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Citizens assess provincial governance, administration 

UN Communications What’s Making News, 03/05/2012 

A nationwide survey called the Provincial Governance and Public Administration 

Performance Index 2011 reported the responses of more than 13,600 citizens and 

found that 31 per cent believed a bribe was a prerequisite to adequate medical care. 

They reported paying between VND5 million (US$240) and VND30 million ($1,440) 

in medical bribes each year. Twenty-nine per cent said that bribes were necessary to 

secure a job in the public sector; 21 per cent said they were crucial when applying 

for land use rights; and 17 per cent said that they were important in order for their 

children to receive better treatment in school.  

The report also revealed that eight out of every 10 citizens were unaware of land use 

plans in their localities. A third of those polled said they had been evicted from their 

land, but only 9 per cent said they had received compe nsation close to the market 

value. Last year's figure was even lower than the finding of the report, which 

revealed that 17 per cent had received compensation close to market price. Citizens 

in central provinces including Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Da 

Nang and Quang Nam seemed relatively satisfied with the quality of public services. 

However, residents in northern mountainous provinces, the Central Highlands, the 

south central region and the southern provinces were dissatisfied with their public 

services.  

With regard to citizens' participation in democratic processes at the grassroots level, 

northern Son La Province earned the highest score and southern provinces Binh 

Thuan and Tay Ninh were rated lowest. Ha Noi and HCM City were found to be good 

at informing residents about policies including social welfare, laws, and the State 

budget, while Can Tho, Da Nang and Hai Phong were at the bottom of the group. In 

general, Quang Binh, Ba Ria-Vung Tau and Long An were the three top-performing 

provinces in terms of governance and public administration. At the other end of the 

scale, Ninh Thuan, Dien Bien and Quang Ngai scored relatively low. United Nations 

Resident Co-ordinator Pratibha Mehta said that the PAPI was a key policy tool to 

monitor the performance of government institutions and the delivery of basic public 

services from the perspective of its users and beneficiaries. 

More than ranking provinces and pointing fingers at weak performers, PAPI 

complemented and supported the implementation of Viet Nam's public administration 

reforms, she said, adding that it provided space for citizens to raise their voices and 

for authorities to learn about their preferences, frustrations and recommendations. 

 

Source: Nhan Dan - People's Daily http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandan-

online/homepage/society/current/public-officials-performance-announced-1.346431; Thong Tan Xa 

Viet Nam/Viet Nam Plus http://en.vietnamplus.vn/Home/Public-officials-performance-

announced/20125/25881.vnplus; Nguoi Lao Dong - Labourer 

http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandan-online/homepage/society/current/public-officials-performance-announced-1.346431
http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandan-online/homepage/society/current/public-officials-performance-announced-1.346431
http://en.vietnamplus.vn/Home/Public-officials-performance-announced/20125/25881.vnplus
http://en.vietnamplus.vn/Home/Public-officials-performance-announced/20125/25881.vnplus


http://nld.com.vn/20120503110510918p0c1002/phan-dong-nguoi-dan-khong-biet-thong-tin-ve-dat-

dai.htm; To quoc – The Motherland http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/1/thoi-su/107224/nguoi-dan-

khong-nam-duoc-quy-hoach-dat-dai.aspx; Government’s Website 

http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Cong-bo-khao-sat-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-

tinh/20125/136884.vgp; Viet Nam Net http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/70808/dat-dai---tham-do--voi-

dn--khong-the--tham-gai--cho-dan.html; Viet Nam News p1&2, Phap Luat Viet Nam p3 - Viet Nam 

Law; Lao Dong p1&7 – Labour; Thoi Bao Tai Chinh Viet Nam p2 - Viet Nam Financial Times; Thoi 

Bao Kinh Te Viet Nam p4 - Viet Nam Economic Times; Ha Noi Moi p7 - New Ha Noi; Dat Viet p4 - 

Viet Land; Sai Gon Giai Phong  p1- Sai Gon Liberation; Dai Doan Ket p12 - Great Unity; Phap Luat 

Thanh Pho Ho Chi Minh  p2 - Ho Chi Minh City Law; Lao Dong Thu Do p2 - Capital Labour ; Thanh 

Nien p3 - Young People; Kinh Te Viet Nam & The Gioi p3 - Viet Nam & The World Economy 

 

VTV1 Coverage of PAPI Launch 

Good Morning VTV1 News Programme, 04 May 2012 

 

Source: http://media.vtv.vn/Media/Index 

http://nld.com.vn/20120503110510918p0c1002/phan-dong-nguoi-dan-khong-biet-thong-tin-ve-dat-dai.htm
http://nld.com.vn/20120503110510918p0c1002/phan-dong-nguoi-dan-khong-biet-thong-tin-ve-dat-dai.htm
http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/1/thoi-su/107224/nguoi-dan-khong-nam-duoc-quy-hoach-dat-dai.aspx
http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/1/thoi-su/107224/nguoi-dan-khong-nam-duoc-quy-hoach-dat-dai.aspx
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Cong-bo-khao-sat-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh/20125/136884.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Cong-bo-khao-sat-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh/20125/136884.vgp
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/70808/dat-dai---tham-do--voi-dn--khong-the--tham-gai--cho-dan.html
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/70808/dat-dai---tham-do--voi-dn--khong-the--tham-gai--cho-dan.html
http://media.vtv.vn/Media/Index


VTV4 Coverage of PAPI: Citizens’ Experience with Governance and 
Public Administration Performance 

VTV4, May 6, 2012 

VTV4 screened Jairo’s interview on both their VNese and English programs. Here is the link 

to the Vietnamese one. 

http://vtv4.vn/chuong-trinh-video/xa-hoi/phong-van-ong-jairo-acuna-alfaro--co-van-chinh-

sach-chuong-trinh-phat-trien-lien-hop-quoc-3937.html 

 Also see the interview in English on the reporter’s youtube page: 

http://www.youtube.com/watch?v=NCLQ84Zme2I&feature=youtu.be http://www.youtube.co

m/watch?v=X6OQdWsA4LI&feature=youtu.be 

 
 
Loại bỏ dần tham nhũng ngay từ hoạch định chính sách 

Nhân Dân Online, Cập nhật lúc 19:20, Thứ tư, 02/05/2012 (GMT+7) 

 
 
Long An là tỉnh mà người dân khá hài lòng về hành chính công   ( Ảnh: longan.gov ) 

NDĐT - Ngày mai (3-5), sẽ công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2011. Đây là lần thứ hai, PAPI được sử dụng 

để tìm hiểu hiệu quả quản lý hành chính ở Việt Nam qua cảm nhận của người 

dân. Theo ông Jairro Acuna Alfaro - cố vấn chính sách và cải cách hành chính 

của Chương trình phát triển của Liên Hiệp quốc (UNDP), có thể coi đây là cuộc 

khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam đến nay về quản trị công và hành 

chính công. 

 
Đa số người dân hài lòng 

Cuộc khảo sát năm 2011 lấy ý kiến người dân về hiệu quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh trên phạm vi 63 tỉnh thành với 13.600 người dân. 

Kết quả, người dân khá lạc quan về điều kiện kinh tế và tỷ lệ người dân hiểu biết về 
dân chủ cơ sở cao hơn so với năm 2010. Tỷ lệ người dân biết về luật phòng chống 

https://mail.vn.undp.org/owa/redir.aspx?C=65f2c1332cfd44ecad68e6aa0d9ea0c3&URL=http%3a%2f%2fvtv4.vn%2fchuong-trinh-video%2fxa-hoi%2fphong-van-ong-jairo-acuna-alfaro--co-van-chinh-sach-chuong-trinh-phat-trien-lien-hop-quoc-3937.html
https://mail.vn.undp.org/owa/redir.aspx?C=65f2c1332cfd44ecad68e6aa0d9ea0c3&URL=http%3a%2f%2fvtv4.vn%2fchuong-trinh-video%2fxa-hoi%2fphong-van-ong-jairo-acuna-alfaro--co-van-chinh-sach-chuong-trinh-phat-trien-lien-hop-quoc-3937.html
https://mail.vn.undp.org/owa/redir.aspx?C=65f2c1332cfd44ecad68e6aa0d9ea0c3&URL=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dNCLQ84Zme2I%26feature%3dyoutu.be
https://mail.vn.undp.org/owa/redir.aspx?C=65f2c1332cfd44ecad68e6aa0d9ea0c3&URL=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dX6OQdWsA4LI%26feature%3dyoutu.be
https://mail.vn.undp.org/owa/redir.aspx?C=65f2c1332cfd44ecad68e6aa0d9ea0c3&URL=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dX6OQdWsA4LI%26feature%3dyoutu.be


tham nhũng cao hơn, khoảng trên dưới 50% mặc dù họ không nắm rõ về chi tiết, cụ 
thể nhiều điều khoản. 

Rất nhiều người được hỏi cho hay họ không biết gì về quy hoạch của phường xã 
nơi họ sinh sống và tỷ lệ này còn thấp hơn so với năm 2010. 

Ông Đặng Ngọc Dinh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng 
đồng thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (CECODES) cho biết: 
Đây là lần đầu tiên PAPI được điều tra rộng rãi trong phạm vi cả nước và được 
người dân hưởng ứng tích cực. Nhìn chung các câu trả lời của người dân đều đánh 
giá tương đối đúng thực trạng nền hành chính công tại địa phương. 

Trong số 63 tỉnh thành tham gia khảo sát, Long An là tỉnh đạt tỷ lệ cao về mức độ 
hài lòng của người dân ở cả sáu lĩnh vực khảo sát. Hai địa phương luôn ở nhóm 
dưới là Trà Vinh và Hà Giang. 

Cuộc khảo sát lần này cũng tập trung vào một số nội dung như: tính công khai, minh 
bạch về quy hoạch sử dụng đất, ngân sách xã phường, danh sách hộ nghèo. Bốn 
thủ tục hành chính gồm: bộ phận một cửa, chứng thực, xác nhận, quyền sử dụng 
đất, giấy phép xây dựng nhằm đánh giá mức độ cung ứng dịch vụ của địa phương 
và mức độ hài lòng của người dân. 

Về vấn đề thủ tục hành chính, đối với các thủ tục đơn giản như: khai sinh, khai tử, 
kết hôn…. có đến 90% người dân hài lòng. Tuy nhiên vấn đề thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai vẫn là vấn đề nóng. Qua kết quả khảo sát, Hải Phòng là địa 
phương mà người dân đánh giá thấp về vấn đề kiểm soát tài nguyên, đặc biệt trong 
lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó Hưng Yên cũng là tỉnh có chỉ số thấp trong lĩnh vực 
này. 

Điều đặc biệt là vấn đề lót tay, phong bì ở các bệnh viện tuyến quận huyện còn cao 
như kết quả khảo sát năm 2010. 

Địa phương chưa mặn mà với kết quả từ PAPI 

Theo ông Dinh, tỷ lệ khảo sát lấy ý kiến của người dân tại các tỉnh thành cho thấy, 
nạn tham nhũng vặt đã và đang trở thành phổ biến. Rõ ràng đây là vấn đề xã hội. 
“Nguyên nhân của vấn đề này là do hệ thống chính sách, quản lý còn lỏng lẻo. Muốn 
chữa căn bệnh này, phải chữa dần chứ không thể thanh lọc tham nhũng trong một 
sớm một chiều nhưng nhất thiết, người làm chính sách phải tìm ra giải pháp hữu 
hiệu ngăn ngừa, loại bỏ dần tham nhũng ra khỏi cộng đồng.”, ông Dinh nói. 

Mục đích của cuộc khảo sát theo chỉ số PAPI là nhằm tìm ra những điểm còn yếu 
kém trong quản trị hành chính công của mỗi tỉnh đế giúp họ nhìn nhận lại và giải 
quyết vấn đề. 

Kết quả khảo sát năm 2010 và năm 2011 không cách xa nhau là mấy, tỷ lệ tiêu cực 
trong lĩnh vực đất đai hay tham nhũng vẫn không mấy thay đổi. Vấn đề chính là cách 
nhìn nhận của chính các địa phương được khảo sát, đánh giá. 

Ông Jairo thừa nhận, “Đúng là điều mà chúng tôi mong muốn nhận được không 
nhiều. Không có nhiều địa phương mặn mà với kết quả này, thậm chí là lờ đi, coi 
như không biết. Tuy nhiên có một số tỉnh thành như Hà Tĩnh đã chủ động mời nhóm 
nghiên cứu đến để chia sẻ nhằm giúp tỉnh tìm ra điểm mạnh, điểm yếu liên quan đến 
chỉ số PAPI. Và Hà Tĩnh trong năm 2011 vẫn là tỉnh xếp thứ hạng cao về mức độ hài 
lòng của người dân. Kon Tum cũng là một ví dụ. Là tỉnh nằm nhóm cuối bảng trong 



cuộc khảo sát năm 2010, chính Tỉnh ủy Kon Tum đã ra chỉ thị yêu cầu UBND tỉnh và 
Sở Nội vụ tìm hiểu về sự không hài lòng của người dân cũng như tìm ra giải pháp 
để cải thiện tình hình qua các chỉ số khảo sát của PAPI, từ đó, Kon Tum đã xây 
dựng một đề án cụ thể để thực hiện. 

http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/su-kien/lo-i-b-d-n-

tham-nh-ng-ngay-t-ho-ch-nh-chinh-sach-1.346228 

 

Công bố kết quả khảo sát về hiệu quả quản trị và hành chính công 
cấp tỉnh 

Tuyên Giáo, 20:46' 3/5/2012 

(TCTG) - Theo kết quả của cuộc khảo sát 
trên phạm vi toàn quốc được công bố ngày 
03/05/2012, các tỉnh Quảng Trị, Bà Rịa – 
Vũng Tàu và Long An được người dân 
đánh giá thực hiện quản trị và hành chính 
tốt nhất. Trong đó tỉnh Long An ở đồng 
bằng sông Cửu Long là tỉnh duy nhất đứng 
đầu trong cả sáu lĩnh vực được khảo sát. 
Trong khi đó, các tỉnh Ninh Thuận, Điện 
Biên và Quảng Ngãi đứng cuối trong cả 
nước với điểm tổng hợp thấp nhất.  
 
  

Thông tin trên được Trung tâm Nghiên cứu 
phát triển và Hỗ trợ cộng đồng và Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội công bố sáng nay 3/5, tại Hà Nội. 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là kết quả khảo sát hơn 
13.640 người trên toàn quốc để trực tiếp đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính 
công của các cấp chính quyền địa phương dựa trên trải nghiệm của các cá nhân và 
hộ gia đình. Bên cạnh đó, nghiên cứu PAPI cũng cung cấp nhiều thông tin liên quan 
đến đời sống của người dân, như đất đai, y tế và giáo dục. 

Theo PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh, thành viên chính trong nhóm nghiên cứu PAPI và là 
giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES): “Triết 
lý của nghiên cứu PAPI là nhìn từ góc độ người dân là “khách hàng” sử dụng dịch vụ 
của nền hành chính công, có đủ khả năng thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả 
quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền nơi họ sinh sống”. 

Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc 
(UNDP) tại Việt Nam cho biết nghiên cứu PAPI là một công cụ khách quan và sắc 
bén để theo dõi việc thực hiện hành chính công và cung cấp dịch vụ công. “Chỉ số 
PAPI giúp các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cũng như cộng đồng phát triển 
quốc tế hiểu được tâm tư, nguyện vọng, trải nghiệm của người dân, từ đó đưa ra các 

 

Lễ công bố kết quả khảo sát sáng 
3/5 tại Hà Nội. Ảnh: VT 

http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/su-kien/lo-i-b-d-n-tham-nh-ng-ngay-t-ho-ch-nh-chinh-sach-1.346228
http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/su-kien/lo-i-b-d-n-tham-nh-ng-ngay-t-ho-ch-nh-chinh-sach-1.346228


giải pháp cụ thể nhằm giảm bớt tham nhũng, cải thiện hiệu quả và hiệu lực của công 
tác quản trị công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với bộ máy hành 
chính công”. 

Chỉ số PAPI là tập hợp của nhiều dữ liệu phân tích định lượng về sáu lĩnh vực trong 
quản trị và hành chính công bao gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công 
khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong 
khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. 

Trong lĩnh vực đất đai, theo chỉ số PAPI, có đến 80% người được hỏi cho biết họ 
không nắm được về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của địa phương. Thủ tục 
và dịch vụ hành chính liên quan đến chứng nhận quyền sử dụng đất là nội dung mà 
người dân còn phàn nàn nhiều trong số bốn loại thủ tục hành chính công qua khảo 
sát PAPI năm 2010 và 2011. Kết quả khảo sát PAPI năm 2011 cũng cho thấy, trong 
số những người được hỏi chỉ có 9% số người bị thu hồi đất cho biết giá đền bù họ 
được nhận được xấp xỉ với giá thị trường. Tỉ lệ này giảm so với con số 17% theo kết 
quả của PAPI 2010. 

Về vấn đề tham nhũng trong khu vực công, 31% người được hỏi cho rằng đưa hối lộ 
là cần thiết khi khám chữa bệnh; 29% cho rằng điều này là cần thiết trong khi đi xin 
việc trong khu vực nhà nước; 21% cho biết cần “lót tay” khi đi xin giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 17% cho biết cần phải hối lộ để con em họ được quan tâm 
hơn./. 

Tuấn Đạt 

http://www.tuyengiao.vn/Home/khoagiao/2012/5/41021.aspx 

 

 
Kiểm soát hối lộ trong hành chính công còn chưa đạt hiệu quả cao 

QĐND - Thứ Năm, 03/05/2012, 18:32 (GMT+7) 

QĐND Online - Ngày 3-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam 

(UNDP) đã công bố kết quả cuộc điều tra cảm nhận của người dân về nền hành 

chính công hay còn gọi là chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở 

Việt Nam (PAPI). 

Chương trình do UB TƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát 

triển và Hỗ trợ cộng đồng, Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và UNDP 

thực hiện trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc của Việt Nam. Gần 13.700 

người dân được hỏi bằng một bộ câu hỏi xoay quanh 6 nội dung lớn, bao gồm: 

“Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”; “Công khai, minh bạch”; “Trách nhiệm giải 

trình với người dân”; “Kiểm soát tham nhũng”; “Thủ tục hành chính công” và “Cung 

ứng dịch vụ công”. 

http://www.tuyengiao.vn/Home/khoagiao/2012/5/41021.aspx


 

Công bố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp 

tỉnh ở Việt Nam 2011 

Kết quả khảo sát chỉ ra, kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công chưa 

hiệu quả vì “hiện tượng hối lộ khá phổ biến”. Không có địa phương nào trong số các 

tỉnh, thành phố được khảo sát là không có hiện tượng “tham nhũng vặt” và hầu hết 

người dân khi phải làm “những thủ tục bắt buộc phải làm trong đời” đều phải hối lộ 

cán bộ. 

Đặc biệt, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đang gây nhiều khó khăn cho 

người dân, đặc biệt là những đối tượng trình độ hiểu biết thấp. Cứ 8 người trong số 

10 người được hỏi cho biết, họ không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của xã, phường. Trên toàn quốc có 21% người trả lời cho biết đã hối lộ để làm 

xong thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng đất là cần thiết. Chỉ có 12,86% số hộ gia 

đình bị mất đất cho biết giá đền bù gần với giá thị trường. Hải Phòng là địa phương 

mà người dân đánh giá thấp về vấn đề kiểm soát tài nguyên, đặc biệt trong lĩnh vực 

đất đai. Để có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân nơi đây phải 

chi tiền "lót tay" ở ngưỡng 9,8 triệu đồng. Ngược lại, ở Hà Giang người dân hầu như 

không phải mất thêm tiền cho thủ tục này. Điều đặc biệt nữa là vấn nạn phong bì ở 

các bệnh viện tuyến quận huyện còn cao. 

Cũng theo kết quả khảo sát, Bình Dương, Cà Mau, Bình Định, Đồng Tháp, Sóc 

Trăng, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc nhóm đạt điểm cao nhất về kiểm soát 

tham nhũng. Đà Nẵng nằm trong nhóm thành phố trực thuộc TƯ đạt điểm cao nhất 

về thủ tục hành chính công. Hà Nội đạt điểm khá ở các nội dung “Tham gia của 

người dân ở cấp cơ sở”, “Công khai, minh bạch”, và “Cung ứng dịch vụ công”.  

Ông Jairro Acuna Alfaro, Cố vấn chính sách và cải cách hành chính của UNDP cho 

rằng, việc tỉnh này có điểm cao, tỉnh kia có điểm thấp không quan trọng, hy vọng 

những con số vừa công bố giúp các địa phương biết điểm yếu, điểm mạnh của tỉnh 

mình và điều chỉnh, phục vụ người dân tốt hơn. Mỗi khi người dân đến với chính 

quyền địa phương, họ phải có tâm thế như một khách hàng, để được phục vụ và 

chính những cán bộ công chức phải là những người phục vụ họ. Trên thực tế, hiệu 



quả hoạt động của cơ quan công quyền không nằm ở cam kết, lời hứa, những văn 

bản hay bộ máy hoạt động mà người dân chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng - liệu 

người dân đã thực sự là khách hàng, để được hưởng thụ những dịch vụ công mà 

thực tế họ đã phải bỏ tiền ra để chi trả. 

Qua nghiên cứu này, các địa phương sẽ có cơ hội học hỏi lẫn nhau từ những chỉ số 

tích cực, như: Phú Thọ được người dân cho là có ít “tham nhũng vặt” trong khu vực 

công, nhưng kiểm soát “tham nhũng vặt” lại chưa cao; TP Hồ Chí Minh được dân 

đánh giá cao về thông tin thủ tục rõ ràng, công khai về chi phí, thời gian cũng như 

thái độ của cán bộ công chức, nhưng lại mất điểm ở việc giấy tờ quá nhiều. Khi xét 

tổng thể các tiêu chí, TP Hồ Chí Minh có điểm trung bình cao nhất, nhưng về sự 

tham gia của người dân, họ có thể phải học tập Hải Dương... 

Hương Trịnh 

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/187107/print/Default.aspx 

 

 
Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở 
Việt Nam năm 2011 

Tạp chí Đảng Cộng Sản, 15:2' 4/5/2012 

TCCSĐT - Sáng ngày 3-5-2012, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và 
Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Tạp chí Mặt trận thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương 
trình Phát triển Liệp hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, đã phối hợp tổ chức Lễ 
công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 
(PAPI) năm 2011. 
 
 
 
 

  

 Lễ công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/187107/print/Default.aspx


công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2011 

 
PAPI - chỉ số phản ánh trải nghiệm và cảm nhận của người dân 

Khi đất nước đạt đến trình độ phát triển cao hơn thì người dân cũng đòi hỏi các cấp 
chính quyền nâng cao chất lượng dịch vụ công. Ngoài yêu cầu về tăng số lượng hay 
diện bao phủ của các loại hình dịch vụ, người dân cũng đòi hỏi chất lượng dịch vụ 
tốt hơn, kỳ vọng của người dân cũng cao hơn. Chỉ số PAPI (Public Administration 
Performance Index) là công cụ chính sách nhằm đo lường và theo dõi mức độ hiệu 
quả công tác quản trị, điều hành của hệ thống hành chính nhà nước (bao gồm cả 
cung ứng dịch vụ công) dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân khi tiếp 
xúc, giao dịch với cơ quan chính quyền các cấp. 

Là công cụ theo dõi hiệu quả hoạt động, PAPI góp phần cải thiện hiệu quả quản trị 
và hành chính công qua việc cung cấp thêm một cách nhìn, một cách tiếp cận - từ 
cảm nhận thực tiễn của người dân. Với ý nghĩa đó, PAPI cung cấp thông tin về 
những vấn đề “dân biết”, là phương tiện hỗ trợ việc thảo luận và thẩm định các giải 
pháp nhằm tạo điều kiện để “dân bàn”, đồng thời đánh giá hiệu quả thực tế của các 
cấp chính quyền thông qua việc tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền hạn 
“dân kiểm tra”. Theo ông Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc CECODES, thành viên chính 
trong nhóm nghiên cứu PAPI, “triết lý của nghiên cứu PAPI là nhìn từ góc độ người 
dân là “khách hàng” sử dụng dịch vụ của nền hành chính công, có đủ khả năng thực 
hiện giám sát và đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công của các cấp chính 
quyền nơi họ sinh sống”. 

PAPI 2011 nghiên cứu, khảo sát 6 lĩnh vực nội dung lớn (còn gọi là 6 trục nội dung 
với 22 nội dung thành phần và 92 chỉ số thành phần) có mối quan hệ tương hỗ liên 
quan đến quản trị và hành chính công ở cấp tỉnh, bao gồm: (1) Tham gia của người 
dân ở cấp cơ sở; (2) Công khai, minh bạch; (3) Trách nhiệm giải trình với người 
dân; (4) Kiểm soát tham nhũng; (5) Thủ tục hành chính công; và (6), Cung ứng dịch 
vụ công. Với hơn 13.640 người dân tại 63 tỉnh/thành được lựa chọn ngẫu nhiên và 
phỏng vấn trực tiếp, PAPI 2011 là kết quả của cuộc khảo sát toàn quốc có quy mô 
lớn, có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay, về chủ đề quản trị và hành chính công. 
Số lượng mẫu rất lớn trải khắp trên toàn quốc đánh dấu bước ngoặt lớn của nghiên 
cứu PAPI trong nỗ lực hỗ trợ tích cực cho quy trình hoạch định chính sách dựa trên 
dữ liệu thực chứng. 

Kết quả nghiên cứu PAPI 2011 

Để xác định những tỉnh/thành phố có mức độ hiệu quả cao từ đó tìm kiếm những 
điển hình tốt nhằm mục đích nhân rộng điển hình, PAPI đã phân nhóm các 
tỉnh/thành phố theo 4 nhóm hiệu quả (sử dụng thang điểm từ 6 - 60 điểm) dựa 
trên điểm số chung của mỗi tỉnh/thành phố. 

- Phát hiện nghiên cứu quan trọng đầu tiên đó là các tỉnh/thành phố có thể thuộc vào 
nhóm có điểm số cao nhất ở một số trục nội dung, song cũng có thể thuộc vào nhóm 
có điểm số thấp nhất ở các trục nội dung còn lại. Thành phố Hà Nội đạt điểm khá ở 
các nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “Công khai, minh bạch” và 
“Cung ứng dịch vụ công”, song đạt điểm trung bình thấp ở nội dung “Kiểm soát tham 
nhũng”. Thành phố Hồ Chí Minh đạt điểm cao ở các nội dung “Công khai, minh 
bạch”, “Kiểm soát tham nhũng” và “Cung ứng dịch vụ công”, song lại rơi vào nhóm 
trung bình thấp ở trục nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” và “Thủ tục 



hành chính công”. Long An là địa phương duy nhất trên cả nước thuộc nhóm 
tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất ở cả 6 nội dung. 

- Kết quả cụ thể phân theo 4 nhóm hiệu quả: 

Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm cao nhất với điểm số từ 37,381 đến 40,319 
gồm: Quảng Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Quảng Trị,  Hà Tĩnh,  Sơn La,  Nam 
Định, Lạng Sơn,  Bình Định,  Hòa Bình, Tiền Giang, Thanh Hóa, Hải Dương, thành 
phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội và Đồng Tháp. 

Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm trung bình cao với điểm số từ 36,144 đến 
37,217 gồm: Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thái Bình, Bình Dương,  
Bắc Kạn, Bình Phước, Gia Lai, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Nam, Hà 
Nam, Đồng Nai,  Phú Thọ, Yên Bái và Đắk Nông. 

- Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm trung bình thấp với điểm số từ 35,003  
đến 36,098 gồm: Bắc Ninh, Kon Tum, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Tuyên 
Quang, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lào Cai, Cà Mau, Thừa Thiên - Huế, 
thành phố Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Sóc Trăng và Lâm Đồng. 

- Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm thấp nhất với số điểm từ 32,599 đến 
34,995 gồm: Ninh Thuận, Điện Biên, Quảng Ngãi, Hậu Giang, Hưng Yên, Lai Châu, 
Bạc Liêu, Ninh Bình, Bình Thuận, An Giang, Phú Yên, Cao Bằng, Tây Ninh, Hà 
Giang và Trà Vinh. 

Tuy công cụ thu thập dữ liệu PAPI trong thời gian đầu vẫn mang tính thử nghiệm, 
song các phát hiện trong nghiên cứu PAPI đã và đang được nhiều cơ quan, địa 
phương sử dụng để theo dõi, đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công. Bộ Nội 
vụ - cơ quan chủ trì thực hiện cải cách hành chính cũng đang xem xét sử dụng PAPI 
làm công cụ mang tính tham khảo và bổ sung cho bộ chỉ số theo dõi, đánh giá công 
tác cải cách hành chính (PAR Index) ở Trung ương và địa phương. Việc so sánh 
mức độ hiệu quả của các tỉnh/thành phố, dù mang tính tham khảo, nhưng cũng góp 
phần tạo thêm động lực cho các địa phương thúc đẩy hơn nữa hiệu quả quản trị và 
hành chính công ở địa phương./. 

Địa bàn khảo sát: 

Năm 2009: thí điểm tại 3 tỉnh: Phú Thọ, Đà Nẵng và Đồng Tháp 
Năm 2010: triển khai tại 30 tỉnh/ thành phố trên toàn quốc 
Năm 2011: triển khai tại 63 tỉnh/ thành phố 

Thanh Thúy 

 
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Thoi_su_chinh_tri/2012/15896/Cong-bo-Chi-

so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong.aspx 
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Công bố chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 3/5/2012 

(ĐCSVN) – Ngày 3/5, tại Hà Nội, Ban Dân nguyện (Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) phối hợp 

với Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng cùng các cơ quan có liên quan 

công bố chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 

2011.   

  
Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh vừa được công bố sáng nay 

PAPI được xây dựng từ kết quả của cuộc khảo sát trên phạm vi cả nước, với 13.642 
người dân tham gia trả lời phỏng vấn, đề cập 6 nội dung lớn, bao gồm: “Tham gia 
của người dân ở cấp cơ sở”; “Công khai, minh bạch”; “Trách nhiệm giải trình với 
người dân”; “Kiểm soát tham nhũng”; “Thủ tục hành chính công” và “Cung ứng dịch 
vụ công”. 

Trong đó, đáng quan tâm là những chia sẻ liên quan đến các vấn đề về quản lý đất 
đai, kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực công, cơ chế giải trình với người dân…Cụ 
thể, 17% số người dân được hỏi cho biết họ không có cơ hội để đóng góp ý kiến 
vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã/ phường; trong khi 2/5 người đóng 
góp ý kiến cho biết đề xuất của họ đã được tiếp thu. 

Liên quan đến thủ tục và dịch vụ hành chính trong việc cấp giấy chứng nhân quyền 
sử dung đất, đa số người dân không những chưa hài lòng với dịch vụ và quy trình 
thủ tục mà còn phàn nàn nhiều về thái độ làm việc của công chức.  
 
Trong lĩnh vực y tế và giáo dục công lập, kết quả khảo sát cho thấy hành vi nhũng 
nhiễu dường như xảy ra thường xuyên ở bệnh viện tuyến quận/huyện của tỉnh 
Quảng Ngãi, khi có đến 100% số người dân được hỏi cho biết hoặc trực tiếp hoặc 

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30179&cn_id=520708


đưa người thân đi khám chữa bệnh, họ phải đưa thêm tiền ngoài quy định cho y, 
bác sỹ. Tỷ lệ này ở tỉnh Đắk Nông là thấp nhất với 19.83%. Về số tiền đã phải chi 
ngoài quy định cho y, bác sỹ, con số trung vị cấp tỉnh được người dân cho biết thông 
qua khảo sát có giá trị lớn nhất là 29.2 triệu đồng ở Cà Mau và thấp nhất ở mức 5 
nghìn đồng ở tỉnh Điện Biên… 

Theo kết quả được công bố, thành phố Hà Nội nằm trong nhóm các tỉnh, thành có 
điểm số về hiệu quả quản trị và hành chính công cao nhất./. 
  

Chỉ số tổng hợp PAPI, sử dụng thang điểm từ 6-60 điểm 

• Nhóm các tỉnh/ thành đạt điểm cao nhất với điểm số từ 37.381 đến 40.319 gồm: 
Quảng Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Sơn La, Nam Định, 
Lạng Sơn, Bình Định, Hòa Bình, Tiền Giang, Thanh Hóa, Hải Dương, TP. Đà Nẵng, 
TP. Hà Nội và Đồng Tháp. 

• Nhóm các tỉnh/ thành đạt điểm thấp nhất với số điểm từ 32.599 đến 34.995 gồm: 
Ninh Thuận, Điện Biên, Quảng Ngãi, Hậu Giang, Hưng Yên, Lai Châu, Bạc Liêu, 
Ninh Bình, Bình Thuận, An Giang, Ph Yên, Cao Bằng, Tây Ninh, Hà Giang và Trà 
Vnh.  
 

Các từ khóa theo tin: 

Kim Thanh 

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30179&cn_id
=520708 

 

Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 
2011: “Lót tay” đã trở thành chuyện thường ngày?  

Đại đoàn kết (04/05/2012) 

Hôm qua (3-5), Chương trình phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với 
UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng 
(thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) công bố Chỉ số hiệu 
quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2011. 
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Vấn đề chi phí lót tay, phong bì trong giao dịch vẫn còn cao 
Ảnh: TL 
 
Long An dẫn đầu, Trà Vinh, Hà Giang cuối bảng 
 
Khác với năm trước PAPI chỉ áp dụng thí điểm ở 30 tỉnh thành, năm 2011 cuộc 
khảo sát lấy ý kiến người dân về PAPI được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh thành 
với 13.600 người dân. Qua khảo sát chung cho thấy, người dân khá lạc quan về 
điều kiện kinh tế và tỷ lệ người dân biết về pháp luật dân chủ cơ sở cao hơn so với 
năm 2010. Tỷ lệ người dân biết về Luật Phòng chống tham nhũng cao hơn, khoảng 
trên dưới 50% mặc dù họ không nắm rõ về chi tiết, cụ thể nhiều điều khoản. Tuy 
nhiên, rất nhiều người được hỏi cho hay họ không biết gì về quy hoạch của phường 
xã nơi họ sinh sống và tỷ lệ này còn thấp hơn so với năm 2010. 
 
Ông Đặng Ngọc Dinh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng 
đồng (CECODES) cho biết: Đây là lần đầu tiên PAPI được điều tra rộng rãi trong 
phạm vi cả nước và đón nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Nhìn 
chung các câu trả lời của người dân đều đánh giá tương đối đúng thực trạng nền 
hành chính công tại địa phương. 
 
Theo kết quả khảo sát, trong số 63 tỉnh thành tham gia cuộc khảo sát, Long An là 
tỉnh đạt tỷ lệ cao về mức độ hài lòng của người dân ở cả 6 lĩnh vực khảo sát. Trong 
khi đó, hai địa phương luôn ở nhóm cuối bảng là Trà Vinh và Hà Giang. Theo nhóm 
khảo sát, PAPI chia thành 4 nhóm khác nhau, trong đó các tỉnh miền Trung luôn 
đứng đầu bảng về mức độ hài lòng của người dân về nền hành chính. Còn đối với 
các tỉnh miền núi địa phương xa xôi, "điểm số” thường thấp hơn bởi điều kiện cơ sở 
hạ tầng cũng như dân trí không bằng các địa phương khác. Đáng chú ý là không 
phải các địa phương "giàu có” thì PAPI cao. Chẳng hạn các địa phương như TP Hồ 
Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng chỉ đứng ở mức khá hoặc trung bình khá trong bảng 
xếp hạng. 
 
Tham nhũng vặt vẫn nan giải 
 
Về vấn đề thủ tục hành chính (TTHC) đối với các thủ tục đơn giản như khai sinh, 
khai tư, kết hôn... có đến 90% người dân hài lòng. Tuy nhiên vấn đề TTHC trong 
lĩnh vực đất đai vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Qua kết quả khảo sát, Hải Phòng là 
địa phương mà người dân đánh giá thấp về vấn đề kiểm soát tài nguyên, đặc biệt 
trong lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó Hưng Yên cũng là tỉnh có chỉ số thấp về vấn đề 
này. 
 
Vấn đề chi phí lót tay, phong bì ở các bệnh viện tuyến quận huyện còn cao như kết 
quả khảo sát năm 2010, tuy nhiên nó được cụ thể hóa hơn bằng con số. Theo đó, 
mức lót tay trung bình là khoảng 1,2 triệu đồng/ người/1học kỳ. Thói quen đưa 
phong bì khi xin việc vào cơ quan nhà nước cũng cao với 28% người được hỏi 
thừa nhận đây là việc làm cần thiết. Tỷ lệ này trong ngành giáo dục cũng không 
phải là nhỏ. Chính những con số được cụ thể hóa này khiến nhiều người đặt ra câu 
hỏi là nếu một gia đình vừa làm thủ tục xin giấy phép xây dựng hay thủ tục liên 
quan đến đất đai, lại vừa xin học cho con và có người nhà bị ốm thì những chi phí 
lót tay mà họ phải chi trả sẽ là bao nhiêu? Trên thực tế, với nhiều người việc đưa 
phong bì cảm ơn là chuyện bình thường nên cũng chẳng nhớ rõ con số cụ thể cho 



mỗi lần đưa. 
 
Theo ông Dinh, tỷ lệ khảo sát lấy ý kiến của người dân tại các tỉnh thành cho thấy, 
nạn tham nhũng vặt đã và đang trở thành phổ biến ở tất cả các địa phương. Rõ 
ràng đây là vấn đề xã hội. Theo ông Dinh có một thực trạng đáng buồn đó là mỗi 
người dân đang chấp nhận nạn tham nhũng vặt như một thứ dịch bệnh và họ trở 
nên lãnh đạm với nó. Nguyên nhân của vấn đề này là do hệ thống chính sách, quản 
lý còn lỏng lẻo. Muốn chữa căn bệnh này, phải chữa dần, không thể thanh lọc tham 
nhũng trong một sớm một chiều. Nhưng nhất thiết, người làm chính sách phải tìm 
ra giải pháp hữu hiệu ngăn ngừa, loại bỏ dần tham nhũng ra khỏi cộng đồng. 
 
Nói về mục đích của cuộc khảo sát, ông Jairo Acuna Alfaro - cố vấn chính sách và 
cải cách hành chính của UNDP cho rằng. Vấn đề chính là cách nhìn nhận của 
chính các địa phương được khảo sát, đánh giá để tìm ra cách quản trị hữu hiệu 
nhất đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân tại chính địa phương mình. 
 
L.Bình 

http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1427&chitiet=49721&Style=1 
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Petty graft pervades society  

Viet Nam News, 10/05/2012, p. 4 

  



Citizens assess provincial governance, administration 

Viet Nam News, 04/05/2012, pp. 1 & 2 

  



 



Public Officials’ Performance Announced 

Thong Tan Xa Viet Nam/Viet Nam Plus, 03/05/2012 

 

 

http://en.vietnamplus.vn/Home/Public-officials-performance-

announced/20125/25881.vnplus 
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Public Officials’ Performance Announced 

People’s Daily, 03/04/2012 
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Land Management is the worst performing area 

The Sai Gon Times Daily, 03?05/2012, p. 3  



Corruption quantified 

The Sai Gon Times, 03/05/2012, p. 43  

 



People not clearly understand land planning  

The Motherland, 03/05/2012 

 

http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/1/thoi-su/107224/nguoi-dan-khong-nam-

duoc-quy-hoach-dat-dai.aspx    
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Most people do not have any land information  

Labourer of HCM City, 03/05/2012 

 

http://nld.com.vn/20120503110510918p0c1002/phan-dong-nguoi-dan-khong-biet-thong-tin-

ve-dat-dai.htm
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PAPI  survey announced  

Government’s Website, 03/05/2012 

 

 

http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Cong-bo-khao-sat-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-

cong-cap-tinh/20125/136884.vgp 
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PAPI index announced: 80 percent of people not know land 

planning  

Labour, 04/05/2012, pp. 1 & 7 

 

 



Land: “Red carpet” for enterprises, not “flax carpet” for citizens 

VietNamNet, 03/05/2012   
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PAPI 2011 announced: Land procedure most complained 

Viet Nam Law, 04/05/2012, p. 3  

 

 

  

 

 



Long An leads PAPI efficiency  

Viet Nam Financial Times, 04/05/2012, p. 2 

 



PAPI efficiency: HCM City’s PAPI index decreases  

Viet Nam Economic Times, 04/05/2012, p. 4 

 

 

 



PAPI index announced: Many “doors” for odd corruption  

New Ha Noi, 04/05/2012, p. 7 



Going to hospital, applying for jobs: “Bribery be necessary”  

Viet Land, 04/05/2012, p. 4 

 



Provincial PAPI index announced  

Sai Gon Liberation, 04/05/2012, p. 1 

 

 

  

 

 



2011 PAPI index announced: “Bribery” becomes popular issue 

Great Unity, 04/05/2012, p. 12    

 



Nearly 20 percent of people knows land planning and usage plan 

Ho Chi Minh City Law, 04/05/2012 

 



Most people do not not know land planning  

Capital Labour, 04/05/2012 

 

 

  

 

  

 

 



Odd corruption becomes popular issue  

Young People, 04/05/2012  

  



Provincial PAPI index announced  

Viet Nam & The World Economy, 04/05/2012  

 

 

“Hiện tượng hối lộ khá phổ biến” 



Kinh Tế & Đô Thị, Cập nhật lúc: 04/05/2012-15:17:18 

 
 
Họp báo công bố kết quả cuộc khảo sát về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 
tỉnh. 
 
KTĐT - Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công chưa hiệu quả vì 
“hiện tượng hối lộ khá phổ biến”. Không có địa phương nào trong số các tỉnh, 
thành phố được khảo sát là không có hiện tượng “tham nhũng vặt”, hầu hết 
người dân khi phải làm “những thủ tục bắt buộc phải làm trong đời” đều phải 
hối lộ cán bộ. 
Trên đây là một trong nhiều kết quả được Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ 
trợ cộng đồng đã phối hợp với Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc nêu ra ngày 3/5, tại Hà Nội, trong cuộc 
họp báo công bố kết quả cuộc khảo sát về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 
tỉnh . 
 
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là kết quả khảo sát hơn 
13.640 người trên toàn quốc trong 2 năm 2010, 2011 để trực tiếp đánh giá hiệu quả 
quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền địa phương trên 6 lĩnh vực: 
tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với 
người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và 
cung ứng dịch vụ công. 
 
Bên cạnh đó, chỉ số PAPI cũng cung cấp nhiều thông tin liên quan đến đời sống của 
người dân, như đất đai, y tế và giáo dục. 
 
Kết quả khảo sát chỉ ra, kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công chưa 
hiệu quả vì “hiện tượng hối lộ khá phổ biến”. Không có địa phương nào trong số các 
tỉnh, thành phố được khảo sát là không có hiện tượng “tham nhũng vặt” và hầu hết 
người dân khi phải làm “những thủ tục bắt buộc phải làm trong đời” đều phải hối lộ 
cán bộ. 
 
Đặc biệt, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đang gây nhiều khó khăn cho 
người dân, đặc biệt là những đối tượng trình độ hiểu biết thấp. Cứ 8 người trong số 
10 người được hỏi cho biết, họ không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất của xã, phường. Thủ tục và dịch vụ hành chính liên quan đến chứng nhận quyền 
sử dụng đất là nội dung mà người dân còn phàn nàn nhiều trong số 4 loại thủ tục và 
hành chính công được khảo sát. Trên toàn quốc có 21% người trả lời cho biết đã hối 
lộ để làm xong thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng đất là cần thiết. Chỉ có 12,86% 



số hộ gia đình bị mất đất cho biết giá đền bù gần với giá thị trường. 
 
Về vấn đề tham nhũng trong khu vực công, 31% người được hỏi cho biết đưa hối lộ 
là cần thiết khi đi khám chữa bệnh, xin việc trong khu vực nhà nước. Hai phần năm 
cho biết cần lót tay khi đi xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
 
17% người được hỏi cho biết phải hối lộ để con em được quan tâm hơn. Cụ thể, mỗi 
học kỳ trung bình những phụ huynh này phải chi 1,2 triệu đồng tiền "phong bì" cho 
giáo viên, có người phải chi tới 10 triệu đồng. Còn mức chi cho bác sĩ thấp nhất là 5 
triệu đồng, cao nhất 30 triệu đồng một năm. Hành vi nhũng nhiễu của y, bác sĩ 
thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện tuyến quận, huyện. Tại Quảng Ngãi, 100% số 
người được hỏi trả lời phải đưa thêm tiền ngoài cho y, bác sĩ. Tỷ lệ thấp nhất là tại 
Đăk Nông với 19,83%.  
 
Đa số người dân cho rằng chính quyền tỉnh, thành phố chưa xử lý nghiêm các vụ 
tham nhũng được phát hiện. Tỷ lệ này ở Hà Nội là cao nhất 50,66%, thấp nhất là 
Bạc Liêu 5,39%. 
 
Hà Nội được đánh giá cao nhất ở nội dung cung ứng dịch vụ công, tham gia của 
người dân ở cấp cơ sở và công khai, minh bạch. Ở lĩnh vực kiểm soát tham nhũng, 
Hà Nội lại đạt chỉ số thấp. TP HCM đạt điểm cao ở nội dung công khai, minh bạch, 
kiểm soát tham nhũng và cung ứng dịch vụ công. Tham gia của người dân ở cấp cơ 
sở và trách nhiệm giải trình với người dân ở thành phố này lại chưa được những 
người tham gia khảo sát đánh giá cao. 
  
Hải Phòng là địa phương mà người dân đánh giá thấp về vấn đề kiểm soát tài 
nguyên, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. Để có được giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, người dân nơi đây phải chi tiền "lót tay" ở ngưỡng 9,8 triệu đồng. Ngược lại, ở 
Hà Giang người dân hầu như không phải mất thêm tiền cho thủ tục này. Điều đặc 
biệt nữa là vấn nạn phong bì ở các bệnh viện tuyến quận huyện còn cao. 
 
Theo kết quả khảo sát, các tỉnh Quảng Trị, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An được 
người dân đánh giá thực hiện quản trị và hành chính tốt nhất. Trong đó, Long An là 
tỉnh duy nhất đứng đầu trong cả 6 lĩnh vực được khảo sát. 
 
Cũng theo kết quả khảo sát, Bình Dương, Cà Mau, Bình Định, Đồng Tháp, Sóc 
Trăng, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc nhóm đạt điểm cao nhất về kiểm soát 
tham nhũng. Đà Nẵng nằm trong nhóm thành phố trực thuộc TƯ đạt điểm cao nhất 
về thủ tục hành chính công. Hà Nội đạt điểm khá ở các nội dung “Tham gia của 
người dân ở cấp cơ sở”, “Công khai, minh bạch”, và “Cung ứng dịch vụ công”. Phú 
Thọ được người dân cho là có ít “tham nhũng vặt” trong khu vực công, nhưng kiểm 
soát “tham nhũng vặt” lại chưa cao; TP Hồ Chí Minh được dân đánh giá cao về 
thông tin thủ tục rõ ràng, công khai về chi phí, thời gian cũng như thái độ của cán bộ 
công chức, nhưng lại mất điểm ở việc giấy tờ quá nhiều. Khi xét tổng thể các tiêu 
chí, TP Hồ Chí Minh có điểm trung bình cao nhất, nhưng về sự tham gia của người 
dân, họ có thể phải học tập Hải Dương... 
 
Các tỉnh Ninh Thuận, Điện Biên và Quảng Ngãi đứng cuối trong cả nước với điểm 
tổng hợp thấp nhất. 
 



Theo PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh, thành viên chính trong nhóm nghiên cứu PAPI, 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, triết lý của nghiên 
cứu PAPI là nhìn từ góc độ người dân là “khách hàng” sử dụng dịch vụ của nền 
hành chính công, có đủ khả năng thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả quản trị 
và hành chính công của các cấp chính quyền nơi họ sinh sống. 
 
Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 
(UNDP) tại Việt Nam, cho biết nghiên cứu PAPI là một công cụ khách quan và sắc 
bén để theo dõi việc thực hiện hành chính công và cung cấp dịch vụ công. 
 
Chỉ số PAPI giúp các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cũng như cộng đồng 
phát triển quốc tế hiểu được tâm tư, nguyện vọng, trải nghiệm của người dân, từ đó 
đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện hiệu quả và hiệu lực của công tác quản 
trị công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với bộ máy hành chính công. 
 
Ông Hà Công Long, Phó Trưởng Ban Dân nguyện cho biết: “Ban Dân nguyện, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, nhất trí tham gia phối hợp với dự án nghiên cứu PAPI 
nhằm cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội”./. 
Phú Đình (TH) 
http://www.ktdt.com.vn/news/detail/332588/hien-tuong-hoi-lo-kha-pho-bien.aspx 

 
 

 

http://www.ktdt.com.vn/news/detail/332588/hien-tuong-hoi-lo-kha-pho-bien.aspx


Đi khám bệnh, xin việc: 'Đưa hối lộ là cần thiết' 

Đất Việt, Cập nhật lúc :5:48 PM, 04/05/2012 

(Đất Việt) Trong lĩnh vực đất đai, phần lớn người dân không được biết về quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Về vấn đề tham nhũng trong 
khu vực công, nhiều người cho biết: đưa hối lộ là cần thiết khi đi khám, chữa 
bệnh hoặc đi xin việc. 
 

Đây là kết quả khảo sát trên phạm vi toàn quốc về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh (PAPI), được công bố ngày 3/5. 

 

Người dân còn ngại đến làm thủ tục hành chính. Ảnh minh 
họa: Như Ý 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là kết quả của cuộc 
khảo sát toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về chủ đề quản trị và hành 
chính công do Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) phối hợp với MTTQ 
Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và 
Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) thực hiện. Chỉ số này là tập hợp của 
nhiều dữ liệu phân tích về 6 lĩnh vực, bao gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ 
sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham 
nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Hơn 
13.640 người dân tham gia trả lời phỏng vấn trực tiếp để đánh giá hiệu quả quản trị 
và hành chính công của các cấp chính quyền địa phương dựa trên trải nghiệm cá 
nhân và hộ gia đình. 

Theo kết quả được công 
bố, TP.HCM, Hà Tĩnh, 
Đà Nẵng, Bình Định, 
Thừa Thiên-Huế được 
xếp trong nhóm các tỉnh, 
thành phố có thứ tự cao 
nhất. Tiếp đến là Long 
An, Bình Phước, Đồng 
Nai, Hậu Giang, Hải 

http://docbaogiay.baodatviet.vn/Root/baogiay.aspx


Trong lĩnh vực đất đai, phần lớn người dân không được 
biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa 
phương. Có đến 8 trong số 10 người được hỏi cho biết 
họ không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
của phường, xã. Thủ tục và dịch vụ hành chính liên quan 
đến chứng nhận quyền sử dụng đất là nội dung mà 
người dân còn phàn nàn nhiều nhất trong số các loại thủ 
tục và dịch vụ hành chính công được đo lường qua khảo 
sát PAPI năm 2010 và 2011. 

Cũng theo kết quả khảo sát PAPI năm 2011, 1/3 trong số 
những người được hỏi cho biết họ bị thu hồi đất, trong đó 
chỉ có 9% cho biết giá đền bù đất họ nhận được xấp xỉ 
giá thị trường. Tỷ lệ này thuyên giảm so với tỷ lệ 17% 
theo kết quả khảo sát PAPI năm 2010. 

Về vấn đề tham nhũng trong khu vực công, 31% số 
người trả lời cho biết đưa hối lộ là cần thiết khi đi khám, 
chữa bệnh; gần 1/3 (29%) người cho rằng đưa hối lộ là 
cần thiết khi đi xin việc trong khu vực nhà nước; 21% 
người được hỏi cho biết cần “lót tay” khi đi xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
và 17% cho biết phải hối lộ để con em họ được quan tâm. Đáng chú ý là các địa 
phương ở khu vực phía Nam nhìn chung có kết quả kiểm soát tham nhũng tốt hơn 
so với các địa phương khác. Cụ thể, 12 trong số 15 địa phương đầu bảng đều là các 
tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam. 

Mạnh Đồng 

http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Di-kham-benh-xin-viec-Dua-hoi-lo-la-can-

thiet/20125/208149.datviet 

 

 
Người dân không nắm được quy hoạch đất đai 

Báo Tổ Quốc, 3/5/2012 

(Toquoc)-Đây là kết quả khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ 
trợ cộng đồng (Ban dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phối hợp với 
Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa công bố  sáng nay (3/5). 

Theo đó, cùng với Long An, tỉnh Quảng Trị, Bà Rịa – Vũng Tàu là 3 địa phương 
được người dân đánh giá thực hiện quản trị và hành chính (PAPI) tốt nhất. Các tỉnh 
Ninh Thuận, Điện Biên và Quảng Ngãi đứng tốp cuối với điểm tổng hợp thấp nhất. 

Kết quả khảo sát PAPI năm 2011 cũng cho thấy, trong số những người được hỏi chỉ 
có 9% số người bị thu hồi đất cho biết giá đền bù họ nhận được xấp xỉ với giá thị 
trường. Tỉ lệ này giảm so với con số 17% theo kết quả của PAPI 2010. 

Bên cạnh đó, không nắm được quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cũng như Thủ 
tục và dịch vụ hành chính liên quan đến chứng nhận quyền sử dụng đất là nội dung 
mà người dân còn phàn nàn nhiều. 

Phòng, Phú Yên. Riêng 
Hà Nội chỉ được xếp 
hạng trung bình về cung 
cấp dịch vụ công cùng 
các tỉnh Hà Nam, Phú 
Thọ, Vĩnh Long, Bắc 
Giang. Các tỉnh như Yên 
Bái, Kon Tum xếp ở vị trí 
thấp nhất. Đặc biệt, các 
tỉnh Quảng Bình, Bà Rịa 
- Vũng Tàu và Long An 
được người dân đánh 
giá thực hiện quản trị và 
hành chính công tốt. 
Tỉnh Long An dẫn đầu 
khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long trên cả 6 
lĩnh vực. 

http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Di-kham-benh-xin-viec-Dua-hoi-lo-la-can-thiet/20125/208149.datviet
http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Di-kham-benh-xin-viec-Dua-hoi-lo-la-can-thiet/20125/208149.datviet


Về vấn đề tham nhũng trong khu vực công, 31% người được hỏi cho rằng đưa hối lộ 
là cần thiết khi khám chữa bệnh; 29% cho rằng điều này là cần thiết trong khi đi xin 
việc trong khu vực nhà nước; 21% cho biết cần “lót tay” khi đi xin giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 17% cho biết cần phải hối lộ để con em họ được quan tâm 
hơn. 

Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam, cho biết, nghiên cứu 
PAPI là một công cụ khách quan và sắc bén để theo dõi việc thực hiện hành chính 
công và cung cáp dịch vụ công. 

“Chỉ số PAPI giúp các nhà hoạch định chính sách Việt Nam hiểu được tâm tư, 
nguyện vọng, trải nghiệp của người dân, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm 
giảm bớt tham những, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với bộ máy 
hành chính công”, bà Yamazaki nói. 

PAPI được tiến hành khảo sát hơn 13.640 người trên toàn quốc dựa trên trải 
nghiệm của các cá nhân và hộ gia đình./. 

Hà Thành 

http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/1/thoi-su/107224/nguoi-dan-khong-nam-duoc-quy-

hoach-dat-dai.aspx 

 

 
Phần lớn người dân không biết về quy hoạch đất đai 

Vietnam Plus , 3/5/2012 

 

Trong lĩnh vực đất đai, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

(PAPI) cho biết phần lớn người dân không được biết về quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất của địa phương. Thủ tục và dịch vụ hành chính liên quan đến 

chứng nhận quyền sử dụng đất là nội dung mà người dân còn phàn nàn nhiều 

nhất trong số bốn loại thủ tục hành chính công được đo lường qua khảo sát 

PAPI năm 2010 và 2011. 

 

Ngược lại, các mảng dịch vụ công khác như y tế, giáo dục lại được người dân xác 

nhận có chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. 

 

PAPI 2011 là kết quả cuộc khảo sát tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc về chủ đề 

quản trị và hành chính công. Hơn 13.640 người dân đã tham gia trả lời phỏng vấn 

trực tiếp để đánh gia hiệu quả quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền 

http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/1/thoi-su/107224/nguoi-dan-khong-nam-duoc-quy-hoach-dat-dai.aspx
http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/1/thoi-su/107224/nguoi-dan-khong-nam-duoc-quy-hoach-dat-dai.aspx
http://www.baomoi.com/Source/Vietnam-Plus/100.epi


địa phương dựa trên trải nghiệm của cá nhân và hộ gia đình. 

 

PAPI 2011 khảo sát 6 lĩnh vực lớn, bao gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, 

công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng, 

thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. 

 

Theo xếp hạng chỉ số PAPI 2011, Quảng Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu và Long An là ba 

tỉnh dẫn đầu trong khi Tây Ninh, Hà Giang và Trà Vinh là 3 tỉnh đứng cuối trong 

bảng xếp hạng về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. 

 

Thành phố Hà Nội đạt điểm khá cao ở các nội dung tham gia của người dân ở cấp 

cơ sở, công khai minh bạch và cung ứng dịch vụ công nhưng đạt điểm trung bình 

thấp ở nội dung kiểm soát tham nhũng. Thành phố Hồ Chí Minh đạt điểm cao ở các 

nội dung công khai minh bạch, kiểm soát tham nhũng và cung ứng dịch vụ công. 

 

Tại buổi lễ công bố chỉ số P[API], ông Hà Công Long, Phó Trưởng Ban dân nguyện 

(Ủy ban Thường vụ Quốc hội) cho rằng [PAPI] sẽ là nguồn để đại biểu quốc hội 

tham gia nghiên cứu khi thực hiện nhiệm vụ của đại biểu. Khi thảo luận xây dựng 

luật cũng như khi đại biểu quốc hội tiến hành các hoạt động giám sát, chất vấn các 

thành viên quốc hội, những người có trách nhiệm thì họ có thể nghiên cứu, sử dụng 

tư liệu về tình hình không hài lòng của người dân với các dịch vụ công. 

 

Chỉ số tổng hợp PAPI có tác dụng chỉ báo những điển hình tốt, qua đó các tỉnh, 

thành phố có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau những nội dung đã làm được. Việc 

so sánh mức độ hiệu quả của các tỉnh, thành phố có thể tạo động lực cho các địa 

phương thúc đẩy hơn nữa hiệu quả quản trị và hành chính công ở địa phương. 

 

“Trước đây chúng ta chưa lượng hóa được thì bây giờ đã có thể lượng hóa được 

hiệu quả các hoạt động về quản trị công để có thể khắc phục những yếu kém, phát 

huy những mặt tích cực góp phần cho việc phát triển kinh tế của địa phương.” Ông 

Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nói. 

 

Chỉ số PAPI đang ngày càng có tác dụng đối với các cấp chính quyền tỉnh, thành 

phố. Chính quyền một số tỉnh, thành phố đã cho phân tích và xem PAPI là nguồn dữ 

liệu tham khảo cho quá trình ra quyết sách và đẩy mạnh hiệu quả của bộ máy chính 

quyền các cấp./. 



 

Chỉ số PAPI nhằm đo lường mức độ hiệu quả của công tác quản trị và hành chính 
công dựa vào trải nghiệm của người dân khi tiếp xúc, giao dịch với cơ quan chính 
quyền các cấp.  
 
Năm 2009, lần đầu tiên nghiên cứu PAPI được thử nghiệm tại 3 tính, thành phố 
(Phú Thọ, Đà Nẵng và Đồng Tháp). Năm 2010, nghiên cứu PAPI tiếp tục được thực 
hiện tại 30 tỉnh, thành phố. Đến năm 2011, nghiên cứu đã được triển khai tại 63 tỉnh, 
thành phố trên toàn quốc. 
 
PAPI là kết quả của công trình nghiên cứu công phu được thực hiện với sự phối 
hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và 
Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam./. 

http://www.vietnamplus.vn/Home/Phan-lon-nguoi-dan-khong-biet-ve-quy-hoach-dat-

dai/20125/138659.vnplus 

 

 
Phong bì 'bôi trơn': Phổ biến 

Tiền Phong, 3/5/2012 

> Nạn phong bì làm méo mó xã hội 

TP - Số tiền người dân phải “bôi trơn”, trung bình lên tới 7,4 triệu đồng/năm. 

Trung bình toàn quốc chỉ có 12,86% số hộ gia đình bị thu hồi đất cho biết giá 

đền bù gần với giá thị trường. 

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến số lượng khiếu kiện đất đai ngày một tăng và 
làm giảm sút niềm tin của người dân vào các cấp chính quyền. 

 

TS Đặng Ngọc Dinh nói, ông không bất ngờ về số tiền 
người dân phải “bôi trơn”. 

http://www.vietnamplus.vn/Home/Phan-lon-nguoi-dan-khong-biet-ve-quy-hoach-dat-dai/20125/138659.vnplus
http://www.vietnamplus.vn/Home/Phan-lon-nguoi-dan-khong-biet-ve-quy-hoach-dat-dai/20125/138659.vnplus
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/534067/Nan-phong-bi-lam-meo-mo-xa-hoi-tpp.html


Đây là công bố ngày 3- 5 của nhóm nghiên cứu về chỉ số Hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2011 - cuộc khảo sát toàn quốc có quy mô lớn nhất 
từ trước đến nay. 

Hơn 13.600 người dân tham gia trả lời phỏng vấn về những kinh nghiệm thực tế liên 
quan hiệu quả quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền địa phương. 

“Phong bì” phổ biến trong y tế, giáo dục 
Về chỉ số kiểm soát tham nhũng, qua khảo sát cho thấy, tình trạng tham nhũng vặt 
trong khu vực công diễn ra khá phổ biến. 31% số người trả lời cho biết, đưa hối lộ là 
cần thiết khi đi khám chữa bệnh. 

Đáng lưu ý, số tiền phải chi ngoài quy định cho y, bác sĩ lớn nhất lên tới 29,2 triệu 
đồng/lần ở Cà Mau, và thấp nhất ở Điện Biên với 5 nghìn đồng/lần. 

Những con số này cho thấy “chung chi” hay “quà cảm ơn” mà bệnh nhân hay người 
nhà bệnh nhân cho cán bộ y tế mà nhiều người gọi là “văn hóa phong bì” đã thành 
thông lệ. 

Theo nhóm nghiên cứu, ranh giới giữa một giá trị mang tính cám ơn qua 5 nghìn 
đồng với một giá trị lên tới gần 30 triệu đồng dễ dẫn đến sự nhầm lẫn và chấp nhận 
hành vi tham nhũng vặt trong y tế. “Quà cảm ơn” dẫn tới hệ quả cơ chế “xin- cho” có 
đất sống và tham nhũng trở thành vấn nạn mang tính phổ biến. 

Nghiên cứu cũng cho thấy, có tới 50,18% số người đã đi khám, chữa bệnh hoặc có 
người thân đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện đã hối lộ cán bộ y tế để 
được chăm sóc tốt hơn. 

Mức tiền hối lộ trung bình trên toàn quốc ở bệnh viện tuyến huyện là 2,6 triệu đồng, 
và ở trường tiểu học để học sinh được quan tâm đặc biệt hơn là 1,2 triệu đồng. 
Trong đó, giá trị lớn nhất chi ngoài quy định ở trường tiểu học là tại Hải Phòng với 
mức 11,2 triệu đồng. 

Ngoài ra, hiện trạng đưa hối lộ khi đi làm thủ tục liên quan quyền sử dụng đất dường 
như phổ biến nhất ở Quảng Ninh. Đối với mức tiền hối lộ để có được giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, người dân Hải Phòng dường như phải chi nhiều nhất bởi 
giá trị trung bình là 9,8 triệu đồng… 

Trả lời Tiền Phong về mức độ tham nhũng theo khảo sát, TS Đặng Ngọc Dinh, Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (CECODES), thuộc Liên hiệp Các 
hội khoa học và kỹ thuật VN, cho rằng, người dân rất công bằng, không nói xấu 
cũng như nói toàn tốt về chính quyền. 
Theo số liệu thu được, vấn đề cải cách hành chính được người dân đánh giá tốt. 
Nhưng khi được hỏi có phải “lót tay” ở bệnh viện, trường tiểu học không thì người 
dân trả lời rất rõ. 

“Tôi không bất ngờ về số tiền người dân phải “bôi trơn”, trung bình lên tới 7,4 triệu 
đồng/năm trong các lĩnh vực. Tình hình tham nhũng ở Việt Nam đã trở nên phổ biến 
nên khắc phục phải cần thời gian dài”- ông Dinh nói. 

Chỉ 12% hộ bị thu hồi đất hài lòng về giá đền bù 



 

Họp báo công bố PAPI 2011. 

Một phát hiện nghiên cứu quan trọng nữa đó là trong số gần 30% số hộ gia đình bị 
thu hồi đất, chỉ có một số ít cho biết giá đền bù đất xấp xỉ giá thị trường. Đặc biệt, 
100% số hộ gia đình bị thu hồi đất ở Đắk Lắk cho biết giá đền bù thấp hơn giá thị 
trường. 

Tính trung bình toàn quốc, chỉ có 12,86% số hộ gia đình bị thu hồi đất cho biết giá 
đền bù gần với giá thị trường, tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ 17% của năm 2010. 

Theo PAPI, vấn đề đền bù thu hồi đất vẫn còn nan giải và đang tạo ra dư luận về 
khả năng tham nhũng đất đai. 

Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới những bất bình trong người dân, số lượng 
khiếu kiện đất đai ngày một tăng, làm giảm sút niềm tin của người dân vào các cấp 
chính quyền. 

Ngoài ra, kết quả khảo sát cho thấy, chỉ có gần 20% người trả lời trên toàn quốc 
được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (năm 2010 là 24,5%). Thậm chí, ở 
Trà Vinh chỉ có 3,4% người dân được biết thông tin quan trọng này. 

Ông Hà Công Long, Phó trưởng Ban Dân nguyện của QH cho rằng, PAPI đã phản 
ánh phần nào tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. 

Những thông tin, số liệu, nhận định của PAPI rất quan trọng, là nguồn tham khảo 
của các đại biểu QH khi tham gia hoạt động lập pháp, giám sát, chất vấn tại QH. 

Cố vấn về cải cách hành chính và chống tham nhũng của UNDP Jairo Acuna-Alfaro 
cho rằng, từ số liệu PAPI, lãnh đạo các địa phương sẽ biết được nhìn nhận của 
người dân, từ đó có những kế hoạch để giải quyết những hạn chế, cải thiện chất 
lượng dịch vụ công và nâng cao mức độ hài lòng của người dân. 

Trên toàn quốc, chỉ có 22,95% số người được hỏi cho rằng chính quyền tỉnh/thành 
phố của họ đã nghiêm túc trong xử lý các vụ việc tham nhũng được phát hiện. 

Trong số 330 người trả lời trên toàn quốc cho biết cá nhân họ hoặc người thân trong 
gia đình đã bị cán bộ xã/phường vòi vĩnh, nhưng chỉ có 13,27% cho biết họ đã tố 
cáo. 

Hà Nhân 

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/575755/Phong-bi-boi-tron-Pho-bien-tpp.html 
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80% người dân không biết về quy hoạch đất đai 

Lao Động, Thứ năm 03/05/2012 11:00 

Hai mối bận tâm lớn của người dân Việt Nam là phong bì "lót tay" hàng triệu 
đồng khi đi khám ở bệnh viện, đi xin học, đi làm thủ tục hành chính, và sự 
thiếu minh bạch về quy hoạch đất đai tại nơi cư trú. 

 

Ảnh minh họa. 

Phải đưa phong bì khi làm thủ tục đất đai 
 
6 nhóm vấn đề liên quan đến chỉ số quản trị và hành chính công ở cấp tỉnh (chỉ số 
PAPI) đã được đưa vào khảo sát chung của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 
(UNDP) và Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Ban Dân nguyện Quốc hội công bố sáng 
nay 3.5. Đây là khảo sát xã hội học lớn nhất, khảo sát đầu tiên về quản trị và hành 
chính công được thực hiện ở Việt Nam, với 13.600 người trả lời về những gì họ đã 
trải qua, để tìm hiểu về mức độ hiệu quả của quản trị và hành chính công trên góc 
độ quốc gia và địa phương.  
 
Khảo sát PAPI cho thấy, người dân biết nhiều về quy chế dân chủ cơ sở. Với câu 
hỏi liệu anh (chị) có biết về câu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, hay pháp 
lệnh về quy chế dân chủ ở xã phường, thị trấn, thì có tới 64 – 65% người trả lời có. 
Tuy nhiên, tỷ lệ người dân biết về quy chế này lại giảm đi so với khảo sát năm 2010. 
Mặc dù người dân biết nhiều về tên các quy định hay luật, nhưng khi hỏi về những 
vấn đề thực tế, sát sườn, thì mức độ hiểu biết kém hơn. Cụ thể, tới 70% không biết 
danh sách hộ nghèo, 80% người dân không biết về quy hoạch đất đai ở xã phường 
nơi họ sinh sống.  
 
Đất đai luôn là vấn đề được người dân quan tâm nhiều nhất – ông Jairo Acuna 
Alfaro của UNDP cho biết. Tới 90% người được hỏi hài lòng về các thủ tục hành 
chính đơn giản như khai tử, kết hôn, hộ khẩu… Nhưng một thủ tục mà phần lớn 
người dân không hài lòng là những thủ tục liên quan đến đất đai: Người dân phàn 



nàn rất nhiều về sự không công bằng, không công khai minh bạch hay thái độ phục 
vụ của công chức liên quan đến thủ tục đất đai. Ngoài ra, một tỷ lệ phần trăm khá 
lớn người dân nói rằng họ phải đưa phong bì khi làm thủ tục giấy tờ liên quan đến 
đất đai, và con số trung bình là 1 triệu đồng/ phong bì. Khảo sát cho thấy, Hải Phòng 
là địa phương mà người dân đánh giá thấp về mức độ liên quan đến kiểm soát tham 
nhũng, đặc biệt là vấn đề đất đai.  
 
Phong bì 29 triệu đồng cho việc khám chữa bệnh 
 
Phong bì là hiện tượng phổ biến – khảo sát rút ra kết luận này khi đặt câu hỏi về 
tham nhũng ở cấp địa phương. Cụ thể, 30% số người được hỏi thừa nhận rằng họ 
có đưa phong bì “lót tay” khi đi khám ở bệnh viện tuyến huyện. Trong lần khám gần 
đây nhất, trung bình trên toàn quốc người dân “lót tay” 1,2 triệu đồng một phong bì, 
trong đó thấp nhất là 5 nghìn đồng và cao nhất là hơn 20 triệu. 50% cho rằng việc 
đưa phong bì ở bệnh viện là cần thiết và đã thành thói quen. Trong lĩnh vực giáo 
dục, 28% thừa nhận họ đưa phong bì 2,6 triệu đồng mỗi học kỳ cho giáo viên tiểu 
học để con họ được quan tâm nhiều hơn. Khi đi xin việc làm trong các cơ quan nhà 
nước, cũng 28% cho rằng “lót tay” là cần để có việc làm. Sự thân quen cũng được 
50% số người được hỏi đánh giá là có mức độ quan trọng, hoặc rất quan trọng, khi 
xin vào 1 trong 5 vị trí ở cấp xã: công chức địa chính, công an xã, nhân viên ủy ban 
nhân dân xã phường, công chức tư pháp xã, giáo viên tiểu học.  
 
Như vậy, khảo sát cho thấy tham nhũng vặt như trên rất phổ biến – ông Alfaro kết 
luận. Các nhà khảo sát phát hiện ra rằng, mỗi năm mỗi hộ gia đình sẽ phải chi hơn 7 
triệu cho các khoản lót tay (y tế, giáo dục, giấy tờ sử dụng đất). Và nếu trong lần 
khám bệnh gần đây nhất, mỗi người chi 1,2 triệu đồng lót tay, thì tổng số tiền mà 
người dân phải chi trả “bí mật” cho khám bệnh trong lần gần đây nhất là 4 triệu 
USD. “Tôi luôn băn khoăn rằng số tiền đó sẽ đi về đâu?” ông Alffaro nói. Ông cho 
biết, có người nói họ đã phải phong bì tới 29 triệu đồng cho việc khám chữa bệnh.  
 
PAPI giúp tìm ra vấn đề của từng địa phương 
 
Các nhà khảo sát lạc quan với việc chỉ số PAPI đã được đón nhận và phản hồi tốt ở 
Việt Nam. Trong khi nhiều Chính phủ khó chấp nhận thực tế từ khảo sát PAPI, 
nhưng Việt Nam đã trở thành một điển hình tốt trong khu vực. Ở cấp trung ương, 
Thanh tra chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng đã sử dụng 
một số phát hiện của PAPI để đưa vào báo cáo của chính phủ và đánh giá công tác 
phòng chống tham nhũng.   
 
PAPI cũng có tác dụng mạnh ở cấp địa phương. Đây là lần đầu tiên những dữ liệu 
về trải nghiệm thực tiễn của người dân về quản trị và hành chính công được công 
bố rộng rãi tới chính quyền, và  cũng lần đầu tiên được thực hiện trên tất cả các tỉnh 
thành  (năm 2010 mới thực hiện trên 30 tỉnh). Tác động điển hình của PAPI là ở Kon 
Tum, nơi bị xếp hạng chỉ số PAPI thấp nhất trong năm 2010. “Lẽ ra họ có thể lờ đi, 
nhưng Tỉnh ủy đã ra chỉ thị gửi UBND và Sở Nội vụ tỉnh, để tìm hiểu tại sao người 
dân không hài lòng và cần làm gì để cải thiện. Kon Tum đã xây dựng đề án hành 
động cải thiện hiệu quả của quản trị và hành chính công và mời UNDP phản biện, tư 
vấn.” - ông Alfaro nói. 
 



Tuy nhiên, ông Alfaro cho rằng, điều có ý nghĩa nhất không phải là xếp hạng, mà ý 
nghĩa hơn là  đi sâu tìm ra vấn đề của từng địa phương. 
Mỹ Hằng 
http://laodong.com.vn/Kinh-te/80-nguoi-dan-khong-biet-ve-quy-hoach-dat-

dai/62723.bld 

 

 

Tham nhũng đã được lượng hóa 

SaigonTimes, 4/5/2012   

(TBKTSG) - Nhân sự kiện công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh (PAPI) năm 2011 vào ngày 3-5 tại Hà Nội, cố vấn chính sách của 

UNDP, ông Jairo Acuna Alfaro trao đổi với TBKTSG một số nhận định về khảo 

sát này. 

Tư Giang 

(TBKTSG) - Nhân sự kiện công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 
tỉnh (PAPI) năm 2011 vào ngày 3-5 tại Hà Nội, cố vấn chính sách của UNDP, ông 
Jairo Acuna Alfaro trao đổi với TBKTSG một số nhận định về khảo sát này. 
 
- Ông Jairo Acuna Alfaro cho biết: Chỉ số PAPI năm 2011 lần đầu tiên cung cấp 
bằng chứng định lượng chi phí tham nhũng và chi phí không chính thức ở Việt Nam. 
Tham nhũng làm tổn thương người nghèo, nhưng hiếm khi có bằng chứng cụ thể. 
Số liệu PAPI đã cung cấp các bằng chứng này. 
 
Ví dụ, trung bình chi phí phi chính thức cho y tế (tức tiền hối lộ cho chăm sóc y tế 
công) vào khoảng 1,3 triệu đồng cho mỗi đợt điều trị; cho học thêm hay sự thiên vị 
của giáo viên là 5,2 triệu đồng mỗi năm học. Để lấy được giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, người dân phải hối lộ trung bình 1 triệu đồng. Những khoản trên tổng cộng 
đã là 7,4 triệu đồng, thật sự là gánh nặng vì nó cao hơn lương tháng của một công 
chức rất nhiều. 

TBKTSG: Ông hy vọng những phát hiện này sẽ giúp được gì? 

- Những phát hiện này cung cấp thông tin và bằng chứng tin cậy, khách quan cho 
các cơ quan chức năng, đặc biệt là Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban chỉ đạo 
trung ương về phòng chống tham nhũng. 

 

Ông Jaỉo Acuna Alfaro. 
 

http://laodong.com.vn/Kinh-te/80-nguoi-dan-khong-biet-ve-quy-hoach-dat-dai/62723.bld
http://laodong.com.vn/Kinh-te/80-nguoi-dan-khong-biet-ve-quy-hoach-dat-dai/62723.bld
http://www.baomoi.com/Source/SaigonTimes/28.epi


Ngoài ra, những bằng chứng này cho thấy ở cấp quốc gia, cần xem xét những biện 
pháp làm rõ giữa cái gọi là “tặng quà”, biếu xén hàm ơn với các chi phí không chính 
thức và hối lộ bằng số tiền lớn. Chính phủ đã có các quy định về quà tặng cho quan 
chức và công chức, nhưng trên thực tế, hối lộ và chi phí không chính thức đã mang 
tính hệ thống. 

TBKTSG: Lo ngại của người dân ở các địa phương đối với vấn đề đất đai, theo báo 
cáo này có tương đồng không? 

- Có rất nhiều điểm tương đồng về quản lý đất đai và các vấn đề hành chính liên 
quan ở tất cả các tỉnh. Chẳng hạn, liên quan đến khung giá đất và kế hoạch sử dụng 
đất về tổng thể, thì sự khác biệt giữa tỉnh có điểm số thấp nhất (Hải Phòng: 1,25 
điểm) và tỉnh có điểm số trung bình (Hà Nội: 1,54 điểm) là rất ít. Có tới 31 tỉnh xếp ở 
giữa hai tỉnh này với các mối quan ngại của người dân rất tương đồng. 

Những điểm chung khác bao gồm: người dân ít được thông tin về kế hoạch sử dụng 
đất; kế hoạch sử dụng đất có tác động tiêu cực đến cuộc sống của họ; giá bồi 
thường có khoảng cách rất xa so với giá thị trường; và người dân không biết tìm bản 
kế hoạch sử dụng đất và các thông tin liên quan ở đâu. 

Một điểm tương đồng nữa là so với các thủ tục hành chính khác, thủ tục để lấy được 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là phức tạp, quan liêu và kém minh bạch nhất. 
Nhìn chung, có sự bất mãn của người dân đối với thủ tục này. 

TBKTSG: Về dân chủ cơ sở, kết quả khảo sát có những điểm gì đáng chú ý? 

- Người dân dường như có hiểu biết về quyền và nghĩa vụ dân chủ cơ sở của mình. 

Tuy nhiên, điều đó 

không có nghĩa là những quyền đó được áp dụng trong thực tế. Nhiều thông tin lẽ ra 
phải được phổ biến công khai nhưng chính quyền địa phương vẫn kìm giữ cẩn 
trọng. Ví dụ, trong 8/10 người dân được hỏi không biết kế hoạch sử dụng đất ở địa 
phương, chỉ dưới 50% người dân biết được danh sách hộ nghèo, và chỉ một phần 
ba người dân được hỏi nghĩ rằng ngân sách xã phải được công khai. 

Ngoài ra, người dân rất ít biết và liên hệ với Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám 
sát đầu tư cộng đồng, là những cơ quan có trách nhiệm giải trình quan trọng được 
hình thành từ các quy định dân chủ cơ sở. Mặt khác, có khoảng 34% người dân có 
tham gia vào quá trình ra quyết định với các dự án cấp địa phương có sự đóng góp 

Chỉ số PAPI cao = chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển con người và doanh 
nghiệp cao 
Chỉ số PAPI năm 2011 do tạp chí Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Ban Dân nguyện của Quốc hội, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc 
(UNDP) và Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng phối hợp khảo sát. 
Chỉ số PAPI và các chỉ số đo lường phát triển khác (như tổng thu nhập quốc nội 
GDP, chỉ số phát triển con người HDI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tỷ lệ 
thuận và có ý nghĩa thống kê. Điều này có nghĩa là những địa phương có chỉ số 
PAPI cao thường được đánh giá cao hơn về chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát 
triển con người và phát triển doanh nghiệp. 



của họ. Tuy nhiên, tỷ lệ này có sự khác biệt khá lớn giữa các tỉnh, ví dụ ở Long An, 
là 66% trong khi ở tỉnh Trà Vinh chỉ vỏn vẹn 3,28%. 

TBKTSG: Vậy chính quyền địa phương nên làm gì để cải thiện tình trạng chung? 

- Những gì PAPI làm là cung cấp bức tranh tổng thể về điểm mạnh, điểm yếu của tất 
cả 63 tỉnh thành. Chính quyền cấp tỉnh cần nghiên cứu và đánh giá đâu là điểm 
mạnh, điểm yếu đồng thời có chính sách duy trì những điểm mạnh, cũng như cải 
thiện những lĩnh vực còn yếu kém. Họ cũng nên trao đổi thông tin với các tỉnh có 
xếp hạng tốt hơn để học hỏi kinh nghiệm. 

 

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/sotay/75906/Tham-nhung-da-duoc-

luong-hoa.html 

 

 
 

Đất đai: ‘Thảm đỏ’ với DN, không thể ‘thảm gai’ cho dân 

VietNamNet, 3/5/2012 

 

Chính quyền trải thảm đỏ cho nhà đầu tư thì cũng phải có thảm đỏ cho dân, 

không thể là thảm có gai - ông Đặng Ngọc Dinh nêu. 

Đa số dân không được biết quy hoạch đất 

Thu hồi đất: Dân chủ, công khai, không dùng vũ khí 

Thủ tướng: Làm hài hòa, đừng để thêm khiếu kiện đất đai 
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Ông Đặng Ngọc Dinh: Chính quyền trải thảm đỏ cho nhà đầu tư 
thì cũng phải có thảm đỏ cho người dân. Ảnh: Chung Hoàng 

Với ông Dinh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng (CECODES), 

cơ quan phối hợp với UNDP thực hiện khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI), một trong những kết quả của PAPI phản ánh sự thiếu 

công khai, minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi và giá đền bù 

đất, không phải là điều bất ngờ. 

"Báo chí đều đã công bố công khai con số 70% khiếu kiện của dân là về đất đai, 

trong đó người dân phàn nàn nhiều rằng giá đền bù quá thấp", ông Dinh nói tại hội 

thảo công bố chỉ số PAPI 2011 sáng nay ở Hà Nội. 

Tại hội nghị trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hôm qua, việc quy hoạch sử dụng đất và thu hồi 

cũng là vấn đề nóng nhất, một vướng mắc trong quan hệ giữa chính quyền và người 

dân. 

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà tại phiên họp UB Thường vụ QH hôm 

28/4 thậm chí còn nhận định đất đai là điểm nghẽn lớn nhất đối với nền kinh tế. 

Trong tương quan với một chỉ số rất được chú ý khác là Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI), đất đai cũng có thể là một điểm tạo ra sự chênh lệch giữa PCI và 

PAPI của cùng một địa phương. "Có thể có những tỉnh được doanh nghiệp đánh giá 

cao vì tạo điều kiện và ưu ái các nhà đầu tư, cấp đất, giao đất dễ dàng, thì người 

dân lại không ưng", ông Đặng Ngọc Dinh trao đổi với báo chí. 

Theo ông, về nguyên tắc, chính quyền phải ứng xử với hai đối tượng - doanh nghiệp 

và người dân - giống nhau: "Chính quyền trải thảm đỏ cho nhà đầu tư thì cũng phải 

có thảm đỏ cho người dân, không thể là thảm có gai". 

Kết quả khảo sát cho thấy người dân ít được thông tin về đất đai. Theo ông Hà 

Công Long, Phó trưởng Ban Dân nguyện QH, đây cũng là một vấn đề ĐBQH cần 

nghiên cứu để tham gia thảo luật xây dựng luật về đất đai, cũng như khi giám sát và 

chất vấn các thành viên Chính phủ và những người có trách nhiệm. 

"Công khai, minh bạch thông tin là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước để dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, góp phần hoàn thiện thể chế, cũng như là một 

trong những tiêu chí quan trọng để phòng ngừa tham nhũng", ông Long nhận định. 



Chuyên gia của UNDP Jairo Acuna-Alfaro thì khẳng định đây là những số liệu rất 

khách quan để các nhà hoạch định chính sách tham khảo. 

"Mục đích cuối cùng là để các chính quyền tìm ra cách cải thiện mức độ phục vụ, 

chất lượng dịch vụ công, nâng cao sự hài lòng của người dân", ông Jairo nói. 

Đồng ý với nhận định "cơ quan công quyền là cửa hàng dịch vụ, người dân là khách 

hàng" của ông Đặng Ngọc Dinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc 

cũng nói đây là một trong hai hướng mà Chính phủ chỉ đạo đánh giá nền hành 

chính. 

"Một là đánh giá từ bên trong, của chính các cơ quan hành chính và chính quyền 

các cấp. Song song với đó là đánh giá từ bên ngoài, từ phía người hưởng thụ các 

dịch vụ hành chính", ông Phúc nói. "Mục tiêu là chuyển thành công sang một nền 

hành chính phục vụ". 

Chung Hoàng 
http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/70808/dat-dai---tham-do--voi-dn--khong-the--

tham-gai--cho-dan.html 

 

 
Từ cốc trà đá cho đến chiếc Camry... 

Dân Việt, 6/5/2012 

(Dân Việt) - Khoản hối lộ “cốc trà đá”, hay “mũi tiêm không đau” 10 nghìn đồng, dù 

bé tí vẫn là thứ người dân có thể thấy được. Còn chiếc Camry, thứ quà sang trọng, 

mới là thứ mà người dân không thể thấy nhưng lại có tác động lớn rất lớn... 

Cơ quan điều tra Vĩnh Phúc vừa tiến hành bắt tạm giam nguyên Bí thư Thành ủy, 
Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên, ông Lại Hữu Lân về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền 
hạn trong khi thi hành công vụ”. 
Cùng với việc bắt người, chiếc Toyota Camry BKS 30T-7703 cũng bị tạm giữ. Đây là 
“món quà” mà một bị can tặng cho ông Lân, thời điểm đó đảm nhiệm chức vụ Chủ 
tịch UBND TP.Vĩnh Yên, sau khi lấy được 25,5ha đất nông nghiệp tại phường Đồng 
Tâm lập dự án trang trại, sau đó chuyển đổi thành đất đô thị để bán kiếm lời. 
Cũng trong ngày hôm qua, Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 
tỉnh, được UNDP công bố tại Hà Nội, đưa ra một con số giật mình. Giật mình không 
phải là có tới 31% cho rằng có tình trạng nhận hối lộ trong dịch vụ y tế công. 
Nguy hiểm không phải vì 29% thừa nhận đưa tiền để xin việc vào làm trong khu vực 
nhà nước. Báo động cũng không nằm ở chỗ 21% bị hành tiền khi xin cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất hay chuyện muôn thuở là “chiếc phong bì cho cô 
giáo”. Đáng giật mình, đáng báo động và thực sự nguy hiểm là ở “5 nghìn đồng”, số 
tiền chỉ đủ mua cốc trà đá, mà người dân ở Điện Biên phải “chi ngoài quy định” cho 
y, bác sĩ. 
Có thể hiểu sao về số tiền hối lộ bằng “cốc trà đá” này? 
Có lẽ đây là “tiền hở”, không để trong phong bì. Không ai mua chiếc phong bì 500 
đồng chỉ để đựng khoản tiền 5 nghìn đồng cả. Và chỉ có thể hiểu là những người 
dưới đáy xã hội, sống gần như tự cung tự cấp ở một vùng non cao rừng sâu không 
còn tiền để “chi ngoài quy định” cho bác sĩ. Còn những nhân viên công vụ, đến “cốc 
trà đá” cũng ngửa tay ra nhận thì có lẽ, tham nhũng vặt không từ thứ gì, không chừa 
một ai. 

http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/70808/dat-dai---tham-do--voi-dn--khong-the--tham-gai--cho-dan.html
http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/70808/dat-dai---tham-do--voi-dn--khong-the--tham-gai--cho-dan.html
http://danviet.vn/86791p1c33/bat-giam-cuu-chu-tich-tp-vinh-yen.htm


Có người nói chính những người đưa phong bì cũng có lỗi, chính họ làm hư cán bộ. 
Nhưng suy cho cùng, nếu như người dân không bị sự sách nhiễu, tha hóa của đội 
ngũ công bộc vây hãm đến nghẹt thở, thì làm sao phải đưa hối lộ, ngay cả và dù chỉ 
là “cốc trà đá”. 
Có lẽ, vấn đề ở đây không chỉ là những “cốc trà đá”, không chỉ là tham nhũng vặt, dù 
chuyện “cốc trà đá” nhan nhản khắp nơi: Ngoài đường, trong công sở, cửa sau, và 
từ lâu, cũng là chuyện thường ngày ngay cả trong trường học, bệnh viện. Và chính 
sự bọt bèo của những khoản lót tay “cốc trà đá”, hay “mũi tiêm không đau” đang một 
mặt khiến những người dân ngày càng bần cùng hóa về mặt niềm tin... 
Sự liêm chính của đội ngũ nô bộc, sự chính danh của nền hành chính công, đang bị 
gặm nhấm, hủy hoại bởi những hành động ngửa tay trước kể cả những “cốc trà đá”. 
Nhưng khoản hối lộ “cốc trà đá”, hay “mũi tiêm không đau” 10 nghìn đồng, dù bé tí, 
hoặc nằm kín đáo trong chiếc phong bì, vẫn là thứ người dân có thể thấy được, vì 
họ chính là những nạn nhân trực tiếp. Những chiếc Camry, thứ quà sang trọng, to 
đùng và đỗ công khai trong sân nhà ông Chủ tịch UBND TP.Vĩnh Yên, những người 
thuộc về “bộ phận không nhỏ”- mới là thứ mà người dân không thể thấy, không thể 
biết nhưng lại có tác động lớn làm suy yếu nền kinh tế và thui chột niềm tin của nhân 
dân. 
Đào Tuấn 
http://danviet.vn/86897p1c24/tu-coc-tra-da-cho-den-chiec-camry.htm 

 
 

Báo động tham nhũng trong lĩnh vực hành chính công 

VNEconomy, 3/5/2012 

ANH MINH 
 

 

E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ:  
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Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được 

công bố hôm nay (3/5) tại Hà Nội cho thấy tình trạng tham nhũng trong lĩnh 

vực hành chính công tiếp tục là một vấn đề đáng báo động. 

 

Bản báo cáo này do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và 

Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) phối hợp thực hiện, trên cơ sở 

tổng kết dữ liệu từ phần trả lời phỏng vấn của 13.642 người dân trên cả nước. 

 

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là một trong sáu lĩnh vực nội dung được 

đo lường trong Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 

(PAPI).  

 

Mặc dù tham nhũng là một vấn đề rộng, song để thuận lợi cho phân tích, PAPI tập 

trung phân tích những vấn đề như lạm dụng công quỹ vào mục đích riêng, tầm quan 

trọng của việc thân quen khi xin hoặc thi vào làm việc trong khu vực nhà nước, vòi 

vĩnh và đòi hối lộ trong xử lý các thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ y tế và giáo 

dục, nhận thức của người dân về quy định của pháp luật về phòng chống tham 

nhũng và cảm nhận về hiệu quả của những nỗ lực chống tham nhũng của các cơ 

quan nhà nước.  

 

Kết quả khảo sát cho thấy tham nhũng là vấn đề nổi cộm ở các ngành và lĩnh vực 

PAPI đo lường. Cụ thể, về việc đưa hối lộ trong khu vực công, kết quả khảo sát cho 

thấy, khi được hỏi về một số hành vi tham nhũng cụ thể trong khu vực công, nhiều 

người cho rằng có tình trạng nhận hối lộ trong dịch vụ y tế công (31%), xin việc vào 

làm trong khu vực nhà nước (29%), xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(21%), để giáo viên quan tâm hơn tới học sinh ở trường (17%) và trong xin cấp giấy 

phép xây dựng (16%). Ngoài ra, 13% người dân cho rằng cán bộ chính quyền dùng 

tiền công quỹ vào mục đích riêng. 

 

Đây là những phát hiện được tổng hợp ở cấp quốc gia. Những phát hiện này không 

thay đổi nhiều khi lấy kết quả khảo sát ở 5 thành phố trực thuộc trung ương để phân 

tích so sánh với 57 tỉnh còn lại. Điều này phần nào phản ánh mức độ phổ biến của 

tham nhũng và hối lộ ở khắp các tỉnh, thành phố.  

 

Về vấn đề kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương, số người dân cho 

rằng chính quyền tỉnh/thành phố nghiêm túc trong xử lý các vụ việc tham nhũng là 

khá thấp. Trên toàn quốc, chỉ có 22,95% số người được hỏi cho rằng chính quyền 

tỉnh/thành phố của họ đã nghiêm túc trong xử lý các vụ việc tham nhũng đã được 

phát hiện. Tỉ lệ này ở Hà Nội là cao nhất (50,66%), ở Bạc Liêu là thấp nhất (5,39%). 

 

Trong y tế và giáo dục công lập, 46,52% số người được hỏi cho biết không có hiện 



tượng phải đưa hối lộ để được chăm sóc y tế tốt hơn ở bệnh viện công lập tuyến 

huyện/quận. 

 

Có sự khác biệt lớn khi xét đến trải nghiệm thực tiễn của người dân đối với vấn đề 

hối lộ ở bệnh viện công lập tuyến huyện/quận. Hành vi nhũng nhiễu này dường như 

xảy ra thường xuyên ở bệnh viện tuyến quận/huyện ở tỉnh Quảng Ngãi, bởi có tới 

100% số người trả lời hoặc trực tiếp hoặc đưa người thân đi khám, chữa bệnh cho 

biết đã phải đưa thêm tiền ngoài quy định cho y, bác sĩ. Tỉ lệ này ở tỉnh Đắk Nông là 

thấp nhất với 19,83%. Tỉnh Bình Phước có số người dân phản ánh tình trạng tương 

tự rất gần với số trung bình toàn quốc, với tỉ lệ 55,05%.  

 

Về số tiền đã phải chi ngoài quy định cho y, bác sĩ, con số trung vị cấp tỉnh được 

người dân cho biết thông qua khảo sát có giá trị lớn nhất là 29,2 triệu đồng ở tỉnh Cà 

Mau, và thấp nhất là ở Điện Biên ở mức 5 nghìn đồng.  

 

Về số tiền chi ngoài quy định ở trường tiểu học trong một học kỳ vừa qua, giá trị 

trung vị lớn nhất là ở Hải Phòng với mức 11,2 triệu đồng, và số tiền trung vị thấp 

nhất là gần bằng giá trị ‘0’ ở Quảng Ninh. Đây là những thái cực đáng lưu ý khi so 

với giá trị trung bình chung toàn quốc là 1,2 triệu đồng.  

 

Trong lĩnh vực đất đai, chỉ số PAPI cho biết phần lớn người dân không được biết về 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Có đến 8 trong số 10 người 

được hỏi cho biết họ không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã, 

phường. Thủ tục và dịch vụ hành chính liên quan đến chứng nhận quyền sử dụng 

đất là nội dung mà người dân còn phàn nàn nhiều nhất trong số bốn loại thủ tục và 

dịch vụ hành chính công được đo lường qua khảo sát PAPI năm 2010 và 2011.  

 

Theo kết quả khảo sát PAPI năm 2011, một phần ba trong số những người được hỏi 

cho biết họ bị thu hồi đất, trong đó chỉ có 9% cho biết giá đền bù đất họ nhận được 

xấp xỉ giá thị trường. Tỉ lệ này thuyên giảm so với tỉ lệ 17% theo kết quả khảo sát 

PAPI năm 2010.   

 

TS. Đặng Ngọc Dinh, thành viên chính trong nhóm nghiên cứu PAPI và là Giám đốc 

Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) cho biết “triết lý 

của nghiên cứu PAPI là nhìn từ góc độ người dân là ‘khách hàng’ sử dụng dịch vụ 

của nền hành chính công, có đủ khả năng thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả 

quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền nơi họ sinh sống.” 

 

Trong khi đó, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp quốc tại 

Việt Nam nói PAPI là "một công cụ khách quan và sắc bén để theo dõi việc thực 

hiện hành chính công và cung cấp dịch vụ công.”  

 



“Chỉ số PAPI giúp các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cũng như cộng đồng 

phát triển quốc tế hiểu được tâm tư, nguyện vọng, trải nghiệm của người dân, từ đó 

rút bài học cụ thể nhằm giảm bớt tham nhũng, cải thiện hiệu quả và hiệu lực của 

công tác quản trị công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với bộ máy 

hành chính công”, bà nói. 
http://vneconomy.vn/20120503045730237P0C9920/bao-dong-tham-nhung-trong-

linh-vuc-hanh-chinh-cong.htm 

 

 

Chính quyền Long An đồng hành với DN, giúp người dân hài lòng 

Pháp Luật Việt Nam, Cập nhật 07/05/2012 07:29 (GMT+7) 

Gửi email Gmail Đăng lên Facebook cho bà con cùng xemĐưa bài viết lên 
linkhayĐưa bài viết lên Google BookmarksĐăng lên Twitter cho bà con cùng 
xemChia sẻIn bài này 

Theo kết quả công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt 
Nam (PAPI) năm 2011, Long An là tỉnh đạt điểm cao thứ 3/63 tỉnh, thành trên toàn 
quốc và là tỉnh duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long đứng đầu trong cả 6 lĩnh vực 
được khảo sát. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Hữu Phước trao đổi xung 
quanh sự kiện này... 

 

Ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch tỉnh Long An 

 Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp 

• Là một trong những tỉnh phía Nam hiện đang phát triển sôi động, xin ông cho biết 
một số đặc điểm của Long An đã góp phần tạo nên vị trí mới cho tỉnh nhà? 
  
- Tỉnh Long An có hơn 1.450.000 dân, diện tích đất tự nhiên rộng 444.700 ha. Tỉnh 
có đường biên giới với Campuchia dài 133 km, với 2 cửa khẩu gồm cửa khẩu quốc 
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tế Bình Hiệp thuộc huyện Mộc Oa và cửa khẩu quốc gia Tho Mo thuộc huyện Đức 
Huệ. 
  
Nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại tiếp giáp với TP.HCM nên tỉnh 
chia thành 2 vùng rõ rệt, các huyện phía Nam, tiếp giáp với TP.HCM thì thuận lợi 
cho phát triển công nghiệp, còn 6 huyện nằm trên vùng Đồng Tháp Mười lại thuận 
lợi cho phát triển nông nghiệp. 
  
Những năm qua, tỷ trọng công nghiệp đã nâng lên rõ rệt, hiện chiếm khoảng 33%. 
Mặc dù vậy, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn, dao động từ 37-38%, đặc biệt 
mỗi năm sản lượng lúa của Long An được trên dưới 2,5 triệu tấn. 
  
• Trong bối cảnh kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn song năm vừa qua tăng trưởng 
GDP của tỉnh  vẫn đạt 2 con số, năm nay Long An có đặt mục tiêu giữ mức tăng 
trưởng này không, thưa ông?  
  
- Năm vừa rồi, tăng trưởng GDP của Long An đạt được 12,2%. Mục tiêu năm nay 
mà tỉnh đề ra là từ 12,5 – 13% và chúng tôi sẽ cố gắng để “cán đích” mức tăng 
trưởng như thế. 
  
• Với những con số ấn tượng như vậy, Long An đã làm gì để thu hút đầu tư? 
  
- Bên cạnh các chủ trương của Trung ương thì để giúp cho các DN đầu tư trên địa 
bàn, Long An xác định tập trung vào giải pháp cải cách thủ tục hành chính tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho DN muốn đầu tư vào Long An, đặc biệt là thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông. Khi DN muốn vào Long An, họ sẽ được làm thủ tục 
nhanh chóng nhất để sớm đầu tư tại đây.  
  
Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng luôn luôn đồng hành với các DN, cùng các DN tháo gỡ 
khó khăn để DN yên tâm đến với Long An. Hàng năm, chúng tôi tổ chức họp mặt, 
tiếp xúc với DN và đồng thời cũng có những cuộc xúc tiến đầu tư trong nước và 
nước ngoài. Những năm trước, chúng tôi có những đoàn đi xúc tiến đầu tư với các 
nước, nhưng vài năm gần đây thì mời các nhà đầu tư đến, đưa họ đi thăm các vùng 
quy hoạch, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để giới thiệu, kêu gọi họ đầu tư. 
  
Đặc biệt, với Chỉ số PAPI năm 2011 của Long An được xếp thứ hạng cao như vừa 
công bố, tôi nghĩ sẽ còn tác động tới việc tiếp tục thu hút đầu tư vào Long An. 
  
• Theo ông, chỉ số PAPI, có góp phần thu hút đầu tư vào Long An và qua đó tác 
động tích cực tới tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương? 
  
- Chỉ số PAPI trong tương quan với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp 
cho Long An, chúng tôi thấy rằng có sự phù hợp và tương đồng. PCI của Long An 
năm 2010 đứng thứ 12 thì năm 2011, Chỉ số PCI của Long An đứng thứ 3/63 tỉnh 
thành của cả nước. Chỉ số PAPI cũng nêu Long An là một trong những tỉnh thực 
hiện tốt nên chúng tôi cho là nó sẽ góp phần tích cực thu hút thêm đầu tư vào Long 
An trong thời gian tới.  
  
Đối với tình hình kinh tế - xã hội cũng có ảnh hưởng tương tự. Trước đây chúng ta 
chưa lượng hóa được, còn bây giờ đã lượng hóa được các hoạt động về quản trị 



công, qua đó giúp cho mình có thể khắc phục được những yếu kém, phát huy 
những mặt tích cực, đóng góp cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
  
Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo 
  
• Người dân sẽ được hưởng lợi ích ra sao thể hiện qua chỉ số này? 
  
- Theo tôi, điều đó càng làm cho dân hiểu thêm về quản lý của Long An, qua đó tạo 
điều kiện cho người dân có thể tích cực tham gia đóng góp cho chính quyền địa 
phương trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. 
• Ông đã hài lòng với thành tích của tỉnh nhà? 

- Tôi nghĩ Chỉ số PAPI của Long An chỉ là tốt thôi chứ 
không phải hơn hẳn các địa phương khác. Nếu nhìn 
nhận cụ thể từng chỉ số thành phần, tôi thấy cũng còn 
nhiều điểm không phải là hơn hẳn các địa phương khác. 
  
Ví dụ như việc phát huy vai trò thanh tra nhân dân rồi 
giám sát cộng đồng ở cơ sở đối với một số công trình 
phục vụ dân sinh trên địa bàn thì ở một số địa phương 
của tỉnh vừa qua chưa làm được. Do đó, chúng tôi sẽ 
tiếp tục cải thiện theo hướng đẩy mạnh công khai dân 
chủ để người dân được tham gia đóng góp. 
  
Tôi cho rằng thước đo hài lòng của người dân chính là 
cái gốc, là tiêu chí kiểm nghiệm, đánh giá quan trọng 
nhất, chính xác nhất về chất lượng phục vụ dịch vụ 
công của các cấp chính quyền. 
  
• Ông có thể chỉ ra bài học kinh nghiệm giúp Long An 
đạt thứ hạng cao trong cả 2 Chỉ số để các địa phương 
có thể học tập? 
  
- Không dám nói là kinh nghiệm nhưng trong thời gian 
qua chúng tôi thấy rằng chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh 
phát huy dân chủ ở cơ sở. Cả hệ thống chính trị ở Long 
An đã vào cuộc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở 
làm sao cho chúng ta thực hiện công khai hóa, làm thế 
nào để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đối với các chương trình, kế hoạch 
của Nhà nước thì người dân sẽ tích cực đóng góp, tham gia trong việc xây dựng 
Nhà nước, xây dựng chính quyền, đồng thời cũng góp phần cho việc thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.  
  
• Trân trọng cảm ơn ông! 
  
• Hoàng Thư (thực hiện) 
http://phapluatvn.vn/thoi-su/doi-thoai/201205/Chinh-quyen-Long-an-dong-hanh-voi-

dN-giup-nguoi-dan-hai-long-2066621/ 

 

Chỉ số PAPI là tập hợp 
của dữ liệu phân tích 
định lượng về sáu lĩnh 
vực về quản trị và hành 
chính công, bao gồm 
tham gia của người dân 
ở cấp cơ sở; công khai, 
minh bạch; trách nhiệm 
giải trình với người dân; 
kiểm soát tham nhũng 
trong khu vực công; thủ 
tục hành chính công; 
cung ứng dịch vụ công. 
  
Theo kết quả Chỉ số 
PAPI 2011 vừa được 
công bố, các tỉnh Quảng 
Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu 
và Long An được người 
dân đánh giá thực hiện 
quản trị và hành chính 
công tốt nhất. Trong khi 
đó, các tỉnh Ninh Thuận, 
Điện Biên và Quảng Ngãi 
đứng cuối trong cả nước 
với điểm tổng hợp thấp 
nhất. 
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Chỉ số “Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2011” - 
PAPI 2011 

Quảng Ngãi Portal (05/05/2012) 

Vừa qua, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) phối hợp với: 
Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa 
học và kỹ thuật Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân nguyện của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã tổ chức công bố đánh giá “Hiệu quả Quản trị và Hành chính 
công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2011” – PAPI 2011. 
Báo cáo PAPI 2011 là kết quả của cuộc khảo sát có quy mô lớn nhất từ trước đến 
nay trên 63 tỉnh, thành phố của cả nước về chủ đề quản trị và hành chính công. Chỉ 
số này tập hợp nhiều dữ liệu phân tích định lượng về 6 lĩnh vực quản trị và hành 
chính công, bao gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; 
trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ 
tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. 

PAPI thực hiện lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2009 tại 3 tỉnh, thành phố gồm Phú 
Thọ, Đà Nẵng, Đồng Tháp; lần thứ hai vào năm 2010 tại 30 tỉnh, thành phố; trong 
năm 2011 nghiên cứu PAPI được triển khai ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trên toàn 
quốc. Những kết quả phân tích trong Báo cáo PAPI 2011 sẽ đóng góp vào quá trình 
cải thiện hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công 
ở cấp tỉnh. 

Bảng phân nhóm các tỉnh, thành phố theo chỉ số PAPI năm 2011 với thang 
điểm 60 

Nhóm điểm số 
từ 37,381 - 
40,319 

Nhóm điểm số 
từ 36,144 - 
37,217 

Nhóm điểm số 
từ 35,003 - 
36,098 

Nhóm điểm số 
từ 32,599 - 
34,995 
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Tham nhũng vặt thành hệ thống 

Thanh Niên, 04/05/2012  

Kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt 

Nam (PAPI) 2011 do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) phối hợp 

các cơ quan liên quan công bố ngày 3.5 tại Hà Nội cho thấy, tình trạng tham 

nhũng vặt ở Việt Nam phổ biến, trở thành vấn nạn mang tính hệ thống. 

31% “lót tay” trong dịch vụ y tế 
Kiểm soát tham nhũng công là một trong 6 nội dung lớn UNDP thực hiện khảo sát 
trong năm 2011. Kết quả khảo sát cho thấy, khi được hỏi về một số hành vi tham 
nhũng cụ thể trong lĩnh vực công, có tới 31% người tham gia khảo sát (trong tổng số 
13.600 người) xác nhận có tình trạng hối lộ trong dịch vụ y tế công, 29% thừa nhận 
có phong bì “lót tay” khi xin việc làm trong khu vực nhà nước, 21% xác nhận chi 
phong bì khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 17% cho biết có phong bì 
cho giáo viên để con em mình được quan tâm hơn ở trường. 

 
 
Thủ tục nhà đất vẫn gây nhiều bức xúc nhất cho người dân - Ảnh: Diệp Đức Minh 

Mức tiền hối lộ trung bình trên toàn quốc ở bệnh viện tuyến huyện/quận là 2,6 triệu 
đồng và ở trường tiểu học để học sinh được quan tâm đặc biệt hơn là 1,2 triệu 
đồng. Số tiền cụ thể người dân đã phải chi ngoài quy định cho y, bác sĩ thấp nhất là 
5.000 đồng (ở tỉnh Điện Biên) và cao nhất là 29,2 triệu đồng ở tỉnh Cà Mau. “Những 
con số này cho thấy chung chi hay quà cảm ơn mà bệnh nhân/người nhà bệnh nhân 
thường là phong bì, phong bao cho cán bộ y tế theo cách mà nhiều người gọi là văn 
hóa phong bì đã thành thông lệ... Quà cảm ơn vô hình trung dẫn tới hệ quả là cơ 
chế “xin - cho” có đất để sống và tham nhũng trở thành một vấn nạn mang tính hệ 

http://www.baomoi.com/Source/Thanh-Nien/4.epi


thống”, Cố vấn Chính sách về cải cách hành chính và chống tham nhũng của UNDP, 

ông Jairo Acuna - Alfaro nhấn mạnh. 

Đáng chú ý, khi khảo sát đánh giá của người dân về quyết tâm chống tham nhũng 
của chính quyền địa phương, chỉ có 22,9% số người được hỏi cho rằng chính quyền 
địa phương của họ nghiêm túc trong xử lý các vụ việc tham nhũng đã được phát 
hiện. Tỷ lệ này ở Hà Nội cao nhất với 50,66% và Bạc Liêu thấp nhất với 5,39%. Điều 
này phù hợp kết quả khảo sát trong số 330 người trả lời trên toàn quốc cho biết cá 
nhân họ hoặc người thân trong gia đình đã bị cán bộ xã/phường vòi vĩnh, nhưng chỉ 
có 13,27% cho biết họ đã tố cáo. Lý do được viện dẫn rất nhiều, từ suy nghĩ tố cáo 
tham nhũng không mang lại lợi ích gì; sợ bị trù úm, trả thù; hay do thủ tục tố cáo quá 
rườm rà... 

Thủ tục đất đai gây khó dân nhất 
Báo cáo của nhóm nghiên cứu cũng cho thấy có tới 80% người tham gia khảo sát 
cho biết họ không biết gì về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. 
Đồng thời, chỉ có 22% người được hỏi cho biết họ có cơ hội đóng góp ý kiến vào 
các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã/phường. Trong số 5 người dân đóng 
góp ý kiến thì 2 người cho biết ý kiến của họ đã được tiếp thu. 

Qua khảo sát, nhóm nghiên cứu chỉ ra: “Thủ tục và dịch vụ hành chính liên quan đến 
chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) là nội dung mà người dân còn phàn nàn 
nhiều nhất. Người dân không những chưa hài lòng với dịch vụ và quy trình thủ tục, 
mà còn phàn nàn nhiều về thái độ làm việc của công chức”. 

Khi được hỏi về tình trạng tham nhũng trong khu vực công, trên toàn quốc có 21% 
người trả lời cho biết hối lộ để làm xong thủ tục về CNQSDĐ là cần thiết. Về mức 
tiền hối lộ, người dân Hải Phòng dường như phải chi nhiều nhất bởi giá trị trung 
bình của chỉ số này ở ngưỡng 9,8 triệu đồng. Ngược lại, ở Hà Giang, người dân hầu 
như không phải đưa hối lộ để làm xong thủ tục này. 

“Nếu trong một năm, người dân vừa phải chi phong bì cho khám chữa bệnh, vừa 
phải chi cho thầy cô để con được quan tâm hơn, vừa phải làm thủ tục xin cấp giấy 
CNQSDĐ thì trung bình họ sẽ phải mất khoảng 7,5 triệu đồng cho việc “lót tay”, gấp 
7 lần mức lương tối thiểu quy định hiện nay”, ông Jairo Acuna - Alfaro, nói. 

Lấy sự hài lòng của dân làm thước đo 
Trên cơ sở các chỉ số đạt được, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để xem những mặt 
còn hạn chế sẽ có giải pháp cải thiện tốt hơn trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục phát huy dân chủ ở cơ sở, làm sao công khai minh bạch tất cả thủ tục hành 
chính, qua đó dân biết, dân bàn, dân làm và tham gia kiểm tra. Điều này ở một số 

 

 

Nếu trong một năm, người dân vừa phải chi phong bì cho khám chữa bệnh, vừa 
phải chi cho thầy cô để con được quan tâm hơn, vừa phải làm thủ tục xin cấp giấy 
CNQSDĐ thì rung bình họ sẽ phải mất khoảng 7,5 triệu đồng cho việc “lót tay”, 
gấp 7 lần mức lương tối thiểu quy định hiện nay 

 Ông Jairo Acuna - Alfaro 
Cố vấn Chính sách về cải cách hành chính và chống tham nhũng của UNDP 

 



địa phương của tỉnh vừa qua chưa làm được, thí dụ như phát huy vai trò thanh tra 
nhân dân rồi giám sát cộng đồng ở cơ sở đối với một số công trình phục vụ dân sinh 
trên địa bàn. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện theo hướng đẩy mạnh công khai 
dân chủ để người dân được tham gia đóng góp. 
Tôi cho rằng thước đo hài lòng của người dân chính là cái gốc, là tiêu chí kiểm 
nghiệm, đánh giá quan trọng nhất, chính xác nhất về chất lượng phục vụ dịch vụ 
công của các cấp chính quyền. 
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Hữu Phước 

CCHC phải có định lượng cụ thể 
Đề án tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020 nhấn mạnh đến 
mục tiêu CCHC chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ phát triển, phục vụ 
nhân dân, chính vì vậy mức độ hài lòng của người dân được xem là kết quả đầu ra 
của CCHC, thông qua đó để đánh giá tiến trình, chất lượng, hiệu quả cải cách. Giai 
đoạn 10 năm trước, chúng ta chỉ nói CCHC một cách định tính mà thiếu định lượng, 
còn bây giờ, đánh giá hiệu quả CCHC phải căn cứ trên tiêu chí định lượng cụ thể. 
Trong chương trình tổng thể CCHC giai đoạn tới có các giải pháp đồng bộ, từ nhận 
thức tới chủ trương đến xây dựng chính sách, thiết chế kiểm tra, giám sát, đánh giá; 
không chỉ đánh giá trong hệ thống mà còn cả sự đánh giá từ bên ngoài, từ xã hội, 
nhân dân về chất lượng phục vụ CCHC của đội ngũ cán bộ công chức. 
 
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc 
cố vấn cao cấp của PAPI 

15 tỉnh có điểm số kiểm soát tham nhũng thấp nhất 
Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN (PAPI) là công cụ giám 
sát thực thi chính sách được xây dựng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Tạp chí MTTQ 
thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Ban Dân nguyện của Ủy ban TVQH, Trung 
tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc VUSTA và 
Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại VN. 
Chỉ số PAPI bắt đầu được thực hiện thí điểm ở VN vào năm 2009 tại 3 tỉnh/thành 
phố gồm Phú Thọ, Đà Nẵng và Đồng Tháp. Trong năm 2010, nghiên cứu được mở 
rộng ra 30 tỉnh/thành phố với sự tham gia của 5.568 người dân được chọn ngẫu 
nhiên trên toàn quốc. Năm 2011, nghiên cứu PAPI được thực hiện trên phạm vi toàn 
bộ 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc với sự tham gia chia sẻ trải nghiệm và ý kiến 
của 13.642 người dân. 
PAPI 2011 được cấu thành từ 6 lĩnh vực nội dung lớn, 22 nội dung thành phần và 
92 chỉ số thành phần. 6 nội dung khảo sát, gồm: sự tham gia của người dân ở cấp 
cơ sở; công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham 
nhũng; Thủ tục hành chính công và Cung ứng dịch vụ công. 
Năm 2011, nhóm các tỉnh có điểm số thấp nhất về kiểm soát tham nhũng trong lĩnh 
vực công gồm có Điện Biên, Đắk Lắk, Bắc Giang, Lai Châu, Thừa Thiên-Huế, Lâm 
Đồng, Ninh Thuận, Ninh Bình, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hà Giang, Hải Phòng, Trà Vinh, 
Quảng Ninh và Cao Bằng. 

Bảo Cầm 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120504/tham-nhung-vat-thanh-he-thong.aspx 
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Tham nhũng “vặt” làm khổ người dân 

Dân Việt, 6/5/2012 

(Dân Việt) - Hơn 13.640 người dân đã tham gia vào cuộc khảo sát có quy mô lớn 
nhằm đánh giá về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Kết quả cuộc khảo 
sát đã được công bố ngày 3.5 tại Hà Nội. 
 
Long An dẫn đầu trên 6 lĩnh vực 
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là kết quả của cuộc 
khảo sát toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, do Chương trình phát triển 
Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung 
tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Ban Dân nguyện (Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội) thực hiện. 

 

Người dân nhiều nơi vẫn phải mất chi phí “không chính thức” 

khi sử dụng các dịch vụ công (ảnh minh họa). 

Chỉ số này là tập hợp của nhiều dữ liệu phân tích về 6 lĩnh vực, bao gồm: Sự tham 
gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với 
người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và 
cung ứng dịch vụ công. Hơn 13.640 người dân đã tham gia trả lời phỏng vấn trực 
tiếp. 
Theo kết quả khảo sát, các tỉnh Quảng Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An được 
người dân đánh giá thực hiện quản trị và hành chính công tốt. Tỉnh Long An dẫn đầu 
khu vực ĐBSCL trên cả 6 lĩnh vực. 
Trong lĩnh vực đất đai, phần lớn người dân cho hay, họ không được biết về quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Có đến 8/10 người được hỏi cho biết 
họ không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường, xã. Thủ tục 
và dịch vụ hành chính liên quan đến chứng nhận quyền sử dụng đất bị người dân 
phàn nàn nhiều nhất trong số các loại thủ tục và dịch vụ hành chính công được đo 
lường qua khảo sát. 
 
Tham nhũng nhỏ rất phổ biến 



Khảo sát về tình trạng tham nhũng nhỏ (tham nhũng vặt) trong khu vực công thông 
qua 6 tiêu chí đo lường từ phản ánh của người dân, trong số 5 thành phố trực thuộc 
T.Ư, Cần Thơ, TP.HCM và Đà Nẵng nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có điểm số 
cao ở các tiêu chí này. 
Hà Nội và Hải Phòng thuộc nhóm 10 tỉnh, thành đứng cuối bảng. Riêng trường hợp 
của Hà Nội, chỉ có 41,72% số người trả lời cho biết không có hiện tượng cán bộ 
chính quyền sử dụng công quỹ vào mục đích riêng, và cũng chỉ có 36% cho rằng họ 
không phải đưa hối lộ khi đi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Còn tại TP.HCM, tỷ lệ người dân cho biết không có hiện tượng cán bộ dùng công 
quỹ sai mục đích là 62,03% và người dân không phải đưa hối lộ khi đi làm thủ tục 
xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 55,54%. 
Theo kết quả khảo sát trên phạm vi toàn quốc, 1/3 trong số những người được hỏi 

cho biết họ bị thu hồi đất, trong đó chỉ có 9% cho biết giá đền bù đất họ nhận được 

xấp xỉ giá thị trường. Tỷ lệ này giảm gần một nửa so với kết quả khảo sát PAPI năm 

2010 (17%). 

Về tham nhũng trong khu vực công, 31% số người được phỏng vấn cho biết đưa hối 
lộ là cần thiết khi đi khám, chữa bệnh; gần 1/3 (29%) số người cho rằng đưa hối lộ 
là cần thiết khi đi xin việc trong khu vực nhà nước; 21% số người được hỏi cho biết 
cần “lót tay” khi đi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 17% cho biết phải 
hối lộ để con em họ được quan tâm. 
Bà Setsuko Yamazaki - Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam cho rằng, chỉ số 
PAPI giúp các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cũng như cộng đồng phát triển 
quốc tế hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó đưa ra các giải pháp 
cụ thể nhằm giảm bớt tham nhũng, cải thiện hiệu quả và hiệu lực của công tác quản 
trị công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. 
Hải Phong 
http://danviet.vn/86779p1c33/tham-nhung-vatlam-kho-nguoi-dan.htm 

 

“Lót tay” khi giao dịch là phổ biến 

Hà Nội Mới, 4/5/2012  

(HNMO) - Ngày 3-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với UBTƯMTTQ Việt 

Nam và UNDP đã công bố kết quả cuộc điều tra cảm nhận của người dân về 

nền hành chính công hay còn gọi là chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI). Qua đó, rung lên tiếng chuông cảnh báo tình 

trạng “lót tay” khi người dân giao dịch với cơ quan công quyền, tham nhũng 

về đất đai vẫn diễn ra phổ biến. 

 

Vẫn hành là chính 

Chương trình do UB TƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát 

triển và Hỗ trợ cộng đồng, Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và 

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) thực hiện trên phạm vi 

http://danviet.vn/86779p1c33/tham-nhung-vatlam-kho-nguoi-dan.htm
http://www.baomoi.com/Source/Ha-Noi-Moi/16.epi


63 tỉnh, TP trên toàn quốc của Việt Nam. Để có được chỉ số PAPI được công bố, đã 

có gần 13.700 người dân được hỏi bằng một bộ câu hỏi xoay quanh 6 nội dung lớn, 

bao gồm: “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”; “Công khai, minh bạch”; “Trách 

nhiệm giải trình với người dân”; “Kiểm soát tham nhũng”; “Thủ tục hành chính công” 

và “Cung ứng dịch vụ công”. Tất cả các câu hỏi được đưa ra khá trực diện, cụ thể, 

chẳng hạn: người dân có biết các thủ tục giấy tờ để làm sổ đỏ và danh sách hộ 

nghèo, thu chi của xã, phường hay quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không? Việc 

làm giấy phép xây dựng, chứng thực giấy tờ thực hiện như thế nào, cán bộ hành 

chính giải thích và hướng dẫn ra sao?... 

 

Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá CCHC để bảo đảm hoạt động quản lý nhà 
nước cũng như bảo đảm quyền, lợi ích của công dân. 

 
Thông qua đó, có thể thấy, vẫn còn hiện tượng “hành là chính”. Nhiều thủ tục sẽ 
không được thực hiện nếu người dân “không chịu bôi trơn” cơ quan công quyền. Kết 
quả khảo sát cũng chỉ ra rằng, kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công là 
chưa hiệu quả vì “hiện tượng hối lộ khá phổ biến”. Không có địa phương nào trong 
số các tỉnh, TP được khảo sát là không có hiện tượng “tham nhũng vặt” và hầu hết 
người dân khi phải làm “những thủ tục bắt buộc phải làm trong đời” đều phải hối lộ 
cán bộ. 
 
Đáng lưu ý, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đang gây nhiều khó khăn 
cho người dân, đặc biệt là những đối tượng trình độ hiểu biết thấp, dẫn đến căng 
thẳng, đối đầu giữa người dân và các cấp chính quyền. Đó là do thiếu công khai, 
minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và giá đền bù đất chưa 
hợp lý. Cứ 8 người trong số 10 người được hỏi cho biết họ không được biết về quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã, phường. Trên toàn quốc có 21% người trả lời 
cho biết hối lộ để làm xong thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng đất là cần thiết. 
Chỉ có 12,86% số hộ gia đình bị mất đất cho biết giá đền bù gần với giá thị trường. 
Hải Phòng là địa phương mà người dân đánh giá thấp về vấn đề kiểm soát tài 



nguyên, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. Để có được giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, người dân nơi đây phải chi tiền "lót tay" ở ngưỡng 9,8 triệu đồng. Bên cạnh đó 
Hưng Yên cũng là tỉnh có chỉ số thấp trong lĩnh vực này, chỉ có 29% người được 
phỏng vấn nói họ không phải đưa hối lộ. Ngược lại, ở Hà Giang người dân hầu như 
không phải mất thêm tiền cho thủ tục này. Điều đặc biệt nữa là vấn nạn phong bì ở 
các bệnh viện tuyến quận - huyện còn cao với tiền chi trung bình là 2,6 triệu đồng. 
Văn hóa phong bì để xin việc làm trong các cơ quan nhà nước cũng phổ biến trên 
phạm vi toàn quốc 
 
Hà Nội đạt điểm khá về cung ứng dịch vụ công 
 
Rõ ràng đây là vấn đề xã hội. Nguyên nhân của vấn đề này là do hệ thống chính 
sách, quản lý còn lỏng lẻo. Muốn chữa căn bệnh này, những người làm chính sách 
phải tìm ra giải pháp hữu hiệu ngăn ngừa, loại bỏ dần tham nhũng ra khỏi cộng 
đồng. Tuy nhiên, không thể vì một vài địa phương làm chưa tốt mà đánh giá cả nền 
hành chính công chưa tốt. Theo kết quả khảo sát, Bình Dương, Cà Mau, Bình Định, 
Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc nhóm đạt điểm cao 
nhất về kiểm soát tham nhũng. Đà Nẵng nằm trong nhóm thành phố trực thuộc TƯ 
đạt điểm cao nhất về thủ tục hành chính công. Hà Nội đạt điểm khá ở các nội dung 
“Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “Công khai, minh bạch”, và “Cung ứng dịch 
vụ công”, song đạt điểm trung bình thấp ở nội dung “Kiểm soát tham nhũng”. 
 
Ông Jairro Acuna Alfaro - cố vấn chính sách và cải cách hành chính của Chương 
trình phát triển của Liên Hiệp quốc (UNDP) cho rằng, việc tỉnh này có điểm cao, tỉnh 
kia có điểm thấp không quan trọng, hy vọng những con số vừa công bố giúp các địa 
phương biết điểm yếu, điểm mạnh của tỉnh mình và điều chỉnh, phục vụ người dân 
tốt hơn. Để mỗi khi người dân đến với chính quyền địa phương, họ phải có tâm thế 
như một khách hàng, để được phục vụ và chính những cán bộ công chức phải là 
những người phục vụ họ. Trên thực tế, hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền 
không nằm ở cam kết, lời hứa hay những văn bản hay bộ máy hoạt động mà người 
dân chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng - liệu người dân đã thực sự là khách hàng, 
để được hưởng thụ những dịch vụ công mà thực tế họ đã phải bỏ tiền ra để chi trả. 
 
Cũng qua nghiên cứu này, các địa phương sẽ có cơ hội học hỏi lẫn nhau từ những 
chỉ số tích cực. Chẳng hạn, theo khảo sát, Phú Thọ được người dân cho là có ít 
“tham nhũng vặt” trong khu vực công, nhưng kiểm soát “tham nhũng vặt” lại chưa 
cao. TP Hồ Chí Minh được dân đánh giá cao về thông tin thủ tục rõ ràng, công khai 
về chi phí, thời gian cũng như thái độ của CBCC, nhưng lại mất điểm ở việc giấy tờ 
quá nhiều. Khi xét tổng thể các tiêu chí, TP Hồ Chí Minh có điểm trung bình cao 
nhất, nhưng về sự tham gia của người dân, họ có thể phải học tập Hải Dương, về 
kiểm soát tham nhũng cần học Cà Mau hay Bình Định, còn cung ứng dịch vụ công 
họ cần học Hải Phòng... 

Trong số 330 người trả lời trên toàn quốc cho biết: cá nhân họ hoặc người thân 
trong gia đình đã bị cán bộ xã/phường vòi vĩnh thì chỉ có 13,27% cho biết họ đã tố 
cáo. Những lý do người dân giải thích về việc tại sao mặc dù là nạn nhân của tham 
nhũng nhưng họ không tố cáo rất đa dạng: 47,45% cho biết tố cáo không mang lại 
lợi ích gì; 12, 77% sợ bị trù úm, trả thù; 11,31% thấy rằng thủ tục tố cáo quá rườm 
rà, 10,22% không biết tố cáo như thế nào, và số còn lại đưa ra nhiều lý do khác 
nhau hoặc từ chối không trả lời câu hỏi. 



 
Ông Hà Công Long, Phó trưởng Ban Dân nguyện của QH cho rằng: Những thông tin 
của PAPI là rất quan trọng. Đại biểu QH phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử 
tri và nhân dân từ chính những số liệu này. Trong đó, chỉ số về quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất, giúp hoàn thiện thể chế, phòng ngừa tham nhũng. Từ đây, đại biểu QH 
phải nghiên cứu để tham gia xây dựng luật, nhất là Luật Đất đai. 
 
TS Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng 
(CECODES), thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam: Người dân rất 
công bằng, không nói xấu cũng như nói toàn tốt về chính quyền. Bằng chứng là 
bảng về cải cách hành chính người dân đánh giá tốt, như thủ tục công chứng, 
chứng thực. Tôi không bất ngờ về số tiền người dân phải bôi trơn, trung bình lên tới 
7,4 triệu đồng/năm. Tình hình tham nhũng ở Việt Nam đã trở nên phổ biến, nên 
khắc phục phải cần thời gian dài. Hy vọng 5-10 năm nữa, tình hình này sẽ được cải 
thiện. 

http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Chinh-tri/546510/lot-tay-khi-giao-dich-la-pho-

bien.htm 

 

Chỉ 9% đất thu hồi được đền xấp xỉ giá thị trường 

Đất Việt Online, Cập nhật lúc :3:12 PM, 03/05/2012 

(ĐVO) Theo kết quả khảo sát trên phạm vi toàn quốc về Chỉ số hiệu quả quản 
trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), được công bố sáng nay (3.5), 1/3 trong 
số những người được hỏi cho biết họ bị thu hồi đất, trong đó chỉ có 9% cho 
biết giá đền bù đất họ nhận được xấp xỉ giá thị trường. 
 

Tỷ lệ này giảm so với tỷ lệ 17% theo kết quả khảo sát PAPI năm 2010. 

 

Người dân còn ngại đến làm thủ tục hành chính. Ảnh minh 
họa: Như Ý. 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là kết quả của cuộc 
khảo sát toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về chủ đề quản trị và hành 

http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Chinh-tri/546510/lot-tay-khi-giao-dich-la-pho-bien.htm
http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Chinh-tri/546510/lot-tay-khi-giao-dich-la-pho-bien.htm
http://baodatviet.vn/


chính công do Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) phối hợp với Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng 
(CECODES) và Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) thực hiện. Chỉ số 
này là tập hợp của nhiều dữ liệu phân tích về 6 lĩnh vực, bao gồm: tham gia của 
người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; 
kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng 
dịch vụ công. Hơn 13.640 người dân tham gia trả lời phỏng vấn trực tiếp để đánh 
giá hiệu quả quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền địa phương dựa 
trên trải nghiệm cá nhân và hộ gia đình. 
Theo kết quả này, các tỉnh Quảng Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An được người 
dân đánh giá thực hiện quản trị và hành chính công tốt. Tỉnh Long An dẫn đầu khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long trên cả 6 lĩnh vực. 

Trong lĩnh vực đất đai, phần lớn người dân không được biết về quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất của địa phương. Có đến 8 trong số 10 người được hỏi cho biết họ 
không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường, xã. Thủ tục và 
dịch vụ hành chính liên quan đến chứng nhận quyền sử dụng đất là nội dung mà 
người dân còn phàn nàn nhiều nhất trong số các loại thủ tục và dịch vụ hành chính 
công được đo lường qua khảo sát PAPI năm 2010 và 2011. 

Cũng theo kết quả khảo sát PAPI năm 2011, 1/3 trong số những người được hỏi 
cho biết họ bị thu hồi đất, trong đó chỉ có 9% cho biết giá đền bù đất họ nhận được 
xấp xỉ giá thị trường. Tỷ lệ này thuyên giảm so với tỷ lệ 17% thoe kết quả khảo sát 
PAPI năm 2010. 

Về vấn đề tham nhũng trong khu vực công, 31% số người trả lời cho biết đưa hối lộ 
là cần thiết khi đi khám, chữa bệnh; gần 1/3 (29%) người cho rằng đưa hối lộ là cần 
thiết khi đi xin việc trong khu vực nhà nước; 21% người được hỏi cho biết cần “lót 
tay” khi đi xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 17% cho biết phải hối lộ để 
con em họ được quan tâm. 

“Nghiên cứu PAPI là công cụ khách quan và sắc bén để theo dõi việc thực hiện 
hành chính công và cung cấp dịch vụ công”, bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc 
gia UNDP tại Việt Nam nhận xét, đồng thời cho rằng chỉ số PAPI giúp các nhà 
hoạch định chính sách Việt Nam cũng như cộng đồng phát triển quốc tế hiểu được 
tâm tư, nguyện vọng, trải nghiệm của người dân, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể 
nhằm giảm bớt tham nhũng, cải thiện hiệu quả và hiệu lực của công tác quản trị 
công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với bộ máy hành chính công. 

M.Đồng 

http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Chi-9-dat-thu-hoi-duoc-den-xap-xi-gia-thi-

truong/20125/208003.datviet 

 

Phần đông người dân không biết thông tin về đất đai 

Người Lao Động, Thứ Năm, 03/05/2012 23:39 

(NLĐ) - Theo kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

tiến hành ở 63 tỉnh, thành với 14.000 người tham gia do chương trình phát triển của Liên 

Hiệp Quốc (UNDP) phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Chi-9-dat-thu-hoi-duoc-den-xap-xi-gia-thi-truong/20125/208003.datviet
http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Chi-9-dat-thu-hoi-duoc-den-xap-xi-gia-thi-truong/20125/208003.datviet


công bố ngày 3-5, trong lĩnh vực đất đai, 8/10 người không được biết thông tin về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. 

Ngoài ra, phần đông người dân phàn nàn về thủ tục hành chính, không biết thông tin 

về giá đất tại địa phương; trong khi chỉ có 9% cho biết họ được đền bù giá đất xấp xỉ 

giá thị trường. 

Theo kết quả khảo sát, các tỉnh thực hiện quản trị và hành chính công tốt là Long 

An, Quảng Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu và đứng cuối bảng là 3 tỉnh Ninh Thuận, Điện 

Biên và Quảng Ngãi. 

B.Diệp 

http://nld.com.vn/20120503110510918p0c1002/phan-dong-nguoi-dan-khong-biet-

thong-tin-ve-dat-dai.htm 

 
 

Đa số dân không được biết quy hoạch đất 

VietNamNet, 3/5/2012 

- Thiếu công khai, minh bạch trong quy hoạch, thu hồi đất, giá đền bù 

quá thấp dẫn đến căng thẳng giữa người dân và chính quyền. 

Đó là một trong những kết quả thuộc khảo sát về chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 2011 (PAPI 2011). Đây là nghiên cứu được thực 

hiện với sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ 

trợ cộng đồng (CECODES), Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), chính thức được công 

bố sáng nay 3/5 tại Hà Nội. 

PAPI được xây dựng từ kết quả của cuộc khảo sát trên phạm vi cả nước, với 13.642 

người dân tham gia trả lời phỏng vấn, đề cập 6 nội dung: sự tham gia của người 

dân ở cấp cơ sở, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm 

soát tham nhũng, thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. 

 

Tham nhũng phổ biến 

Với khảo sát và phân tích đề cập tham nhũng ở khía cạnh lạm dụng công quỹ vào 

mục đích riêng, tầm quan trọng của việc thân quen khi xin hoặc thi vào làm việc 

trong khu vực nhà nước, vòi vĩnh và đòi hối lộ trong xử lý các thủ tục hành chính và 

cung ứng dịch vụ y tế và giáo dục..., kết quả của PAPI cho thấy tham nhũng là vấn 

đề nổi cộm ở các ngành và lĩnh vực. 

http://nld.com.vn/20120503110510918p0c1002/phan-dong-nguoi-dan-khong-biet-thong-tin-ve-dat-dai.htm
http://nld.com.vn/20120503110510918p0c1002/phan-dong-nguoi-dan-khong-biet-thong-tin-ve-dat-dai.htm


 

Đà Nẵng nằm trong nhóm thành phố trực thuộc trung ương đạt 
điểm cao nhất về thủ tục hành chính công 

 

 

Nhiều người cho rằng có tình trạng nhận hối lộ trong dịch vụ y tế công (31%), xin 

việc vào làm trong khu vực nhà nước (29%), xin cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (21%), để giáo viên quan tâm hơn tới học sinh ở trường (17%) và trong xin 

cấp giấy phép xây dựng (16%). Ngoài ra, 13% người dân cho rằng cán bộ chính 

quyền dùng tiền công quỹ vào mục đích riêng. 

"Đây là những phát hiện được tổng hợp ở cấp quốc gia. Những phát hiện này không 

thay đổi nhiều khi lấy kết quả khảo sát ở 5 thành phố trực thuộc trung ương để phân 

tích so sánh với 57 tỉnh còn lại. Điều này phần nào phản ánh mức độ phổ biến của 

tham nhũng và hối lộ ở khắp các tỉnh, thành phố" - báo cáo của PAPI đánh giá.  

 

Trong số 10 địa phương đạt điểm thấp nhất có Quảng Ninh, Trà Vinh, TP. Hải 

Phòng, Hà Giang, Bắc Ninh, Tây Ninh, Ninh Bình, Ninh Thuận và Lâm Đồng. 

Về kiểm soát tham nhũng trong y tế và giáo dục công lập, khảo sát cho thấy có sự 

khác biệt lớn khi xét đến trải nghiệm thực tiễn của người dân đối với vấn đề hối lộ ở 

bệnh viện công lập tuyến huyện/quận. Như ở Quảng Ngãi, hành vi nhũng nhiễu 

dường như xảy ra thường xuyên ở bệnh viện tuyến quận/huyện bởi có tới 100% số 

người trả lời hoặc trực tiếp hoặc đưa người thân đi khám, chữa bệnh cho biết đã 

phải đưa thêm tiền ngoài quy định cho y, bác sĩ. 

 

"Lót tay"  

 

Theo nhóm thực hiện công trình, các vấn đề liên quan đến đất đai và quản lý đất đai 

như thiếu công khai, minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và 

giá đền bù đất thường có nguy cơ tham nhũng cao và là nguyên nhân dẫn đến căng 

thẳng giữa người dân và các cấp chính quyền. Chỉ số PAPI cho biết phần lớn người 

dân không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Cứ 8 



người trong số 10 người được hỏi cho biết họ không được biết về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất của xã, phường. 

Tỉ lệ người dân phản ánh không bị thu hồi đất cao nhất ở Trà Vinh (91%) và thấp 

nhất ở Sơn La (25,52%). Bến Tre được người dân đánh giá công bằng nhất về giá 

đền bù đất. Trong khi đó, 100% số hộ gia đình bị thu hồi đất ở Đắk Lắk cho biết giá 

đền bù thấp hơn giá thị trường. Trung bình toàn quốc chỉ có 12,86% số hộ gia đình 

bị mất đất cho biết giá đền bù gần với giá thị trường, và tỉ lệ này thấp hơn con số 

17% của năm ngoái. 

Thủ tục và dịch vụ hành chính liên quan đến chứng nhận quyền sử dụng đất là nội 

dung mà người dân còn phàn nàn nhiều nhất. Khi được hỏi về tình trạng tham 

nhũng trong khu vực công, trên toàn quốc có 21% người trả lời cho biết hối lộ để 

làm xong thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng đất là cần thiết.  

 

Về mức tiền "lót tay" để có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân 

Hải Phòng dường như phải chi nhiều nhất bởi giá trị trung bình của chỉ số này ở 

ngưỡng 9,8 triệu đồng. Ngược lại, ở Hà Giang người dân hầu như không phải mất 

thêm tiền cho thủ tục này.  

 

Ở Sơn La, 79,01% cho biết người dân không phải đưa hối lộ để nhận được giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngược lại, chỉ có 29% người dân Hưng Yên nói họ 

không phải đưa hối lộ. 

Long An là địa phương duy nhất đạt điểm cao nhất ở 

cả sáu nội dung. 

Bình Dương, Cà Mau, Bình Định, Đồng Tháp, Sóc 

Trăng, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc nhóm 

đạt điểm cao nhất về kiểm soát tham nhũng. 

Đà Nẵng nằm trong nhóm thành phố trực thuộc trung 

ương đạt điểm cao nhất về thủ tục hành chính công. 

Linh Thư 
http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/70628/da-so-dan-khong-duoc-biet-quy-hoach-

dat.html

http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/70628/da-so-dan-khong-duoc-biet-quy-hoach-dat.html
http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/70628/da-so-dan-khong-duoc-biet-quy-hoach-dat.html


 

Sáng nay, hội thảo công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh 

Sài Gòn Giải Phóng Online, Thứ năm, 03/05/2012, 10:29 (GMT+7) 

• TPHCM đạt điểm cao ở các tiêu chí “Công khai, minh bạch”, “Kiểm soát 
tham nhũng” và “Cung ứng dịch vụ công” 

(SGGPO).- Sáng nay, 3-5, Hội thảo công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2011 đã được Chương trình Phát 
triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội và một số cơ quan khác phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 
(Hà Nội). Đây là chỉ số nhằm đo lường mức độ hiệu quả của công tác quản trị 
và hành chính công dựa vào trải nghiệm của người dân khi tiếp xúc, giao dịch 
với cơ quan chính quyền các cấp.  

Trong khi các báo cáo tổng kết của các cơ quan, ban ngành hiện nay chủ yếu là “tự 
đánh giá”, nghiên cứu PAPI lại có cách tiếp cận từ dưới lên để tìm hiểu và nghiên 
cứu những trải nghiệm và cảm nhận thực tiễn của người dân. PAPI 2011 phản ánh 
trải nghiệm và cảm nhận của 13.642 người dân về hiệu quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh. Đây có thể là nghiên cứu khảo sát điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên lớn 
nhất được tiến hành tại Việt Nam từ trước đến nay.  

PAPI 2011 khảo sát 6 lĩnh vực nội dung lớn, bao gồm: “Tham gia của người dân ở 
cấp cơ sở”; “Công khai, minh bạch”; “Trách nhiệm giải trình với người dân”; “Kiểm 
soát tham nhũng”; “Thủ tục hành chính công” và “Cung ứng dịch vụ công”. 

Trong nghiên cứu vừa được công bố, thành phố Hà Nội đạt điểm khá ở các nội 
dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “Công khai, minh bạch”, và “Cung 
ứng dịch vụ công”, song đạt điểm trung bình thấp ở nội dung “Kiểm soát tham 
nhũng”. TPHCM đạt điểm cao ở các nội dung “Công khai, minh bạch”, “Kiểm soát 
tham nhũng” và “Cung ứng dịch vụ công”. 

Trong số sáu tỉnh, thành phố có dân số trên hai triệu người, An Giang rơi vào nhóm 
đạt điểm số thấp nhất. Long An là địa phương duy nhất trên cả nước thuộc về 
nhóm tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất ở cả sáu nội dung. Hai tỉnh Trà Vinh và Hà 
Giang đều nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất… 

  Chỉ số tổng hợp PAPI, sử dụng thang điểm từ 6-60 điểm 

(Việc phân nhóm là tương đối với một số tỉnh/ thành phố do khoảng tin cậy 
đo được ở những địa phương này khá rộng): 

• Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm cao nhất với điểm số từ 37,381 
đến 40,319 gồm: Quảng Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Quảng Trị,  Hà 
Tĩnh,  Sơn La,  Nam Định, Lạng Sơn,  Bình Định,  Hòa Bình, Tiền Giang, 



Thanh Hóa, Hải Dương, TP. Đà Nẵng, TP. Hà Nội và Đồng Tháp. 

• Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm trung bình cao với điểm số từ 
36,144 đến 37,217 gồm: Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thái 
Bình, Bình Dương,  Bắc Kạn, Bình Phước, Gia Lai, Vĩnh Phúc, Thái 
Nguyên, Quảng Nam, Hà Nam, Đồng Nai,  Phú Thọ, Yên Bái và Đắk 
Nông. 

• Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm trung bình thấp với điểm số từ 
35,003  đến 36,098 gồm: Bắc Ninh, Kon Tum, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, 
Tuyên Quang, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lào Cai, Cà Mau, Thừa 
Thiên - Huế, TP. Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Sóc Trăng và Lâm 
Đồng. 

• Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm thấp nhất với số điểm từ 32,599 
đến 34,995 gồm: Ninh Thuận, Điện Biên, Quảng Ngãi, Hậu Giang, Hưng 
Yên, Lai Châu, Bạc Liêu, Ninh Bình, Bình Thuận, An Giang, Phú Yên, Cao 
Bằng, Tây Ninh, Hà Giang và Trà Vinh. 

 

  

ANH PHƯƠNG 

 

Phụ huynh chi phong bì “lót tay” 1,2 triệu đồng/học kỳ 

Thanh Nien Online, 03/05/2012 10:21 

(TNO) 17% trong số 13.600 người tham gia khảo sát về quản trị công và hành chính 

công cho biết họ đã chi trung bình 1,2 triệu đồng phong bì “lót tay” mỗi học kỳ cho 

thầy cô giáo của con em mình. 

Đây là một trong những kết quả khảo sát đáng chú ý về lĩnh vực cải cách hành 
chính (CCHC), do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) thực hiện trong 
năm 2011 tại 63 tỉnh thành, công bố sáng nay 3.5, tại Hà Nội. 

80% người được hỏi không biết về quy hoạch sử dụng đất 

Theo cố vấn Chính sách về cải cách hành chính (CCHC) và Chống tham nhũng của 
UNDP, ông Jairo Acuna - Alfaro, đây là khảo sát về quản trị công và hành chính 
công lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Khảo sát này (tên là PAPI 2011) bắt đầu 
từ năm 2010 tại 30 tỉnh, thành phố trong cả nước và đã tăng lên 63 tỉnh, thành trong 
năm 2011. 

13.600 người tham gia khảo sát được lựa chọn ngẫu nhiên từ độ tuổi, trình độ, giới 
tính cho đến vùng, miền sinh sống. 

Các nội dung câu hỏi khảo sát hướng nhiều vào chất lượng phục vụ công của chính 
quyền địa phương các cấp, đặc biệt là xã, phường, thôn, xóm. 

Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 64 - 65% người dân biết rõ quy chế dân chủ ở cơ 
sở, nhưng so với năm 2010, tỷ lệ này đã có sự giảm sút đáng kể. 



Tương tự, mức độ lạc quan của người dân về điều kiện kinh tế cũng giảm hơn một 
chút so với đợt khảo sát tiến hành năm trước đó. 

Đáng chú ý, có tới 80% người dân tham gia khảo sát cho biết họ không biết gì về 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn nơi mình sinh sống và 
70% không hay biết về danh sách các hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo ở địa 
phương mình. 

Chi trung bình 1,2 triệu đồng phong bì/học kỳ 
cho thầy cô 

Cũng theo ông Jairo, khi khảo sát về nội dung 
kiểm soát tham nhũng, cụ thể là phải chi bao nhiêu 
tiền phong bì cho khám chữa bệnh (KCB) tại các 
bệnh viện, cơ sở y tế, kết quả cho thấy có tới 31% 
trong số người tham gia khảo sát cho biết họ phải 
chi phong bì “lót tay” cho y, bác sĩ với số tiền thấp 
nhất là 5.000 đồng và cao nhất lên tới gần 30 triệu 
đồng/năm. 

Trên 50% số người được hỏi cho rằng việc chi 
phong bao, phong bì cho KCB là cần thiết. 

Theo ông Jairo, chỉ tính riêng tiền phong bì người 
dân chi cho KCB mỗi năm đã lên tới hơn 4 triệu 
USD. 

Về mức chi phong bì cho lĩnh vực giáo dục, 17% 
trong số người tham gia khảo sát cho hay họ phải 
chi phong bì “lót tay” để xin học cho con, trung 
bình 1,2 triệu đồng/học kỳ. 

Trong khi đó, 29% số người tham gia khảo sát cho rằng việc chi phong bì là cần 
thiết khi xin việc ở cơ quan Nhà nước; 21% cho biết hối lộ là cần thiết khi xin giấy 
cấp quyền sử dụng đất và 16% cho rằng cần thiết khi xin cấp phép xây dựng. 

Chỉ một tỉnh được dân hài lòng 

Kết quả khảo sát PAPI 2011 về mức độ hài lòng của người dân về thủ tục hành 
chính cũng cho thấy, hơn 90% người tham gia khảo sát hài lòng với các thủ tục 
mang tính dễ dàng, đơn giản như chứng thực CMND, hộ khẩu, khai sinh, khai tử. 

Ngược lại, thủ tục khiến người dân không hài lòng nhất là đất đai mà theo ông Jairo, 
“đây là lĩnh vực người dân phàn nàn nhiều nhất về tính công khai, minh bạch của 
các quy định cũng như thái độ giải quyết của đội ngũ cán bộ công chức khi thực thi 
quy định hành chính về lĩnh vực này”. 

Được biết, nhóm nghiên cứu đã dùng tới hơn 6.000 phép tính để tính điểm trong 
quá trình thực hiện cuộc khảo sát này với 92 chỉ số thành phần, tập trung vào 6 nội 
dung cơ bản: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở trong bầu cử, mức độ đóng 
góp ý kiến cho các dự án…; Mức độ công khai, minh bạch của các cấp chính quyền 
về quy hoạch sử dụng đất, danh sách hộ nghèo, và sử dụng ngân sách cấp 
phường, xã; Trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân; Kiểm soát tham 
nhũng trong lĩnh vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công. 

  

 
Khảo sát về chỉ số Hiệu quả 

Quản trị và Hành chính công 

cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 

2011 được UNDP phối hợp 

với Trung tâm Nghiên cứu 

phát triển và Hỗ trợ cộng đồng 

(CECODES), Tạp chí Mặt trận 

thuộc Ủy ban Trung ương 

MTTQVN và Ban Dân nguyện 

của Ủy ban TVQH thực hiện 

bắt đầu từ năm 2009 tại 3 tỉnh, 

thành phố, nâng lên 30 tỉnh, 

thành năm 2010 và khảo sát 

toàn diện tại 63 tỉnh, thành 

trong năm 2011. 

 

 



Qua khảo sát cho thấy, trong 6 lĩnh vực được tiến hành khảo sát, chỉ có một tỉnh duy 
nhất là Long An nằm trong nhóm được dân hài lòng ở cả 6 lĩnh vực. 

Bảo Cầm 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120503/phu-huynh-chi-phong-bi-lot-tay-1-2-

trieu-dong-hoc-ky.aspx 

 

Khai mạc hội thảo công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh 

Sài Gòn Giải Phóng, 03/05/2012 15:12:41 

 Sáng nay (3-5), Hội thảo công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2011 đã được Chương trình Phát triển Liên 
Hợp Quốc (UNDP), Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một 
số cơ quan khác phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội). 
Đây là chỉ số nhằm đo lường mức độ hiệu quả của công tác quản trị và hành 
chính công dựa vào trải nghiệm của người dân khi tiếp xúc, giao dịch với cơ 
quan chính quyền các cấp.  
  
Trong khi các báo cáo tổng kết của các cơ quan, ban ngành hiện nay chủ yếu là “tự 
đánh giá”, nghiên cứu PAPI lại có cách tiếp cận từ dưới lên để tìm hiểu và nghiên 
cứu những trải nghiệm và cảm nhận thực tiễn của người dân. PAPI 2011 phản ánh 
trải nghiệm và cảm nhận của 13.642 người dân về hiệu quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh. Đây có thể là nghiên cứu khảo sát điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên lớn 
nhất được tiến hành tại Việt Nam từ trước đến nay.  
  
PAPI 2011 khảo sát 6 lĩnh vực nội dung lớn, bao gồm: “Tham gia của người dân ở 
cấp cơ sở”; “Công khai, minh bạch”; “Trách nhiệm giải trình với người dân”; “Kiểm 
soát tham nhũng”; “Thủ tục hành chính công” và “Cung ứng dịch vụ công”. 
  
Trong nghiên cứu vừa được công bố, thành phố Hà Nội đạt điểm khá ở các nội 
dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “Công khai, minh bạch”, và “Cung ứng 
dịch vụ công”, song đạt điểm trung bình thấp ở nội dung “Kiểm soát tham nhũng”. 
TPHCM đạt điểm cao ở các nội dung “Công khai, minh bạch”, “Kiểm soát tham 
nhũng” và “Cung ứng dịch vụ công”. 
  
Trong số sáu tỉnh, thành phố có dân số trên hai triệu người, An Giang rơi vào nhóm 
đạt điểm số thấp nhất. Long An là địa phương duy nhất trên cả nước thuộc về nhóm 
tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất ở cả sáu nội dung. Hai tỉnh Trà Vinh và Hà Giang 
đều nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất…  
 
 

Chỉ số tổng hợp PAPI, sử dụng thang điểm từ 6-60 điểm 
(Việc phân nhóm là tương đối với một số tỉnh/ thành phố do khoảng tin cậy 
đo được ở những địa phương này khá rộng): 
  

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120503/phu-huynh-chi-phong-bi-lot-tay-1-2-trieu-dong-hoc-ky.aspx
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120503/phu-huynh-chi-phong-bi-lot-tay-1-2-trieu-dong-hoc-ky.aspx


• Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm cao nhất với điểm số từ 37,381 
đến 40,319 gồm: Quảng Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Quảng Trị,  Hà 
Tĩnh,  Sơn La,  Nam Định, Lạng Sơn,  Bình Định,  Hòa Bình, Tiền Giang, 
Thanh Hóa, Hải Dương, TP. Đà Nẵng, TP. Hà Nội và Đồng Tháp. 
  
• Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm trung bình cao với điểm số từ 
36,144 đến 37,217 gồm: Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thái 
Bình, Bình Dương,  Bắc Kạn, Bình Phước, Gia Lai, Vĩnh Phúc, Thái 
Nguyên, Quảng Nam, Hà Nam, Đồng Nai,  Phú Thọ, Yên Bái và Đắk Nông. 
  
• Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm trung bình thấp với điểm số từ 
35,003  đến 36,098 gồm: Bắc Ninh, Kon Tum, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, 
Tuyên Quang, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lào Cai, Cà Mau, Thừa 
Thiên - Huế, TP. Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Sóc Trăng và Lâm 
Đồng. 
  
• Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm thấp nhất với số điểm từ 32,599 
đến 34,995 gồm: Ninh Thuận, Điện Biên, Quảng Ngãi, Hậu Giang, Hưng 
Yên, Lai Châu, Bạc Liêu, Ninh Bình, Bình Thuận, An Giang, Phú Yên, Cao 
Bằng, Tây Ninh, Hà Giang và Trà Vinh. 

 

  
V.D (Theo SGGP) 
http://www.baodaknong.org.vn/newsdetails.aspx?newsid=14428 

 

Ngành nào tham nhũng nhất? 

Dân Trí, Thứ Hai, 07/05/2012 - 07:45 

(Dân trí) - Có lẽ không ít người Việt Nam chúng ta đã từng đặt ra câu hỏi này 

và đây cũng là một trong những câu hỏi quan trọng nhất, được chờ đợi nhất 

từ Nhóm nghiên cứu về chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

(PAPI) năm 2011. 

http://www.baodaknong.org.vn/newsdetails.aspx?newsid=14428


 

 (Minh họa: Ngọc Diệp) 

 Kết quả khảo sát cho thấy khám chữa bệnh và xin việc đứng đầu danh sách cần 

đưa hối lộ. 

Tuy nhiên, theo mình thì kết quả này chưa chắc đã chính xác. Lý do là ở ta, tham 

nhũng có mặt ở mọi ngành, mọi nghề và mọi đối tượng. Nhớ lại cách đây 5 năm, 

mình có bài: “Hai câu chuyện giật mình, thưa Quốc hội” (http://dantri.com.vn/c0/s0-

189073/hai-cau-chuyen-giat-minh-thua-quoc-hoi.htm) kể về tệ nhũng nhiễu, hạch 

sách. Chuyện thứ nhất là khu nhà cơ quan mình thuê một công ty bảo vệ. Trong 

điều 4 bản Nội quy của công ty ghi nguyên văn như sau: “Nghiêm cấm nhân viên 

bảo vệ lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được phân công để gây sách nhiễu, phiền hà, 

vòi vĩnh ăn hối lộ...”. Chuyện thứ hai do một vị nguyên là đại biểu Quốc hội khoá X 

kể lại rằng cạnh nhà ông có cậu bé đang học lớp 2 (tức là 7 - 8 tuổi). Mỗi buổi sáng, 

cậu thường xin mẹ 5 ngàn đồng ăn quà. Thế nhưng mấy bữa liền, cu cậu nằng nặc 

đòi xin 7 ngàn đồng. Người mẹ dỗ dành, tra hỏi mãi, cu cậu mới khai lý do là để 

"biếu bạn lớp trưởng để khỏi bị mách cô giáo khi mắc lỗi". 

Hơ! Từ ông bảo vệ được thuê để trông coi nhà mình cho đến các cu cậu học lớp hai 
cũng có quyền nhũng nhiễu vòi vĩnh, đã biết đưa và nhận hối lộ thì nói như cố giáo 
sư Hoàng Ngọc Hiến là “Cái nước mình nó thế”. Zui zẻ thật! 

Trở lại với kết quả PAPI được công bố trên một số tờ báo, số tiền trung bình mỗi 

năm người dân phải “bôi trơn” là 7,4 triệu đồng. Trong đó, 31% số người trả lời 

việc đưa hối lộ là cần thiết khi đi khám chữa bệnh. Đáng lưu ý, số tiền phải chi ngoài 

quy định cho y, bác sĩ lớn nhất lên tới 29,2 triệu đồng/lần (Cà Mau). Thấp nhất 5 

nghìn đồng/lần (Điện Biên). 50,18% số người đã đi khám, chữa bệnh hoặc có người 

thân đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện đã hối lộ cán bộ y tế để được 

chăm sóc tốt hơn. Tại Quảng Ngãi, 100% số người được hỏi trả lời phải đưa thêm 

tiền ngoài cho y, bác sĩ. Tỷ lệ thấp nhất là tại Đăk Nông với 19,83%. 

http://dantri.com.vn/c0/s0-189073/hai-cau-chuyen-giat-minh-thua-quoc-hoi.htm
http://dantri.com.vn/c0/s0-189073/hai-cau-chuyen-giat-minh-thua-quoc-hoi.htm


Trong lĩnh vực giáo dục, 17% người được hỏi đã phải hối lộ để con em được quan 

tâm hơn. Cụ thể, mỗi học kỳ trung bình những phụ huynh này phải chi 1,2 triệu đồng 

tiền "phong bì" cho giáo viên, có người phải chi tới 10 triệu đồng. 

Đa số người dân cho rằng chính quyền tỉnh, thành phố chưa xử lý nghiêm các vụ 

tham nhũng được phát hiện. Tỷ lệ này ở Hà Nội là cao nhất 50,66%, thấp nhất là 

Bạc Liêu 5,39%. 

Đối với mức tiền hối lộ để có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân 

Hải Phòng dường như phải chi nhiều nhất bởi giá trị trung bình là 9,8 triệu đồng. 

Theo ông Hà Công Long, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội cho rằng, PAPI 
đã phản ánh phần nào tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Những thông 
tin, số liệu, nhận định của PAPI rất quan trọng, là nguồn tham khảo của các đại biểu 
Quốc hội khi tham gia hoạt động lập pháp, giám sát, chất vấn... 

Có thể nói đây là cuộc khảo sát quy mô nhất từ trước đến nay, được thực hiện ở tất 
cả 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, với con số 13.600 người tham gia trả lời/90 triệu dân cả 
nước thì cũng chưa thể nói là cao. 

Vì vậy mình muốn qua diễn đàn này, chúng ta tiếp tục gửi thông điệp đến nhóm 
nghiên cứu, đại biểu Quốc hội và cơ quan chức năng để có được bức tranh phong 
phú và toàn diện hơn. Mình hi vọng là ý kiến của chúng ta sẽ được các Đại biểu ghi 
nhận trong các phiên chất vấn tại nghị trường tới đây.   

Bùi Hoàng Tám 

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà 

chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, 

viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một 

trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được 

chúng tôi đón đợi và quan tâm. 

Cám ơn các bạn! 

http://dantri.com.vn/c702/s702-592828/nganh-nao-tham-nhung-nhat.htm 

 

 

http://dantri.com.vn/c702/s702-592828/nganh-nao-tham-nhung-nhat.htm


PAPI 2011: Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu 

Báo Hải Quan Online, 03/05/2012 

(HQ Online)- Sáng 3-5, tại Hà Nội diễn ra Lễ công bố chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2011. Đây là chỉ số đo lường mức 
độ hiệu quả của công tác quản trị và hành chính công dựa vào trải nghiệm của 
người dân khi tiếp xúc, giao dịch với cơ quan chính quyền các cấp. 

 
Hà Nội đạt điểm số khá ở một số nội dung. Ảnh internet 

Tham nhũng xảy ra phổ biến ở lĩnh vực đất đai 

PAPI 2011 khảo sát 6 lĩnh vực nội dung lớn, bao gồm: “Tham gia của người dân ở 

cấp cơ sở”; “Công khai, minh bạch”; “Trách nhiệm giải trình với người dân”; “Kiểm 

soát tham nhũng”; “Thủ tục hành chính công” và “Cung ứng dịch vụ công”. 

Trong nghiên cứu vừa được công bố, thành phố Hà Nội đứng trong nhóm đầu, đạt 

điểm khá ở các nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “Công khai, minh 

bạch”, và “Cung ứng dịch vụ công”, song đạt điểm trung bình thấp ở nội dung “Kiểm 

soát tham nhũng”. TP.HCM đạt điểm cao ở các nội dung “Công khai, minh bạch”, 

“Kiểm soát tham nhũng” và “Cung ứng dịch vụ công”. 

Thủ tục và dịch vụ hành chính liên quan đến chứng nhận quyền sử dụng đất là nội 

dung mà người dân phàn nàn nhiều nhất. Khi được hỏi về tình trạng tham nhũng 

trong khu vực công, trên toàn quốc có 21% người trả lời cho biết hối lộ để làm xong 

thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng đất là cần thiết. 

Về mức tiền “lót tay” để có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân 

Hải Phòng dường như phải chi nhiều nhất bởi giá trị trung bình của chỉ số này ở 

ngưỡng 9,8 triệu đồng. 



Thiếu minh bạch 

Theo nhóm thực hiện công trình, các vấn đề liên quan đến đất đai và quản lý đất đai 

như thiếu công khai, minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và 

giá đền bù đất thường có nguy cơ tham nhũng cao và là nguyên nhân dẫn đến căng 

thẳng giữa người dân và các cấp chính quyền. Chỉ số PAPI còn cho biết, phần lớn 

người dân không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. 

Cứ 8 người trong số 10 người được hỏi cho biết họ không được biết về quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất của xã, phường. 

PAPI 2011 còn cho biết nhiều trực trạng khác đang diễn ra trong xã hội như: tình 

trạng nhận hối lộ trong dịch vụ y tế công (31%), xin việc vào làm trong khu vực nhà 

nước (29%), xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (21%), để giáo viên quan 

tâm hơn tới học sinh ở trường (17%) và trong xin cấp giấy phép xây dựng (16%). 

Ngoài ra, 13% người dân cho rằng cán bộ chính quyền dùng tiền công quỹ vào mục 

đích riêng. 

PAPI được thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Ban Dân 

nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tạp chí Mặt trận (Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ cộng đồng.  

  

Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm cao nhất với điểm số từ 37,381 đến 40,319 gồm: 

Quảng Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Quảng Trị,  Hà Tĩnh,  Sơn La,  Nam Định, 

Lạng Sơn,  Bình Định,  Hòa Bình, Tiền Giang, Thanh Hóa, Hải Dương, TP. Đà Nẵng, 

TP. Hà Nội và Đồng Tháp. 

Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm trung bình cao với điểm số từ 36,144 đến 37,217 

gồm: Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thái Bình, Bình Dương,  Bắc Kạn, 

Bình Phước, Gia Lai, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Nam, Hà Nam, Đồng Nai,  Phú 

Thọ, Yên Bái và Đắk Nông. 

Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm trung bình thấp với điểm số từ 35,003  đến 36,098 

gồm: Bắc Ninh, Kon Tum, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Quảng 

Ninh, Bắc Giang, Lào Cai, Cà Mau, Thừa Thiên - Huế, TP. Hải Phòng, Khánh Hòa, 

Kiên Giang, Sóc Trăng và Lâm Đồng. 

Nhóm các tỉnh/ thành phố đạt điểm thấp nhất với số điểm từ 32,599 đến 34,995 gồm: 

Ninh Thuận, Điện Biên, Quảng Ngãi, Hậu Giang, Hưng Yên, Lai Châu, Bạc Liêu, Ninh 

Bình, Bình Thuận, An Giang, Phú Yên, Cao Bằng, Tây Ninh, Hà Giang và Trà Vinh. 

(Chỉ số PAPI sử dụng thang điểm tối đa là 60 điểm) 

 
Song Trân 
http://www.baohaiquan.vn/Pages/PAPI-2011-Ha-Noi-thuoc-nhom-dan-dau.aspx 

 

http://www.baohaiquan.vn/Pages/PAPI-2011-Ha-Noi-thuoc-nhom-dan-dau.aspx


Khám bệnh, xin việc đứng đầu danh sách 'cần đưa hối lộ' 

VNExpress, 03/05/2012 

31% người tham gia khảo sát cho biết đưa hối lộ là cần thiết khi đi khám chữa bệnh, xin việc 

trong khu vực nhà nước. Trong lĩnh vực giáo dục, 17% người được hỏi đã phải hối lộ để 

con em được quan tâm hơn. 

Sáng 3/5, hội thảo công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở 
Việt Nam (PAPI) năm 2011 diễn ra tại Hà Nội. Cơ quan nghiên cứu đã thăm dò 
13.640 người - quy mô lớn nhất từ trước đến nay về chủ đề quản trị và hành chính 
công. 

PAPI 2011 khảo sát 6 lĩnh vực lớn, gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công 
khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục 
hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Cuộc khảo sát nhằm cung cấp bức 
tranh toàn diện về thực trạng quản lý nhà nước ở 63 tỉnh, thành. 

Về vấn đề tham nhũng trong khu vực công, 31% người được hỏi cho biết đưa hối lộ 
là cần thiết khi đi khám chữa bệnh, xin việc trong khu vực nhà nước. Hai phần năm 
cho biết cần lót tay khi đi xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

17% người được hỏi cho biết phải hối lộ để con em được quan tâm hơn. Cụ thể, mỗi 
học kỳ trung bình những phụ huynh này phải chi 1,2 triệu đồng tiền "phong bì" cho 
giáo viên, có người phải chi tới 10 triệu đồng. Còn mức chi cho bác sĩ thấp nhất là 5 
triệu đồng, cao nhất 30 triệu đồng một năm. Hành vi nhũng nhiễu của y, bác sĩ 
thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện tuyến quận, huyện. Tại Quảng Ngãi, 100% số 
người được hỏi trả lời phải đưa thêm tiền ngoài cho y, bác sĩ. Tỷ lệ thấp nhất là tại 
Đăk Nông với 19,83%. 

Đa số người dân cho rằng chính quyền tỉnh, thành phố chưa xử lý nghiêm các vụ 
tham nhũng được phát hiện. Tỷ lệ này ở Hà Nội là cao nhất 50,66%, thấp nhất là 
Bạc Liêu 5,39%. 



 

Long An là tỉnh đứng đầu trong cả sáu lĩnh vực được khảo sát 

PAPI. Ảnh: BNV. 

Trong lĩnh vực đất đai, chỉ số PAPI cho thấy phần lớn người dân không biết về quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Có đến 8 trên 10 người được hỏi 
không biết về kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất của xã, phường. Thủ tục và dịch vụ 
hành chính liên quan đến chứng nhận đất cũng là nội dung mà người dân còn phàn 
nàn nhiều nhất trong bốn loại thủ tục và dịch vụ hành chính công được đo lường 
qua khảo sát PAPI năm 2010 và 2011. 

Long An là tỉnh duy nhất trên cả nước đứng đầu về mức độ hài lòng trong cả sáu 
lĩnh vực được khảo sát. Quảng Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được người dân đánh 
giá có hoạt động hành chính công khá tốt. Trong khi đó, Ninh Thuận, Điện Biên và 
Quảng Ngãi đứng cuối với mức điểm rất thấp. 

Hà Nội được đánh giá cao nhất ở nội dung cung ứng dịch vụ công, tham gia của 
người dân ở cấp cơ sở và công khai, minh bạch. Ở lĩnh vực kiểm soát tham nhũng, 
Hà Nội lại đạt chỉ số thấp. TP HCM đạt điểm cao ở nội dung công khai, minh bạch, 
kiểm soát tham nhũng và cung ứng dịch vụ công. Tham gia của người dân ở cấp cơ 
sở và trách nhiệm giải trình với người dân ở thành phố này lại chưa được những 
người tham gia khảo sát đánh giá cao. 

Ông Hà Công Long, Phó ban Dân nguyện Quốc hội, thành viên ban tư vấn cho biết, 
chỉ số PAPI sẽ là nguồn để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia chất vấn và góp 
ý, nhất là trong vấn đề làm luật. Những vấn đề nào mà người dân chưa hài lòng thì 
đại biểu sẽ có trách nhiệm góp ý. 

Trưởng ban tư vấn Thang Văn Phúc (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ) cũng cho rằng, 
PAPI sẽ được sử dụng như một công cụ đánh giá công tác quản trị và hành chính 



công từ bên ngoài. Người dân tham gia đánh giá, khắc phục những khiếm khuyết, 
chuyển nền hành chính sang phục vụ dân. 

"Đây có thể coi là một quyết tâm chính trị trong cải cách hành chính", ông Phúc nói. 

Chỉ số PAPI do Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Tạp chí Mặt 
trận (UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Ban dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam thực hiện. 

Hoàng Thùy 

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/05/kham-benh-xin-viec-dung-dau-danh-sach-can-

dua-hoi-lo/ 

 

Phụ huynh chi phong bì “lót tay” 1,2 triệu đồng/học kỳ 

Thanh Nien Online, 03/05/2012 10:21 

(TNO) 17% trong số 13.600 người tham gia khảo sát về quản trị công và hành chính công 

cho biết họ đã chi trung bình 1,2 triệu đồng phong bì “lót tay” mỗi học kỳ cho thầy cô 

giáo của con em mình. 

Đây là một trong những kết quả khảo sát đáng chú ý về lĩnh vực cải cách hành 
chính (CCHC), do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) thực hiện trong 
năm 2011 tại 63 tỉnh thành, công bố sáng nay 3.5, tại Hà Nội. 

80% người được hỏi không biết về quy hoạch sử dụng đất 

Theo cố vấn Chính sách về cải cách hành chính (CCHC) và Chống tham nhũng của 
UNDP, ông Jairo Acuna - Alfaro, đây là khảo sát về quản trị công và hành chính 
công lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Khảo sát này (tên là PAPI 2011) bắt đầu 
từ năm 2010 tại 30 tỉnh, thành phố trong cả nước và đã tăng lên 63 tỉnh, thành trong 
năm 2011. 

13.600 người tham gia khảo sát được lựa chọn ngẫu nhiên từ độ tuổi, trình độ, giới 
tính cho đến vùng, miền sinh sống. 

Các nội dung câu hỏi khảo sát hướng nhiều vào chất lượng phục vụ công của chính 
quyền địa phương các cấp, đặc biệt là xã, phường, thôn, xóm. 

Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 64 - 65% người dân biết rõ quy chế dân chủ ở cơ 
sở, nhưng so với năm 2010, tỷ lệ này đã có sự giảm sút đáng kể. 

Tương tự, mức độ lạc quan của người dân về điều kiện kinh tế cũng giảm hơn một 
chút so với đợt khảo sát tiến hành năm trước đó. 

Đáng chú ý, có tới 80% người dân tham gia khảo sát cho biết họ không biết gì về 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn nơi mình sinh sống và 
70% không hay biết về danh sách các hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo ở địa 
phương mình. 

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/05/kham-benh-xin-viec-dung-dau-danh-sach-can-dua-hoi-lo/
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/05/kham-benh-xin-viec-dung-dau-danh-sach-can-dua-hoi-lo/


Chi trung bình 1,2 triệu đồng phong bì/học 
kỳ cho thầy cô 

Cũng theo ông Jairo, khi khảo sát về nội dung 
kiểm soát tham nhũng, cụ thể là phải chi bao 
nhiêu tiền phong bì cho khám chữa bệnh (KCB) 
tại các bệnh viện, cơ sở y tế, kết quả cho thấy 
có tới 31% trong số người tham gia khảo sát 
cho biết họ phải chi phong bì “lót tay” cho y, bác 
sĩ với số tiền thấp nhất là 5.000 đồng và cao 
nhất lên tới gần 30 triệu đồng/năm. 

Trên 50% số người được hỏi cho rằng việc chi 
phong bao, phong bì cho KCB là cần thiết. 

Theo ông Jairo, chỉ tính riêng tiền phong bì 
người dân chi cho KCB mỗi năm đã lên tới hơn 
4 triệu USD. 

Về mức chi phong bì cho lĩnh vực giáo dục, 
17% trong số người tham gia khảo sát cho hay 
họ phải chi phong bì “lót tay” để xin học cho 
con, trung bình 1,2 triệu đồng/học kỳ. 

Trong khi đó, 29% số người tham gia khảo sát cho rằng việc chi phong bì là cần 
thiết khi xin việc ở cơ quan Nhà nước; 21% cho biết hối lộ là cần thiết khi xin giấy 
cấp quyền sử dụng đất và 16% cho rằng cần thiết khi xin cấp phép xây dựng. 

Chỉ một tỉnh được dân hài lòng 

Kết quả khảo sát PAPI 2011 về mức độ hài lòng của người dân về thủ tục hành 
chính cũng cho thấy, hơn 90% người tham gia khảo sát hài lòng với các thủ tục 
mang tính dễ dàng, đơn giản như chứng thực CMND, hộ khẩu, khai sinh, khai tử. 

Ngược lại, thủ tục khiến người dân không hài lòng nhất là đất đai mà theo ông Jairo, 
“đây là lĩnh vực người dân phàn nàn nhiều nhất về tính công khai, minh bạch của 
các quy định cũng như thái độ giải quyết của đội ngũ cán bộ công chức khi thực thi 
quy định hành chính về lĩnh vực này”. 

Được biết, nhóm nghiên cứu đã dùng tới hơn 6.000 phép tính để tính điểm trong 
quá trình thực hiện cuộc khảo sát này với 92 chỉ số thành phần, tập trung vào 6 nội 
dung cơ bản: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở trong bầu cử, mức độ đóng 
góp ý kiến cho các dự án…; Mức độ công khai, minh bạch của các cấp chính quyền 
về quy hoạch sử dụng đất, danh sách hộ nghèo, và sử dụng ngân sách cấp 
phường, xã; Trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân; Kiểm soát tham 
nhũng trong lĩnh vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công. 

Qua khảo sát cho thấy, trong 6 lĩnh vực được tiến hành khảo sát, chỉ có một tỉnh duy 
nhất là Long An nằm trong nhóm được dân hài lòng ở cả 6 lĩnh vực. 

Bảo Cầm 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120503/phu-huynh-chi-phong-bi-lot-tay-1-2-

trieu-dong-hoc-ky.aspx 

  

 
Khảo sát về chỉ số Hiệu quả 

Quản trị và Hành chính công cấp 

tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2011 

được UNDP phối hợp với Trung 

tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ 

trợ cộng đồng (CECODES), Tạp 

chí Mặt trận thuộc Ủy ban Trung 

ương MTTQVN và Ban Dân 

nguyện của Ủy ban TVQH thực 

hiện bắt đầu từ năm 2009 tại 3 

tỉnh, thành phố, nâng lên 30 tỉnh, 

thành năm 2010 và khảo sát toàn 

diện tại 63 tỉnh, thành trong năm 

2011. 
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Tham nhũng vặt thành hệ thống 

Thanh Niên Online, 04/05/2012 4:45 

Kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 

2011 do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) phối hợp các cơ quan liên quan 

công bố ngày 3.5 tại Hà Nội cho thấy, tình trạng tham nhũng vặt ở Việt Nam phổ biến, trở 

thành vấn nạn mang tính hệ thống. 

31% “lót tay” trong dịch vụ y tế 

Kiểm soát tham nhũng công là một trong 6 nội dung lớn UNDP thực hiện khảo sát 
trong năm 2011. Kết quả khảo sát cho thấy, khi được hỏi về một số hành vi tham 
nhũng cụ thể trong lĩnh vực công, có tới 31% người tham gia khảo sát (trong tổng số 
13.600 người) xác nhận có tình trạng hối lộ trong dịch vụ y tế công, 29% thừa nhận 
có phong bì “lót tay” khi xin việc làm trong khu vực nhà nước, 21% xác nhận chi 
phong bì khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 17% cho biết có phong bì 
cho giáo viên để con em mình được quan tâm hơn ở trường. 

 
Thủ tục nhà đất vẫn gây nhiều bức xúc nhất cho người dân - Ảnh: 
Diệp Đức Minh 

Mức tiền hối lộ trung bình trên toàn quốc ở bệnh viện tuyến huyện/quận là 2,6 triệu 
đồng và ở trường tiểu học để học sinh được quan tâm đặc biệt hơn là 1,2 triệu 
đồng. Số tiền cụ thể người dân đã phải chi ngoài quy định cho y, bác sĩ thấp nhất là 
5.000 đồng (ở tỉnh Điện Biên) và cao nhất là 29,2 triệu đồng ở tỉnh Cà Mau. “Những 
con số này cho thấy chung chi hay quà cảm ơn mà bệnh nhân/người nhà bệnh nhân 
thường là phong bì, phong bao cho cán bộ y tế theo cách mà nhiều người gọi là văn 
hóa phong bì đã thành thông lệ... Quà cảm ơn vô hình trung dẫn tới hệ quả là cơ 
chế “xin - cho” có đất để sống và tham nhũng trở thành một vấn nạn mang tính hệ 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120425/phong-chong-tham-nhung-phai-thuc-hien-dong-bo-quyet-liet-hieu-qua.aspx
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thống”, Cố vấn Chính sách về cải cách hành chính và chống tham nhũng của UNDP, 
ông Jairo Acuna - Alfaro nhấn mạnh. 

Đáng chú ý, khi khảo sát đánh giá của người 
dân về quyết tâm chống tham nhũng của chính 
quyền địa phương, chỉ có 22,9% số người được 
hỏi cho rằng chính quyền địa phương của họ 
nghiêm túc trong xử lý các vụ việc tham nhũng 
đã được phát hiện. Tỷ lệ này ở Hà Nội cao nhất 
với 50,66% và Bạc Liêu thấp nhất với 5,39%. 
Điều này phù hợp kết quả khảo sát trong số 330 
người trả lời trên toàn quốc cho biết cá nhân họ 
hoặc người thân trong gia đình đã bị cán bộ 
xã/phường vòi vĩnh, nhưng chỉ có 13,27% cho 
biết họ đã tố cáo. Lý do được viện dẫn rất 
nhiều, từ suy nghĩ tố cáo tham nhũng không 
mang lại lợi ích gì; sợ bị trù úm, trả thù; hay do 
thủ tục tố cáo quá rườm rà... 

Thủ tục đất đai gây khó dân nhất 

Báo cáo của nhóm nghiên cứu cũng cho thấy 
có tới 80% người tham gia khảo sát cho biết họ 
không biết gì về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất của địa phương. Đồng thời, chỉ có 22% 
người được hỏi cho biết họ có cơ hội đóng góp 
ý kiến vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã/phường. Trong số 5 người 
dân đóng góp ý kiến thì 2 người cho biết ý kiến của họ đã được tiếp thu. 

Qua khảo sát, nhóm nghiên cứu chỉ ra: “Thủ tục và dịch vụ hành chính liên quan đến 
chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) là nội dung mà người dân còn phàn nàn 
nhiều nhất. Người dân không những chưa hài lòng với dịch vụ và quy trình thủ tục, 
mà còn phàn nàn nhiều về thái độ làm việc của công chức”. 

Khi được hỏi về tình trạng tham nhũng trong khu vực công, trên toàn quốc có 21% 
người trả lời cho biết hối lộ để làm xong thủ tục về CNQSDĐ là cần thiết. Về mức 
tiền hối lộ, người dân Hải Phòng dường như phải chi nhiều nhất bởi giá trị trung 
bình của chỉ số này ở ngưỡng 9,8 triệu đồng. Ngược lại, ở Hà Giang, người dân hầu 
như không phải đưa hối lộ để làm xong thủ tục này. 

“Nếu trong một năm, người dân vừa phải chi phong bì cho khám chữa bệnh, vừa 
phải chi cho thầy cô để con được quan tâm hơn, vừa phải làm thủ tục xin cấp giấy 
CNQSDĐ thì trung bình họ sẽ phải mất khoảng 7,5 triệu đồng cho việc “lót tay”, gấp 
7 lần mức lương tối thiểu quy định hiện nay”, ông Jairo Acuna - Alfaro, nói. 

Lấy sự hài lòng của dân làm thước đo 

Trên cơ sở các chỉ số đạt được, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để 

xem những mặt còn hạn chế sẽ có giải pháp cải thiện tốt hơn trong 

thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, làm 

sao công khai minh bạch tất cả thủ tục hành chính, qua đó dân biết, 
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dân bàn, dân làm và tham gia kiểm tra. Điều này ở một số địa 

phương của tỉnh vừa qua chưa làm được, thí dụ như phát huy vai 

trò thanh tra nhân dân rồi giám sát cộng đồng ở cơ sở đối với một 

số công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp 

tục cải thiện theo hướng đẩy mạnh công khai dân chủ để người dân 

được tham gia đóng góp. 

Tôi cho rằng thước đo hài lòng của người dân chính là cái gốc, là 

tiêu chí kiểm nghiệm, đánh giá quan trọng nhất, chính xác nhất về 

chất lượng phục vụ dịch vụ công của các cấp chính quyền. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Hữu Phước 

CCHC phải có định lượng cụ thể 

Đề án tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020 

nhấn mạnh đến mục tiêu CCHC chuyển từ tư duy quản lý sang tư 

duy phục vụ phát triển, phục vụ nhân dân, chính vì vậy mức độ hài 

lòng của người dân được xem là kết quả đầu ra của CCHC, thông 

qua đó để đánh giá tiến trình, chất lượng, hiệu quả cải cách. Giai 

đoạn 10 năm trước, chúng ta chỉ nói CCHC một cách định tính mà 

thiếu định lượng, còn bây giờ, đánh giá hiệu quả CCHC phải căn cứ 

trên tiêu chí định lượng cụ thể. 

Trong chương trình tổng thể CCHC giai đoạn tới có các giải pháp 

đồng bộ, từ nhận thức tới chủ trương đến xây dựng chính sách, 

thiết chế kiểm tra, giám sát, đánh giá; không chỉ đánh giá trong hệ 

thống mà còn cả sự đánh giá từ bên ngoài, từ xã hội, nhân dân về 

chất lượng phục vụ CCHC của đội ngũ cán bộ công chức. 

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc 

cố vấn cao cấp của PAPI 

15 tỉnh có điểm số kiểm soát tham nhũng thấp nhất 

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN (PAPI) là 

công cụ giám sát thực thi chính sách được xây dựng với sự phối 

hợp chặt chẽ giữa Tạp chí MTTQ thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ 

VN, Ban Dân nguyện của Ủy ban TVQH, Trung tâm nghiên cứu phát 

triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc VUSTA và Chương 

trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại VN. 

Chỉ số PAPI bắt đầu được thực hiện thí điểm ở VN vào năm 2009 tại 

3 tỉnh/thành phố gồm Phú Thọ, Đà Nẵng và Đồng Tháp. Trong năm 

2010, nghiên cứu được mở rộng ra 30 tỉnh/thành phố với sự tham 

gia của 5.568 người dân được chọn ngẫu nhiên trên toàn quốc. 

Năm 2011, nghiên cứu PAPI được thực hiện trên phạm vi toàn bộ 



63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc với sự tham gia chia sẻ trải nghiệm 

và ý kiến của 13.642 người dân. 

PAPI 2011 được cấu thành từ 6 lĩnh vực nội dung lớn, 22 nội dung 

thành phần và 92 chỉ số thành phần. 6 nội dung khảo sát, gồm: sự 

tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; Trách 

nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng; Thủ tục hành 

chính công và Cung ứng dịch vụ công. 

Năm 2011, nhóm các tỉnh có điểm số thấp nhất về kiểm soát tham 

nhũng trong lĩnh vực công gồm có Điện Biên, Đắk Lắk, Bắc Giang, 

Lai Châu, Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Ninh Bình, Tây 

Ninh, Bắc Ninh, Hà Giang, Hải Phòng, Trà Vinh, Quảng Ninh và Cao 

Bằng. 

Bảo Cầm 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120504/tham-nhung-vat-thanh-he-thong.aspx 

 

Phần lớn người dân không được biết về quy hoạch sử dụng đất 

Kinh tế và dự báo, 03/05/2012 

 

Hôm nay (3/5), Tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI). Báo cáo chỉ ra rằng phần lớn 
người dân không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của địa 
phương. 

Theo bảng báo cáo thì 3 tỉnh là Quảng Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An được đánh 
giá thực hiện quản trị và hành chính công tốt. Trong đó, Long An là tỉnh duy nhất 
đứng đầu trong cả sáu lĩnh vực được khảo sát. Các tỉnh như: Ninh Thuận, Điện Biên 
Quảng Ngãi đứng cuối trong cả nước với điểm tổng hợp ít nhất. 

Chỉ số PAPI là kết quả của cuộc khảo sát toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước tới 
nay về chủ đề về quản trị và hành chính công. Hơn 13.640 người dân tham gia trả 
lời phỏng vấn trực tiếp để đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công của các 
cấp chính quyền địa phương dựa trên trải nghiệm của cá nhân và hộ gia đình. 

PAPI cũng cung cấp một bức tranh toàn diện về thực trạng công tác quản lý nhà 
nước ở tất cả 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. PAPI đưa ra những phân tích sâu 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120504/tham-nhung-vat-thanh-he-thong.aspx
http://kinhtevadubao.vn/p0c280n13215/phan-lon-nguoi-dan-khong-duoc-biet-ve-quy-hoach-su-dung-dat.htm


rộng về quản trị và hành chính công ở Việt Nam. Các nghiên cứu PAPI sẽ cung cấp 
thông tin phục vụ cho hoạt động của đại biểu quốc hội. 

 

Các đại biểu tham dự Lễ Công bố 

Theo ông Đặng Ngọc Dinh, thành viên chính trong nhóm nghiên cứu PAPI và là 
giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), “triết 
lý của nghiên cứu PAPI là nhìn từ góc độ người dân là “khách hàng” sử dụng dịch 
vụ của nền hành chính công, có đủ khả năng thực hiện giám sát và đánh giá hiệu 
quả quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền nơi họ sinh sống”. 

Theo công bố, chỉ số PAPI trong lĩnh vực đất đai, phần lớn người dân không được 
biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của địa phương. Theo điều tra, có 8 
trong số 10 người được hỏi cho biết họ không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất của xã, phường. Thủ tục hành chính liên quan đến chứng nhận quyền sử 
dụng đất là nội dung mà người dân còn phàn nàn nhiều nhất trong số bốn loại thủ 
tục và dịch vụ hành chính công được đo lường qua khảo sát PAPI năm 2010 và 
2011. 

Đối với vấn đề tham nhũng trong khu vực công, khoảng 31% số người trả lời cho 
biết đưa hối lộ là cần thiết khi đi khám chữa bệnh; gần 29% cho rằng đưa hối lộ là 
cần thiết khi đi xin việc trong khu vực nhà nước; 21% cho biết cần “lót tay” khi đi xin 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 17% cho biết phải hối lộ để con em họ được 
quan tâm hơn. 

Theo đánh giá của bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Chương trình Phát triển Liên 
Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam “ Chỉ số PAPI giúp các nhà hoạch định chính sách 
Việt Nam cũng như cộng đồng phát triển quốc tế hiểu được tâm tư, nguyện vọng và 



trải nghiệm của người dân, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm giảm bớt tham 
nhũng, cải thiện hiệu quả và hiệu lực của công tác quản trị công, nâng cao mức độ 
hài long của người dân đối với bộ máy hành chính công”. 

Chỉ số PAPI là tập hợp của nhiều dữ liệu phân tích định lượng về sáu lĩnh vực về 
qunr trị hành chính công, bao gồm: tham gia của người dân cấp cơ sở; công khai, 
minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong lĩnh 
vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. 

Chỉ số PAPI là kết quả của công trình nghiên cứu chung giữa Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam; Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Ban Dân nguyện thuộc UB Thường vụ Quốc hội và 
Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam. 

http://kinhtevadubao.vn/p0c280n13215/phan-lon-nguoi-dan-khong-duoc-biet-ve-quy-

hoach-su-dung-dat.htm 

 

Công bố hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

E-Finance, Cập nhật lúc : 8:17 AM, 04/05/2012 

 

31% người được hỏi 
cho rằng đưa hối lộ là 
cần thiết khi khám 
chữa bệnh. 

(eFinance Online) - Ngày 03/05, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố kết quả cuộc 
khảo sát về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là tập hợp của nhiều dữ 
liệu phân tích định lượng về sáu lĩnh vực về quản trị và hành chính công bao gồm: 
tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với 
người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và 
cung ứng dịch vụ công.  

Chỉ số PAPI là kết quả khảo sát hơn 13.640 người trên toàn quốc để trực tiếp đánh 
giá hiệu quả quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền địa phương dựa 
trên trải nghiệm của các nhân và hộ gia đình. Bên cạnh đó, nghiên cứu PAPI cũng 
cung cấp nhiều thông tin liên quan đến đời sống của người dân, như đất đai, y tế và 
giáo dục. 

Theo kết quả của cuộc khảo sát trên phạm vi toàn quốc được công bố ngày 
03/05/2012, các tỉnh Quảng Trị, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An được người dân 

http://kinhtevadubao.vn/p0c280n13215/phan-lon-nguoi-dan-khong-duoc-biet-ve-quy-hoach-su-dung-dat.htm
http://kinhtevadubao.vn/p0c280n13215/phan-lon-nguoi-dan-khong-duoc-biet-ve-quy-hoach-su-dung-dat.htm


đánh giá thực hiện quản trị và hành chính tốt nhất. Trong đó tỉnh Long An ở đồng 
bằng sông Cửu Long là tỉnh duy nhất đứng đầu trong cả sáu lĩnh vực được khảo 
sát. Trong khi đó, các tỉnh Ninh Thuận, Điện Biên và Quảng Ngãi đứng cuối trong cả 
nước với điểm tổng hợp thấp nhất. 

Trong lĩnh vực đất đai, theo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 
tỉnh (PAPI) có đến 8 trong số 10 người được hỏi cho biết họ không nắm được về 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của địa phương. Thủ tục và dịch vụ hành 
chính liên quan đến chứng nhận quyền sử dụng đất là nội dung mà người dân còn 
phàn nàn nhiều trong số 4 loại thủ tục và hành chính công qua khảo sát PAPI năm 
2010 và 2011. Cuộc khảo sát được tiến hành trên 13 nghìn người trên lãnh thổ Việt 
Nam. Kết quả khảo sát PAPI năm 2011 cũng cho thấy, trong số những người được 
hỏi chỉ có 9% số người bị thu hồi đất cho biết giá đền bù họ được nhận được xấp xỉ 
với giá thị trường. Tỉ lệ này thuyên giảm so với con số 17% theo kết quả của PAPI 
2010. 

Về vấn đề tham nhũng trong khu vực công, 31% người được hỏi cho rằng đưa hối lộ 
là cần thiết khi khám chữa bệnh; 29% cho rằng điều này là cần thiết trong khi đi xin 
việc trong khu vực Nhà nước; 21% cho biết cần “lót tay” khi đi xin giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 17% cho biết cần phải hối lộ để con em họ được quan tâm 
hơn. 

Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc 
(UNDP) tại Việt Nam cho biết nghiên cứu PAPI là một công cụ khách quan và sắc 
bén để theo dõi việc thực hiện hành chính công và cung cấp dịch vụ công. Chỉ số 
PAPI giúp các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cũng như cộng đồng phát triển 
quốc tế hiểu được tâm tư, nguyện vọng, trải nghiệp của người dân, từ đó đưa ra các 
giải pháo cụ thể nhằm giảm bớt tham những, cải thiện hiệu quả và hiệu lực của 
công tác quản trị công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với bộ máy 
hành chính công. 

(Thu Hương) 

http://www.taichinhdientu.vn/Home/Cong-bo-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-

cap-tinh/20125/122557.dfis 

 

Chỉ gần 20% người dân biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Pháp Luật TP. HCM, 03/05/2011 

(PL)- Sáng 3-5, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng 

(CECODES), Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương trình 

Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tổ chức công bố chỉ số hiệu 

quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2011. 

PAPI được xây dựng từ một cuộc khảo sát trên 13.600 người dân ở tất cả tỉnh, 

thành trong sáu lĩnh vực, nội dung. Kết quả khảo sát cho thấy TP Hà Nội đạt điểm 

http://www.taichinhdientu.vn/Home/Cong-bo-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh/20125/122557.dfis
http://www.taichinhdientu.vn/Home/Cong-bo-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh/20125/122557.dfis


khá ở các nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “Công khai, minh bạch” 

và “Cung ứng dịch vụ công”, song đạt điểm thấp ở nội dung “Kiểm soát tham 

nhũng”. TP.HCM đạt điểm cao ở các nội dung “Công khai, minh bạch”, “Kiểm soát 

tham nhũng” và “Cung ứng dịch vụ công”, song lại rơi vào nhóm trung bình thấp ở 

nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”. 

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ gần 20% người trả lời biết về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất (năm 2010 là 24,5%). 

“Khẩn trương rà soát quy hoạch lộ giới, hẻm giới trước đây, nếu quy hoạch không 

khả thi hoặc không phù hợp so với thực tế phát triển tại địa phương thì đề xuất điều 

chỉnh” - UBND TP.HCM vừa yêu cầu như trên về việc xử lý diện tích nhà đất nằm 

trong ranh quy hoạch lộ giới, hẻm giới. 

TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành và quận, huyện làm rõ việc 

nếu cho phép xây dựng đối với phần diện tích nhà, đất trong ranh quy hoạch thì khi 

Nhà nước thực hiện quy hoạch phần diện tích này có được bồi thường hay không. 

Từ đó đề xuất các phương án xử lý trình UBNDTP. 

H.THƯ - C.TÚ 

http://phapluattp.vn/2012050311385481p0c1085/chi-gan-20-nguoi-dan-biet-ve-quy-

hoach-ke-hoach-su-dung-dat.htm 

 

Công bố chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công: Nhiều phàn 
nàn về thủ tục cấp “sổ đỏ” 

Pháp luật & Xã hội, 04/05/2012 

(PL&XH) - Trong số gần 30% số hộ gia đình bị thu hồi đất, chỉ có một số ít cho 
biết giá đền bù đất là xấp xỉ giá thị trường. 

Hà Nội thuộc nhóm tỉnh, thành "ghi điểm" cao nhất 

 

Phần lớn người dân không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa 

phương. 8/10 người được hỏi cho biết họ không được biết về quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất của xã, phường - là một trong những kết quả khảo sát PAPI 2011 được 

Ban Dân nguyện, UBTVQH phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ 

cộng đồng cùng các cơ quan có liên quan công bố hôm qua 3-5. 

http://phapluattp.vn/2012050311385481p0c1085/chi-gan-20-nguoi-dan-biet-ve-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat.htm
http://phapluattp.vn/2012050311385481p0c1085/chi-gan-20-nguoi-dan-biet-ve-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat.htm


 
Kết quả nghiên cứu PAPI là nguồn thông tin quan trọng về tâm tư, nguyện vọng của 

người dân với các lĩnh vực quản lý Nhà nước. 

Ảnh: Tâm Lê 

 

Theo đó, trong khi các báo cáo tổng kết của các cơ quan, ban ngành hiện nay chủ 

yếu là "tự đánh giá" thì nghiên cứu PAPI lại được xây dựng từ kết quả của cuộc 

khảo sát có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên phạm vi cả nước về hiệu quả 

quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Hơn 13 nghìn người dân đã chia sẻ những trải 

nghiệm của họ liên quan đến hiệu quả quản trị và hành chính công của các cấp 

chính quyền địa phương ở các nội dung như: "Tham gia của người dân ở cấp cơ 

sở", "công khai, minh bạch", "trách nhiệm giải trình với người dân", "kiểm soát tham 

nhũng", "thủ tục hành chính công" và "cung ứng dịch vụ công". Trong đó đáng quan 

tâm là những chia sẻ liên quan đến các vấn đề về quản lý đất đai, kiểm soát tham 

nhũng trong lĩnh vực công, cơ chế giải trình với người dân… 

 

Cụ thể, 17% số người dân được hỏi cho biết họ không có cơ hội để đóng góp ý kiến 

vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã/ phường; trong khi 2/5 người đóng 

góp ý kiến cho biết đề xuất 

của họ đã được tiếp thu.  
Ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, 

Trưởng Ban Tư vấn quốc gia: Trước nhu cầu ngày một 

lớn về việc huy động sự tham gia của người dân vào 

việc đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ 

số PAPI ngày càng khẳng định được vị trí của mình là 

một công cụ đo lường mới cung cấp thực chứng và 

thông tin khách quan cho quá trình hoạch định chính 

sách. Tuy công cụ thu thập dữ liệu PAPI thời gian đầu 

vẫn mang tính thử nghiệm song đến nay nhiều tỉnh, 

thành trên cả nước đã nhận thức được giá trị của 

nghiên cứu PAPI trong theo dõi, đánh giá hiệu quả quản 



 

 

Trong số gần 30% số hộ 

gia đình bị thu hồi đất, chỉ 

có một số ít cho biết giá 

đền bù đất là xấp xỉ giá thị 

trường. Như ở tỉnh Bến 

Tre, gần một nửa số người 

được hỏi cho biết giá đền 

bù xấp xỉ giá thị trường, 

đưa Bến Tre trở thành tỉnh được người dân đánh giá có vẻ là công bằng nhất về 

đến bù đất. Trong khi đó, 100% hộ gia đình bị thu hồi đất ở tỉnh Đắk Lắk cho biết giá 

đền bù thấp hơn giá thị trường. Trung bình chung toàn quốc chỉ có 12,86% số hộ gia 

đình bị mất đất cho biết giá đền bù gần với giá thị trường.  

 

Liên quan đến thủ tục và dịch vụ hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất - nội dung người dân phàn nàn nhiều nhất, đa số người dân không 

những chưa hài lòng với dịch vụ và quy trình thủ tục mà còn phàn nàn nhiều về thái 

độ làm việc của công chức.  Trên cả nước, 21% số người dân được hỏi cho biết, 

việc "hối lộ" để làm xong thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng đất là cần thiết. 

Trong đó, người dân Hải Phòng phải chi nhiều nhất (gần 10 triệu đồng), còn ở tỉnh 

Hà Giang, người dân hầu như không phải đưa “hối lộ” để làm xong thủ tục này.  

 

Tham nhũng cũng là vấn đề nổi cộm ở các ngành và lĩnh vực PAPI đo lường. Chỉ có 

22,95% số người được hỏi cho rằng chính quyền tỉnh/ thành phố của họ đã nghiêm 

túc trong xử lý các vụ việc tham nhũng được phát hiện. Trong lĩnh vực y tế và giáo 

dục công lập, kết quả khảo sát cho thấy sự khác biệt lớn khi xét đến trải nghiệm 

thực tiễn của người dân đối với vấn đề “hối lộ” ở bệnh viện công lập tuyến 

huyện/quận. Hành vi nhũng nhiễu dường như xảy ra thường xuyên ở bệnh viện 

tuyến quận/ huyện của tỉnh Quảng Ngãi, khi có đến 100% số người dân được hỏi 

cho biết hoặc trực tiếp hoặc đưa người thân đi khám chữa bệnh, họ phải đưa thêm 

tiền ngoài quy định cho y, bác sỹ. Tỷ lệ này ở tỉnh Đắk Nông là thấp nhất với 

19,83%. Về số tiền đã phải chi ngoài quy định cho y, bác sỹ, qua khảo sát cho thấy 

lớn nhất là 29,2 triệu đồng ở Cà Mau và thấp nhất ở mức 5 nghìn đồng ở tỉnh Điện 

Biên… 

 

Đánh giá cao giá trị thực tiễn của kết quả khảo sát, ý kiến các đại biểu nhất trí rằng, 

đây sẽ là công cụ chính sách quan trọng giúp theo dõi hiệu quả hoạt động của địa 

phương, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật trong thực tiễn cuộc sống và góp phần 

đẩy mạnh cải cách hành chính công. 

 

Khẳng định giá trị của kết quả nghiên cứu PAPI, ông Hà Công Long, Phó Trưởng 

Ban Dân nguyện, nhấn mạnh: "Trách nhiệm cao nhất của đại biểu Quốc hội là lắng 

nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó phản ánh trung thực với Quốc hội. 

Do đó, những chỉ số, kết quả nghiên cứu PAPI là nguồn thông tin quan trọng cho 

Quốc hội về tâm tư, nguyện vọng của người dân với các lĩnh vực quản lý Nhà nước, 

từ đó nghiên cứu hoạch định chính sách". 

Chỉ số tổng hợp PAPI, sử dụng thang điểm từ 6-60 điểm 

trị và hành chính công cũng như xây dựng chiến lược 

nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị và 

nâng cao hiệu quả của hệ thống hành chính địa 

phương.  

Tuy nhiên, để nâng cao nhận thức của cấp lãnh đạo các 

tỉnh, thành cần tăng cường tuyên truyền giá trị của 

PAPI. "Nếu khách quan, trung thực, phản ánh được tâm 

tư, nguyện vọng của người dân thì sẽ thành công" - ông 

Phúc khẳng định. 



 Nhóm các tỉnh/ thành đạt điểm cao nhất với điểm số từ 37.381 đến 40.319 gồm: 

Quảng Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Quảng Trị,  Hà Tĩnh,  Sơn La,  Nam 

Định, Lạng Sơn,  Bình Định,  Hòa Bình, Tiền Giang, Thanh Hóa, Hải Dương, Đà 

Nẵng, Hà Nội và Đồng Tháp. 

 Nhóm các tỉnh/ thành đạt điểm thấp nhất với số điểm từ 32.599 đến 34.995 

gồm: Ninh Thuận, Điện Biên, Quảng Ngãi, Hậu Giang, Hưng Yên, Lai Châu, Bạc 

Liêu, Ninh Bình, Bình Thuận, An Giang, Phú Yên, Cao Bằng, Tây Ninh, Hà 

Giang và Trà Vinh. 

Thanh Hải 
http://phapluatxahoi.vn/20120504103511888p1002c1022/nhieu-phan-nan-ve-thu-

tuc-cap-so-do.htm 

 

Hội thảo công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 
tỉnh 

Sài Gòn Giải Phóng Online, 03/05/2012 

Sáng nay, 3-5, Hội thảo công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 
tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2011 đã được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 
(UNDP), Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số cơ quan 
khác phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội). Đây là chỉ số nhằm 
đo lường mức độ hiệu quả của công tác quản trị và hành chính công dựa vào trải 
nghiệm của người dân khi tiếp xúc, giao dịch với cơ quan chính quyền các cấp. 

Trong khi các báo cáo tổng kết của các cơ quan, ban ngành hiện nay chủ yếu là “tự 
đánh giá”, nghiên cứu PAPI lại có cách tiếp cận từ dưới lên để tìm hiểu và nghiên 
cứu những trải nghiệm và cảm nhận thực tiễn của người dân. PAPI 2011 phản ánh 
trải nghiệm và cảm nhận của 13.642 người dân về hiệu quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh. Đây có thể là nghiên cứu khảo sát điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên lớn 
nhất được tiến hành tại Việt Nam từ trước đến nay. 

PAPI 2011 khảo sát 6 lĩnh vực nội dung lớn, bao gồm: “Tham gia của người dân ở 
cấp cơ sở”; “Công khai, minh bạch”; “Trách nhiệm giải trình với người dân”; “Kiểm 
soát tham nhũng”; “Thủ tục hành chính công” và “Cung ứng dịch vụ công”. 

Trong nghiên cứu vừa được công bố, thành phố Hà Nội đạt điểm khá ở các nội 
dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “Công khai, minh bạch”, và “Cung ứng 
dịch vụ công”, song đạt điểm trung bình thấp ở nội dung “Kiểm soát tham nhũng”. 
TPHCM đạt điểm cao ở các nội dung “Công khai, minh bạch”, “Kiểm soát tham 
nhũng” và “Cung ứng dịch vụ công”. 

Trong số sáu tỉnh, thành phố có dân số trên hai triệu người, An Giang rơi vào nhóm 
đạt điểm số thấp nhất. Long An là địa phương duy nhất trên cả nước thuộc về nhóm 
tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất ở cả sáu nội dung. Hai tỉnh Trà Vinh và Hà Giang 
đều nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất... 

SGGPO 
http://www.voh.com.vn/News/NewsDetail.aspx?id=44917 

http://phapluatxahoi.vn/20120504103511888p1002c1022/nhieu-phan-nan-ve-thu-tuc-cap-so-do.htm
http://phapluatxahoi.vn/20120504103511888p1002c1022/nhieu-phan-nan-ve-thu-tuc-cap-so-do.htm
http://www.voh.com.vn/News/NewsDetail.aspx?id=44917


Môi trường dưỡng nuôi tham nhũng 

Lao Động Online, Thứ bảy 05/05/2012 07:00 

Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính cấp tỉnh (PAPI) vừa công bố 
cho thấy tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực hành chính công vẫn rất phổ 
biến. Vào các cửa công, người dân phải đưa tiền. Những người thi hành công 
vụ thản nhiên cầm tiền đút lót. Cả người đưa và người nhận đều cho rằng đó 
là chuyện bình thường. Tận cùng của sự tha hóa chính là ở chỗ người ta 
không còn biết rằng mình đang bị tha hóa. 

Quan chức có vị trí cao tham nhũng từ các dự án, nhận tiền chạy chức, chạy quyền 

và nhiều loại bổng lộc. Còn công chức bình thường nhận phong bì vài trăm ngàn 

đồng và coi đó là nguồn thu nhập chính. Chuyện này được xem là tham nhũng vặt, 

bởi vì so với các hình thức tham nhũng khác thì không đáng gì. Ở mỗi vị trí trong cơ 

quan nhà nước, những người cố tình tham nhũng đều có cách để thực hiện, đơn 

giản nhất cũng là nhận vài chục ngàn đồng kẹp theo hồ sơ. Các loại tham nhũng lớn 

nhỏ này tạo ra một môi trường hành chính công thiếu minh bạch và tiềm ẩn nhiều rủi 

ro cho công dân.    

Tình trạng tham nhũng ngày càng nặng nề, nó là khối ung nhọt lộ rõ trên cơ thể của 

nền hành chính công mà không cần phải nội soi mới phát hiện bệnh. Trước thực 

trạng này, nếu không có một phương pháp trị liệu kịp thời và hiệu quả thì khó lường 

được hậu quả, nhưng chữa bằng cách nào là một câu hỏi không dễ trả lời. Có 

không ít ý kiến phân tích, đồng lương nhà nước quá thấp, không đủ sống, nhưng 

người ta vẫn lao vào tìm việc ở các cơ quan nhà nước, vẫn chạy chức, chạy quyền 

là vì ở đó có quá nhiều cơ hội làm ra tiền ngoài lương. Một khi nguồn thu nhập chính 

của cán bộ, công chức không phải là đồng lương nhà nước mà bằng tham nhũng thì 

không thể diệt được tham nhũng. 

Chiếc bánh ngân sách chi cho lương chỉ có bấy nhiêu cho nên càng nhiều người ăn 

thì suất ăn càng bé lại. Cho nên, việc cắt giảm biên chế không chỉ có ý nghĩa tinh 

gọn bộ máy, tăng hiệu quả của hoạt động hành chính mà còn là điều kiện để tăng 

lương. Một bộ máy hành chính công, trong đó gồm những con người làm việc 

chuyên nghiệp, được trả lương sòng phẳng so với công sức bỏ ra thì sẽ hạn chế 

được tiêu cực. Đồng lương phải có giá trị đủ để thu hút người có năng lực, đồng 

lương đó cũng có giá trị đủ để cho người ta sợ mất việc. Chỉ có như vậy mới xây 

dựng được nền hành chính công lành mạnh. 

Tất nhiên sẽ khó đòi hỏi con người tự giác nếu như không có cơ chế vận hành cũng 

như cơ chế giám sát khoa học trong hệ thống cơ quan nhà nước. Chính quyền điện 

tử không chỉ hỗ trợ hiệu quả trong quản lý điều hành mà còn hạn chế cơ hội nảy 

sinh tiêu cực. Bên cạnh đó là tạo cơ chế giám sát đủ khả năng phát hiện sai phạm. 

Tham nhũng còn tồn tại là vì còn có môi trường dưỡng nuôi nó. 
Lê Thanh Phong 
 

http://laodong.com.vn/Chinh-tri/Moi-truong-duong-nuoi-tham-nhung/63011.bld 
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UN Survey Queries Vietnamese About Corruption 

VOA, 04/05/2012 

 
 
Villagers stand next to riot police deployed to Vietnam's northern Hung Yen province 
during a protest on April 24, 2012. Local residents tried block police from taking 
control of a disputed plot of land outside Hanoi in the second high-profile clash over 
property this year. 
Many people in Vietnam consider bribery to be a systemic problem. But a new 
survey by the United Nations and the Vietnamese government aims to give ordinary 
citizens a means to voice their experience with corruption so authorities can do 
something about it.  
 
The survey, conducted by the United Nations Development Program and the 
Vietnam Fatherland Front, comes at a time of economic growth in Vietnam, 
prompting more people to demand better services from the government, said UNDP 
policy advisor Jairo Acuna-Alfaro.  
 
”The more educated citizens are, the healthier they are, the more they expect in 
terms of quality [like] better education, health and more competent public officials 
that deal with their administrative procedures in a timely manner,” he said.  
 
Many of those on at the forefront of this change are farmers who have lost their land 
to development projects. 
 
Last week hundreds of farmers in Hung Yen province protested a plan to clear land 
for a new satellite city. Le Hien Duc, an anti-corruption activist and former member of 
staff for the country’s first president Ho Chi Minh, said witnessed about 1,000 
policemen use tear gas to disperse 3,000 farmers. According to state-run media 
reports 20 people were arrested. 
 
The incident came only a few months after a farmer in Hai Phong province used 
guns and landmines to fend off authorities trying to evict him from his land. Land 
disputes are of particular concern, said Alcuna-Alfaro. 
 
”I think this is what we are seeing in terms of land," he said. "All the problems that we 
have seen in the first few months of this year where citizens are starting to raise their 



voices and complain to the government that perhaps all these land dealings have not 
been favorable to them.” 
 
Land use issues are an important part of the Provincial Governance and Public 
Administration Performance Index, launched on Thursday.  
 
Of the 13,500 people interviewed for the survey, only nine percent of citizens who 
had property taken by the government said they received compensation close to the 
market value. Two out of five interviewed said it was necessary to bribe someone to 
get a land use certificate. 
 
Acuna-Alfaro said the results are important because anti-corruption efforts in 
Vietnam are usually self-assessed, which means end-users rarely have a chance to 
voice their thoughts. 
 
”We are flipping the coin and providing a different type of data which might be more 
objective and more representative of the citizens, the users of those services, which 
need to be considered when discussing improvements in the legislation and in the 
actual implementation of the different provincial level strategies,” he said. 
 
One-third of those interviewed said bribery was needed to receive medical care and 
two out of five said bribes were necessary at schools.  
 
In a country where the average monthly wage is only $150, the amount those 
interviewed spent on bribes each year is staggering. On average, about $125 is 
given in bribes to medical staff and $58 to teachers and schools. 
 
The number is high, but not surprising, said Dang Ngoc Dinh, director of the Vietnam 
Center for Community Support Development Studies. Dinh likens corruption to traffic 
jams -- a problem that everyone knows is out there, but for which there are no quick 
fixes.  
 
The point of the survey is not to despair over low marks but to do something about 
them. For that reason, said Dinh, a low score should not necessarily be considered a 
bad thing.  Rather, he said, it's an opportunity for authorities compare scores and 
learn from each other so they can do better. 
 
Alcuna-Alfaro said it is now up to provincial authorities to take action and crack down 
on corruption.  
 
With over 13,000 voices, the evidence will be difficult to ignore. 

http://m.voanews.com/english/rss.jsp?rssid=25273271&page=2&item=http%3A%2F
%2Fwww.voanews.com%2Ftemplates%2FSingleArticle-
mobiletech.rss%3FcontentID%3D150146465&show=full&cid=25228001 
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Cuộc thăm dò của LHQ về tham nhũng ở VN nhắm đem lại sức 
mạnh cho dân chúng 

VOA, 04/05/2012 

Nhiều người tại Việt Nam coi hối lộ như một vấn đề phổ biến. Vấn đề này đã 
châm ngòi cho những cuộc biểu tình nổi bật về quyền sử dụng đất đai. Nhưng 
một cuộc thăm dò mới của Liên Hiệp Quốc và chính phủ Việt Nam nhắm mục 
đích đem lại cho người dân bình thường một phương tiện nói lên kinh nghiệm 
của mình về tham nhũng để nhà chức trách có thể tìm cách giải quyết phần 
nào. 
Marianne Brown | Hà Nội 
 

 

Hình: REUTERS 

Dân làng trong huyện Văn Giang cố gắng ngăn chặn hàng ngàn cảnh sát chiếm 

quyền kiểm soát khu đất đang tranh chấp 

Cuộc thăm dò được thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, tức 
UNDP, và Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.  
 
Cố vấn chính sách của UNDP, ông Jairo Acua-Alfaro nói cuộc khảo cứu diễn ra vào 
một thời điểm tăng trưởng kinh tế, trong đó nhiều người hơn đòi hỏi chính phủ cung 
cấp các dịch vụ tốt hơn:  
 
“Càng có trình độ học vấn cao hơn, càng khỏe mạnh hơn thì người dân càng trông 
đợi chất lượng tốt hơn về mọi thứ, như giáo dục và y tế tốt hơn, và các công chức 
có tài hơn để xử lý các thủ tục hành chính một cách kịp thời.” 
 
Nhiều người ở tuyến đầu của sự thay đổi này là nông dân bị mất đất vì các dự án 



phát triển. 
 
Tuần trước, hàng trăm nông dân ở tỉnh Hưng Yên đã biểu tình phản đối một kế 
hoạch dọn đất cho một thành phố vệ tinh mới. Bà Lê Hiền Đức, một nhà tranh đấu 
chống tham nhũng và từng là thành viên trong ban tham mưu của cố chủ tịch Hồ Chí 
Minh, cũng có mặt ở đó. 
 
Bà nói bà nhìn thấy hơn 1.000 công an dùng hơi cay để giải tán độ 3.000 nông dân. 
Theo tin của truyền thông nhà nước thì 20 người đã bị bắt.  
 
Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi một nông dân ở Hải Phòng dùng súng và mìn để 
ngăn nhà chức trách tìm cách đuổi ông ra khỏi mảnh đất của ông.  
 
Ông Alcuna-Alfoaro nói các vụ tranh chấp đất đai đặc biệt đáng quan tâm: 
 
“Tôi nghĩ đây là điều chúng ta nhìn thấy về mặt đất đai. Tất cả các vấn đề chúng ta 
thấy trong mấy tháng đầu năm nay trong đó người dân bắt đầu lên tiếng khiếu nại 
với chính phủ rằng có lẽ tất cả những vụ xử lý đất đai này đều không có lợi cho họ.” 
 
Các vấn đề sử dụng đất đai là một phần quan trọng trong Chỉ số Hiệu quả Quản trị 
và Hành chính công cấp tỉnh, phát động hôm thứ Năm tuần này. 
Trong số 13.500 người được phỏng vấn trong cuộc thăm dò, chỉ có 9% công dân đã 
bị chính phủ chiếm dụng đất nói rằng họ nhận được tiền bồi thường gần với giá thị 
trường. Hai trong số 5 người được phỏng vấn nói cần phải hối lộ để được cấp 
chứng chỉ sử dụng đất. 
 
Ông Alcuna-Alfaro nói kết quả thăm dò rất quan trọng bởi vì các nỗ lực chống tham 
nhũng ở Việt Nam thường được tự đánh giá, có nghĩa là các đối tượng hiếm khi có 
cơ hội nói lên ý nghĩ của mình: 
 
“Chúng tôi đang lật ngược thế cờ và cung cấp một loại dữ liệu khác có thể khách 
quan hơn và mang tính đại diện hơn cho người dân, là những đối tượng sử dụng 
các dịch vụ đó, những dữ liệu cần phải được cứu xét khi thảo luận về những cải tiến 
trong luật lệ và trong việc thực thi các sách lược khác nhau ở cấp tỉnh.” 
 
Một phần ba những người được phỏng vấn nói hối lộ là cần thiết để được chăm sóc 
y tế, và cứ 5 người thì có 2 người nói rằng hối lộ là cần thiết ở các trường học. 
 
Trong một nước mà mức lượng hàng tháng trung bình chỉ có 150 đôla, con số 
những người được phỏng vấn đã phải chi tiền để hối lộ mỗi năm thật là đáng sợ. 
Trung bình, khoảng 125 đôla được dùng để hối lộ cho nhân viên y tế và 58 đôla cho 
các giáo viên và trường học. 
 
Ông Đặng Ngọc Dinh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng 
đồng, nói con số có cao, nhưng không có gì lạ. 
 
Ông nói tham nhũng giống như nạn kẹt xe, ai cũng biết vấn đề này hiện diện, nhưng 
không thể giải quyết trong một ngày một giờ. 
 
Mục đích của cuộc thăm dò không phải là gây thất vọng vì những điểm thấp mà là 



để tìm cách giải quyết phần nào. Vì lý do đó, ông Dinh nói không nhất thiết coi điểm 
thấp là một điều xấu. 
 
Ông nói điều quan trọng là giới hữu trách so sánh các điểm ghi nhận được và học 
hỏi từ đó để có thể làm việc hiệu quả hơn. 
 
Ông Alcuna-Alfaro nói nay việc tiến hành biện pháp diệt trừ tham nhũng nay tùy 
thuộc các giới chức cấp tỉnh. Với hơn 13.000 tiếng nói, sẽ khó mà làm lơ trước các 
bằng chứng. 
 

http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/vietnam-corruption-5-4-12-

150190215.html 

 

Bác sĩ tuyến trên hỗ trợ bệnh viện quận huyện - Cần nhưng 
chưa đủ 

Sài Gòn Giải Phóng, Thứ bảy, 05/05/2012, 03:29 (GMT+7) 

Ngày 3-5 vừa qua, Sở Y tế TPHCM ra quân triển khai đưa một loạt bác sĩ của 

các bệnh viện (BV) tuyến TP về hỗ trợ chuyên môn BV quận huyện. Đây là chủ 

trương đúng và cần để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến dưới, 

giảm tải tuyến trên. Nhưng điều đó là chưa đủ. 

Chuyển biến 

Trước khi đồng loạt thực hiện đề án đưa bác sĩ BV tuyến TP đi biệt phái 1 năm 

ở các BV quận, huyện, Sở Y tế TPHCM đã triển khai chương trình tuyến trên 

hỗ trợ tuyến dưới. Từ năm 2010, BV huyện Cần Giờ là đơn vị đầu tiên được 

chọn để hỗ trợ. Theo đó, BV Nguyễn Tri Phương đã giúp cho BV ngoại thành 

Cần Giờ các chuyên môn về xử trí cấp cứu bệnh nhân hôn mê, chẩn đoán và 

điều trị đợt cấp, hướng dẫn xử trí cấp cứu mạch máu não, tham gia hội chẩn, 

hướng dẫn quy trình phòng mổ, đề xuất sử dụng trang thiết bị… BV Phụ sản 

Hùng Vương hỗ trợ BV Cần Giờ các chuyên môn về sản phụ khoa… 

Với vai trò bác sĩ điều trị qua một năm “cắm huyện”, bác sĩ Lê Kim Bá Liêm cho 

rằng BV huyện đã có sự tiến bộ tích cực nhờ được hướng dẫn, chuyển giao kỹ 

thuật và… cầm tay chỉ việc như đã mổ bắt con được 10 trường hợp, mổ thai 

ngoài tử cung 2 trường hợp… Trong khi đó, BV huyện Nhà Bè, một BV hạng 3, 

cũng được nhận hỗ trợ từ năm 2011 bởi các BV tuyến trên như BV Nhi đồng 2, 

BV Phụ sản Từ Dũ, BV Nguyễn Tri Phương, Viện Tim. 

Một bác sĩ BV huyện Nhà Bè, cho biết trước đây chuyên môn của BV rất hạn 

chế, ngay cả khoa ngoại cũng không triển khai được vì thiếu nhân lực, cắt 

amidan cũng không xong. Tuy nhiên, sau khi được hỗ trợ một số kỹ thuật thì 

nay đã can thiệp phẫu thuật được tai - mũi - họng, mổ bắt con… Qua 1 năm 

http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/vietnam-corruption-5-4-12-150190215.html
http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/vietnam-corruption-5-4-12-150190215.html


được hỗ trợ, đã có 5.845 lượt bệnh nhân được khám và điều trị trực tiếp, trong 

đó hơn 100 bệnh nhân được can thiệp ngoại khoa, giảm tỷ lệ chuyển viện so 

với trước đây.  

 

Cảnh đìu hiu ở Khoa Nhi, Bệnh viện quận 2. 

BS Nguyễn Trí Dũng, Phó phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM cho biết ngoài 

BV huyện Cần Giờ, Nhà Bè, các BV quận Bình Tân, huyện Bình Chánh cũng 

đã được hỗ trợ chuyên môn từ các BV tuyến TP từ năm 2011. “Một số kỹ thuật 

đã được chuyển giao như sản phụ khoa, cấp cứu, ngoại khoa, tai - mũi - họng 

đã giúp các BV quận, huyện tự tin trong khám và điều trị cho người dân địa 

phương. Điều này cho thấy sự chuyển biến chất lượng khá tốt”, BS Dũng nói. 

Cũng theo BS Dũng, qua đánh giá của các BV quận, huyện được nhận hỗ trợ, 

tỷ lệ bệnh nhân chuyển viện lên tuyến trên đã giảm tới 40%. 

Những khó khăn 

Với 59 bác sĩ của 17 BV tuyến TP ra quân về “cắm” tại các BV quận, huyện 

trong vòng 1 năm, BS Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho rằng 

sẽ phần nào giải quyết tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh cho tuyến dưới. Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhiều BV quận, huyện cũng chỉ 

như muối bỏ bể so với nhu cầu. Như BV quận 2 muốn xây dựng một khoa hồi 

sức tích cực nhưng vì không có đủ bác sĩ nên đành bó tay. 

Hay như các BV huyện Bình Chánh, quận 9, Nhà Bè cũng cần 5-7 bác sĩ trở 

lên nhưng chương trình hỗ trợ chỉ được 2-3 người. Sau một năm, lực lượng 

bác sĩ đước rút về nên đâu lại vào đấy. Về vấn đề này, BS Phạm Việt Thanh 



cho biết đã có kế hoạch điều động bác sĩ mới ra trường về nhận nhiệm vụ ở 

các BV quận, huyện và trong năm 2012 sẽ có khoảng 63 bác sĩ tốt nghiệp 

được điều động theo chủ trương của UBND TPHCM.   Về lâu dài, BS Phạm 

Việt Thanh nói sẽ đào tạo, đào tạo lại để bổ sung nguồn nhân lực cho tuyến 

quận, huyện… Bên cạnh đó, trang thiết bị cũng là vấn đề bức xúc của các BV 

quận, huyện hiện nay. “Biệt phái bác sĩ xuống nhưng trang thiết bị không có thì 

cũng không làm được gì, lãnh đạo một BV quận băn khoăn. Sự thực, hầu hết 

các BV quận, huyện có trang thiết bị khá lạc hậu. Mới đây, khi khảo sát tại BV 

quận 2 để mở khoa nhi tại đây, BS Hà Mạnh Tuấn, Giám đốc BV Nhi đồng 2, 

ngậm ngùi nhìn chiếc lồng ấp của BV quận có “thâm niên” từ thời Liên Xô cũ 

đã hoen gỉ. 

Thậm chí, khi dò xét lại những thiết bị cần cho bệnh nhi, BV quận 2 báo cáo là 

gần như thiếu mọi thứ, kể cả những dụng cụ khám thông thường cho đến máy 

giúp thở Monitor. Tương tự, lãnh đạo nhiều BV cho biết việc điều động bác sĩ 

xuống hỗ trợ là tốt nhưng chưa chắc đã giúp được gì vì không có trang thiết bị 

để chuyển giao kỹ thuật. “Muốn phẫu thuật ngoại khoa phải có phòng mổ, có 

đèn mổ, máy thở oxy… nhưng đâu phải BV quận, huyện nào cũng đủ”, một 

bác sĩ được cử đi hỗ trợ tuyến dưới cho biết.   Để phần nào khắc phục khó 

khăn, nâng cao chất lượng cho tuyến dưới, BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Phó Giám 

đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết phấn đấu đến 2015, 100% BV tuyến TP phải 

xuống hỗ trợ cho BV quận, huyện. Trong đó sẽ cho thành lập hẳn phòng khám, 

chuyên khoa tại các BV quận, huyện. Chẳng hạn tới đây, BV Nhi đồng 2 lập 

Khoa Nhi ở BV quận 2 quy mô 50 giường; BV Nhi đồng 1 lập chuyên khoa ở 

BV quận Bình Tân quy mô 100 giường; BV Ung bướu thành lập khoa ung 

bướu tại BV quận 2 quy mô 100 giường… 

Theo Sở Y tế THCM, một trong những nguyên nhân chính yếu kém của BV 

quận, huyện là thiếu nguồn nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị lạc hậu. 

Trung bình hàng năm, nhu cầu đầu tư của BV quận, huyện khoảng 100 tỷ 

đồng nhưng nguồn ngân sách đầu tư của chính quyền quận, huyện chỉ đáp 

ứng khoảng 50%. “Từ đó dẫn đến lòng tin của người bệnh đối với các cơ sở 

khám chữa bệnh tuyến quận huyện bị giảm sút”, BS Phạm Việt Thanh nêu rõ 

trong kế hoạch nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho các BV quận, huyện. 

 

 

Y, bác sĩ tuyến quận, huyện thường nhũng nhiễu   

Đó là một phần của kết quả nghiên cứu thăm dò “Chỉ số hiệu quả 

quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)” năm 

2011 vừa được công bố. Cơ quan nghiên cứu đã thăm dò 13.640 



người về chủ đề quản trị và hành chính công. 

Theo đó, 31% người tham gia khảo sát cho biết đưa hối lộ là cần 

thiết khi đi khám chữa bệnh, xin việc trong khu vực nhà nước. 

Mức chi cho bác sĩ thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất 30 triệu 

đồng một năm. Hành vi nhũng nhiễu của y, bác sĩ thường xuyên 

xuất hiện ở BV tuyến quận, huyện. Tại Quảng Ngãi, 100% số 

người được hỏi trả lời phải đưa thêm tiền ngoài cho y, bác sĩ. Tỷ 

lệ thấp nhất là tại Đắc Nông với 19,83%... Chỉ số PAPI do Trung 

tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Tạp chí Mặt trận 

(UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Ban Dân nguyện (Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội) và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc 

tại Việt Nam phối hợp thực hiện. 

 

 

TƯỜNG LÂM 

http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2012/5/287909/ 

 

============ 

 

Hơn 13 nghìn người dân tham gia đánh giá hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh 

UNDP Website, 03/05/2012 

 Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2012 – Theo kết quả của cuộc khảo sát trên phạm vi 
toàn quốc được công bố ngày hôm nay, các tỉnh Quảng Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu và 
Long An được người dân đánh giá thực hiện quản trị và hành chính công tốt nhất. 
Tỉnh Long An ở đồng bằng sông Mê Kông là tỉnh  duy nhất đứng đầu trong cả sáu 
lĩnh vực được khảo sát. Trong khi đó, các tỉnh Ninh Thuận, Điện Biên và Quảng 
Ngãi đứng cuối trong cả nước với điểm tổng hợp thấp nhất.      

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là kết quả của cuộc 
khảo sát toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hơn 13.600 người dân 
tham gia trả lời phỏng vấn về những kinh nghiệm thực tế liên quan đến hiệu quả 
quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền địa phương. 

PAPI cung cấp một bức tranh toàn diện về thực trạng công tác quản lý nhà nước ở 
tất cả 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. PAPI đưa ra những phân tích sâu rộng về 
quản trị và hành chính công ở cấp quốc gia. 

http://www.un.org.vn/vi/undp-agencypresscenter1-99/2134-H%25C6%25A1n%2013%20ngh%25C3%25ACn%20ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%20d%25C3%25A2n%20tham%20gia%20%25C4%2591%25C3%25A1nh%20gi%25C3%25A1%20hi%25E1%25BB%2587u%20qu%25E1%25BA%25A3%20qu%25E1%25BA%25A3n%20tr%25E1%25BB%258B%20v%25C3%25A0%20h%25C3%25A0nh%20ch%25C3%25ADnh%20c%25C3%25B4ng%20c%25E1%25BA%25A5p%20t%25E1%25BB%2589nh.html
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Khảo sát cung cấp thông tin và số liệu bổ ích cho các bên liên quan. Ông Hà Công 
Long, Phó Trưởng Ban dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: “Ban Dân 
nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí tham gia phối hợp với dự án nghiên 
cứu PAPI nhằm cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội”. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu PAPI cung cấp nhiều thông tin liên quan đến đời sống của 
người dân, như đất đai, y tế và giáo dục. 
  
Theo tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, thành viên chính trong nhóm nghiên cứu PAPI và là 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), “triết 
lý của nghiên cứu PAPI là nhìn từ góc độ người dân là ‘khách hàng’ sử dụng dịch vụ 
của nền hành chính công, có đủ khả năng thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả 
quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền nơi họ sinh sống.” 

Trong lĩnh vực đất đai, chỉ số PAPI cho biết phần lớn người dân không được biết về 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Có đến 8 trong số 10 người 
được hỏi cho biết họ không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã, 
phường. Thủ tục và dịch vụ hành chính liên quan đến chứng nhận quyền sử dụng 
đất là nội dung mà người dân còn phàn nàn nhiều nhất trong số bốn loại thủ tục và 
dịch vụ hành chính công được đo lường qua khảo sát PAPI năm 2010 và 2011. 

Theo kết quả khảo sát PAPI năm 2011, một phần ba trong số những người được hỏi 
cho biết họ bị thu hồi đất, trong đó chỉ có 9% cho biết giá đền bù đất họ nhận được 
xấp xỉ giá thị trường. Tỉ lệ này thuyên giảm so với tỉ lệ 17% theo kết quả khảo sát 
PAPI năm 2010.   

Về vấn đề tham nhũng trong khu vực công, một phần ba (31%) số người trả lời cho 
biết đưa hối lộ là cần thiết khi đi khám chữa bệnh; gần một phần ba (29%) cho rằng 
đưa hối lộ là cần thiêt khi đi xin được việc trong khu vực nhà nước, hai phần năm 
(21%) cho biết cần ‘lót tay’ khi đi xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và 17% 
cho biết phải hối lộ để con em họ được quan tâm hơn. 

“Nghiên cứu PAPI là một công cụ khách quan và sắc bén để theo dõi việc thực hiện 
hành chính công và cung cấp dịch vụ công,” bà Pratibha Mehta, Điều phối viên 
thường trú của Liên Hợp quốc tại Việt Nam nhận xét. “Chỉ số PAPI giúp các nhà 
hoạch định chính sách Việt Nam cũng như cộng đồng phát triển quốc tế hiểu được 
tâm tư, nguyện vọng, trải nghiệm của người dân, từ đó rút bài học cụ thể nhằm giảm 
bớt tham nhũng, cải thiện hiệu quả và hiệu lực của công tác quản trị công, nâng cao 
mức độ hài lòng của người dân đối với bộ máy hành chính công”. 

Chỉ số PAPI là tập hợp của dữ liệu phân tích định lượng về sáu lĩnh vực về quản trị 
và hành chính công, bao gồm (i) tham gia của người dân ở cấp cơ sở; (ii) công khai, 
minh bạch; (iii) trách nhiệm giải trình với người dân; (iv) kiểm soát tham nhũng trong 
khu vực công; (v) thủ tục hành chính công; và (vi) cung ứng dịch vụ công. 

 
-Hết- 

Thông tin thêm:  
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là kết quả 
của công trình nghiên cứu chung giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), Trung 



tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA), Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội (kể từ tháng 2 năm 2012) và Chương trình Phát triển Liên Hợp 
quốc (UNDP) tại Việt Nam. 

Xin truy cập www.papi.vn để xem Báo cáo PAPI 2011, thông tin cơ bản về chỉ số 
của 63 tỉnh, thành phố và dữ liệu. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

Nguyễn Việt Lan 
Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP)  
25-29 Phan Bội Châu, 
Hà Nội, Việt Nam  
Tel: (84 4) 8224383 (máy lẻ 121) 
Email: nguyen.viet.lan@undp.org 
www.undp.org.vn      

Đặng Hoàng Giang 
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển  
và Hỗ trợ Cộng đồng (Cecodes) 
Số nhà 16, ngõ 34/23, Phố Nguyên Hồng, 
Quận Đống Đa,  Hà Nội, Việt Nam 
Tel: (84 4) 3573 8496 
Fax: (84 4) 3573 8497 
www.cecodes.org 

http://www.un.org.vn/vi/undp-agencypresscenter1-99/2134-more-than-13,000-

citizens-assess-provincial-governance-and-public-administration-performance.html 

 

 
More than 13,000 citizens assess provincial governance and public 
administration performance 

UNDP Website, 03/05/2012 

Ha Noi, 3 May 2012 – In results from a nationwide survey launched today, Quang 
Binh, Ba Ria Vung Tau and Long An are assessed by their citizens as three of Viet 
Nam’s top-performing provinces in terms of governance and public administration. 
Long An in the Mekong Delta is the only province that is systematically ranked at the 
top of all six governance dimensions measured in the survey. At the other end of the 
scale, Ninh Thuan, Dien Bien and Quang Ngai provinces scored relatively low.      

The Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) is 
the largest-ever survey of its kind carried out in Viet Nam. A total of 13,642 citizens 
were consulted on their direct experience of the performance of provincial and local 
authorities on governance and public administration. 

The PAPI research offers a comprehensive picture of the current state of affairs of 
local governance in all 63 of Viet Nam’s provinces. It also provides extensive 
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analysis of governance and public administration performance at the national level. 

The information and evidence provided is useful for different stakeholders. “The 
Commission on People’s Petitions under the Standing Committee of the National 
Assembly agrees to participate in and coordinate with the PAPI research project, 
with an aim to provide information to National Assembly members in their activities,” 
said Mr. Ha Cong Long, Deputy Director of the Commission on People’s Petitions. 

The PAPI research also includes information on a range of issues affecting ordinary 
Vietnamese, including on land, health and education. 

“The philosophy behind PAPI is to consider citizens as end users of the service 
provided by the public administration system, who are capable of monitoring and 
assessing governance and public administration at their local levels,” said Dr. Dang 
Ngoc Dinh, a key member of the PAPI team and Director of CECODES. 

In the area of land, the PAPI survey finds that most citizens at the local level are 
unaware of land use plans, with 8 out of 10 citizens not aware of land use plans in 
their local area. Getting land use rights certificates remains a problematic public 
administrative service that systematically scores lowest among the four types of 
administrative procedures measured in both the 2010 and 2011 PAPI surveys. 

According to PAPI 2011 findings, of the one-third of citizens who lost land only nine 
percent of those surveyed said the compensation they received was close to the 
market value. This is a decline from the 2010 findings, where 17 percent said the 
compensation was close to the market value.   

In the area of corruption in the public sector, a third (31%) of those surveyed said 
bribery is needed to receive medical care, almost a third (29%) that it is needed to 
get a job in the public sector, two in five (21%) that it is needed to apply for a land 
use right certificate and 17 percent that bribery is needed for children to get better 
treatment in schools. 

“The PAPI research provides an objective and rigorous tool for monitoring the 
performance of public administration and public service delivery. This helps policy 
makers and the international development community better understand Vietnamese 
people’s aspirations and experiences, and draw concrete lessons on how to reduce 
corruption, and improve the efficiency and effectiveness of governance and citizen 
satisfaction with public administration,” said Pratibha Mehta, UN Resident 
Coordinator in Viet Nam. 

The PAPI survey looks at six different dimensions of provincial governance and 
public administration. This includes: (i) participation at the local level; (ii) 
transparency; (iii) vertical accountability; (iv) control of corruption in the public sector; 
(v) public administrative procedures; and (vi) public service delivery. 

-ends- 

Notes for editors: The Viet Nam Provincial Governance and Public Administration 

Performance Index (PAPI) is a joint policy research initiative implemented 
collaboratively between the Viet Nam Fatherland Front (VFF), the Centre for 



Community Support and Development Studies (CECODES) under the Viet Nam 
Union of Science and Technology Associations (VUSTA), the Commission on 
People’s Petitions (CPP) under the Standing Committee for the National Assembly 
(since February 2012), and the United Nations Development Programme (UNDP) in 
Viet Nam. 

The full PAPI report, fact sheets for all 63 provinces and all data can be accessed at: 
www.papi.vn.   

For more information, contact:  Nguyen Viet Lan UN Communications Team Tel: 

(+84 4) 3822 4383, ext: 121 Mob: (+84) 91 4436 769 Email: 

nguyen.viet.lan@undp.org 

Dang Hoang Giang CECODES No. 16, 34/23 Alley, Nguyen Hong St. Dong Da Dist.,  

Hanoi, Viet Nam Tel: (+84 4) 3573 8496 Fax: (+84 4) 3573 8497 www.cecodes.org 
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Bài phát biểu của Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú 
LHQ tại lễ công bố Chỉ số hiệu quả quản trị công và hành chính 
công cấp tỉnh của Việt Nam năm 2011 

Thời gian:     ngày 3 tháng 5 năm 2012 
Sự kiện:    Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị công và hành chính công cấp tỉnh của 
Việt Nam năm 2011 

Kính thưa các đồng nghiệp và các bạn, 

Đối với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc, con người luôn là trung tâm của quá 
trình phát triển. Mặc dù tăng thu thu nhập là cần thiết nhằm cải thiện kết quả phát 
triển nói chung,  cần chú trọng đến phát triển con người, như cung ứng dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và giáo dục tốt hơn cho người dân và thiết lập các định chế 
quản trị có tính hiệu quả và hiệu lực cao hơn. Chú trọng đến con người trong quá 
trình phát triển cũng có nghĩa làlà cần lắng nghe và thu thập ý kiến của người dân 
về những vấn đề tác động tới đời sống của họ. 

Đơn cử trong lĩnh vực quản trị và hành chính công, cần tìm hiểu thực tế người dân 
đã nhận được những gì khi sử dụng dịch vụ công, cũng như mức độ tương tác của 
người dân với các cấp chính quyền địa phương. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh (gọi tắt là PAPI) được xây dựng chính là để nắm bắt được 
những nguyện vọng và trải nghiệm của người dân như vậy. 

Khảo sát PAPI 2011 đã thu hút sự tham gia của hơn 13.000 người dân cùng chia sẻ 
trải nghiệm của mình về các vấn đề liên quan đến quản trị và hành chính công. Có 
thể nói, đây là một khảo sát lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam trong lĩnh vực này. 
Đây cũng là một nỗ lực to lớn của các bên tham gia trong việc cung cấp thông tin 
thực chứng hỗ trợ quá trình xây dựng chính sách. PAPI là công cụ chính sách quan 
trọng nhằm giám sát mức độ hiệu quả của các định chế nhà nước và chính phủ 
cũng như hiệu quả của việc cung ứng các dịch vụ công căn bản tới người dân dựa 
trên ý kiến đánh giá của người sử dụng và hưởng lợi. 

Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2011 cho thấy Việt Nam đã đạt được 
những tiến bộ đáng kể trong phát triển con người ở cấp quốc gia. Mặc dù vậy, vẫn 
tồn tại những khoảng cách ở cấp địa phương. Những dữ liệu làm căn cứ thực 
chứng mà PAPI đưa ra giúp chúng ta hiểu được phần nào những khoảng cách đó, 
đặc biệt là lý do dẫn đến những khoảng cách đó và những khoảng cách đó nằm ở 
đâu. Báo cáo Phát triển con người Việt Nam đã sử dụng dữ liệu PAPI để thể hiện 
mối tương quan lớn giữa các nhân tố dẫn tới quản trị tốt và mức độ phát triển con 
người cao hơn. Nói cách khác, quản trị tốt đóng vai trò xúc tác thúc đẩy phát triển 
con người.  
     
Việt Nam cũng đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong quá trình đổi mới hệ 
thống hành chính công và nâng cao hiệu quả quản trị. Một trong những quyết sách 
quan trọng gần đây là Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong đó xác định 
rõ thách thức cho giai đoạn đổi mới tiếp theo là hiện đại hóa khu vực công. Chúng ta 
có thể vượt qua được thách thức này bằng cách nâng cao trách nhiệm của khu vực 
công trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, đồng thời đảm bảo vai trò giám 
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sát của các nhân tố ngoài khu vực nhà nước, tạo điều kiện để họ tham gia đánh giá 
hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước.    

Một hệ thống theo dõi và giám sát hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước có sự 
tham gia tích cực của người dân, đồng thời là người sử dụng các dịch vụ do bộ máy 
hành chính nhà nước cung ứng là hết sức cần thiết. Sáng kiến Chỉ số PAPI đóng 
một vai trò quan trọng trong hệ thống này. 

PAPI không chỉ xếp hạng các tỉnh/thành phố và chỉ ra những địa phương có hiệu 
quả cao hay thấp, mà quan trọng hơn PAPI bổ sung và hỗ trợ quá trình thực hiện 
các nỗ lực cải cách hành chính hiện nay. PAPI hướng tới mục tiêu này theo bốn 
cách. Thứ nhất, PAPI là công cụ giám sát hiệu quả của bộ máy hành chính nhà 
nước và cung ứng dịch vụ công khách quan và khoa học. Thứ hai, PAPI cung cấp 
dữ liệu thực chứng phục vụ quá trình hoạch định chính sách. Thứ ba, PAPI tạo động 
lực thúc đẩy sự hợp tác giữa các địa phương nhằm chia sẻ và nhân rộng các kinh 
nghiệm hay trong quá trình thực hiện chính sách và nâng cao mức độ hài lòng của 
người dân. Và thứ tư, PAPI tạo điều kiện cho người dân trực tiếp nêu lên ý kiến của 
mình, đồng thời là kênh thông tin để các cấp chính quyền địa phương, cán bộ, công 
chức lắng nghe những bức xúc, nguyện vọng và đề xuất của người dân.    

Sự phối hợp hết sức hiệu quả của tất cả các bên tham gia thực hiện nghiên cứu 
PAPI đã mang đến kết quả mang tính bước ngoặt của ngày hôm nay . Đó là Ủy ban 
Mặt trân tổ quốc các cấp và Tạp chí Mặt trận. Nếu như không có sự ủng hộ và phối 
hợp của Mặt trận Tổ quốc, một nghiên cứu lớn chủ yếu dựa vào người dân như 
PAPI sẽ khó có thể thực hiện được và khó có thể thành công được như hôm nay.    

Tôi cũng xin chân thành cám ơn Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng 
đồng (CECODES) đã và đang thực hiện rất tốt vai trò điều phối, thúc đẩy và thực 
hiện nghiên cứu.  Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy Ban Dân nguyện của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đã trở thành một đối tác chính trong nghiên cứu này. Và 
chúng tôi trân trọng cám ơn tất cả các thành viên của Ban Tư vấn quốc gia PAPI. 

Trong những tháng tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức một loạt hội thảo cấp vùng và cấp 
tỉnh để trao đổi về những phát hiện từ nghiên cứu PAPI. Đây là những hoạt động hỗ 
trợ cho việc theo dõi và đánh giá hiệu quả cấp tỉnh và tăng cường đối thoại với cấp 
địa phương. Chúng tôi hy vọng rằng những trao đổi mang tầm chính sách này sẽ 
giúp các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng các nhà tài trợ phát triển cho Việt 
Nam hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng, trải nghiệm của người dân, từ đó đưa ra các 
giải pháp cụ thể nhằm giảm bớt tham nhũng, cải thiện hiệu quả và hiệu lực của công 
tác quản trị công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với bộ máy hành 
chính công. 

Cuối cùng, cho phép chúng tôi xin cám ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của 
Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha và mới đây là của Cơ quan Hợp 
tác và Phát triển Thụy Sĩ. 

Xin chân thành cám ơn sự tham gia của tất cả các quý vị đại biểu trong buối sáng 
hôm nay. Chúng tôi mong nhận được ý kiến phản hồi của tất cả các vị đại biểu. 
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Speech of Ms. Pratibha Mehta, UN Resident Coordinator at the launch of the 
2011 Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance 
Index (PAPI) report 

Date:     3 May 2012 

Event:    Launch of the 2011 Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance Index 

(PAPI) report 

Dear colleagues and friends; 

At UN we believe that people should be at the centre of development. So while income growth is of course 

necessary to improve overall development results, it is also important to focus on human development, by for 

instance providing better health and education services, and creating strong and effective governance 

institutions. Putting people at the centre of development also means that we need to capture and listen to the 

voices of citizens on issues that affect their lives. 

In the area of governance and public administration for instance, it is important to know what people’s 

experiences are of the public services they receive and the ways in which they interact with provincial authorities. 

It is this kind of bottom-up perspective and people-centered experiences that the Viet Nam Provincial 

Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) captures. 

For the 2011 PAPI survey more than 13,000 citizens were consulted on their direct experience of governance 

and public administration issues. This is the largest survey of its kind in Viet Nam and it is a groundbreaking effort 

to support a more evidence-based policy making process. The PAPI is a key policy tool to monitor the 

performance of government institutions and the delivery of basic public services from the perspective of its users 

and beneficiaries.   

The 2011 Viet Nam Human Development Report shows that while Viet Nam has made good human development 

progress at the national level, this masks disparities at the sub-national level. The evidence generated by the 

PAPI can help us to understand some of these provincial disparities – what they involve and where they occur. 

Using PAPI data, the national Human Development Report also shows that there is a strong correlation between 

elements of good governance and higher levels of human development. In other words, good governance 

matters in furthering human development.  

     

Important progress has been made in the ongoing efforts to reform Viet Nam’s public administration system and 

improve governance. A recent example is Resolution 30c on the State Administration Reform Master Programme 

for 2011 to 2020, which recognizes that the challenge for the next stage of reform is to modernize the public 

sector. This can be done, for instance, by strengthening the public sector’s responsibilities in implementation of 

policies and ensuring a more active monitoring role for non-state actors in evaluating public administration 

performance. 

In particular, more effective monitoring systems that can assess public administration performance from the point 

of view of citizens, as the end-users of public services, are needed. The PAPI initiative plays a key role in this 

area.   

http://www.un.org.vn/vi/news-centre/speeches4/153-un-speeches/2133-speech-of-ms-pratibha-mehta,-un-resident-coordinator-at-the-launch-of-the-2011-viet-nam-provincial-governance-and-public-administration-performance-index-papi-report.html
http://www.un.org.vn/vi/news-centre/speeches4/153-un-speeches/2133-speech-of-ms-pratibha-mehta,-un-resident-coordinator-at-the-launch-of-the-2011-viet-nam-provincial-governance-and-public-administration-performance-index-papi-report.html
http://www.un.org.vn/vi/news-centre/speeches4/153-un-speeches/2133-speech-of-ms-pratibha-mehta,-un-resident-coordinator-at-the-launch-of-the-2011-viet-nam-provincial-governance-and-public-administration-performance-index-papi-report.html
http://www.un.org.vn/en/news-centre/speeches4/153-un-speeches/2133-speech-of-ms-pratibha-mehta,-un-resident-coordinator-at-the-launch-of-the-2011-viet-nam-provincial-governance-and-public-administration-performance-index-papi-report.html
http://www.un.org.vn/en/news-centre/speeches4/153-un-speeches/2133-speech-of-ms-pratibha-mehta,-un-resident-coordinator-at-the-launch-of-the-2011-viet-nam-provincial-governance-and-public-administration-performance-index-papi-report.html
http://www.un.org.vn/en/news-centre/speeches4/153-un-speeches/2133-speech-of-ms-pratibha-mehta,-un-resident-coordinator-at-the-launch-of-the-2011-viet-nam-provincial-governance-and-public-administration-performance-index-papi-report.html


More than just ranking provinces and pointing fingers at good or weak performers, PAPI complements and 

supports the implementation of the current public administration reforms. It does so in four key ways. First, by 

providing an objective and rigorous tool for monitoring the performance of public administration and public service 

delivery. Second, by providing sound evidence for policy making. Third, by providing incentives for cooperation 

between provinces to share and replicate experiences of good policy implementation and citizen satisfaction. And 

finally, by providing more space for citizens to raise their voice and for public officials and authorities to learn 

about citizens’ preferences, frustrations and recommendations. 

The fact that we have reached this important milestone is in large part due to the excellent collaboration between 

all partners. This includes the Viet Nam Fatherland Front (VFF) and its Front Review, as well as the cooperation 

and partnership extended by the local VFF chapters. Without this very strong support from the VFF, research of 

this size and nature would otherwise have been extremely difficult and not nearly as successful. 

I would also like to extend our sincere appreciation to the Centre for Community Support and Development 

Studies (CECODES) for their excellent role in coordinating, facilitating and implementing the research. We also 

welcome the recent incorporation of the Commission on Peoples’ Petition, under the Standing Committee of the 

National Assembly, as a key partner. And of course a big thank you to all the members of the PAPI National 

Advisory Board. 

Over the next couple of months, we are planning to organize a series of regional and provincial level discussions 

on the findings from the research. This will help to support provincial level monitoring and deepen the discussions 

at the provincial level. We hope these policy discussions will help both policy makers and the international 

development community to better understand Vietnamese people’s aspirations and experiences, and draw 

concrete lessons on how to reduce corruption, and improve the efficiency and effectiveness of governance and 

citizen satisfaction with public administration. 

Last but not least, I would like to express our gratitude and appreciation for the support provided by the Spanish 

Agency for International Development Cooperation and more recently the support by the Swiss Agency for 

Development and Cooperation. 

Thank you very much for your participation this morning. We look forward to your feedback and comments after 

today’s launch. 
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Minh bạch thông tin nhìn từ giá xăng dầu (10/03/2012) 

Đại Đoàn Kết, 10/03/2012 

 
Giá xăng dầu lâu nay vẫn luôn là chuyện thời sự. Kể từ 7-3, giá bán lẻ xăng 
dầu đồng loạt tăng, trong đó xăng A92 tăng 2.100 đồng/lít, tăng cao nhất trong 
số các chủng loại xăng dầu và hiện cũng là mức giá cao nhất trong lịch sử. 
Quyết định của liên Bộ Tài chính - Công thương là xét thấy các biện pháp 
giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn giá đã "kham” không nổi, doanh nghiệp xăng 
dầu liên tục chịu thua lỗ... Song "Nếu giá tăng hợp lý, rành mạch, tôi sẽ không 
kêu ca. 
  

 
Giá xăng dầu tăng ảnh hưởng đến các phương tiện vận chuyển 
                                                           Ảnh: Hoàng Long 
  
Nhưng thời gian qua rất nhiều dịp dư luận bức xúc bởi cứ có cảm giác tù mù, lúc 
tăng thì nhanh, giảm thì chậm, rồi lúc nào cũng thấy doanh nghiệp kêu lỗ...”, là ý 
kiến chính đáng của người dân. Quyết liệt minh bạch hóa giá xăng dầu, đó là điều 
người dân cần nhất. Cái khó nằm ở 2 chữ "minh bạch”. 
  
Trong kinh tế thị trường, dễ xảy ra những nhóm lợi ích. Có không rò rỉ thông tin nội 
bộ, khi các công ty, cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu thường biết trước tin giá 
tăng nên mới đóng cửa, nghỉ bán hàng để "hốt bạc”? Với việc tăng thêm 2.100 
đồng/lít xăng, 1.000 đồng/lít dầu diezel và 600 đồng/lít dầu hỏa, mỗi ngày đóng cửa 
chờ tăng giá, số tiền mà các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu thu được có thể 
lên số hàng tỷ đồng. 
  
Thiếu công khai, minh bạch của cơ quan quản lý xăng dầu là căn gốc của tình trạng 
người tiêu dùng không tin giá xăng dầu được điều tiết theo nguyên tắc thị trường. 
Nguy hại là người dân mất dần lòng tin vào những quyết sách của Nhà nước. Viện 
trưởng Viện Những vấn đề phát triển, PGS, TS Đặng Ngọc Dinh cho rằng, một 
trong những điều kiện chủ yếu để có công khai, minh bạch, giải trình chính là giám 



sát. Giám sát ở đây như giám sát của Quốc hội, MTTQ, HĐND và của người dân 
phải do luật quy định 
 
Thực ra, tinh thần quyết liệt minh bạch hóa, tìm bằng được con số thực chất khoản 
lời lỗ từng mặt hàng xăng dầu đã được đáp ứng dịp giữa năm ngoái, khi kiểm toán 
giá xăng dầu trở thành chủ đề nóng được dư luận hết sức quan tâm. Tranh luận 
căng thẳng giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính cho thấy lần đầu tiên, mâu thuẫn 
âm ỉ giữa các cơ quan quản lý thị trường xăng dầu được bộc lộ công khai. 
  
Bộ Công thương phản đối chủ trương kiểm toán nhưng Bộ Tài chính lại ủng hộ. Rất 
khó cho một niềm tin ở đây, khi ở hội thảo hồi đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính hỏi lỗ lãi 
từng mặt hàng hiện tại ra sao, lãnh đạo Petrolimex vẫn nói không tách bạch được 
lời lỗ từng mặt hàng. Rồi hôm sau chính vị này công nhận: "Có lãi”. "Một tổng giám 
đốc doanh nghiệp mà thực chất lỗ lãi mấy mặt hàng mình đang bán lại không nắm 
được là điều rất khó hiểu, nhất là vào thời điểm nhạy cảm này. Tôi không dám 
khẳng định ông ấy cố tình lấp liếm nhưng rõ ràng đang đi họp về điều hành giá đó 
mà nói không nhớ là khó tin. Nhất là lúc đó ông ấy khẳng định "không tách bạch 
được!” và "từ trước đến nay vẫn thế”..., nhà nghiên cứu tài chính PGS.TS Hoàng 
Trần Hậu nhận xét. 
  
Các quan chức Bộ Công thương vẫn cho rằng giá xăng dầu minh bạch lắm rồi. TS 
Hoàng Trần Hậu nhận xét, chính sách đúng là rất minh bạch. Có điều những yếu tố 
cấu thành giá chưa rõ. Cụ thể, Petrolimex trước đó có công bố giá cơ sở trên trang 
web nhưng sau đó đóng lại không rõ lý do. Thứ trưởng Bộ Công thương nói giá cơ 
sở công khai trên bản tin thị trường, ai cần có thể lấy. Nhưng bản tin đó không phải 
dễ tìm. Cách minh bạch như thế là không dễ dàng. Các yếu tố tính toán lại càng 
khó. "Doanh nghiệp xăng dầu hiện nay khi muốn tăng giá thường chỉ nói "tôi lỗ”, 
nhưng ngay các chuyên gia muốn làm rõ cái lỗ đó cũng không dễ. Vì muốn tính 
phải xem cụ thể các con số đầu vào, chi phí ra sao. Như lương của Petrolimex có 
quá cao, chi phí thuê mặt bằng có sát giá thị trường, rồi mua bán thời điểm có hợp 
lý, nhân lực có quá đông?... Mà những thông tin này rất khó tiếp cận, ngay cả với 
nhà quản lý chứ chưa nói người dân. Cái cần minh bạch là quản trị của các doanh 
nghiệp xăng dầu chứ không chỉ là các con số”. 
  
Tiếp cận với các thông tin như vậy quả chẳng dễ gì. Như khi Thống đốc NHNN 
Nguyễn Văn Bình phát biểu huy động vàng trong dân từ 300- 500 tấn .., có người 
cho rằng khi tiền đồng thường xuyên mất giá làm mất lòng tin của dân, việc huy 
động được vàng trong dân vô cùng khó. Làm sao để người dân tin là họ không bị 
thua thiệt gì trong "trò chơi tiền tệ” của ngân hàng? 
  
Trong cuộc đối thoại trực tuyến với người dân cả nước tại Cổng thông tin Chính 
phủ đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho hay năm 2012, Bộ 
Tài chính phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục thanh tra, 
kiểm tra giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhạy cảm 
này. Với tinh thần đó, rất cần các cơ quan chức năng sớm công khai lộ trình tăng 
giá xăng dầu, điện..., và trước mắt, công khai danh tính, hình thức xử lý các cây 
xăng vi phạm găm hàng chờ tăng giá đầu tháng 3 này. 
  
Minh bạch hóa chính là yêu cầu đầu tiên sau khi công bố điều hành xăng dầu theo 
cơ chế thị trường. Nếu không minh bạch hóa được có nghĩa tiêu dùng toàn xã hội 



đang mua một sản phẩm tù mù về giá, và Nhà nước cũng đang bù lỗ cho sự tù mù 
ấy. Vậy phải tiếp tục minh bạch hoá thị trường xăng dầu theo cách nào? 
  
Trước tiên và then chốt, phải giám sát được giá cơ sở của các DN nhập khẩu xăng 
dầu. Ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại nhận xét: "Điều 
này không hề khó! Giá nhập bao nhiêu, chi phí bao nhiêu, Nhà nước cho lợi nhuận 
bao nhiêu phần trăm trên chi phí hoặc doanh thu hoàn toàn có thể nắm được, làm 
được”. Đặc biệt là "điều đó phải được công bố để dân biết”. 
  
Ông Tuyển yêu cầu có lý bởi để công khai, minh bạch, cần tạo được một môi 
trường dân chủ. Các quyền được biết, được thông tin của người dân cần phải được 
tôn trọng. Mặt bằng chung người dân hiện nay vẫn chưa thực sự tiếp cận được với 
các thông tin đủ để giám sát phát hiện sai phạm của doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân. Khi sự giám sát của cơ quan chính quyền, tổ chức đoàn thể còn yếu, phải tạo 
sức mạnh nhân dân vào cuộc. Muốn cho dân mạnh dạn lên tiếng thì Nhà nước và 
xã hội phải có trách nhiệm "làm cho dân biết”. Dân có biết thì dân mới bàn, mới 
kiểm tra hiệu quả. 
  
Công khai, minh bạch được xem là một trong những giải pháp lớn để phòng ngừa 
tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng, các nghị định liên quan đã dành dung 
lượng không nhỏ để quy định về giải pháp này song tình trạng rất đáng lo ngại là 
hiện nay các quy định về công khai, minh bạch bị bỏ "lên mốc” trên giấy. 
  
Kết quả điều tra chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 
(PAPI 2010, công bố ngày 31-3-2011), có tới 72% người trả lời không biết về vấn 
đề quy hoạch sử dụng đất ở địa phương, mặc dù họ rất cần được biết vì liên quan 
đến việc sinh sống của họ. Kiểm tra mới đây tại các khu quy hoạch đô thị Hà Nội 
khiến không ít người "giật mình” khi hàng loạt khu đô thị mới thực hiện sai với quy 
hoạch ban đầu, thiếu nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng như trường học, khu vui 
chơi giải trí, nơi để xe..., có lý do chưa minh bạch thông tin quy hoạch. Báo cáo của 
Thanh tra Chính phủ từng ghi nhận thực trạng chỉ số minh bạch trên thị trường bất 
động sản, trong đó thông tin về đất đai ở Việt Nam luôn đứng thứ hạng thấp, dẫn 
tới việc người dân gặp khó khăn mỗi khi có việc "đụng” tới giấy tờ đất đai, tạo cơ 
hội cho tham nhũng xuất hiện. 
  
Trở lại việc giá xăng dầu "bất ngờ” tăng, về dài hạn, Việt Nam chỉ có thể giải quyết 
dứt điểm được câu chuyện giá xăng dầu minh bạch khi tổng thể vấn đề giám sát 
công khai, minh bạch được quan tâm, thậm chí phải có chế tài nếu không công khai 
hoặc công khai chưa đúng. "Trong thời gian qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng để 
luật hóa các quy định về công khai, minh bạch nhưng việc thực thi nó ở các cấp còn 
yếu. Thậm chí, nếu người mà luật bắt buộc phải công khai, minh bạch nhưng không 
làm thì họ cũng không bị sao cả. Cấp trên cũng không bao giờ đi kiểm tra chuyện 
này. Trong khi đó, đây là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa tham nhũng từ bên trong” 
- GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT nhìn xa hơn vấn đề giá xăng 
dầu đã bắt mạch điều đó. 
  
Thanh Như 
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