20 265 15 (18%) 

Quê không phải ở Nam Định 134 (22,7%) 0% 

Cán bộ làm công tác chuyên 

môn (%) 

92  

Cán bộ quản lý đào tạo phù 

hợp (%) 

50  

Cán bộ có đào tạo chuyên sâu 

(%) 

14,2 (bác sĩ, dược sĩ trên ĐH)  

Nhân viên y tế tham gia đào 

tạo bán thời gian (%) 

10  
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Cán bộ, công nhân viên được 

tập huấn y đức (%) 

100 100 

Số lượng BN tới khám hàng 

ngày 

690 150 lượt 

Số lượt BN tới khám 2010  5.444 lượt 

Số lượt BN tới khám 2010  6.490 lượt  

BS/giường bệnh 0,235 0,2 

(Nguồn: từ báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc 

tháng 2/2012) 

Bảng 6: Cơ sở hạ tầng của bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và bệnh viện đa khoa 

huyện Mỹ Lộc 

Trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định  

Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ 

Lộc 

Nhà xây  5 

Số lượng gường bệnh ở BV 600 (thực kê 700 giường) 80 giường 

Quạt máy ở phòng bệnh  90 

Nhà vệ sinh tự hoại đảm bảo 

vệ sinh 

100% 100% 

  Nước thải đạt tiêu chuẩn 

 

Bảng 7: Cung ứng dịch vụ y tế ở bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và bệnh viện đa khoa 

huyện Mỹ Lộc 

Nội dung thông tin Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Mỹ Lộc 

Tổng số bệnh nhân được chữa năm 

2011 

161.713 (điều trị nội trú 

26.891) 

6.490 

Số lượng bệnh nhân quay trở lại do 

cùng một bệnh trong vòng một 

tháng năm 2011 

Thông tin khó trả lời do có 

nhiều bệnh nhân mắc bệnh 

mãn tính quay lại thường 

xuyên  

Thông tin khó trả lời do 

có nhiều bệnh nhân mắc 

bệnh mãn tính quay lại 

thường xuyên 

Số lượng bệnh nhân chuyển lên 

tuyến cao hơn năm 2011 

10.223 1.350 

(Nguồn: Báo cáo tháng 2/2012 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và Bệnh viện đa khoa 

huyện Mỹ Lộc) 

 

 

 


