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CΧ v nͫ Chính sách vΖ C iͩ cách hành chính và ChΧng tham nhȈng,  

Ch̯̭ng tr³nh Ph§t triΘn Liên Hιp quΧc tͧ i ViΜt Nam (UNDP ViΜt Nam) 

 

NŁm 2012 dҼn֩g nhҼ l¨ mt֥ nŁm ĽԊc bi֓ t cֳ a công tác phòng, ch֝ng tham nhȈng bi֫ sֽ  

quan t©m ĽԊc bi֓ t cֳ a gi֧ i chֵ c l«nh ĽӴo ņӶng, Chính phֳ và Qu֝ c h֥ i Vi t֓ Nam Ľi֝ v i֧ 

nhֻ ng Ľi֡ m i֧ trong c¹ng t§c n¨y. L«nh Ľao cao nhӸt cֳ a ņӶng, qua hai lӺn H i֥ ngh֗  trung 

ҼҺng, Ľ« thaַ nhԀn m֥ t cách thԆng thԂn rԄng tham nhȈng Ľ« tr ֫nên ngày càng nghiêm tr֙ng. 

Ngay sau m֣i h i֥ ngh֗  trung ҼҺng, mt֥ s֝  vi c֓ Ľ« ĽҼc֯ thֽ c hi֓ n. Chính phֳ Ľ« nhanh 

chóng soӴn thӶo v¨ ĽԚ xuӸt nhֻ ng sֹa Ľ֡i, b  ֡sung LuԀt Phòng, ch֝ng tham nhȈng s ֝

55/2005/QH ĽԜ trình Qu֝ c h֥ i biԜu quyԒt thong qua m֥t s֝  sֹ a Ľ֡i vào tháng 11.  Có lԐ thay 

Ľ֡i cŁn bӶn nhӸt Ľ· l¨ LuԀt PCTN (sֹa Ľ֡i) kh¹ng c¸n quy Ľn֗h vԚ Ban ch֕ ĽӴo Trung ҼҺng 

vԚ PCTN. Nhֻ ng n֥ i dung còn lӴi dҼn֩g nhҼ vӾn giֻ  nguyên, và ít có nhֻng bi֓ n pháp giӶm 

thiԜu hay ngŁn chԊn Ľ֥ng cҺ dӾn t֧ i c§c h¨nh vi tham nhȈng. VԀy Ľ©u l¨ nhnֻg thách thֵc 

trong c¹ng t§c PCTN trong nŁm 2013? L¨m thԒ n¨o ĽԜ vҼ֯t qua nhֻ ng thách thֵc Ľ·?  

 

Trong su֝ t bӶy nŁm qua kԜ t  ַkhi có LuԀt PCTN nŁm 2005, LuԀt lu¹n ĽҼc֯ ghi nhԀn có vai 

trò quan tr֙ng và cӺn thiԒt trong vi֓c ĽԚ ra nhֻ ng bi֓ n pháp phòng, ch֝ng tham nhȈng. Song 

trên thֽ c tԒ, LuԀt chҼa c· nhiԚu sֵ c nԊng trong vi֓ c giӶm thiԜu s֝  v  ֱvi c֓ tham nhȈng. NԒu 

nhìn m֥ t cách tích cֽc, LuԀt PCTN là nԚn tӶng t֝ t cho vi֓c ĽӼy mӴnh công khai, minh bӴch 

nhԄm giӶm b֧ t cҺ hi֥ cho tham nhȈng. Tham nhȈng cȈng Ľ« ĽҼc֯ ņӶng và Chính phֳ th aַ 

nhԀn là m֥ t vӸn ĽԚ v aַ mang tính chính tr֗ v aַ Ӷnh hҼn֫g t֧ i sֽ  phát triԜn cֳ a ĽӸt nҼc֧.  

 

Phát hi֓ n tַ  nhiԚu nghiên cֵu Ľ§nh gi§ t³nh h³nh tham nhȈng kh§c nhau
2
 c nֳg c֝  thêm cho 

nhֻ ng nhԀn Ľ֗nh không mӸy tích cֽ c Ľ· l¨ c¸n nhiԚu khiԒm khuyԒt v¨ kh· khŁn trong qu§ 

trình th cֽ hi֓ n LuԀt, ĽԊc bi֓ t là c§c quy Ľn֗h có tính chӸt ngŁn ngaַ và giӶm thiԜu cҺ hi֥ 

tham nhȈng v¨ §p dnֱg nhֻ ng quy trình, thֳ t cֱ x  ֹlĨ c§c h¨nh vi tham nhȈng mt֥ cách 

khách quan, v¹ tҼ. Tham nhȈng hin֓ ĽҼc֯ xem là vӸn ĽԚ mang tính h֓ th n֝g, ph֡  biԒn, là 

thách thֵ c to l֧ n Ľ֝i v i֧ sֽ  t n֟ vong cֳ a chԒ Ľ֥, gây Ӷnh hҼn֫g t֧ i nhֻ ng thành tֽu trong 

phát triԜn con ngҼi֩ và v֗  thԒ qu֝ c gia có mֵc thu nhԀp bԀc trung mà Vi֓t Nam vַ a ĽӴt 

ĽҼ֯c. 

 

NӴn nhân cֳa tham nhȈng l¨ ngҼi֩ d©n b³nh thҼn֩g. Khi m֥ t ngҼi֩ b  ֗ m֝ và các thành viên 

trong gia Ľ³nh buc֥ phӶi ĽҼa hi֝ l  ֥ĽԜ nhԀn ĽҼc֯ d֗ ch vֱ  y tԒ, th³ ngҼi֩ nghèo sԐ l¨ Ľi֝ 

tҼ֯ng phӶi ch֗u Ľֽng nhiԚu nhӸt b i֫ thu nhԀp cֳ a h֙  quá ít ֛i ĽԜ có thԜ c· ĽҼc֯ ĽiԚu ki n֓ 

tiԒp cԀn v֧ i d c֗h vֱ  y tԒ cŁn bӶn. Khi phֱ  huynh h֙ c sinh phӶi óchung chiô vi֧ gi§o vi°n ĽԜ 

con em mình có thԜ lên l֧ p, h֓  lu  ֿc aֳ hi֓ n tҼn֯g Ľ· là h c֙ sinh lӴi h c֙ lӴi hành vi tiêu cֽ c 

Ľ· ngay tӴi l p֧ h֙ c, trҼn֩g h֙ c, và chӸt lҼn֯g giáo dֱc xu֝ ng cӸp nghiêm tr֙ng. Khi m֥ t 

ngҼ֩i phӶi óchӴy ch֙ tô ĽԜ c· ĽҼc֯ vi c֓ làm trong khu vֽc nh¨ nҼc֧, vô hình trung nhֻng 

                                                        
1 Liên h  tác gi : jairo.acuna@undp.org. Trân tr֙ng c§m Һn Patricia Barandun và ņ֣  Thanh HuyԚn (UNDP); James Anderson (Ngân hàng 
ThԒ gi i֧) và Nguy֑ n Th֗  Kim Liên (B  ֥Phát triԜn qu֝ c tԒ Anh) vԚ nhֻ ng bình luԀn và g֯ i ý quý báu cho bài viԒt. Quan ĽiԜm, ý kiԒn nêu 
trong bài viԒt này là cֳ a tác giӶ, và không nhӸt thiԒt phӶn §nh quan ĽiԜm cֳ a UNDP.  
2 Ví d :ֱ B§o c§o Ľ§nh gi§ kԒt quӶ th cֽ hi֓ n LuԀt Phòng, ch֝ng tham nhȈng; B§o c§o Ľ§nh gi§ kԒt quӶ 5 nŁm thcֽ hi֓ n Ngh֗  quyԒt H i֥ ngh֗  

lӺn thֵ  ba Ban ChӸp h¨nh Trung ҼҺng ņӶng khóa X vԚ tŁng cҼn֩g sֽ  l«nh ĽӴo cֳ a ņӶng Ľi֝ v i֧ công tác phòng, ch֝ng tham nhȈng, l«ng 
phí; Báo cáo qu֝c gia Ľ§nh gi§ thcֽ thi C¹ng Ҽc֧ Liên H֯ p qu֝ c vԚ Ch֝ ng tham nhȈng (UNCAC); KԒt luԀn s֝  21-KL/TW/2012 c aֳ H֥ i 

ngh֗  Trung ҼҺng 5 (kh·a XI); v¨ c§c Ľ§nh gi§ kh§c caֳ các nhà tài tr֯ phát triԜn qu֝ c tԒ cho Vi֓ t Nam. 
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ngҼ֩i c· nŁng lֽ c th cֽ sֽ  hoԊc nhֻ ng ngҼi֩ có hoàn cӶnh kh· khŁn hҺn b ֗mӸt Ľi cҺ hi֥ 

vi c֓ l¨m. Khi óchӴyô vic֓, ngҼi֩ ta c· xu hҼn֧g tiԒp tֱ c óchӴy chֵ cô ĽԜ lên các nӸc thang v  ֗

thԒ xã h֥ i cao hҺn, v¨ c©u chuyn֓ ngҼi֩ ĽҼc֯, ngҼi֩ mӸt lӴi tiԒp tֱ c. Khi doanh nghi֓p ĽҼa 

h i֝ l  ֥ĽԜ c· ĽҼc֯ m֥ t h p֯ Ľ֟ng thӺu v֧ i nh¨ nҼc֧ hay quyԚn sֹ  d nֱg ĽӸt, hay giӸy phép 

kinh doanh, thì cӴnh tranh b³nh ĽԆng sԐ b  ֗bóp méo, chӸt lҼn֯g hàng hoá và d֗ch vֱ  giӶm sút 

và giá cӶ tŁng l°n. B°n cӴnh Ľ·, mt֥ khi h֝ i l  ֥tr  ֫th¨nh óchuyn֓ thҼn֩g ngày ֫  huy֓ nô v¨ 

m t֥ phӺn ótӸt yԒuô trong mi֝ quan h֓  v i֧ gi i֧ chֵ c, thì niԚm tin và lòng tin cֳa ngҼi֩ dân 

trong xã h֥i Ľi֝ v i֧ khu vֽ c nh¨ nҼc֧ sԐ không còn.  

 

Tham nhȈng c¸n din֑ ra ֫  nhֻ ng giao d֗ch l֧ n. ņ· l¨ khi nhóm doanh nghi֓p có quyԚn l cֽ 

can thi֓ p sâu vào chính sách và quyԒt Ľn֗h cֳ a nh¨ nҼc֧ ĽԜ tr cֱ l i֯, khi các khoӶn tín dֱ ng 

c aֳ nh¨ nҼc֧ ĽҼc֯ cӸp cho nhóm doanh nghi֓p Ľ· kh¹ng c· cҺ chԒ bӶo ĽӶm h֯ p lý mà ch֕ 

d aֽ vào quan h֓, khi giӸy phép và các dֽ án xây d nֽg ĽҼc֯ trao cho nhֻng nhà thӺu b֛  giá 

cao nhӸt nhҼng chӸt lҼn֯g k׃ thuԀt công trình kém nhӸt, khi các dֽ  án hӴ tӺng ĽҼc֯ trao cho 

nhֻ ng ĽҺn v ֗trúng thӺu qua nhֻng thҼҺng lҼn֯g ngӺm, và khi các nhóm l֯i ích gây Ӷnh 

hҼ֫ng t֧ i các nhà hoӴch Ľn֗h chính sách song c֝ tình che giӸu nhֻ ng mâu thuӾn vԚ l i֯ ích 

trong quá trình vԀn Ľ֥ng chính sách cֳa h֙ . ThԀt kh· Ľn֗h lҼn֯g nhֻ ng h֓  quӶ Ľ·, song nh³n 

chung chúng dӾn t֧ i gia tŁng bӸt b³nh ĽԆng, giӶm thiԜu cҺ hi֥ phát triԜn c aֳ ngҼ֩i d©n v¨ ĽӸt 

nҼ֧c, làm suy giӶm chӸt lҼn֯g ĽӺu tҼ c¹ng v¨ g©y Ӷnh hҼn֫g tiêu cֽ c t i֧ triԜn v֙ ng tŁng 

trҼn֫g chung. 

 

ņԜ giӶm thiԜu tham nhȈng, c· lԐ m t֥ s֝  thách thֵc Ľ« ĽҼc֯ nhԀn dӴng song cӺn ĽҼc֯ giӶi 

quyԒt  ֫cӶ cӸp ch²nh s§ch vǫ m¹ v¨ trong thcֽ ti n֑ thֽ c thi chính sách. Bài viԒt n¨y ĽԚ cԀp 

ĽԒn nhֻ ng thách thֵc Ľ· v¨ ĽҼa ra mt֥ s֝  khuyԒn ngh֗ ch²nh s§ch. NŁm 2013 c· thԜ mang 

lӴi nhiԚu cҺ hi֥ cho vi c֓ th  ֹnghi֓ m nhֻ ng cách làm m֧i.   

 

Nâng cao hi֓ u quӶ và quyԒt tâm ch n֝g tham nhȈng 
 

Thách thֵc ĽӺu tiên liên quan t֧i hi u֓ quӶ và quyԒt tâm ch֝ ng tham nhȈng trong khu vcֽ 

công. Nh nֻg phát hi֓n tַ  Ch֕  s֝  Hi u֓ quӶ QuӶn tr֗  và Hành chính công cӸp t֕ nh ֫  Vi t֓ Nam 

(PAPI) cho thӸy (xem biԜu Ľ֟ 1) ngҼ֩i dân phӺn l n֧ cho rԄng h֙  phӶi ĽҼa hi֝ l  ֥ĽԜ nhԀn 

ĽҼ֯c d֗ ch vֱ  y tԒ t t֝ hҺn (31%), ĽԜ c· ĽҼc֯ vi c֓ làm trong khu vֽc nh¨ nҼc֧ (29%), ĽԜ làm 

xong thֳ  t cֱ h¨nh ch²nh li°n quan ĽԒn chֵ ng nhԀn quyԚn sֹ  d nֱg ĽӸt (21%), ĽԜ con em mình 

ĽҼ֯c gi§o vi°n quan t©m hҺn (17%) v¨ ĽԜ c· ĽҼc֯ giӸy phép xây dֽng (16%).  

 

PAPI cȈng Ľ« lҼn֯g ho§ chi ph² kh¹ng ch²nh m¨ ngҼi֩ d©n Ľ« phӶi chi thֽ c tԒ, và theo kԒt 

quӶ PAPI nŁm 2011, trung bình m֣i h c֙ kȢ, phֱ  huynh h֙ c sinh tiԜu h֙ c phӶi chi trung bình 

khoӶng 2,6 tri֓u Ľ֟ng cho các khoӶn không chính thֵc; m t֥ lӺn khám, chֻa b֓ nh ֫  b n֓h vi֓ n 

tuyԒn huy֓ n/quԀn cȈng ti°u tn֝ hԒt trung bình khoӶng 1,3 tri֓u Ľ֟ng; m֣ i m t֥ h  ֥xin cӸp Ľ֡i, 

cӸp m֧ i giӸy chֵ ng nhԀn quyԚn sֹ  d nֱg ĽӸt cȈng phӶi óchung chiô trung b³nh khoӶng 800 

ng¨n Ľn֟g m֧ i hoàn tӸt ĽҼc֯ thֳ  t cֱ. V i֧ m cֵ thu nhԀp bԀc trung còn thӸp nhҼ c aֳ Vi t֓ 

Nam, nҺi m¨ lҼҺng ti֝ thiԜu ch֕  nh֕nh hҺn 1 triu֓ Ľ֟ng/tháng, thì nhֻ ng con s֝ Ľ֗nh lҼ֯ng 

vԚ tiԚn óchung chiô Ľ· l¨ rӸt Ľ§ng kԜ và là gánh nԊng l֧ n Ľ֝i v i֧ nhóm dân nghèo.  

 

NhiԚu qu֝ c gia Ľ« vҼt֯ qua thách thֵc này bԄng cách tìm ra nhֻng bi֓ n ph§p ĽԜ biԒn nhֻ ng 

khoӶn chi không chính thֵc thành nhֻng khoӶn chi chính thֵc và tìm cách h֯p pháp hoá 

chúng.  
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Hình 1. Tham nhȈng v¨ hi֝ l  ֥trong khu v cֽ công (2011) 

 
Ngu֟ n: Ch֕ s֝  Hi u֓ quӶ quӶn tr֗  và hành chính công cӸp t֕nh (PAPI) 2011: ņo lҼn֩g tַ  kinh nghi֓ m thֽ c ti n֑ 

c aֳ ngҼi֩ dân. Hà N֥ i, Vi t֓ Nam. Có tӴi www.papi.vn.  

 

N  ֣l cֽ cֳ a Chính phֳ trong tuyên truyԚn, ph֡  biԒn LuԀt PCTN dҼn֩g nhҼ ĽҼc֯ ĽԚn Ľ§p 

phӺn nào, thԜ hi n֓ qua s֝ ngҼ֩i biԒt ĽԒn LuԀt tҼҺng Ľi֝ cao. Trong hai nŁm 2010 v¨ 2011, 

theo kԒt quӶ khӶo sát PAPI, tính trung bình có khoӶng gӺn 50% s֝  ngҼ֩i dân cho biԒt h  ֙biԒt 

ĽԒn LuԀt PCTN. S֝  ngҼ֩i dân biԒt ĽԒn LuԀt không ch֕ cho thӸy m cֵ Ľ֥ tuyên truyԚn, ph֡  

biԒn pháp luԀt vԚ PCTN mà còn cho thӸy ngҼi֩ d©n cȈng thԜ hi n֓ quan ĽiԜm mӴnh mԐ hҺn 

Ľ֝i v i֧ vӸn ĽԚ tham nhȈng khi h ֙biԒt ĽԒn LuԀt. ņi֝ v i֧ nh nֻg ngҼi֩ Ľ« biԒt ĽԒn LuԀt 

PCTN, 43% tin rԄng chính quyԚn các t֕nh/thành ph֝ ñnghi°m t¼cò trong c¹ng t§c PCTN, 

song t֕ l  ֓ngҼ֩i dân cho biԒt chính quyԚn t֕ nh/thành ph֝ c aֳ h֙  ñchҼa nghi°m t¼cò cȈng c¸n 

khá cao ֫ m cֵ 30%. ņi֝ v i֧ nh nֻg ngҼi֩ chҼa biԒt ĽԒn LuԀt PCTN, s֝  ngҼ֩i dân cho biԒt 

chính quyԚn t֕ nh/thành ph֝ ñnghi°m t¼cò l¨ 27%, v¨ ñchҼa nghi°m t¼cò l¨ 18%, thӸp hҺn so 

v i֧ nh·m ngҼi֩ dân biԒt ĽԒn LuԀt PCTN. BiԜu Ľ֟ 2 cho thӸy s֝  ngҼ֩i cho biԒt h  ֙ñkh¹ng 

biԒtò ĽԒn LuԀt PCTN cȈng thӸp hҺn. ņiԚu này cho thӸy vi c֓ ngҼi֩ dân ĽҼ֯c th¹ng tin ĽӺy Ľֳ 

vԚ LuԀt PCTN là cӺn thiԒt b i֫ Ľ©y l¨ ngun֟ dҼ luԀn hҼn֧g chính quyԚn Ľ֗a phҼҺng ti֧ quyԒt 

tâm mӴnh mԐ hҺn v¨ n ֣l cֽ to l֧ n hҺn trong ch֝ ng tham nhȈng. 
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Hình 2. M cֵ Ľ֥ nghiêm túc cֳ a chính quyԚn Ľ֗a phҼҺng trong phòng, ch֝ng tham nhȈng 

 
Ngu֟ n: Ch֕  s֝  Hi u֓ quӶ quӶn tr֗  và hành chính công cӸp t֕nh (PAPI) 2011: ņo lҼn֩g tַ  kinh nghi֓ m thֽ c ti n֑ 

c aֳ ngҼi֩ dân. Hà N֥ i, Vi t֓ Nam. Có tӴi www.papi.vn. 
 

Khi phân tích kԒt quӶ khӶo s§t PAPI s©u hҺn, c· thԜ thӸy rԄng nhֻng nh·m d©n cҼ kh§c nhau 

có nhֻ ng trӶi nghi֓ m v¨ mong Ľi֯ khác nhau vԚ quyԒt tâm ch֝ng tham nhȈng caֳ chính 

quyԚn Ľ֗a phҼҺng. Nh³n chung, nhnֻg ngҼi֩ l¨ ņӶng viên và nhֻng ngҼi֩ c· tr³nh Ľ ֥h c֙ 

vӸn tַ  cӸp II tr  ֫lên cho biԒt h  ֙ít gԊp phӶi c§c h¨nh vi tham nhȈng hҺn. Nh·m nhnֻg ngҼi֩ 

l n֧ tu֡ i tin rԄng chính quyԚn Ľ֗a phҼҺng c· quyԒt t©m cao, kh§ tr§i ngҼc֯ v i֧ quan ĽiԜm cֳ a 

nhóm nhֻng ngҼi֩ trԎ tu i֡ hҺn. Nh·m ngҼi֩ là nֻ  dҼ֩ng nhҼ không mӸy lӴc quan khi ĽҼc֯ 

h i֛ vi c֓ tìm kiԒm vi c֓ làm trong khu vֽc công dֽa tr°n nŁng lcֽ thֽ c sֽ  cȈng nhҼ vԚ quyԒt 

tâm ch֝ng tham nhȈng caֳ chính quyԚn Ľ֗a phҼҺng.  

 

TŁng cҼn֩g công khai, minh bӴch và trách nhi֓ m giӶi trình  

 

Nhóm thách thֵc thֵ  hai nԄm ֫  ch֣  còn nhiԚu hӴn chԒ trong công khai, minh bӴch và trách 

nhi֓ m giӶi trình trong hoӴt Ľn֥g cȈng nhҼ hiu֓ quӶ hoӴt Ľn֥g cֳ a khu vֽc c¹ng. ņiԚu này 

cȈng g©y hӴn chԒ Ľ֝i v i֧ hi u֓ quӶ c aֳ công tác phòng, ch֝ng tham nhȈng.
3
 Theo kԒt quӶ 

khӶo s§t PAPI, dҼn֩g nhҼ c· nhiԚu cách hiԜu và th cֽ hi֓ n c§c quy Ľn֗h cֳ a pháp luԀt vԚ 

PCTN khác nhau giֻa trung ҼҺng v¨ Ľa֗ phҼҺng. KhӶo sát PAPI cho thӸy gi aֻ các t֕nh, 

thành ph֝ có khoӶng cách vԚ m cֵ Ľ֥ công khai, minh bӴch, vԚ trách nhi֓ m giӶi trình v֧ i 

ngҼ֩i dân và vԚ hi u֓ quӶ công tác phòng, ch֝ng tham nhȈng. ChԆng hӴn, vԚ công khai minh 

bӴch, Bà R֗a-VȈng T¨u ĽӴt ĽiԜm s֝  cao hҺn 24% so vi֧ ĽiԜm s֝  c aֳ t֕nh ĽӴt ĽiԜm trung v֗ 

(Kh§nh H¸a) v¨ 54% cao hҺn so vi֧ t n֕h ĽӴt ĽiԜm thӸp nhӸt là Trà Vinh. VԚ trách nhi֓m giӶi 

trình v֧ i ngҼi֩ dân, t֕nh QuӶng Tr֗  ĽӴt ĽiԜm cao nhӸt, cao hҺn ti֧ 26% so v֧i ĽiԜm s֝  trung 

v  ֗c aֳ t֕nh ņԂk LԂk, v¨ 47% cao hҺn so vi֧ t n֕h ĽӴt ĽiԜm thӸp nhӸt là An Giang. VԚ kiԜm 

so§t tham nhȈng, tn֕h Long An ĽӴt ĽiԜm cao nhӸt, c§ch ĽiԜm cֳ a t֕ nh trung v֗ là 18% và cách 

ĽiԜm thӸp nhӸt cֳ a t֕ nh Cao BԄng t֧ i 47% (xem hình 3).  

 

Nh nֻg ĽiԜm s֝  n¨y ĽҼc֯ t֡ ng h֯ p tַ  các ch֕ s֝  thành phӺn vԚ nhiԚu vӸn ĽԚ c  ֱthԜ liên quan 

t i֧ công khai, minh bӴch, trách nhi֓m giӶi trình và kiԜm soát tham nhȈng. LӸy ví dֱ  vԚ công 

khai, minh bӴch, có t֧ i 56,8% s֝  ngҼ֩i d©n ĽҼc֯ h֛ i  ֫Bà R֗a-VȈng T¨u cho biԒt h  ֙không 

ĽҼ֯c thông tin vԚ quy hoӴch, kԒ hoӴch sֹ  d nֱg ĽӸt  ֫Ľ֗a phҼҺng, v¨ t ֕l  ֓này ֫  Trà Vinh là 

                                                        
3 Xem CECODES, BDN, TCMT và UNDP (2012). Ch֕  s֝  Hi u֓ quӶ quӶn tr֗  và hành chính công cӸp t֕ nh (PAPI) 2011: ņo lҼn֩g t  ַkinh 

nghi֓ m thֽ c ti n֑ cֳ a ngҼi֩ dân. Hà N֥ i, Vi t֓ Nam. Có tӴi www.papi.vn.  
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96,5%. VԚ trách nhi֓m giӶi trình v֧ i ngҼi֩ dân, có t֧ i 55,7% s֝  ngҼ֩i ĽҼc֯ h֛ i  ֫QuӶng Tr֗  

Ľ« tham gia Ľ·ng g·p Ĩ kiԒn hoԊc gֹ i kiԒn ngh֗ t i֧ các cӸp chính quyԚn Ľ֗a phҼҺng, và t֕  l  ֓

này ֫  An Giang ch֕ là 14,1%. VԚ kiԜm so§t tham nhȈng, c· ti֧ 68,2% s֝  ngҼ֩i ĽҼc֯ h֛ i  ֫

t n֕h Long An cho biԒt không có hi֓n tҼn֯g cán b֥ sֹ  d nֱg công qu׃ cho mֱc Ľ²ch ri°ng, 

trong khi Ľ· t ֕l  ֓này ֫  Cao BԄng là 47,1%.  

 
Hình 3. KhoӶng c§ch ĽiԜm s֝   ֫lǫnh vcֽ kiԜm so§t tham nhȈng giaֻ các t֕nh/thành ph  ֝(PAPI 

2011) 

 
 

Sֽ  mӸt c©n Ľi֝ trong hi֓ u quӶ quӶn tr֗   ֫Ľ֗a phҼҺng cho thӸy cӺn ĽӼy mӴnh hҺn naֻ công tác 

th cֽ thi pháp luԀt ĽԜ ĽӶm bӶo tính tuân thֳ và hi֓ u l cֽ cֳ a c§c quy Ľn֗h cֳ a pháp luԀt. M t֥ 

câu h֛ i cӺn ĽҼc֯ ĽԊt ra l¨ ĽiԚu gì khiԒn m֥ t s֝  Ľ֗a phҼҺng ĽҼc֯ ngҼi֩ dân Ľ§nh gi§ cao hҺn 

so v֧ i c§c Ľa֗ phҼҺng kh§c trong c¹ng t§c ph¸ng, chn֝g tham nhȈng trong khi tӸt cӶ c§c Ľa֗ 

phҼҺng ĽԚu hoӴt Ľn֥g dֽ a trên m֥ t khuôn kh֡  pháp lý chung? 

 

Báo cáo Tham nhȈng tρ góc nhìn cνa ng̯γi dân, doanh nghiΜp và cán bί, công chοc, viên 

chοc do Thanh tra Chính phֳ và Ngân hàng ThԒ gi i֧ th cֽ hi֓ n, v֧ i sֽ  h  ֣tr  ֯c aֳ B֥  Phát 

triԜn qu֝ c tԒ Anh qu֝ c (DfID) v¨ ChҼҺng tr³nh Ph§t triԜn Liên H֯ p qu֝ c (UNDP) tӴi Vi t֓ 

Nam
4
 cȈng cho thӸy sֽ  cӺn thiԒt phӶi tŁng cҼn֩g triԜn khai thֽ c hi֓ n nhֻ ng công tác Ľang 

Ľem lӴi kԒt quӶ tích cֽ c và giӶm thiԜu nhֻ ng hoӴt Ľn֥g không mӸy kԒt quӶ. Nhֻ ng g³ Ľ« l¨m 

ĽҼ֯c Ľ· l¨ Ľi֡ m i֧ chính sách và thֽc hi֓ n nhֻ ng hoӴt Ľn֥g nhԄm tŁng cҼn֩g công khai, 

minh bӴch ֫  cӶ phҼҺng din֓ chính sách và cӶi cách thֳ  t cֱ hành chính ֫ các cӸp, Ľn֟g th֩ i 

tŁng cҼn֩g t²nh Ľc֥ lԀp cֳ a c§c cҺ quan chn֝g tham nhȈng v¨ ĽiԚu tra các t֥i phӴm tham 

nhȈng. MԊt khác, b§o c§o cȈng ĽԚ xuӸt cӺn sֹ a Ľ֡i h  ֓th n֝g kê khai, công khai tài sӶn và thu 

nhԀp. ņ©y l¨ nhnֻg bi֓ n pháp hԒt sֵ c cӺn thiԒt trong b֝ i cӶnh tham nhȈng Ľ« Łn s©u v¨o h ֓

th n֝g v¨ do Ľ· th§ch thcֵ l n֧ là tìm ra các giӶi ph§p ĽԜ tŁng cҼn֩g hi֓ u l cֽ cֳ a h֓  th n֝g 

th cֽ thi pháp luԀt và thֽ c hi֓ n Ľ֟ng b֥  nhiԚu bi֓ n ph§p Ľi֡ m i֧. VӸn ĽԚ cŁn bӶn là không 

làm lӴi nh nֻg vi֓ c kh¹ng Ľem lӴi kԒt quӶ, Ľn֟g th i֩ ĽҼa v¨o triԜn khai nhֻ ng bi֓ n pháp m֧i 

nhԄm ĽӴt ĽҼc֯ kԒt quӶ t t֝ hҺn.  

                                                        
4 Thanh tra Chính phֳ và Ngân hàng ThԒ gi i֧ (2012). Tham nhȈng t ַgóc nhìn cֳa ngҼi֩ dân, doanh nghi֓p và cán b֥, công chֵc, viên 
chֵ c. KԒt quӶ khӶo sát xã h֥i h c֙. (Sách tham khӶo). V i֧ sֽ  tham gia h֣ tr  ֯c aֳ UKAid, UNDP và T&C Consulting. Nhà XuӸt bӶn Chính 

tr  ֗Qu֝ c gia, Hà N֥ i. 
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