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Online Coverage 
 
PAPI 2012 shows better public governance, services  
What’s Making News, UN Communications, 15/05/2013 

The Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Index (PAPI) 2012 released in Ha Noi 

on May 14th indicates a slight improvement in governance and public services against the previous 

year. Conducted by the United Nations Development Programme (UNDP) and the Viet Nam 

Fatherland Front (VFF), the index shows positive signs in the control of corruption, transparency, 

public services delivery and vertical accountability. Results of the PAPI survey show that public 

servants’ expertise and attitude while interacting with citizens shape people’s satisfaction with 

public services and procedures. Meanwhile in the health service, treatment quality and medical 

practitioners’ visits to patients at district hospitals are two major factors affecting public satisfaction. 

As for state-owned primary education, surveyed respondents are concerned most about teachers’ 

skills and abilities. Nguyen Quang Du, Director of the VFF’s Personnel Training and Scientific 

Research Centre, said PAPI is the largest-ever tool that gauges public service quality in Viet Nam. It is 

also an annual policy monitoring tool with data on land, healthcare and education, which directly 

impact people’s lives. Pratibha Mehta, UN Resident Coordinator in Viet Nam, said as a middle-

income country, Viet Nam increasingly sees the importance of modern tools to monitor and review 

policies. On the way to becoming a prosperous and democratic society with a strong market 

economy, the State administrative system plays a pivotal role in poverty reduction, she said. 

(Thong Tan Xa Viet Nam/Viet Nam Plus http://en.Vietnamplus.vn/Home/PAPI-2012-shows-better-

public-governance-services/20135/34432.vnplus; Thong Tan Xa Viet Nam/Viet Nam Plus 

http://www.Vietnamplus.vn/Home/Tinh-Quang-Binh-dung-dau-ve-chat-luong-dich-vu-

cong/20135/197222.vnplus; The Sai Gon Times  

http://www.thesaigontimes.vn/home/xahoi/sukien/96258/; Nhan Dan – People’s Daily 

http://en.nhandan.org.vn/cmlink/nhandan-online/homepage/society/current/papi-2012-shows-

better-public-governance-services-1.407266; Nhan Dan – People’s Daily 

http://en.nhandan.org.vn/cmlink/nhandan-online/homepage/society/current/survey-shows-public-

sector-facilitation-fees-remain-high-1.407240; Viet Nam Breaking News http://Viet 

Nambreakingnews.com/2013/05/papi-2012-shows-better-public-governance-services/; Thanh Nien 

News http://www.thanhniennews.com/index/pages/20130514-bribery-on-the-rise-despite-

improved-public-services-survey.aspx; Tapchicongsan 

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Thong-tin-ly-luan/2013/21470/Cong-bo-Chi-so-hieu-qua-

quan-tri-va-hanh-chinh-cong.aspx; Quan Doi Nhan Dan - People's Army http://qdnd.vn/qdndsite/vi-

VN/61/43/7/24/24/242057/Default.aspx; VOV News http://vov.vn/Doi-song/Tinh-trang-hoi-lo-

trong-khu-vuc-cong-co-xu-huong-tang/261783.vov; Songmoi.vn http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-

su/nan-lot-tay-moi-duoc-viec-gia-tang; Truong Tan Sang.net http://truongtansang.net/khao-sat-

hanh-chinh-cong-lot-tay-moi-mong-co-viec.html;  Talk Viet Nam http://talkViet 

Nam.com/2013/05/survey-shows-public-sector-facilitation-fees-remain-high/; Cafef.vn 

http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/khao-sat-hanh-chinh-cong-lot-tay-moi-mong-co-viec-

201305142152088571ca33.chnb; Nhdmoney.vn http://ndhmoney.vn/web/guest/s02/-

/journal_content/tinh-trang-hoi-lo-co-xu-huong-gia-tang-trong-khu-vuc-cong; Vneconomy.vn 

http://vneconomy.vn/2013051404407654P0C9920/khao-sat-hanh-chinh-cong-lot-tay-moi-mong-co-

viec.htm; Baohaiquan.vn http://www.baohaiquan.vn/pages/papi-2012-phi-boi-tron-cap-so-do-la-
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123-000-dong.aspx;Toquoc.vnhttp://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/1/thoi-su/116445/hoi-lo-van-

pho-bien-o-khu-vuc-cong.aspx; Vtv.vn http://vtv.vn/Thoi-su/Cong-bo-Chi-so-quan-tri-va-hanh-chinh-

cong-cap-tinh-2012/69128.vtv; Tbck.vn http://tbck.vn/vi-mo/68349/khao-sat-hanh-chinh-cong-“lot-

tay”-moi-mong-co-viec.aspx; Nguyentandung.org http://nguyentandung.org/khao-sat-hanh-chinh-

cong-lot-tay-moi-mong-co-viec.html; Vietstock.vn http://vietstock.vn/2013/05/khao-sat-hanh-chinh-

cong-lot-tay-moi-mong-co-viec-1351-297466.htm; Viet Nam Net http://m.Viet Namnet.vn/vn/chinh-

tri/121136/-lot-tay-chay--vao-co-quan-nha-nuoc.html; Phaply.net http://phaply.net.vn/phap-luat-

ban-doc/ban-doc/tham-nhung-%E2%80%9Cvat%E2%80%9D-lam-kho-nguoi-dan.html; Vfpress.vn  

http://vfpress.vn/threads/khao-sat-hanh-chinh-cong-%E2%80%9Clot-tay%E2%80%9D-moi-mong-co-

viec.34844/; Viet Nam News p2; Phap Luat Thanh Pho Ho Chi Minh p3 - Ho Chi Minh Law; Nguoi Lao 

Dong p2 – Labourer; Lao Dong p6 – Labour; Phap Luat Viet Nam p1&3 - Viet Nam Law; Nong Nghiep 

Viet Nam p6 - Viet Nam Agriculture ; Gia Dinh & Xa Hoi p2 - Family & Society; Tuoi Tre p4 – Youth; 

Tien Phong p10 – Vanguard; Thoi Bao Ngan Hang p6&7 - Banking Times; Nong Thon Ngay Nay p3 - 

Countryside Today; Dai Doan Ket p1&12 - Great Unity; Thoi Bao Kinh Te Viet Nam p4 - Viet Nam 

Economic Times) 

 

Bribery seen as widespread: survey 
VietNamNews, 15/05/2013 

 

 

Enterprises register via a one-stop procedure at the Ha Noi Department of 
Planning and Investment. — VNA/VNS Photo Hong Ky 

HA NOI (VNS)— Many citizens perceive bribery to be on the rise and still widespread in the public 
sector, according to the results of the Viet Nam Public Administration Performance Index (PAPI) 
2012 released yesterday. 

More than 14,000 people nationwide were interviewed for the second annual survey, which found 
that 44 per cent believed bribes are required to get jobs in the public sector, up from 29 per cent in 
2011. 
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A similar increase was reported for accessing adequate medical care (up from 31 per cent in 2011 to 
42 per cent in 2012) and securing land-use rights (32 per cent in 2012 compared with 21 per cent in 
2011). 

UN Resident Co-ordinator Pratibha Mehta said during its transition towards becoming a more 
prosperous and democratic society, Viet Nam's public administration system must play a key role in 
poverty reduction, which cannot be fulfilled by economic growth alone. 

"Wealthier, better-educated citizens demand higher quality, more efficient administrative services 
from their government, less bureaucracy and in particular, no corruption in the public sector," she 
said. 

The survey also found that on average Vietnamese citizens have experienced some improvements in 
local government and public services since 2011. 

Positive changes in perceptions have been recorded in areas such as corruption control, 
transparency, public service delivery and accountability. 

However, UNDP Policy Advisor for Viet Nam Jairo Acuna-Alfaro noted that the level of optimism did 
not translate into awareness of Government policies and there were fewer opportunities for citizens 
to participate at local levels. 

According to the survey, eight out of ten citizens at local level were unaware of land-use plans, while 
securing land-use rights certificates remained problematic. 

The average price paid to obtain land-use rights is VND123,000 (US$6) but ranges from VND104 
million ($5,070) to just a few thousand dong, the survey found. "If you think of the poor farmers on 
the outskirts of Ha Noi, VND123,000 is not an insignificant amount," he said. 

PAPI 2012 also shows that a significant amount of corruption goes unreported, either because the 
process of reporting is too costly or citizens do not trust the procedures in place, thus indicating that 
citizens in many cases accept that bribery is necessary to circumvent burdensome procedures. 

Nationwide, only 33 per cent are aware of the existence of the people's inspection board. 

The report also reveals major drivers of dissatisfaction with administrative procedures, with lack of 
respect shown towards applicants and lack of professionalism of civil servants the two most 
significant. 

Nguyen Duc Chinh, standing vice chairman of central Quang Tri Province People's Committee, said 
the province acknowledged that monitoring and inspecting were key in ensuring the quality of public 
service delivery. 

The province scores in the top five this year in the area of transparency, which measures the 
publication and dissemination of poverty lists, communal budgets, plus land-use plans and prices. 

"We acknowledge that it's not easy to ensure the highest level of professionalism for all of our civil 
servants and that they could intentionally increase the burden for citizens to get some personal 
benefits," Chinh said. "The higher the frequency of inspection, the better it will get." 



Notably, citizens in Yen Bai, Da Nang, Lao Cai, Quang Binh and Kon Tum seemed relatively satisfied 
with the quality of public administrative procedures. 

In terms of public service delivery, Da Nang, Hai Phong, HCM City and Ha Noi were in the top third, 
as they were in 2011. The poorest performers were scattered across northern mountainous, Tay 
Nguyen (Central Highlands), south central and southern provinces. 

Central and southern provinces seemed to be better at mitigating corruption in the public sector, 
such as Tien Giang, Soc Trang, Vinh Long and Quang Tri. 

PAPI is a joint policy research initiative implemented by the Viet Nam Fatherland Front, the Centre 
for Community Support and Development Studies, the National Assembly Standing Committee's 
Commission on People's Petitions and the United Nations Development Programme. 

PAPI was first piloted in three provinces in 2009. 

Organizers said they planned to organise discussions at the provincial level and track how provinces 
implement action plans to improve citizens' experiences of public administration and services. — 
VNS 

http://vietnamnews.vn/society/239344/bribery-seen-as-widespread-survey.html 

 

Tham nhũng vặt 
Đại Đoàn Kết, 16/05/2013 

 

Đại đoàn kết - Nhiều người sẽ khó hiểu với cụm từ "tham nhũng vặt”! Xin thưa, không 

có gì khó hiểu cả. Bởi với những cán bộ cấp to, ở những vị trí có ảnh hưởng tới 

nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội thì mới có cơ hội để tham nhũng lớn, còn những cán 

bộ, công chức bình thường thì không thể tham ô hàng tỷ đồng, mà họ chỉ có thể 

mượn danh thi hành công vụ để sách nhiễu, kiếm chác của người dân dù chỉ là... đôi 

ba trăm nghìn VNĐ 

 

Thực tế chỉ ra rằng, trong xã hội hiện nay, bất cứ ngành nào, lĩnh vực gì cũng có thể kiếm 

được tiền lót tay, miễn là phải biết cách... hành. Việc lợi dụng chức năng nhiệm vụ của mình 

để hành dân, kiếm chác lợi lộc dù chỉ rất nhỏ. Khoảng vài trăm nghìn VNĐ cho đến vài triệu 

đồng thì có thể gọi là tham nhũng vặt!  

 

 

Mới đây, kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 

(PAPI) năm 2012 (với gần 14.000 người) được công bố cho thấy tình trạng tham nhũng có 

dấu hiệu gia tăng trong cán bộ công chức ở các cơ quan công quyền. Theo chuyên gia về 

cải cách hành chính và chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc, sau 2 năm tiến hành khảo 

sát về mức độ hài lòng của người dân về nền hành chính công, tình trạng hối lộ, tham 

nhũng có xu hướng gia tăng và ngày càng phổ biến. PAPI chỉ ra rằng, mức độ tham nhũng, 

ăn hối lộ tùy thuộc vào vị trí công tác của cán bộ công chức, hoàn cảnh và tính chất công 

việc. Ví dụ, theo khảo sát, gần 20% số người đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử 

http://vietnamnews.vn/society/239344/bribery-seen-as-widespread-survey.html


dụng đất đã phải chi "lót tay” với mức thấp nhất khoảng 100.000 đồng để "được việc”; gần 

60% số người dân phải chi thêm tới gần 1 triệu đồng ngoài các chi phí chính thức để làm 

các thủ tục liên quan đến đất đai.  

 

 

Điều đáng buồn là có đến 50% số 

người lao động muốn xin được việc 

làm trong khu vực nhà nước phải 

đưa hối lộ. Tỷ lệ lót tay trong lĩnh 

vực y tế, giáo dục cũng tăng đáng kể 

từ 31% năm 2011 lên 42% vào năm 

2012. Chỉ nhìn con số thống kê của 

PAPI khiến nhiều người trong chúng 

ta phải giật mình. Có tới 65% công 

chức "không thạo việc” khi làm thủ 

tục cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho người dân, tỷ lệ này 

trong thủ tục cấp giấy phép xây 

dựng là 40%. Giải thích cho nguyên 

nhân các cán bộ công chức thực thi công vụ sách nhiễu và nhận hối lộ, PAPI cho rằng, một 

phần do trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức yếu năng lực nên người dân cảm thấy 

bị hành vì phải đi lại quá nhiều lần cho một thủ tục hành chính nên chủ động đưa hối lộ cho 

nhanh. Người dân chủ động thực hiện hành vi đưa hối lộ để "lách” những thủ tục hành 

chính rườm rà với hy vọng nhận được chất lượng dịch vụ công tốt hơn. Nhưng phần nhiều 

là do mức lương của cán bộ, công chức làm dịch vụ hành chính công thấp khiến họ phải 

xoay sở, nghĩ cách để "cải thiện” cuộc sống. 

 

 

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, vì sao người dân lại phải chịu đựng hành vi tham nhũng? Xin 

thưa, khi nạn phong bì đã thành thông lệ, hay nói cách khác là "chuyện thường ngày ở 

huyện” thì không muốn cũng phải chịu đựng. Bởi lẽ, nếu như lúc đầu chỉ là do trình độ năng 

lực của cán bộ công chức yếu khiến người dân phải đi lại nhiều với các thủ tục hành chính 

công; nhưng sau đó do đã nhận phong bì quen nên việc không có phong bì đã trở thành nỗi 

ám ảnh khó chịu khiến cán bộ, công chức không còn muốn thực thi nhiệm vụ của mình, 

quên đi nghĩa vụ công bộc phục vụ dân mà lơ là trong giải quyết các thủ tục hành chính 

công cho người dân. 

 

 

Đó chính là lý do nhiều người dân không còn tin tưởng ở luật pháp, nhất là thái độ xử lý 

tham nhũng của Nhà nước không được nghiêm minh nên họ tặc lưỡi thôi cứ đưa phong bì 

cho xong việc. Có tới gần 73% người dân cho rằng tố cáo không giải quyết được vấn đề gì, 

do vậy thay vì tố cáo tham nhũng thì hãy hối lộ để giải quyết cho xong việc của mình. Có tới 

trên 95% người dân sẵn sàng trả chi phí lót tay cao hơn và không nghĩ đến việc tố cáo tham 

nhũng để được việc. Điều này chứng tỏ người dân dần đã "thích nghi” với tham nhũng. 

 

 



Chỉ số PAPI lần đầu tiên được công bố khiến không ít người giật mình bởi nạn "tham nhũng 

vặt” đang lên ngôi. Từ xưa đến nay, khi đi khám bệnh, khi đi làm thủ tục đăng ký giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, xin phép xây nhà... người ta thường có thói quen dúi phong bì cho 

cán bộ công chức thụ lý hồ sơ của mình, nhưng mấy ai dừng lại để suy ngẫm xem hành vi 

của mình sẽ gây hậu quả ra sao tới nền hành chính công của đất nước? Hay chí ít, hành vi 

đút lót của mình sẽ gây hại như thế nào tới những cán bộ công chức thực thi công vụ vì làm 

hỏng họ, hoặc gây khó cho người khác khi làm thủ tục hành chính công mà không có tiền. 

 

 

Nhưng điều quan trọng hơn là chỉ số PAPI như một lời cảnh tỉnh đối với các nhà hoạch định 

chính sách, những người lãnh đạo đang muốn triệt tiêu tham nhũng để đưa Việt Nam phát 

triển thành rồng, thành hổ trong khu vực và trên thế giới. Kỳ họp thứ 5 QH khóa XIII sắp 

khai mạc, hy vọng các đại biểu Quốc hội sẽ làm tròn sứ mạng của mình để thực hiện việc 

giám sát các hành vi liên quan đến tiêu cực tham nhũng, giúp nền hành chính công Việt 

Nam ngày một trong sạch hơn. Tuy nhiên, muốn giải quyết tận gốc vấn đề "tham nhũng 

vặt”, không chỉ cần việc giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, mà còn cần một giải pháp 

đồng bộ trong đó có cả chế độ đãi ngộ, lương, thưởng để cán bộ công chức không còn tơ 

tưởng đến tham nhũng vặt. 

 

 

Lê Anh Đức 
http://www.luatnguoingheo.vn/news-item/tham-nhung-vat-RzwuUnrl.html 

Petty corruption escalates : PAPI 2012 
The Saigon Times, 16/05/2013 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

By Tu Hoang - The Saigon Times Daily 

HANOI – Corruption and bribery remain constant problems across several sectors, and 
tolerance for small amounts of bribery tends to increase, according to the Vietnam 
Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) 2012 published 
on Tuesday. 

PAPI 2012 is based on the experiences of nearly 14,000 citizens through a survey done by the 
Center for Community Support and Development Studies and the Center for Research and 
Training of the Vietnam Fatherland Front, with support from the United Nations Development 
Program (UNDP). 

Some 44% of the respondents agree that bribes are required to get a job in the public sector, 
up from 29% in 2011. Citizens also give bribes to receive medical care (42% in 2012, compared 
to 31% in 2011) and get a land use right certificate (32% versus 21%). 

PAPI 2012 finds that transparency in land use plans remains limited, with eight out of every 
ten respondents unaware of the land zoning plans for their localities. 

Multiple problems still exist in land use rights allocation, which obtains the lowest score 
among the four administrative procedures surveyed. 

PAPI 2012 pioneers cutting-edge methods to estimate frequency and size of informal 
payments in critical areas for citizens. 

Bribe requests exert an impact on a significant proportion of citizens and the amounts paid are 

http://www.luatnguoingheo.vn/news-item/tham-nhung-vat-RzwuUnrl.html


substantial. 

Jairo Acuna Alfaro, policy adviser on public administration reform and anti-corruption at 
UNDP, said the estimated cost of one corruption instance was small, but if multiplied with all 
the services, it would be enormous. 

Still, citizens are increasingly tolerant towards corruption. One quarter of the respondents say 
that they did not report on bribe requests. 

“Citizens’ tolerance for corruption is getting higher as they actively offer bribes in hope of 
receiving better services in return,” said Alfaro. 

PAPI 2012 reveals citizens’ satisfaction with public services is greatly affected by bad behaviors 
of public servants and their limited competence. 

Moreover, to get a job in a State agency, acquaintance with senior officials is said to be more 
important than personal capacity. 

Pratibha Mehta, UN resident coordinator, said citizens with better economic conditions and 
higher education levels often demanded administrative services of better efficiency and 
quality, with no red tape and corruption. 

“During the transition to a prosperous democratic society with a strong market economy, the 
State administrative system of Vietnam plays a key role in poverty reduction. Economic growth 
alone would not help achieve such a target,” she said. 

Quang Binh occupies the top place in PAPI 2012, followed by Thai Binh, Binh Dinh, Danang and 
Ha Nam. Meanwhile, Daklak, Lai Chau, Bac Lieu, Kien Giang and Khanh Hoa are the bottom 
five. 

Hanoi and HCMC are in the high-average group in the aggregate index. Hanoi is among the 
best performers in the fields of transparency and accountability, but joins the group of poor 
performers in corruption control, while HCMC faces the opposite situation. 

 

http://english.thesaigontimes.vn/Home/society/nation/29112 

Governance and Public Administration Index announced 
Government  Web Portal, 15/05/2013 

VGP -  Governance and public services showed a slight improvement against the 

previous year, according to the Viet Nam Provincial Governance and Public 

Administration Index (PAPI) 2012.  

http://english.thesaigontimes.vn/Home/society/nation/29112


Released yesterday in Ha Noi, PAPI 2012 was 

jointly made by the United Nations Development 

Program (UNDP) and the Viet Nam Fatherland 

Front (VFF). 

The index shows positive signs in the control of 

corruption, transparency, public services delivery 

and vertical accountability. 

Public servants’ expertise and attitude while 

interacting with citizens shape people’s satisfaction 

with public services and procedures.  

 

Meanwhile in the health service, treatment quality and medical practitioners’ visits to patients 

at district hospitals are two major factors affecting public satisfaction. As for state-owned 

primary education, surveyed respondents are concerned most about teachers’ skills and 

abilities. 

PAPI is the largest-ever tool that gauges public service quality in Viet Nam and serves 

as annual policy monitoring tool with data on land, healthcare and education./. 

By Khanh Phuong 

http://news.gov.vn/Home/Governance-and-Public-Administration-Index-

announced/20135/17855.vgp 

 

Annual survey says bribery on the rise in Viet Nam’s public sector 

What’s Making News, UN Communications, 15/05/2013 

Bribery within Viet Nam’s public sector remained widespread and even continued to increase in 

2012, according to results of a national survey released Tuesday. The second annual Viet Nam 

Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) conducted by the Center 

for Community Support and Development Studies (CECODES), the Viet Nam Fatherland Front and 

the United Nations Development Program (UNDP) represents “the largest and most robust 

sociological survey of its kind in Viet Nam,” said CECODES director Dang Ngoc Dinh in a press release. 

A total of 44 percent of 13,747 respondents to the survey nationwide agreed that it was necessary to 

pay bribes in order to obtain public sector jobs, up from 29 percent from 2011. Citizens agreed that 

bribery were required to access medical care and secure land-use rights increased 11 percentage 

points, up to 42 percent and 32 percent respectively compared to 2011, results of the survey 

showed. (http://www.thanhniennews.com/index/pages/20130514-bribery-on-the-rise-despite-

improved-public-services-survey.aspx) 

 

 

http://news.gov.vn/Home/Governance-and-Public-Administration-Index-announced/20135/17855.vgp
http://news.gov.vn/Home/Governance-and-Public-Administration-Index-announced/20135/17855.vgp
http://intra.un.org.vn/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=4611&mailid=1183&subid=348
http://intra.un.org.vn/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=4611&mailid=1183&subid=348


Công bố Chỉ số Chỉ số Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh 2012 
Vietnam Television 1, 14/05/2013 

 
 
 



Cải cách hành chính: Chỉ số Chỉ số Quản trị và Hành chính công cấp 
tỉnh (PAPI) 2012 
Vietnam Television 1, 20/05/2013 





 

 
 



Annual survey says bribery on the rise in Vietnam’s public sector  
Thanh Nien News,14/05/2013  

 

  

Bribery within Vietnam’s public sector remained widespread and even continued to increase in 
2012, according to results of a national survey released Tuesday. 

The second annual Vietnam Provincial Governance and Public Administration Performance Index 
(PAPI) conducted by the Center for Community Support and Development Studies (CECODES), the 
Vietnam Fatherland Front and the United Nations Development Program (UNDP) represents “the 
largest and most robust sociological survey of its kind in Vietnam,” said CECODES director Dang Ngoc 
Dinh in a press release. 

A total of 44 percent of 13,747 respondents to the survey nationwide agreed that it was necessary to 
pay bribes in order to obtain public sector jobs, up from 29 percent from 2011. 

Citizens agreed that bribery were required to access medical care and secure land-use rights 
increased 11 percentage points, up to 42 percent and 32 percent respectively compared to 2011, 
results of the survey showed. 

The percentage of surveyed citizens who agreed that bribes were necessary to ensure that their 
children received adequate attention in school rose to 25 percent in 2012, up from 17 percent in 
2011. 

The survey also showed that more citizens believed that state officials tend to use public funds for 
personal gain, with the year-on-year figure up from 13 percent in 2011 to 23 percent in 2012.   

Less than 3 percent of respondents did report having experienced improved local governance in four 
of six categories examined in the PAPI survey – control of corruption; transparency; delivery of 
public services including health care and education; and vertical accountability – defined as “citizen 
interactions with local authorities” and other issues related to local level accountability, said the 
report. 

The survey also showed that much corruption goes unreported because citizens either do not 
believe in the validity of accusation procedures, or they are perceived as too costly. 

Furthermore, many citizens simply accept that a certain level of bribery is required to avoid 
burdensome procedures or to gain better access to public services. 

http://www.thanhniennews.com/index/pages/20130514-bribery-on-the-rise-despite-improved-

public-services-survey.aspx 

http://www.thanhniennews.com/index/pages/20130514-bribery-on-the-rise-despite-improved-public-services-survey.aspx
http://www.thanhniennews.com/index/pages/20130514-bribery-on-the-rise-despite-improved-public-services-survey.aspx


Tạo cơ hội cho người dân chia sẻ quan tâm về quản trị, hành chính 
công 
Bộ Quốc phòng, 14/05/2013 

(Bqp.vn) - Ngày 14/5/2013, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam 
công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2012. Khảo sát 
này do UNDP phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhằm tạo cơ hội cho người dân chia 
sẻ quan tâm về quản trị và hành chính công. 

Phát biểu tại Lễ công bố, bà Pra-típ-ha Me-ta (Pratibha Mehta), Điều phối viên thường trú Liên hợp 
quốc nhấn mạnh: Việt Nam đang trong quá trình phát triển với mức thu nhập bình quân đầu người 
hàng năm đạt ngưỡng đầu của mức trung bình trên thế giới. Ở một vị thế mới về phương diện phát 
triển kinh tế, Việt Nam ngày càng nhận thức được tầm quan trọng cũng như tác dụng của các công 
cụ hiện đại nhằm theo dõi và đánh giá chính sách. Chính vì vậy, người dân có điều kiện kinh tế tốt 
hơn và có trình độ học vấn cao hơn thường đòi hỏi nhà nước cung cấp dịch vụ hành chính hiệu quả 
hơn và chất lượng hơn, ít quan liêu hơn và đặc biệt không còn tham nhũng. Do đó, trong quá trình 
chuyển đổi hướng tới một xã hội thịnh vượng, dân chủ với nền kinh tế thị trường vững mạnh, hệ 
thống hành chính nhà nước của Việt Nam giữ vai trò then chốt trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. 
Nếu chỉ tập trung tăng trưởng kinh tế thì không thể đạt được mục tiêu của công cuộc này. 

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Chỉ số PAPI trong bối cảnh phát triển của Việt Nam, ông Nguyễn 
Quang Du, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam) cho biết: PAPI là công cụ đo lường chất lượng dịch vụ công lớn nhất từ trước đến nay ở Việt 
Nam. Chỉ số PAPI cũng bổ sung cho kho thông tin dữ liệu có quy mô toàn quốc. Khảo sát PAPI cũng là 
công cụ theo dõi và đánh giá chính sách thường niên có quy mô toàn quốc với nhiều thông tin và dữ 
liệu về một loạt các vấn đề có tác động trực tiếp với người dân, bao gồm đất đai, y tế và giáo dục. 

Kết quả khảo sát PAPI 2012 cho thấy yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của người dân đối với 
dịch vụ và thủ tục hành chính công. Hai yếu tố tác động lớn nhất đến mức độ hài lòng của người dân 
là công chức có thái độ thiếu tôn trọng đối với dân và hạn chế về chuyên môn. Mức độ hài lòng của 
những người đánh giá công chức “không thạo việc” giảm khi họ làm thủ tục cấp giấy Chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Về mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế, PAPI cho biết hai yếu tố chính 
tác động đến mức độ hài lòng của người dân là chất lượng điều trị và tần suất thăm bệnh của cán bộ 
y tế ở các bệnh viện huyện. Về giáo dục tiểu học công lập, yếu tố quan trọng tác động đến mức độ 
hài lòng của phụ huynh học sinh là kỹ năng và trình độ của giáo viên. 

Nhìn từ góc độ tích cực, người dân đánh giá năm 2012 có một chút cải thiện so với năm 2011 trong 
lĩnh vực quản trị và dịch vụ công. Dấu hiệu tích cực được ghi nhận ở bốn nội dung bao gồm kiểm 
soát tham nhũng; công khai, minh bạch; cung ứng dịch vụ công; trách nhiệm giải trình với người dân. 

Nguyễn Hồng Điệp 



 

PAPI 2012: Hối lộ có xu hướng gia tăng 
Tư Hoàng 

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, 14/5/2013 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  B      nline  -  ình trạng hối lộ có xu hướng gia tăng trong khu vực công trong năm  ua, từ cảm nh n của 
nhiều người dân, theo báo cáo chỉ số hiệu  uả  uản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam   A   2012  
công bố ngày 14-5. 

Bản báo cáo này đã phỏng vấn 14.000 người dân, và được Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng thực 
hiện với Mặt trận tố quốc Việt Nam, và sự hỗ trợ của Liên hiệp quốc. 

Báo cáo cho biết, phải hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước. Số người được hỏi đồng tình với nhận 
định này tăng mạnh so với tỷ lệ 2011 (tăng từ 29% lên 44%). Số người đồng tình với việc phải hối lộ mới được chăm 
sóc y tế và xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng tăng với tỷ lệ tương đương, từ 31% lên 42% đối với 
chăm sóc y tế, và từ 21% lên 32% đối với chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, PAPI 2012 cho thấy cứ 10 người thì có đến 8 người không biết đến kế hoạch sử dụng 
đất ở địa bàn xã/phường/thị trấn của mình. 

Việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, và có điểm số thấp nhất trong bốn loại 
thủ tục hành chính được đo lường. 

Một trong những tiến triển mới của PAPI 2012 là việc tính toán tần số và quy mô của chi phí không chính thức trong 
những lĩnh vực quan trọng đối với đời sống của người dân. 

Hối lộ là một vấn đề lớn đối với nhiều người, với số tiền đáng kể phải trả cho chi phí không chính thức. Báo cáo PAPI 
2012 tính quy mô chi phí không chính thức theo hai mức. 

Theo mức cận dưới, gần 20% số người đã làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho biết họ đã phải chi lót 
tay khoảng 123.000 đồng cho một lần làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu tính theo mức cận trên, có tới gần 
60% số người cho biết phải chi thêm tới 818.000 đồng, ngoài các chi phí chính thức. 

Cố vấn chính sách về cải cách hành chính và chống tham nhũng của UNDP, ông Jairo Acuna Alfaro giải thích, chỉ tính 
riêng mức cận dưới thì tình trạng tham nhũng trên toàn quốc đáng quan ngại. 

Ông tính toán, nhân 6 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trong năm 2012, nhân với gần 20% trường 
hợp phải hối lộ, và với 123.000 đồng, thì tổng số tiền hối lộ sẽ lên tới 6,5 triệu đô la Mỹ. 

Ông Alfaro giải thích, nếu tính cận trên, lấy 6 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2012, nhân với 

 

PAPI 2012 cho biết, người dân đánh giá hối lộ vẫn phổ biến trong khu vực công. Ảnh: 

caicachhanhchinh.gov.vn 



60% trường hợp phải hối lộ, và với 818.000 đồng, thì tổng số tiền hối lộ là “khổng lồ”. 

Chuyên gia nhận xét: “Mức tham nhũng tính ước lượng cho 1 lần thì nhỏ, nhưng nếu nhân lên với tất cả quy mô, tất cả 
dịch vụ, có thể thấy quy mô tham nhũng lớn tới như thế nào”.. 

Tuy nhiên, theo khảo sát, người dân đã tăng dần mức chịu đựng với tham nhũng khi họ chủ động đưa ra tiền để giải 
quyết công việc của mình. 1/4 người dân nói họ đã từng thấy có tình trạng vòi tiền hối lộ, và họ không tố cáo. 

Ông Alfaro giải thích: “có thể thấy mức độ chịu đựng tham nhũng của người dân tăng dần lên, họ chủ động thực hiện 
hành vi đưa hối lộ với hy vọng được phục vụ tốt hơn”. 

PAPI 2012 cũng cho thấy hai yếu tố tác động lớn nhất đến mức độ hài lòng của người dân là công chức có thái độ 
thiếu tôn trọng đối với dân và hạn chế về chuyên môn. 

Bên cạnh đó, người dân tham gia khảo sát cũng cho rằng để xin việc trong cơ quan nhà nước, việc quen biết với người 
có chức, có quyền quan trọng hơn so với năng lực tự thân. 

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hiệp quốc, nhấn mạnh: ''Người dân có điều kiện kinh tế tốt hơn và 
có trình độ học vấn cao hơn thường đòi hỏi nhà nước cung cấp dịch vụ hành chính hiệu quả hơn và chất lượng hơn, ít 
quan liêu hơn và đặc biệt không còn tham nhũng. Trong quá trình chuyển đổi hướng tới một xã hội thịnh vượng, dân 
chủ với nền kinh tế thị trường vững mạnh, hệ thống hành chính nhà nước của Việt Nam giữ vai trò then chốt trong 
công cuộc xóa đói giảm nghèo. Chỉ tăng trưởng kinh tế thì không thể đạt được mục tiêu của công cuộc này". 

Quảng Bình vươn lên đứng đầu trong số 63 tỉnh, thành theo kết quả PAPI 2012; tiếp sau là Thái Bình, Bình Định, Đà 
Nẵng, Hà Nam, Nam Định. Chỉ số PAPI thấp nhất rơi vào các tỉnh Đắk Lắk, Lai Châu, Bạc Liêu, Kiên Giang và Khánh 
Hòa. 

Hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM chỉ đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình tại bảng chỉ số 
tổng hợp. Hà Nội đã đạt vào nhóm điểm cao nhất trong lĩnh vực công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình với 
người dân, song lại nằm trong nhóm điểm thấp nhất về kiểm soát tham nhũng. TPHCM thì ngược lại. 

 

http://www.thesaigontimes.vn/home/xahoi/sukien/96258/;

http://www.thesaigontimes.vn/home/xahoi/sukien/96258/;


Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

ở Việt Nam năm 2012 

Tạp Chí Cộng Sản, 14/5/2013 

TCCSĐT - Sáng 14-5-2013, tại Hà Nội, Trung tâm 
Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng 
(CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên 
cứu khoa học - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-
CRT) và Chương trình Phát triển Liên 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 - Public Administration 
Performance Index) năm 2012. 

 

PAPI - chỉ số đo lường từ trải nghiệm thực tiễn của 
người dân  

 
Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình phát triển với mức thu nhập bình quân đầu người hằng 
năm đạt ngưỡng đầu của mức trung bình trên thế giới. Việt Nam ngày càng nhận thức được tầm 
quan trọng cũng như tác dụng của các công cụ hiện đại nhằm theo dõi và đánh giá chính sách. Chỉ số 
hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là một trong những công cụ đó 
nhằm đo lường và theo dõi 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”.  

 

Lễ công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2012. 

 Theo bà Pratibha Mehta, 
Trưởng đại diện thường trú của 
Liên hợp quốc/ UNDP tại Việt 
Nam: “Người dân có điều kiện 
kinh tế tốt hơn và có trình độ 
học vấn cao thường đòi hỏi nhà 
nước cung cấp dịch vụ hành 
chính hiệu quả hơn và chất 
lượng hơn, ít quan liêu hơn và 
đặc biệt không còn tham nhũng. 
Trong quá trình chuyển đổi 
hướng tới một xã hội thịnh 
vượng, dân chủ với nền kinh tế 
thị trường vững mạnh, hệ thống 
hành chính nhà nước của Việt 



Nói cách khác, PAPI là công cụ đánh giá quản trị và hành chính 
công theo hướng tiếp cận từ dưới lên, nhằm bổ sung cho các 
công cụ giám sát công tác quản lý nhà nước truyền thống qua 
“đánh giá nội bộ”, thường được áp dụng trong khu vực nhà nước 
hiện nay. Từ những dữ liệu so sánh được qua các năm của PAPI, 
lãnh đạo chính quyền các tỉnh/thành phố, các cấp, các ngành có 
thể tìm hiểu đâu là những điểm đã làm được và chưa làm được 
trong công tác điều hành, quản lý nhà nước, cải cách hành chính và cung ứng dịch vụ công. Đồng 
thời, PAPI cũng giúp các cấp chính quyền địa phương tìm kiếm những điển hình tốt ở những 
tỉnh/thành phố có đặc điểm kinh tế - xã hội và vị trí địa lý tương đồng, từ đó tiến hành trao đổi, học 
hỏi kinh nghiệm của nhau…  
 
Trên cơ sở đó, PAPI 2012 nghiên cứu, khảo sát 6 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; (6) 
Cung ứng dịch vụ công. Với hơn 13.747 người dân được hỏi tại 63 tỉnh/thành phố và được lựa chọn 
ngẫu nhiên, đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng, PAPI 2012 là kết quả của cuộc khảo sát và 
nghiên cứu thường niên trên phạm vi toàn quốc về chủ đề quản trị và hành chính công dựa trên dữ 
liệu thực chứng.  
 
PAPI - cung cấp dữ liệu thực chứng làm cơ sở cho hoạch định chính sách  
 
Sau 2 năm thử nghiệm lần lượt với 3 tỉnh (năm 2009) và 30 tỉnh (năm 2010), các chỉ số, chỉ báo của 
PAPI ngày càng được hoàn thiện. Theo thời gian, PAPI ngày càng được ghi nhận là công cụ hỗ trợ đắc 
lực cho các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương trong việc rà soát hiệu quả và đổi mới thể 
chế, chính sách về quản trị và hành chính nhà nước; đồng thời ngày càng xác lập được chỗ đứng 
trong nước và quốc tế.  
 
Ở cấp quốc gia, PAPI được sử dụng là bộ chỉ số đo lường kết quả đầu ra của nhiều hoạt động liên 
quan trong Kế hoạch chung giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc tại Việt Nam (giai đoạn 2012 - 
2016), được ký vào ngày 27-3-2012, tại Hà Nội. Đây là khuôn khổ chung của nhiều chương trình hợp 
tác giữa các cơ quan Liên hợp quốc với các đối tác Việt Nam trong tiến trình thực hiện các mục tiêu 
phát triển ưu tiên của quốc gia. Ngoài ra, dữ liệu PAPI cũng được Thanh tra Chính phủ tham khảo để 
theo dõi, giám sát tình hình tham nhũng và hiệu quả của công tác 
phòng, chống tham nhũng.  

Nam giữ vai trò then chốt trong 
công cuộc xóa đói giảm nghèo. 
Chỉ tăng trưởng kinh tế thì 
không thể đạt được mục tiêu 
của công cuộc này”. 

Tại cuộc Đối thoại về Phòng, 
chống tham nhũng lần thứ XI 
giữa Chính phủ Việt Nam với 
các nhà tài trợ, Phó Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã nhận xét: 
“Chúng ta cũng có thể thấy vai 
trò quan trọng của các cấp 
chính quyền địa phương khi 
phân tích sự khác biệt trong kết 
quả xếp hạng về “Chỉ số cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số 
hiệu quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh (PAPI). Như về 
công tác quản lý đất dai, trong 



Ở cấp địa phương, nhiều tỉnh/thành phố đã coi PAPI là một công 
cụ quan trọng nhằm theo dõi và giám sát hiệu quả công tác của 
các cấp chính quyền. Lãnh đạo một số tỉnh/thành phố, cụ thể là 
tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi và Đắc Lắc đã chỉ đạo các sở, ban, 
ngành xây dựng các kế hoạch hành động của địa phương nhằm 
cải thiện chỉ số PAPI, phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu để 
nâng cao hiệu quả quản trị và dịch vụ hành chính công.  
 
Ở tầm quốc tế, mô hình và kinh nghiệm thực hiện PAPI cũng đã được giới thiệu tại nhiều diễn đàn 
quốc tế và được quan tâm ở một số quốc gia. Ví dụ, Thái Lan chuẩn bị áp dụng mô hình PAPI cho chỉ 
số quản trị cấp tỉnh trong năm 2013. Bên cạnh đó, dữ liệu và phát hiện nghiên cứu của PAPI còn 
được nhiều nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài sử dụng trong công trình được xuất bản trên 
các tạp chí học thuật quốc tế.  
 
Những con số thống kê “biết nói” từ chỉ số PAPI 2012  
 
Chỉ số PAPI là bức tranh tổng thể về hiệu quả quản trị và hành chính công của 63 tỉnh/thành phố ở 
Việt Nam. Kết quả khảo sát và đo lường của PAPI năm 2012 cho thấy những thay đổi tích cực nhưng 
còn khiêm tốn ở 4 trong 6 trục nội dung, đó là: công khai, minh bạch; kiểm soát tham nhũng; cung 
ứng dịch vụ công; trách nhiệm giải trình với người dân. Mức độ hiệu quả quản trị và hành chính công 
ở 6 trục nội dung nhìn chung có xu hướng cải thiện qua hai năm 2011 và 2012, đặc biệt năm 2012 
tăng nhẹ so với năm 2011. Cụ thể là:  
 
Trục nội dung 1: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở. Nhìn chung, điểm trung bình toàn quốc ở nội 
dung này trong năm 2012 giảm nhẹ so với năm 2011, đạt mức 2,66%. Điểm số ở cả 3 nội dung thành 
phần, gồm: (1) mức độ nhận thức của người dân về quyền lợi và trách nhiệm tham gia vào đời sống 
chính trị của đất nước, (2) cơ hội được tham gia các hoạt động đó, (3) mức độ hiệu quả trong huy 
động người dân tham gia đóng góp tự nguyện cho các công trình công cộng, giảm tương ứng ở mức 
4,78%, 4,69% và 3,23%.  
 
Trong năm 2012, khoảng ½ số địa phương có những biến đổi tích cực ở trục nội dung này, số còn lại 
có xu hướng giảm điểm. Các tỉnh Thái Bình và Bình Thuận có mức độ thay đổi tích cực nhất, với mức 
thay đổi từ 15% trở lên. Các tỉnh Sơn La, Đắc Lắc, Đồng Tháp và Lạng Sơn có mức sụt giảm về điểm 
lớn nhất.  
 
Trục nội dung 2: Công khai, minh bạch. Với chính sách đẩy mạnh công khai, minh bạch trong lập và 
quyết định danh sách hộ nghèo, quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất đền bù, điểm số 
ở trục nội dung này trong năm 2012 đã có mức cải thiện đáng kể, tăng 2,54% so với năm 2011. Trong 
đó, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Hà Nam và Nam Định là 5 tỉnh đạt điểm cao nhất.  
 
So với kết quả năm 2011, 19 địa phương đã có sự tiến bộ đáng kể ở trục nội dung này, với mức độ 
thay đổi về điểm số từ 10% trở lên. Những địa phương có mức độ cải thiện tích cực nhất, bao gồm: 
Hà Nam, Lâm Đồng, Phú Yên, Phú Thọ, Tiền Giang với mức gia tăng về điểm từ 20% trở lên. Tuy 
nhiên, có khoảng 20 tỉnh/thành phố có số điểm sụt giảm, đó là: Sơn La, Khánh Hòa, trà Vinh và Đắc 
Lắk, với mức giảm về điểm từ 9,7% đến 15,2%.  
 
Trục nội dung 3: Trách nhiệm và giải trình với người dân. Việc cải thiện mức độ hiệu quả hoạt động 
của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã giúp điểm số ở trục nội dung này 
tăng 1,41% so với năm 2011. Thái Bình, Quảng Bình, Hải Dương, Nam Định và Quảng Trị là 5 tỉnh có 
số điểm cao nhất.  
 

khi ở nhiều địa phương, khiếu 
kiện về đất đai là vấn đề hết sức 
nóng bỏng, nan giải thì vẫn có 
những địa phương làm tốt việc 
này”. 



Trục nội dung 4: Kiểm soát tham nhũng. Sự gia tăng về điểm ở chỉ số thành phần “quyết tâm phòng, 
chống tham nhũng của chính quyền cấp tỉnh”, với mức tăng là 5,72% đã giúp điểm số năm 2012 ở 
trục nội dung này tăng 2,59% so với năm 2011. Tiền Giang là địa phương đứng đầu toàn quốc với 
mức cải thiện tương đối nhỏ so với năm 2011. Các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình và Phú Yên có những 
bước cải thiện ấn tượng nhất, với mức gia tăng về điểm qua 2 năm 2011 và năm 2012 là 20%. Điện 
Biên có mức sụt giảm về điểm lớn nhất (-16,9%), tiếp đến là hai tỉnh Khánh Hòa và Bạc Liêu.  
 
Trục nội dung 5: Thủ tục hành chính công. Ở trục nội dung này, điểm tổng hợp của toàn bộ 63 
tỉnh/thành phố trong cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân hầu như không thay đổi qua 
hai năm 2011 và năm 2012. Điểm trung bình toàn quốc năm 2012 của trục nội dung này thấp hơn so 
với năm 2011 là 0,17% điểm. Mức độ chênh lệch về điểm giữa tỉnh đạt điểm cao nhất (Yên Bái) và 
thấp nhất (Quảng Ninh) là nhỏ nhất so với 5 trục nội dung còn lại.  
 
Trục nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công. Điểm trung bình toàn quốc năm 2012 ở trục nội dung này 
tăng 2,29% so với năm 2011. Những cải thiện ghi nhận được từ đóng góp nhiều nhất cho trục nội 
dung này. Điểm số ở nội dung thành phần “cơ sở hạ tầng căn bản” tăng 5,83% so với kết quả năm 
2011. Mặc dù, điều kiện phát triển còn có nhiều khó khăn nhất định, nhưng Quảng Bình, Ninh Thuận, 
Quảng Trị, Bình Định và Thanh Hóa vẫn đạt số điểm cao nhất. Những địa bàn có số điểm thấp nhất là 
các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ.  
 
Theo đánh giá của người dân về mức độ thay đổi qua hai năm của từng địa phương trong hiệu quả 
cung ứng dịch vụ công, 2/3 số tỉnh/thành phố có những cải thiện đáng kể về chất lượng và hiệu quả, 
trong đó, Hà Giang là địa phương có số điểm cao nhất, tiếp đến là Thừa Thiên - Huế, Nam Định, Bình 
Thuận và Bình Phước. Các tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh và Sơn La có sự sụt giảm về điểm nhiều nhất./. 

Tin, ảnh: Thanh Thúy 
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PAPI 2012: Tham nhũng vặt có chiều hướng gia tăng 
Sài Gòn Tiếp Thị, 15/05/2013 

SGTT.VN -  Theo cảm nhận của nhiều người dân, hiện tượng tham nhũng vặt trong khu vực công 
có xu hướng gia tăng, đó là một phát hiện được nêu ra tại buổi công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2012 sáng 14.5 tại Hà Nội . 

Cụ thể, tỷ lệ người đồng tình phải đưa hối lộ, lót tay đều tăng cao hơn so với tỷ lệ năm 2011. Khi xin 
việc vào cơ quan Nhà nước, số người đồng tình năm 2011 là 29% và năm 2012 là 44%; khi đi khám, 
chữa bệnh ở bệnh viện công tuyến huyện, tỷ lệ năm 2011 là 31%, năm 2012 là 42%; khi làm thủ tục 
xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tỷ lệ năm 2011 là 21% năm 2012 là 32%; để giáo viên 
quan tâm hơn tới học sinh ở trường tiểu học công lập: năm 2011 là 17% tăng lên 25% năm 2012; cán 
bộ chính quyền dùng tiền công quỹ vào mục đích riêng là 23% so với 2011 là 13%. 
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Con số “tham nhũng vặt” mà Jairo Acuna-Alfaro, 
chuyên gia UNDP, nêu lên đã khiến nhiều người 
giật mình. Theo ước tính, nếu chỉ tính mức cận 
dưới là 123.000 đồng cho một lần lót tay để xin 
cấp giấy chứng nhận sử dụng đất thì chỉ cần 17% 
trong tổng số khoảng 6 triệu giấy chứng nhận sẽ 
được cấp trong năm 2013 có tiền lót tay thì số 
tiền đã lên đến khoảng 6,5 triệu USD. “Số tiền 
này không nhỏ chút nào”, ông Jairo nói. 

Chuyên gia của UNDP đặt câu hỏi: nếu tính mức 
cận trên, tức 818.000 đồng một lần lót tay, thì 
tiền hối lộ trong lĩnh vực này sẽ lên đến con số 
là bao nhiêu? 

Nhóm khảo sát cũng đưa ra mức cận dưới (lót tay) khi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến 
huyện/quận là 37.000 đồng/lần, ở giáo dục tiểu học công lập là 98.000 đồng/học sinh/học kỳ. Với 
mức cận trên, mức lót tay một lần khám bệnh ở viện tuyến huyện là 146.000 đồng và ở giáo dục tiểu 
học là 572.000 đồng. 

Trong phần thảo luận, tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh - giám đốc trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ 
cộng đồng (Cecodes), thành viên tổ nghiên cứu PAPI - nhấn mạnh, “hiện tượng hối lộ gia tăng” có 
nghĩa là phổ biến hơn. Tham nhũng vặt có tính chất đại chúng, phổ cập hơn, người dân rất quen với 
hành vi đưa hối lộ, coi như là “bôi trơn, bồi dưỡng, cảm ơn”. 

Nhóm làm khảo sát cũng nhấn mạnh tới khía cạnh “mức chịu đựng với tham nhũng vặt của người 
dân tăng lên” vốn đã nêu trong PAPI 2011 và đến PAPI 2012, yếu tố này vẫn tiếp tục được khẳng 
định. Có 25% số người được hỏi cho biết không bao giờ tố giác hành vi vòi vĩnh; 21% nói sẽ tố giác số 
tiền dưới 500.000 đồng; 12,5% sẽ tố giác khi bị đòi 1 triệu đồng. Chưa nói đến thu nhập thấp hay cao 
của người dân, yếu tố này cho thấy người dân dễ dàng chấp nhận “thà hối lộ còn hơn chịu nhiêu khê, 
chịu sự thiếu tôn trọng của những người có thẩm quyền”, ông Jairo lý giải. 

Ông Đặng Hoàng Giang (Cecodes) cho biết lý do khiến người dân chịu đựng những điều trên là do 
không có niềm tin lớn vào tính nghiêm túc của chính quyền trong xử lý tham nhũng (chỉ có 25% 
người tin vào điều này). Có đến 73% người được hỏi nói tố cáo cũng không mang lại lợi ích gì, gần 
8% sợ bị trù úm, trả thù; hơn 5% thấy thủ tục tố cáo rườm rà, gần 3% không biết tố cáo như thế nào. 
Còn theo ông Dinh, sự cam chịu phổ biến với tham nhũng vặt thể hiện sự “thích nghi” với tham 
nhũng của người dân và cho thấy hệ thống bị tha hóa. 

* PAPI 2012 đã thu thập ý kiến của 13.747 người được chọn ngẫu nhiên từ 828 
thôn/tổ dân phố của 414 xã/phường/thị trấn thuộc 207 quận/huyện/thị xã/thành 
phố của 63 tỉnh thành trên cả nước. Khảo sát do Cecodes phối hợp với Mặt trận tổ 
quốc Việt Nam thực hiện, với sự hỗ trợ của LHQ. 

* Trong năm 2012, Quảng Bình, Thái Bình, Bình Định, Đà Nẵng, Hà Nam, Quảng 
Bình là năm địa phương dẫn đầu hai năm liên tiếp về Chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh. Năm tỉnh đứng cuối là Khánh Hòa, Kiên Giang, Bạc Liêu, 
Lai Châu, Đăk Lăk. Hà Nội chỉ tăng điểm 3%, TP HCM tăng 7%, cùng thuộc nhóm 
trung bình cao. Trong khi đó Đà Nẵng tăng điểm 10%, thuộc nhóm dẫn đầu, vượt 
xa hai thành phố lớn. 

 
Mức chịu đựng với tham nhũng vặt của người dân 
có xu hướng tăng lên  



* PAPI 2012 cho thấy cứ 10 người thì có đến 8 người không biết đến kế hoạch sử 
dụng đất ở địa bàn xã/phường/thị trấn của mình. Việc xin giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề và là lĩnh vực có điểm số thấp nhất trong 
bốn loại thủ tục hành chính được đo lường. 

VIỆT ANH 

http://sgtt.vn/Goc-nhin/177659/PAPI-2012-Tham-nhung-vat-co-chieu-huong-gia-tang.html  

 
Tỉnh Quảng Bình đứng đầu về chất lượng dịch vụ công 
VietnamPlus, 14/05/2013 | 11:41:00 

Từ khóa : Hành chính công , PAPI 2012 , UNPD , Chỉ số 
EMAILPRINTCỠ CHỮ A A A 

 
Tổng đài hành chính công tại Đà Nẵng. (Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng thông tin Dịch vụ hành chính 
Công Đà Nẵng) 

Ngày 14/5/2013, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp 
với Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (Ủy ban 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) công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2012.  
 
Theo kết quả đánh giá năm nay, Quảng Bình vươn lên đứng đầu trong số 63 tỉnh, thành về hiệu quả 
quản trị và hành chính công, với mức điểm tổng hợp PAPI đạt 40,6 điểm; tiếp sau là Thái Bình, Bình 
Định, Đà Nẵng, Hà Nam, Nam Định. Chỉ số PAPI thấp nhất rơi vào các tỉnh Đắk Lắk, Lai Châu, Bạc 
Liêu, Kiên Giang và Khánh Hòa.  
 
Cụ thể, Quảng Bình được hầu hết người dân đánh giá cao và được đặt vào nhóm các tỉnh có điểm 
cao nhất ở hầu hết các lĩnh vực như sự tham gia người dân ở cấp cơ sở, công khai-minh bạch, trách 
nhiệm giải trình với người dân và thủ tục hành chính công. Mặc dù đứng vị trí quán quân, nhưng về 
lĩnh vực kiểm soát tham nhũng thì Quảng Bình vẫn còn hạn chế và ở nhóm đạt điểm số trung bình.  
 
Trong khi đó, hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đứng trong nhóm các tỉnh, 
thành phố đạt điểm trung bình tại bảng chỉ số tổng hợp.  
 
Tuy nhiên, Hà Nội đã đạt vào nhóm điểm cao nhất trong lĩnh vực công khai minh bạch và trách 
nhiệm giải trình với người dân, song lại nằm trong nhóm điểm thấp nhất về kiểm soát tham nhũng. 
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Ngược lại, Hồ Chí Minh vào nhóm điểm cao nhất thuộc lĩnh vực kiểm soát tham nhũng, cung ứng 
dịch vụ công đồng thời lại nằm trong nhóm điểm thấp nhất về hai lĩnh vực trách nhiệm giải trình với 
người dân và tham gia của người dân ở cấp cơ sở. 
 
Được biết, PAPI đang là công cụ đo lường chất lượng dịch vụ công lớn nhất từ trước đến nay ở Việt 
Nam. Kết quả khảo sát năm nay được đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân, thể hiện 
trong ý kiến đánh giá của 14.000 người dân ở mọi tầng lớp trên phạm vi toàn quốc. 
 
PAPI 2012 khảo sát, nghiên cứu 6 lĩnh vực cơ bản, 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. 
 
Nhìn ở góc độ tích cực, người dân đánh giá năm 2012 chất lượng quản trị và dịch vụ công có một 
chút cải thiện so với năm 2011. Đấu hiệu sáng được ghi nhận ở bốn lĩnh vực kiểm soát tham nhũng, 
công khai-minh bạch, cung ứng dịch vụ công và trách nhiệm giải trình với người dân. 
 
Tuy nhiên kết quả khảo sát quản trị năm nay chỉ ra, đa phần người dân đồng tình với nhận định phải 
hối lộ mới xin được việc trong khu vực nhà nước, tỷ lệ tăng từ 29% (năm 2011) lên 44% (năm 2012). 
Bên cạnh đó, việc hối lộ trong chăm sóc y tế và xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng 
tăng với tỷ lệ tương đương từ 31% lên 42% và 21% lên 32%. 
 
Báo cáo PAPI 2012 cũng cho biết, người dân mong muốn trách nhiệm giải trình và kiểm soát tham 
nhũng cần đẩy mạnh cũng như dịch vụ hành chính và dịch vụ công được cải thiện hơn. 
 
Bà Pratibha Mehta, điều phối viên thường trú Liên hiệp quốc nhấn mạnh, “người dân có điều kiện 
kinh tế tốt hơn và có trình độ học vấn cao hơn thường đòi hỏi nhà nước cung cấp dịch vụ hành chính 
hiệu quả và chất lượng, ít quan liêu hơn và đặc biệt là không còn tham nhũng.” 
 
Trong lĩnh vực đất đai, chỉ số PAPI vẫn chưa tiến triển nhiều so với hai năm trước, cứ 10 người được 
hỏi thì 8 người trả lời không biết đến kế hoạch sử dụng đất đại ở địa bàn xã, phường, thị trấn của 
mình. Việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn tại nhiều vấn đề và có số điểm thấp 
nhất trong bốn loại thủ tục hành chính được đo lường. 
 
Báo cáo PAPI 2012 cũng nêu ra những yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của người dân đối với 
dịch vụ và thủ tục hành chính.  Mức độ hài lòng của người dân về đánh giá công chức “không thạo 
việc” đã giảm xuống 65% khi họ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những người 
đã từng bị công chức đối xử thiếu tôn trọng, mức độ hài lòng với dịch vụ hành chính giảm 62% so với 
mức độ hài lòng của những người được đối xử tôn trọng hơn. 
 
Ông Nguyễn Quang Du, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học khẳng định, 
nghiên cứu PAPI là một việc làm rất bổ ích. Dự án đã phục hiệu quả cho mục tiêu chung của quốc gia 
về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn./. 
http://www.vietnamplus.vn/Home/Tinh-Quang-Binh-dung-dau-ve-chat-luong-dich-vu-

cong/20135/197222.vnplus 
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Dân thà hối lộ còn hơn chịu nhiêu khê 
Tuổi trẻ, 15/05/2013 

TT - Đó là một trong những phát hiện đáng chú ý trong buổi công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI) 2012 ngày 14-5 tại Hà Nội. 

Kết quả khảo sát - do Mặt trận Tổ quốc và Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng 
thực hiện, Liên Hiệp Quốc hỗ trợ - cho thấy trung bình một học kỳ, người dân phải chi từ gần 
100.000-600.000 đồng là chi phí không chính thức để con họ được sự ưu ái hơn của giáo viên tiểu 
học công lập, 37.000-146.000 đồng cho mỗi lần sử dụng dịch vụ y tế bệnh viện tuyến huyện và 
123.000-818.000 đồng cho một lần dùng dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Về sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, hơn một nửa số người đóng góp cho các dự án cộng đồng 
đã phải chịu sức ép nhất định chứ không hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện. Số người cho rằng phải 
hối lộ để xin việc vào cơ quan nhà nước trong PAPI lần này cao hơn lần trước: 44% so với 29%. Một 
nửa số người được hỏi cho rằng quan hệ thân quen với người có chức có quyền là quan trọng, thậm 
chí có năng lực không quan trọng bằng có quan hệ. 

Các địa phương có mức độ hiệu quả quản trị và hành chính công cao nhất là Quảng Bình, Thái Bình, 
Bình Định, Đà Nẵng, Hà Nam và thấp nhất là Khánh Hòa, Kiên Giang, Bạc Liêu, Lai Châu và Đắk Lắk. 
TP.HCM và Hà Nội ở đoạn giữa của bảng xếp hạng. 

H.GIANG 

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/548396/dan-tha-hoi-lo-con-hon-chiu-nhieu-khe.html 

 

PAPI 2012: Quảng Ninh đạt mức trung bình 
Báo Quản Ninh, 17/05/2013 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2012 vừa được Trung 
tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa 
học - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam 
phối hợp công bố. 
 
PAPI là một trong những “thước đo” đánh giá công tác quản trị, điều hành của hệ thống hành chính 
nhà nước, dịch vụ hành chính công, dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân. Có thể nói đây 
cũng là “thước đo” việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 
 
PAPI đánh giá trên 6 nội dung: (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; (6) cung 
ứng dịch vụ công. 
 
Kết quả PAPI năm nay, đứng vị trí đầu trong số 63 tỉnh, thành là tỉnh Quảng Bình với điểm tổng hợp 
40,57 điểm, thấp nhất là tỉnh Khánh Hoà chỉ đạt 31,82 điểm. PAPI năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đạt 
mức trung bình, với 35,62 điểm, kém 0,22 điểm so với năm 2011. 
 
Cụ thể điểm từng nội dung của tỉnh Quảng Ninh như sau: Nội dung “tham gia của người dân cấp cơ 
sở” đạt 5,41 điểm, giảm so với kết quả năm 2011, cao hơn mức điểm ở vị trí trung bình. Nội dung 
“công khai, minh bạch” đạt 5,90 điểm, tăng so với năm 2011, cao hơn mức điểm trung bình. Nội 
dung “trách nhiệm giải trình với người dân” đạt 5,98 điểm, bằng năm 2011, cao hơn mức điểm trung 

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/548396/dan-tha-hoi-lo-con-hon-chiu-nhieu-khe.html


bình. Nội dung “kiểm soát tham nhũng” đạt 5,54 điểm, thấp hơn năm 2011 và thấp hơn mức điểm 
trung bình. Nội dung “thủ tục hành chính công” đạt 6,28 điểm, thấp hơn năm 2011, thấp hơn mức 
điểm trung bình. Nội dung “cung ứng dịch vụ công” đạt 5,51 điểm, giảm so với năm 2011, thấp hơn 
mức điểm trung bình. 
 
Không chỉ có PAPI năm 2012 đạt mức trung bình, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 
của Quảng Ninh cũng đạt mức trung bình. Từ kết quả này chúng ta cũng thấy rõ những thiếu sót, bất 
cập cần phải khắc phục, sửa chữa; những yếu kém cần phải phấn đấu vươn lên. Chúng ta cũng 
nghiêm khắc tự thấy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cùng sự điều hành của các cơ quan, các 
cấp chính quyền của tỉnh vẫn chưa thực sự chuyển biến tích cực. Đây sẽ là cản trở lớn khi tỉnh đang 
triển khai nhiều nhiệm vụ mới, đột phá trong thu hút nguồn lực đầu tư, trong xây dựng mô hình 
hành chính - kinh tế cùng đề xuất những cơ chế, chính sách mới. 

Nguyên Đan 

http://baoquangninh.com.vn/su-viec-hom-nay/201305/PaPi-2012-Quang-Ninh-dat-muc-trung-binh-

2196303/ 

 

Mật danh “4 Ệ, 5 C” 
Lao Động, 17/05/2013  

Một tờ báo vừa kể lại một vụ chạy biên chế cười ra nước mắt. Đại ý, một cử nhân ngành xã hội 
học đang công tác tại một trung tâm khoa học xã hội thuộc TP.Huế đã bỏ tiền cho “cò”, chạy một 
chân biên chế ngạch tư pháp ở Nghệ An. Giá chạy việc là 70 triệu đồng. Tất nhiên, chuyện chẳng 
thành thì mới được đưa lên báo. Anh cử nhân mất một số tiền cọc và do đã bỏ việc ở Huế, anh trở 
nên thất nghiệp. “Do cả tin” nên nạn nhân phải “nhận quả đắng”- bài báo kết luận. Tuy nhiên, cả 
tin chỉ là cá biệt trong trường hợp cá biệt của anh cử nhân, trước một thực tế không hề “cá biệt”. 

Bởi nhìn vào báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 2012- cũng 
vừa được công bố hôm 14.5- nhiều người đã giật mình khi nhìn nhận một thực tế xã hội, rằng 44% 
cho biết phải hối lộ mới xin được việc trong khu vực nhà nước (năm 2011, chỉ số này là 29%). 
 
44%, có nghĩa là gần một nửa. Và mặc dù mang tiếng là “tham nhũng vặt” với hình ảnh chiếc phong 
bì, nhưng theo đánh giá của báo cáo PAPI: Hối lộ là một vấn đề lớn đối với nhiều người, với số tiền 
đáng kể phải trả cho chi phí không chính thức. 
 
Tất nhiên, không thể hiểu là cứ 100 người thì 44 người phải “chạy”, phải hối lộ để có công việc, bởi 
còn có một thứ hối lộ khác tạm gọi là “hối lộ tình cảm”. Xin nói ngay, hối lộ tình cảm - không phải là 
“hối lộ tình dục” - mà chỉ đơn thuần là chuyện dân gian hay gọi là “con cháu các cụ cả” (5C). 
 
Báo cáo PAPI dẫn một thực tế đáng buồn: “Người dân cho rằng để xin việc trong cơ quan nhà nước, 
việc quen biết với người có chức, có quyền quan trọng hơn so với năng lực tự thân”. Một thực tế 
“Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ” đã được nhắc tới tại nghị trường Quốc hội. Một 
thực tế từ lâu đã trở thành thành ngữ dân gian với nụ cười mai mỉa là “mật danh 4 Ệ 5C”. 
 
Muốn được một nụ cười, người bệnh phải phong bì cho bác sĩ với “chỉ số hối lộ” tăng từ 31% năm 
2011 lên 42% năm 2012. Muốn con cái được chăm sóc dạy dỗ “đỡ tệ”, các bậc phụ huynh phải “quà 
cáp” với tỉ lệ 25% - thay cho 17% năm 2011. Muốn làm thủ tục “nhanh một tí” trong lĩnh vực đất đai, 
từ 21%, giờ 32% nhận định phải “cảm ơn hậu hĩnh”. Tại sao tham nhũng vặt ngày càng tăng, tại sao 
lại càng ngày càng nhiều người phải chấp nhận hối lộ. 

http://baoquangninh.com.vn/su-viec-hom-nay/201305/PaPi-2012-Quang-Ninh-dat-muc-trung-binh-2196303/
http://baoquangninh.com.vn/su-viec-hom-nay/201305/PaPi-2012-Quang-Ninh-dat-muc-trung-binh-2196303/


 
Câu trả lời thực ra đã có. Vì chỉ số hối lộ 44% khi ai đó muốn xin việc làm trong khu vực nhà nước - 
khu vực đang gây ra một định kiến là chỉ cần tiền hoặc “mật danh 5C”. 
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Quảng Bình nâng cao hoạt động dịch vụ công 
VTV Khu vực tại Huế, 17/05/2013  

    Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là chỉ số được công bố hàng năm do 
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng 
cán bộ và nghiên cứu khoa học (Ủy ban 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) phối hợp tiến 
hành. Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2012 cho thấy: tỉnh Quảng Bình 
dẫn đầu cả nước về hiệu quả quản trị và hành chính công. 

 

00:00 
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    Tại thành phố Đồng Hới, cơ chế "một cửa” trong lĩnh vực hành chính công đã được tiến hành hiệu 
quả trong thời gian qua, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo thuận tiện cho người dân, đặc 
biệt đối với lĩnh vực đất đai. Nếu như trước đây, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
người dân kéo dài từ 7 đến 8 tháng và phải qua nhiều cửa thì nay người có nhu cầu chỉ đến cơ quan 
Nhà nước 1 lần và tại 1 địa điểm. 

Quảng Bình được hầu hết người dân đánh giá cao và được đặt vào nhóm các tỉnh có điểm cao nhất 
ở hầu hết các lĩnh vực như sự tham gia người dân ở cấp cơ sở, tính công khai-minh bạch, trách 
nhiệm giải trình với người dân, thủ tục và cung ứng dịch hành chính công và kiểm soát tham nhũng 
trong khu vực công. 

Được biết, hiện nay, PAPI đang là công cụ đo lường chất lượng dịch vụ công lớn nhất từ trước đến 
nay ở Việt Nam. Kết quả khảo sát năm nay được đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân, 
thể hiện trong ý kiến đánh giá của 14.000 người dân ở mọi tầng lớp trên phạm vi toàn quốc. Năm 
2012, PAPI khảo sát, nghiên cứu 6 lĩnh vực cơ bản, bao gồm: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, 

http://laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Mat-danh-4-E-5-C/116332.bld


sự công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, việc kiểm soát tham nhũng trong khu 
vực công, các thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. 

Sự kiện Quảng Bình vươn lên dẫn đầu cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp 
tỉnh năm 2012 là sự ghi nhận và động viên kịp thời để trong thời gian tới, Quảng Bình tiếp tục có các 
hoạt động dịch vụ công ngày càng hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. 

                                                                            Xuân Thắng-Bùi Cường 

http://vtvhue.vn/tin-khu-vuc/201305/Quang-Binh-nang-cao-hoat-dong-dich-vu-cong-301172/ 

Cải thiện quản trị hành chính công: Giao trách nhiệm cho người đứng 
đầu 
Hải Quan Online, 16/05/2013 

(HQ Online)-Trong Chỉ số PAPI (Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) 2012- một 
chương trình điều tra người dân trên toàn quốc về hiệu quả hành chính công cấp tỉnh, Bình Định là 
địa phương đứng thứ hạng khá cao- thứ hai trong điểm thành phần về kiểm soát tham nhũng và sự 
tham gia của người dân ở cấp cơ sở. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng 
có cuộc trao đổi với báo giới về biện pháp để tiếp tục duy trì thứ hạng của tỉnh Bình Định về PAPI 
trong những năm tới. 

>> PAPI 2011: Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu 
>> PAPI 2012: Người dân phải hối lộ khi xin việc, làm sổ đỏ 

 
Ông Hồ Quốc Dũng: Giải pháp đầu tiên của chúng tôi là phải gần gũi với dân. Ảnh: H.H 

Được biết, Bình Định cũng là địa phương trong top dẫn đầu hai chỉ số thành phần trên trong PAPI 
những năm trước. Ông có thể cho biết Bình Định đã có những cách làm như thế nào để xây dựng 
được một chỉ số PAPI “thân thiện” như vậy với người dân? 

Giải pháp đầu tiên của chúng tôi là phải gần gũi với dân, thực hiện nghiêm và đúng chủ trương dân 
biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Giải pháp thứ hai là tạo điều kiện để người dân thể hiện 
tiếng nói mình trong việc phản biện chính sách. Cùng với đó, chúng tôi đặt mục tiêu rằng, làm việc gì 
cũng phải đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Và giải pháp cuối cùng là công khai các chủ trương, 
chính sách để người dân cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi tiếp xúc với cơ quan công quyền. 

http://vtvhue.vn/tin-khu-vuc/201305/Quang-Binh-nang-cao-hoat-dong-dich-vu-cong-301172/
http://www.baohaiquan.vn/Pages/PAPI-2011-Ha-Noi-thuoc-nhom-dan-dau.aspx
http://www.baohaiquan.vn/Pages/PAPI-2012-Phi-boi-tron-cap-so-do-la-123-000-dong.aspx


Tham nhũng và công khai, minh bạch là hai chỉ số thành phần trong PAPI vẫn được các chuyên gia 
đánh giá là chưa có sự cải thiện đáng kể. Vậy quá trình giải quyết vấn đề này ở Bình Định như thế 
nào, thưa ông? 

Tham nhũng và công khai, minh bạch là hai thách thức lớn không chỉ của các tỉnh thành mà cũng là 
đối với tỉnh Bình Định. Đối với các địa phương phải có một quyết tâm chính trị là làm sao không có 
khoảng trống để cho tham nhũng xảy ra. Với Bình Định, chúng tôi đã và tiếp tục công khai chính 
sách, chủ trương và xác định cơ quan công quyền là phục vụ người dân, doanh nghiệp thay vì quan 
niệm trước đây là xem xét, giải quyết cho người dân, doanh nghiệp. 

Tham nhũng là do có lỗ hổng từ cơ chế, chính sách, do đó không chỉ từ nỗ lực của mỗi địa phương 
mà có thể khắc phục được vấn đề này. Giải pháp vĩ mô là cần “bịt” lại những lỗ hổng chính sách như 
trong chính sách về đấu thầu, chi tiêu công, sử dụng ngân sách Nhà nước, cùng với đó là tăng cường 
giáo dục đạo đức lỗi sống cho cán bộ công chức cơ quan Nhà nước… Cùng với quyết tâm của trung 
ương, các địa phương sẽ nỗ lực thực hiện các giải pháp để cải thiện vấn đề này. 

Cụ thể, Bình Định sẽ có giải pháp gì trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị và 
hành chính công, thưa ông? 

Có một số tỉnh đưa ra giải pháp là quản lý giờ giấc làm việc của cán bộ công chức nhưng tỉnh Bình 
Định xác định trách nhiệm người đứng đầu. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ thực hiện lấy phiếu tín 
nhiệm của nhân dân đối với thủ trưởng các sở, ngành. Ví dụ như người dân có hài lòng về hiệu quả 
làm việc, năng lực của giám đốc sở tài nguyên môi trường hay không, trên cơ sở tín nhiệm của người 
dân, Hội đồng nhân dân sẽ đánh giá lại năng lực của thủ trưởng các sở ngành, nếu dư luận tín nhiệm 
thấp sẽ kiên quyết thay thế. 

Bình Định cũng đang rà soát và củng cố lại cơ quan quản lý về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Trước đây trên địa bàn tồn tại văn phòng đăng ký đất đai riêng lẻ, sắp tới chúng tôi sẽ hình 
thành hệ thống quản lý đất đai từ cấp tỉnh đến xã và giao trách nhiệm cho người đứng đầu, nếu anh 
làm không được thì UBND tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu. 

Huyền Trân (ghi) 

http://www.baohaiquan.vn/pages/cai-thien-quan-tri-hanh-chinh-cong-giao-trach-nhiem-cho-nguoi-

dung-dau.aspx 

 

Tiếp tục cải thiện về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
Báo Bình Định, 14/05/2013 

Ngày 14.5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) ở Việt Nam năm 2012. Kết quả, tỉnh Bình Định xếp thứ 3 trong cả nước và có sự tiến bộ về 
điểm số trên cả 6 nhóm nội dung đánh giá. Sự kiện này do Cơ quan Chương trình phát triển Liên 
hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ cộng đồng 
(Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam) tổ chức. 

http://www.baohaiquan.vn/pages/cai-thien-quan-tri-hanh-chinh-cong-giao-trach-nhiem-cho-nguoi-dung-dau.aspx
http://www.baohaiquan.vn/pages/cai-thien-quan-tri-hanh-chinh-cong-giao-trach-nhiem-cho-nguoi-dung-dau.aspx


 

UBND phường Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn) thực hiện cơ chế hành chính một cửa để giải 
quyết thủ tục hành chính cho nhân dân một cách nhanh chóng. Ảnh: VĂN LƯU 

Trong những năm qua, tỉnh Bình Định đã tổ chức triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ 
trọng tâm nhằm xây dựng, điều chỉnh các thể chế hành chính và kinh tế, tạo môi trường thuận lợi, 
phát huy nội lực của tỉnh, thu hút có hiệu quả nguồn lực bên ngoài. Việc sửa đổi những quy định, thủ 
tục hành chính còn gây phiền hà đối với doanh nghiệp và nhân dân được tỉnh chú trọng, đi cùng với 
việc xây dựng hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày 
càng tốt hơn. Những nỗ lực trên đã mang lại kết quả đáng ghi nhận, thể hiện ở chỉ số PAPI năm 2012 
của Bình Định được UNDP tại Việt Nam xếp thứ 3/63 tỉnh, thành trong cả nước (chưa có trọng số) và 
có sự tiến bộ về điểm số trên cả 6 nhóm nội dung đánh giá về: sự tham gia của người dân ở cấp cơ 
sở; tính công khai, minh bạch; thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; 
thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Trước đó, năm 2011, PAPI của Bình Định cũng 
được xếp nằm trong nhóm 25% số tỉnh đạt điểm cao nhất trong cả nước. 

Phát biểu tại Lễ công bố PAPI năm 2012, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã 
nhấn mạnh đến một số giải pháp mà tỉnh Bình Định đã và đang thực hiện để đạt được kết quả trên. 

Theo đó, Bình Định tiếp tục thực thi các chính sách và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ tham gia của 
người dân vào các quy trình chính sách đã được quy định trong Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở cơ sở 
theo hướng “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” trong các vấn đề chung của địa phương. Điều 
này cũng giúp cho hệ thống hành chính đáp ứng tốt hơn với những đề xuất và nguyện vọng của 
người dân, phục vụ tốt hơn cho lợi ích của người dân trong sử dụng dịch vụ công. Chính quyền các 
cấp trong tỉnh đã nỗ lực để cải thiện tính công khai, minh bạch nhằm làm giảm động cơ tham nhũng 
của cán bộ, công chức, nhất là thu chi ngân sách, quy hoạch sử dụng đất; đồng thời khuyến khích 
công dân, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư giám sát, đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan 
công quyền. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng có biện pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước 
gắn với việc đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó xác định cải 
cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo thủ 



trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên trực tiếp về kết quả cải 
cách hành chính và những đánh giá của tổ chức, công dân về chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị 
mình. 

Thời gian qua, Bình Định đã chú trọng vào việc xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị làm 
việc, đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001: 2008 vào các cơ quan hành chính. Mô hình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 
chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại được tiếp tục củng cố, hoàn thiện, đi kèm là kịp thời 
chấn chỉnh những thiếu sót trong quy định các quy trình, các bước, các thủ tục hồ sơ không còn phù 
hợp với quy định hiện hành. 

Xác định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhân tố có ý nghĩa quyết định cho sự thành công 
trong hoạt động quản lý nhà nước và cải cách hành chính, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã tập trung 
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, đặc 
biệt coi trọng đến việc rèn luyện đạo đức tác phong, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. 

Một yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng trong việc góp phần xây dựng hệ thống cơ quan 
hành chính trong sạch, hiệu lực, hiệu quả chính là tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ 
biến thông tin về cải cách hành chính và pháp luật liên quan để cán bộ, công chức và người dân nhận 
thức đầy đủ, giám sát thực hiện. Và, phải đứng trên quan điểm xây dựng một nền văn hóa công vụ 
mà ở đó mỗi cán bộ, công chức đều nên và cần phải trở thành một “nhà hoạt động vì cải cách và 
thay đổi” thì công tác cải cách hành chính mới có thể thành công. 

Tỉnh Bình Định cũng đang tiếp tục quan tâm đầu tư nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ 
công, bao gồm các dịch vụ: y tế, giáo dục, giao thông, cấp điện, cấp nước sạch, thoát nước, thu gom 
và xử lý chất thải, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, vì đây cũng là thước đo để đánh 
giá chất lượng sống và là chỉ tiêu về phát triển bền vững. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: “Mục tiêu mà cải cách hành chính 
hướng đến là xây dựng một nền hành chính có hiệu lực và hiệu quả, bảo đảm được trật tự xã hội, 
tạo tiền đề cho sự phát triển và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực công để thúc đẩy KT-XH phát 
triển đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân. Với tinh thần đó, chính quyền các cấp tỉnh 
Bình Định cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, cải tiến, đổi mới hơn nữa 
cách thức điều hành của hệ thống công quyền để không ngừng đáp ứng sự hài lòng của người dân, 
tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh để tiếp tục giữ vững và cải thiện hơn nữa kết quả đánh giá PAPI 
trong những năm đến”. 

Chỉ số PAPI là công cụ nhằm đo lường và theo dõi hiệu quả công tác 
quản trị, điều hành của hệ thống chính trị nhà nước (bao gồm cả 
dịch vụ công) dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân. 
Thông qua đó, góp phần củng cố niềm tin, đề cao vai trò giám sát 
của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia nhiều hơn vào giải 
quyết các công việc của chính quyền địa phương để cùng nhau xây 
dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, thống nhất bảo đảm ổn định chính 
trị, trật tự xã hội thúc đẩy KT-XH phát triển.  

LÂM TRƯỜNG ĐỊNH 

http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=3594 
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Cam chịu tham nhũng? 
Tiền Phong, 16/05/2013 

> Tham nhũng vặt tiếp tục tăng  
> Phong bì 'bôi trơn': Phổ biến 

TP - Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh 2012 (PAPI) - công cụ đo lường chất lượng 
dịch vụ công ở Việt Nam - vừa được công bố cho thấy nhiều dấu hiệu về thực trạng tham nhũng vặt 
trong xã hội vẫn tiếp tục gia tăng một cách đáng lo ngại. 

44% số người được hỏi cho biết phải “lót tay” khi xin vào nhà nước; 42% nói phải có phong bì khi 
khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện; 17% nói phải “bôi trơn” khi xin cấp sổ đỏ; 72,88% cho 
rằng có tố cáo cũng không mang lại lợi ích gì; với mức “bôi trơn” dưới 500.000 đồng, chỉ 21% trả lời 
sẽ tố giác... 

Thực ra chưa có ai định nghĩa thế nào là tham nhũng vặt, chắc chỉ tạm hiểu với nhau “vặt” tức là 
không lớn, không nổi đình đám song lại rất phổ biến, diễn ra hàng ngày hàng giờ xung quanh chúng 
ta. 

Nhưng chính cái tệ nạn “vặt vãnh” quá phổ biến, cái thứ phong bì “bôi trơn” cho cả bộ máy hành 
chính quốc gia này mới thực sự nguy hiểm. 

Chuyên gia Jairo Acuna-Alfalo của UNDP nhẩm tính: “Mỗi năm Việt Nam cấp trung bình 6 triệu sổ đỏ. 
Nếu 17% trong số này phải “bôi trơn” (theo công bố) trung bình 123 nghìn đồng/lượt thì tổng số tiền 
“bôi trơn” để làm sổ đỏ lên tới 6,5 triệu USD”. 

Chỉ riêng chuyện sổ đỏ, trên bình diện cả nước đã phải “bôi trơn” ngần ấy tiền, vậy cả trăm, ngàn các 
dịch vụ công khác cộng lại, người dân sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền “bôi trơn” đây? Chắc hẳn là không 
hề nhỏ! Mác nói “tiền là giá trị sức lao động”, vậy nên một nguồn lực lớn của xã hội đã và đang bị 
tổn hao một cách vô ích. 

Nguy hại hơn, hành động đưa phong bì “bôi trơn”, hay còn gọi là tham nhũng vặt đó đã và đang trở 
nên ngày càng phổ biến, thành một “thói quen” trong xã hội. Cả người đưa và nhận đều không thấy 
ngượng ngùng, tội lỗi. Người dân thì đa số không muốn tố cáo các hành vi trên, họ chấp nhận và cam 
chịu. 

Hội chứng “bôi trơn” tràn lan trong xã hội, thậm chí “bôi mà vẫn không trơn” chính là một trong 
những tác nhân làm băng hoại đạo đức, làm đảo lộn các giá trị trong xã hội. 

Một khi tham nhũng vặt tràn lan còn người dân thì có xu hướng cam chịu, tức sức đề kháng của xã 
hội với cái xấu đang suy giảm. Nếu không có biện pháp để chặn đứng, tác hại sẽ khôn lường. 

 

http://m.tienphong.vn/xa-hoi/chuyen-hom-nay/627203/Cam-chiu-tham-nhung-tpp.html 
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(ĐCSVN) – Ngày 14/5, tại Hà Nội Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng đã phối 
hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), cùng 
sự hỗ trợ của UNDP công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 
(PAPI) do 3 đơn vị cùng thực hiện. 

  
 Người dân mong muốn dịch vụ hành chính công tiếp tục được cải thiện  
(Ảnh: K.D) 

Theo Báo cáo PAPI 2012, người dân mong muốn trách nhiệm giải trình và kiểm soát tham nhũng 
được đẩy mạnh, đồng thời, dịch vụ hành chính và dịch vụ công được cải thiện hơn.  
 
Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc cho rằng: Người dân có điều kiện 
kinh tế tốt hơn và có trình độ học vấn cao hơn thường đòi hỏi nhà nước cung cấp dịch vụ hành 
chính hiệu quả hơn và chất lượng hơn, ít quan liêu hơn và đặc biệt không còn tham nhũng. Trong 
quá trình chuyển đổi hướng tới một xã hội thịnh vượng, dân chủ với nền kinh tế thị trường vững 
mạnh, hệ thống hành chính nhà nước của Việt Nam giữ vai trò then chốt trong công cuộc xóa đói 
giảm nghèo. Chỉ tăng trưởng kinh tế thì không thể đạt được mục tiêu của công cuộc này. 

Báo cáo PAPI 2012 cũng nêu những yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của người dân đối với 
dịch vụ và thủ tục hành chính công. Hai yếu tố tác động lớn nhất đến mức độ hài lòng của người 
dân là công chức có thái độ thiếu tôn trọng đối với dân và hạn chế về chuyên môn. Mức độ hài 
lòng của những người đánh giá công chức 'không thạo việc" giảm 65% khi họ làm thủ tục cấp giấy 
Chứng nhận quyền sử dụng đất. Với những người đã từng bị công chức đối xử thiếu tôn trọng, 
mức độ hài lòng với dịch vụ hành chính giảm 62% so với mức độ hài lòng của những người được 
đối xử tôn trọng hơn. Người dân tham gia khảo sát cũng cho rằng để xin việc trong cơ quan nhà 
nước, việc quen biết với người có chức, có quyền quan trọng hơn so với năng lực tự thân. 

Về mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế, PAPI cho biết hai yếu tố chính tác động đến 
mức độ hài lòng của người dân là chất lượng điều trị và tần suất thăm bệnh của cán bộ y tế ở các 
bệnh viện huyện. Về giáo dục tiểu học công lập, yếu tố quan trọng tác động đến mức độ hài lòng 
của phụ huynh học sinh là kỹ năng và trình độ của giáo viên. 

Cũng theo Báo cáo PAPI, người dân đánh giá năm 2012 đã có sự cải thiện so với năm 2011 trong 
lĩnh vực quản trị và dịch vụ công. Dấu hiệu tích cực được ghi nhận ở bốn trong sáu trục nội dung 
bao gồm kiểm soát tham nhũng; công khai, minh bạch; cung ứng dịch vụ công; và trách nhiệm giải 
trình với người dân. Điểm trung vị ở mỗi trục nội dung có xu hướng tăng nhẹ vào năm 2012 so với 
năm 2011. 

Các từ khóa theo tin: 
 

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30501&cn_id=585524 

 

Tình trạng hối lộ vẫn phổ biến trong khu vực công 
Mua sắm – Đấu thầu, 15/05/2013 

Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2012 vừa được Trung tâm 
Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát 
triển và Hỗ trợ cộng đồng và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam công bố ngày 

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30501&cn_id=585524


14/5/2013. Kết quả khảo sát của PAPI 2012 cho thấy tình trạng hối lộ vẫn phổ biến trong khu vực 
công và theo cảm nhận của nhiều người dân, tình trạng này đang có xu hướng gia tăng.  
  
Nhóm nghiên cứu đã đưa ra chỉ số PAPI như một công cụ theo dõi, đánh giá chính sách của Việt Nam 
dựa trên khảo sát xã hội học trên quy mô toàn quốc về quản trị và hành chính công. PAPI đo lường 
trải nghiệm của người dân với việc thực thi chính sách, pháp luật, quy định của các cấp chính quyền 
địa phương ở 6 nội dung: 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. PAPI 2012 được tổng hợp dựa trên thu thập ý kiến của 13.747 người được lựa 
chọn ngẫu nhiên từ 828 thôn/ tổ dân phố của 414 xã/ phường/ thị trấn thuộc 207 quận/ huyện/ thị 
xã/ thành phố của 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. 
  
Kết quả khảo sát của PAPI 2012 cho thấy tình trạng tham nhũng và hối lộ là những vấn đề còn 
thường trực ở nhiều lĩnh vực và có chiều hướng gia tăng, cụ thể: có tới 42% cho rằng người dân phải 
chi thêm tiền để được quan tâm hơn khi đi khám, chữa bệnh; 32% cho rằng người dân phải chi thêm 
tiền để nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Mặc dù có tới 44,11% người được khảo sát 
trả lời có biết đến Luật Phòng chống tham nhũng nhưng chỉ có 24,47% số người cho rằng chính 
quyền địa phương của họ nghiêm túc trong xử lý các vụ việc về tham nhũng đã được phát hiện. 
  
Tính theo mức độ công khai, minh bạch ở cấp tỉnh, PAPI 2012 cho thấy trung bình toàn quốc chỉ có 
19% số người được hỏi cho biết họ có thông tin về kế hoạch sử dụng đất ở địa phương trong khi đó 
tỷ lệ người biết đến danh sách hộ nghèo gấp 3 lần. Nhóm nghiên cứu đánh giá, các địa phương có 
mức độ công khai, minh bạch trong lập danh sách hộ nghèo cao hơn so với công khai thu chi ngân 
sách cấp xã, phường và công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá đất. 

Trần Tuyết 
http://muasamcong.vn/danh-muc-tin/Detail/tinh-trang-hoi-lo-van-pho-bien-trong-khu-vuc-cong 

Nhất thân, nhì… lót 
Pháp luật & Xã hội, 16/05/2013 

(PL&XH) - Đó là hiện tượng có thật và phổ biến trên toàn quốc, dù thực tế khó chứng minh bằng 
những trường hợp cụ thể. 

 
Ngày 14-5, người ta đã công bố kết quả khảo sát thường niên PAPI 2012 (Chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) do Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng phối 
hợp với Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam thực hiện. 
 

Cuộc khảo sát PAPI lần này tiến hành với gần 14.000 người dân, được chọn ngẫu nhiên tại 63 tỉnh, 
thành trên toàn quốc. 
 
So sánh với cuộc khảo sát năm trước, PAPI nhận định gần như không có sự thay đổi nào về tỷ lệ 
nhận định nhiều người phải đưa tiền “lót tay” khi xin việc vào khu vực Nhà nước. Có tới 39,07% số 

người được hỏi cho biết, có hiện tượng phải lót tay mới có việc làm trong cơ quan Nhà nước. Ngoài 
ra, mối quan hệ với cá nhân người có chức, có quyền trong hệ thống Nhà  nước được xem là yếu tố 
quyết định thành bại khi xin việc vào một trong năm vị trí được khảo sát. Năm vị trí này là công chức 
địa chính, công chức tư pháp, CA xã/phường, giáo viên tiểu học trường công lập và nhân viên văn 
phòng UBND xã/phường. 
 
Kết quả khảo sát cho thấy, tình trạng hối lộ vẫn phổ biến và có xu hướng gia tăng trong khu vực hành 

chính công. Một số lượng lớn các vụ tham nhũng cũng chưa được phản ánh đầy đủ, do cái giá phải 

http://muasamcong.vn/danh-muc-tin/Detail/tinh-trang-hoi-lo-van-pho-bien-trong-khu-vuc-cong


trả của việc tố giác quá lớn, hoặc do người dân chưa tin tưởng vào hệ thống pháp luật phòng, chống 

tham nhũng hiện hành. Điều này cho thấy trong nhiều trường hợp, người dân chấp nhận rằng đưa 
hối lộ là cần thiết để lách những thủ tục hành chính rườm rà. Và, để có được việc làm ở cơ quan 
hành chính Nhà nước, nhiều người do không có “người đỡ đầu”, đã phải chấp nhận “lót tay” dưới 
nhiều dạng thức. Có đến 50% người được khảo sát đồng tình với nhận định rằng “phải hối lộ mới xin 
được việc làm”. Dịch vụ y tế hay xin cấp GCN QSD đất là những lĩnh vực được nhiều người ta cho là 

thường xảy ra tham nhũng và phải “lót tay” mới có thể yên tâm. 
 
Luận ra: 
Ai cũng biết, tham nhũng, tiêu cực là lực cản rất lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 
Dù đã được nhận diện, thậm chí “chỉ mặt” cụ thể ngành nào, lĩnh vực nào xảy ra tham nhũng, tiêu 
cực nhiều nhất, thế nhưng vấn nạn này vẫn tồn tại và trong suy nghĩ của không ít người, “lót tay” là 

chuyện tất nhiên khi đến “cửa quan”. Thực trạng đó cho thấy, nỗ lực, quyết tâm của chúng ta rõ ràng 
là vẫn chưa đủ mạnh.    
  

 
    Bá Tuấn 

http://phapluatxahoi.vn/2013051608229402p0c1063/nhat-than-nhi-lot.htm 

Tình trạng hối lộ vẫn phổ biến 
Thanh Tra, 15/05/2013 

(Thanh tra) - Kết quả khảo sát gần 14.000 người dân ở 63 tỉnh, thành về chỉ số hiệu quả quản trị 
và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2012 cho thấy: Tình trạng hối lộ vẫn phổ biến và gia tăng 
trong khu vực công.  

Khảo sát này do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng cùng với Mặt trận Tổ quốc 
Viêt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) thực hiện được công bố vào ngày 14/5.  
 
Theo kết quả khảo sát, phải hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực Nhà nước. Số người được 
hỏi đồng đồng tình với nhận định này tăng lên gần 50% so với tỉ lệ năm 2011 (tăng từ 29% lên 44%).  
 
Người dân tham gia khảo sát cũng cho rằng, để xin việc trong cơ quan Nhà nước, việc quen biết với 
người có chức, có quyền quan trọng hơn so với năng lực tự thân.  
 
Số người đồng tình với việc phải hối lộ mới được chăm sóc y tế và xin được giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cũng tăng với tỉ lệ tương đương, từ 31% lên 42% đối với chăm sóc y tế và từ 21% lên 
32% đối với chứng nhận quyền sử dụng đất. 
  
Trong lĩnh vực quản lý đất đai, cứ 10 người thì có đến 8 người không biết đến kế hoạch sử dụng đất 
ở địa bàn xã/phường/thị trấn của mình. Việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn 
tồn tại nhiều vấn đề và có điểm số thấp nhất trong 4 loại thủ tục hành chính được đo lường. "Nếu 
tính mức cận dưới, gần 20% số người đã làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho biết 
họ đã phải chi "lót tay" khoảng 123.000 đồng cho 1 lần làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Nếu tính theo mức cận trên, có tới gần 60% số người cho biết họ phải chi thêm tới 818.000 đồng, 
ngoài các chi phí chính thức", đại diện UNDP cho biết. 
 
Phân tích của nhóm nghiên cứu cho thấy, 1 số lượng lớn các vụ tham nhũng chưa được phản ánh 
đầy đủ, do cái giá phải trả của việc tố giác quá lớn, hoặc do người dân chưa tin tưởng vào hệ thống 
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pháp luật phòng, chống tham nhũng hiện hành. Điều này cho thấy trong nhiều trường hợp, người 
dân chấp nhận đưa hối lộ là cần thiết để lách những thủ tục hành chính rườm rà. 
 
Mức độ hài lòng của những người đánh giá công chức "không thạo việc" giảm 65% khi họ làm thủ 
tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với những người đã từng bị công chức đối xử thiếu tôn 
trọng, mức độ hài lòng với dịch vụ hành chính giảm 62% so với mức độ hài lòng của những người 
được đối xử tôn trọng hơn.  
 
Nhìn từ góc độc tích cực, người dân đánh giá năm 2012 có một chút cải thiện so với năm 2011 trong 
lĩnh vực quản trị và dịch vụ công. Dấu hiệu tích cực được ghi nhận ở 4 trong 6 trục nội dung bao 
gồm: Kiểm soát tham nhũng; công khai, minh bạch; cung ứng dịch vụ công; và trách nhiệm giải trình 
với người dân. Điểm trung vị ở mỗi trục nội dung có xu hướng tăng nhẹ vào năm 2012 so với năm 
2011. 
 
Người dân mong muốn trách nhiệm giải trình và kiểm soát tham nhũng được đẩy mạnh, đồng thời 
dịch vụ hành chính và dịch vụ công được cải thiện hơn.  
 
Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, nhấn mạnh: “Người dân có điều kiện 
kinh tế tốt hơn và có trình độ học vấn cao hơn thường đòi hỏi Nhà nước cung cấp dịch vụ hành 
chính hiệu quả hơn, chất lượng hơn, ít quan liêu hơn và đặc biệt không còn tham nhũng. Trong quá 
trình chuyển đổi hướng tới xã hội thịnh vượng, dân chủ với nền kinh tế thị trường vững mạnh, hệ 
thống hành chính Nhà nước của Việt Nam giữ vai trò then chốt trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. 
Chỉ tăng trưởng kinh tế thì không thể đạt được mục tiêu của công cuộc này”.  
  
Hồng Hà 

http://www.thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/67507/temidclicked/1059/seo/Tinh-trang-hoi-lo-

van-pho-bien/Default.aspx 

Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 2012: 
Hối lộ có xu hướng gia tăng 
Giáo dục & Thời đại, 15/05/2013 

(GD&TĐ) - Theo đánh giá của người dân, năm 2012 có một chút cải thiện so với năm 2011 trong 
lĩnh vực quản trị và dịch vụ công. Dấu hiệu tích cực được ghi nhận ở nội dung: Kiểm soát tham 
nhũng; Công khai, minh bạch; Cung ứng dịch vụ công và Trách nhiệm giải trình với người dân. Tuy 
nhiên, tình trạng hối lộ lại có xu hướng gia tăng…  

Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công năm 2012 (PAPI) do  Chương trình phát triển Liên 
hợp quốc (UNDP), Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (Mặt trận Tổ quốc), Trung 
tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng thực hiện trên 14 ngàn người ở 63 tỉnh, thành cho 
thấy người dân khá lạc quan về điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, tình trạng hối lộ, thủ tục hành chính 
rườm rà vẫn là nguyên nhân khiến người dân không hài lòng về hiệu quả quản trị hành chính công 
hiện nay. TS Đặng Ngọc Dinh, GĐ Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng cho biết: 
Theo đánh giá của người dân, tình trạng hối lộ tăng gần  50% so với năm 2011 (từ 29% lên 44%). Cụ 
thể, 42% người dân được hỏi cho biết họ đã phải “lót tay” nhân viên y tế mới được chăm sóc và để 
có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 32% người dân phải chi các khoản ngoài quy định. 

Theo TS Dinh, con số trên cho thấy  nạn tham nhũng vặt đã và đang trở thành phổ biến ở tất cả các 
địa phương. “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. Bằng chứng là 25% người dân cho biết họ sẽ 

http://www.thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/67507/temidclicked/1059/seo/Tinh-trang-hoi-lo-van-pho-bien/Default.aspx
http://www.thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/67507/temidclicked/1059/seo/Tinh-trang-hoi-lo-van-pho-bien/Default.aspx


không bao giờ tố giác hành vi vòi vĩnh, đòi hối lộ. 14% người sẽ tố giác khi bị vòi vĩnh ở mức trên 
500 ngàn đồng, 12,5% sẽ tố giác khi bị vòi vĩnh ở mức 1 triệu đồng…”, TS Dinh nhận định. Lý do 
không tố giác các hành vi tham nhũng do 72,88% cho rằng tố cáo không mang lại lợi ích gì, 7,8% sợ 
bị trả thù và 5,22% thấy rằng thủ tục tố cáo quá rườm rà. 

Tại cuộc họp báo ngày 14/5 bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt 
Nam, PAPI là công cụ theo dõi, đánh giá thái độ của người dân trong lĩnh vực hành chính và dịch vụ 
công. Thái độ của người dân chính là thước đo, là tấm gương để các địa phương nhìn vào đó để 
thay đổi cách quản lý, cung cấp dịch vụ của mình.  

“Khi người dân có điều kiện kinh tế tốt hơn và có trình độ học vấn cao hơn thường đòi hỏi nhà 
nước cung cấp dịch vụ hành chính hiệu quả  hơn, chất lượng hơn, ít quan liêu và đặc biệt không còn 
tham nhũng. Việt Nam đang trở thành tâm điểm của thế giới khi  hoàn thành trước thời hạn nhiều 
mục tiêu thiên niên kỷ thì tăng trưởng kinh tế không phải mục tiêu duy nhất mà thay đổi hệ thống 
hành chính công theo hướng công khai, minh bạch mới là điều kiện then chốt”, bà Pratibha Mehta 
khuyến cáo. 

- PAPI điều tra ở 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 và Thủ tục hành chính công; 

- Theo đánh giá của người dân, 5 tỉnh đứng đầu: Quảng Bình, 
Thái Bình, Bình Định và Đà Nẵng. Khánh Hòa, Kiên Giang, Bạc 
Liêu, Lai Châu, Đắk Lắk là 5 tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng; 

- Đà Nẵng tăng 10% điểm thuộc nhóm dẫn đầu, vượt xa TPHCM 
và Hà Nội với mức tăng điểm  lần lượt là 7% và 3%. 

Minh Ngọc 

http://www.gdtd.vn/channel/2773/201305/Hoi-lo-co-xu-huong-gia-tang-1969115/ 

Người dân mong muốn kiểm soát tham nhũng được đẩy mạnh 
ThanhtraVietnam, 15/5/2013 

(ThanhtraVietnam) – Theo một khảo sát mới nhất về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2012 cũng cho biết người dân mong muốn trách nhiệm giải trình và 
kiểm soát tham nhũng được đẩy mạnh, đồng thời dịch vụ hành chính và dịch vụ công được cải 
thiện hơn. 

 
Kết quả trên đưa ra dựa trên gần 14.000 người được phỏng vấn trong một khảo sát mới nhất Chỉ số 
hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI). PAPI là sáng kiến mang tính tiên 
phong cho người dân tại Việt Nam, phản ánh một cách khách quan và có căn cứ khoa học về những 
việc các cấp chính quyền đã làm được và chưa làm được ở một số lĩnh vực “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra”. 
  
Ngoài ra, kết quả còn cho biết tình trạng hối lộ vẫn phổ biến trong khu vực công. Theo cảm nhận của 
nhiều người dân, tình trạng hối lộ có xu hướng gia tăng. Phải hối lộ mới xin được việc làm trong khu 
vực nhà nước? Số người được hỏi đồng tình với nhận định này tăng lên 50% so với tỉ lệ năm 2011 

http://www.gdtd.vn/channel/2773/201305/Hoi-lo-co-xu-huong-gia-tang-1969115/


(tăng từ 29% lên 44%). Số người đồng tình với việc phải hối lộ mới được chăm sóc y tế và xin được 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng tăng với tỉ lệ tương đương, từ 31% lên 42% đối với chăm 
sóc y tế và từ 21% lên 32% đối với chứng nhận quền sử dụng đất. 
  
Báo cáo PAPI 2012 cũng cho biết người dân mong muốn trách nhiệm giải trình và kiểm soát tham 
nhũng được đẩy mạnh, đồng thời dịch vụ hành chính và dịch vụ công được cải thiện hơn. Bà 
Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, nhấn mạnh: “Người dân có điều kiện kinh 
tế tốt hơn và có trình độ học vấn cao hơn thường đòi hỏi nhà nước cung cấp dịch vụ hành chính hiệu 
quả hơn và chất lượng hơn, ít quan liêu hơn và đặc biệt không còn tham nhũng. Trong quá trình 
chuyển đổi hướng tới một xã hội thịnh vượng, dân chủ với nền kinh tế thị trường vững mạnh, hệ 
thống hành chính nhà nước của Việt Nam giữ vai trò then chốt trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. 
Chỉ tăng trưởng kinh tế thì không thể đạt được mục tiêu của công cuộc này”. 
 
 

 

Ảnh minh họa - Internet 

  
Nỗ lực phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian qua được thể hiện tại Chỉ số 
Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 2012: Đo lượng từ kinh nghiệm thực tiễn 
của người dân của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng đưa ra cho thấy, đã thu 
được kết quả tương đối tốt, thể hiện qua tỉ lệ người dân biết về Luật PCTN vẫn ở mức 44%. Điều 
đáng được lưu tâm đó là nhóm trả lời là nam giới (54%) có xu hướng được tiếp cận thông tin về Luật 
PCTN tốt hơn so với nhóm nữ (35%), và khoảng 50% số người dân tộc Kinh có thông tin về Luật PCTN 
trong khi đó tỉ lệ này trong nhóm người trả lời dân tộc thiểu số chỉ khoảng 25%. Mức độ được thông 
tin về Luật PCTN cũng tác động tới đánh giá của người dân về mức độ quyết tâm của chính quyền địa 
phương trong số những người đã nghe về Luật PCTN, 42% cho rằng chính quyền tỉnh nơi họ cư trú 
đã “nghiêm túc” và 34 cho rằng “chưa nghiêm túc” trong đấu tranh PCTN. Đối với những người chưa 
biết đến Luật PCTN, 29% cho rằng chính quyền đã nghiêm túc, và 17% cho rằng chưa nghiêm túc. 
  
Nghị quyết 21/2009/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 là 
một văn bản hết sức quan trọng ghi nhận mức độ và bản chất của vấn đề tham nhũng của Việt Nam. 
Tham nhũng được xem là vấn đề mang tính hệ thống, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ và sự phát 
triển của đất nước. Để tìm hiểu về mức độ và bản chất của tham nhũng từ trải nghiệm của người 
dân, PAPI tìm hiểu cảm nhận của người dân về hiện tượng tham nhũng vặt và nhận hối lộ trong khu 
vực công. 
  
Kết quả khảo sát cho thấy hiện trạng tham nhũng vặt và nhận hối lộ mang tính phổ biến và có xu 
hướng gia tăng. Khi được hỏi về một số hành vi tham nhũng cụ thể trong khu vực công, đa số người 
dân cho rằng tình trạng nhận hối lộ trong dịch vụ y tế công (42%, tăng lên so với tỉ lệ 31% của năm 
2011), xin việc vào làm trong khu vực nhà nước (tăng lên 44% so với tỉ lệ 29% của năm 2011), xin cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (32%, cao hơn so với tỉ lệ 21% của năm 2011), để giáo viên quan 
tâm tới học sinh ở trường tiểu học công lập (tăng lên 25% từ 17% của năm 2011) và trong xin cấp 



giấy phép xây dựng (tăng lên 22% từ tỉ lệ 16% của năm 2011). Ngoài ra, tỉ lệ người dân cho rằng cán 
bộ chính quyền dùng tiền công quỹ vào mục đích riêng là 23%, cao hơn so với tỉ lệ 13% của năm 
2011. 
  
Tuy nhiên, trong lĩnh vực quản lý đất đai, tương tự như kết quả khảo sát của hai năm trước, PAPI 
2012 cho thấy cứ 10 người thì có đến 8 người không biết đến kế hoạch sử dụng đất ở địa bàn 
xã/phường/thị trấn của mình. Việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn tồn tại nhiều 
vấn đề, và có điểm số thấp nhất trong bốn loại thủ tục hành chính được đo lường. 
  
Một trong những tiến triển mới của PAPI 2012 là việc tính toán tần số và quy mô của chi phí không 
chính thức trong những lĩnh vực quan trọng đối với đời sống của người dân. Hối lộ là một vấn đề lớn 
đối với nhiều người, với số tiền đáng kể phải trả cho chi phí không chính thức. Báo cáo PAPI 2012 
tính quy mô chi phí không chính thức theo hai mức. Theo mức cận dưới, gần 20% số người đã làm 
thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho biết họ đã phải chi “lót tay” khoảng 123.000 VNĐ, 
ngoài các chi phí chính thức. 
  
PAPI 2012 cũng cho thấy một số lượng lớn các vụ tham nhũng chưa được phản ánh đầy đủ, do cái 
giá phải trả của việc tố giác quá lớn, hoặc do người dân chưa tin tưởng vào hệ thống pháp luật 
phòng, chống tham nhũng hiện hành. Điều này cho thấy trong nhiều trường hợp, người dân chấp 
nhận rằng đưa hối lộ là cần thiết để lách những thủ tục hành chính rườm rà. 
  
PAPI 2012 cũng nêu những yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ và 
thủ tục hành chính công. Hai yếu tố tác động lớn nhất đến mức độ hài lòng của người dân là công 
chức có thái độ thiếu tôn trọng đối với dân và hạn chế về chuyên môn. Mức độ hài lòng của những 
người đánh giá công chức “không thạo việc” giảm 65% khi họ làm thủ tục cấp giấy Chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Với những người đã từng bị công chức đối xử thiếu tôn trọng hơn. Người dân 
tham gia khảo sát cũng cho rằng để xin việc trong cơ quan nhà nước, việc quen biết với người có 
chức, có quyền quan trọng hơn so với năng lực tư thân. 
  
Về mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế, PAPI cho biết hai yếu tố chính tác động đến mức 
độ hài lòng của người dân là chất lượng điều trị và tần suất thăm bệnh của cán bộ y tế ở các bệnh 
viện huyện. Về giáo dục tiểu học công lập, yếu tố quan trọng tác động đến mức độ hài lòng của phụ 
huynh học sinh là kỹ năng và trình độ giáo viên. 
  
Nhìn từ góc độ tích cực, người dân cung cấp những thông tin khách quan về đánh giá của họ đối với 
hiệu quả quản trị và hành chính cấp tỉnh. Tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, giám đốc CECODES và là thành viên 
quan trọng trong Tổ nghiên cứu PAPI, cho biết: “PAPI là khảo sát xã hội học về hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh từ trải nghiệm của người dân có quy mô lớn nhất ở Việt Nam từ trước tới 
nay. Với phương pháp chọn mẫu khoa học, theo chuẩn mực quốc tế, khảo sát PAPI 2012 đã thu nhập 
ý kiến của 13.747 người được chọn ngẫu nhiên từ 828 thôn/tổ dân phố của 414 xã/phương/thị trấn 
thuộc 207 quận/huyện/thị xã/thành phố của 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc”./. 
  
Nhất Anh 
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Tham nhũng vặt tiếp tục tăng 
Tiền Phong, 15/05/2013 

> Phong bì 'bôi trơn': Phổ biến 
> Nạn phong bì làm méo mó xã hội 

http://thanhtravietnam.vn/vi-VN/News/tintucsukien/2013/05/29972.aspx
http://m.tienphong.vn/xa-hoi/575755/Phong-bi-boi-tron-Pho-bien-tpp.html
http://m.tienphong.vn/xa-hoi/534067/Nan-phong-bi-lam-meo-mo-xa-hoi-tpp.html


TP - Gần 14.000 người được hỏi trong khảo sát mới nhất về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính 
công cấp tỉnh (PAPI) cho thấy, tình trạng phong bì “bôi trơn”, tham nhũng vặt có xu hướng gia tăng. 

 

Lót tay xin việc, khám chữa bệnh đang diễn ra phổ biến. Ảnh: H.V. 

Xin vào nhà nước - phổ biến “lót tay” 

Chỉ số PAPI do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và Trung tâm Bồi 
dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (MTTQ Việt Nam) thực hiện với sự hỗ trợ của UNDP, là công 
cụ đo lường chất lượng dịch vụ công lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. 

TS Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc (CECODES) cho biết, đã có 13.747 người được chọn ngẫu nhiên từ 828 
thôn, tổ dân phố của 414 xã, phường, thị trấn thuộc 207 quận, huyện của 63 tỉnh, thành phố được 
khảo sát. 

Về tình trạng tham nhũng vặt trong khu vực công theo cảm nhận của người dân, khảo sát cho thấy, 
hiện tượng phải đưa tiền “lót tay” để xin việc làm trong các cơ quan nhà nước dường như phổ biến 
trên phạm vi toàn quốc. 

Trung bình trên cả nước chỉ có 39,07% số người trả lời cho biết không có hiện tượng “chạy việc”. 
Ngoài ra, mối quan hệ cá nhân với người có chức, quyền đóng vai trò quan trọng đối với những ai 
theo đuổi nghiệp công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước. 

Có đến gần 50% số người được hỏi cho biết, quan hệ thân quen là quan trọng hoặc rất quan trọng 
khi xin việc vào khu vực nhà nước. So với năm 2011, số người được hỏi đồng tình với nhận định 
“phải hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước” đã tăng 50% (tăng từ 29% lên 44%). 

Tượng tự, số người đồng tình với nhận định phải có phong bì “bôi trơn” khi khám chữa bệnh và xin 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng tăng. 

Theo TS Đặng Hoàng Giang (CECODES), kết quả khảo sát cho thấy, mức độ chịu đựng của người dân 
với tham nhũng cũng tăng dần. Điều này được lý giải qua con số 25% người được hỏi cho biết họ sẽ 
không bao giờ tố giác hành vi vòi vĩnh, đòi hối lộ. 

 Mỗi năm Việt Nam cấp trung bình 6 triệu sổ đỏ. Nếu 17% trong số này phải “bôi trơn” trung bình 
123 nghìn đồng/lượt thì tổng số tiền “bôi trơn” để làm sổ đỏ lên tới 6,5 triệu USD. 

Ông Jairo Acuna-Alfalo 



Đối với mức phong bì “bôi trơn” dưới 500.000 đồng, chỉ có 21% số người trả lời sẽ tố giác. Các khoản 
tham nhũng vặt như vậy người dân có thể chịu đựng được bởi họ xem là chi phí “bôi trơn” để đẩy 
nhanh tiến độ làm thủ tục hành chính hay xử lý vi phạm hành chính khi mình có vi phạm. 

Trả lời Tiền Phong về thực tế này, TS Giang lý giải thực tế, có đến 72,88% người được hỏi trả lời rằng, 
có tố cáo cũng không mang lại lợi ích gì. 24% số người được hỏi cho rằng, chính quyền các tỉnh, 
thành phố đã không nghiêm túc trong xử lý những vụ việc tham nhũng đã phát hiện được. 

Cam chịu với tham nhũng vặt 

TS Đặng Ngọc Dinh cho rằng, với 44% số người được hỏi cho biết phải “lót tay” khi xin vào cơ quan 
nhà nước; 42% cho rằng phải có phong bì “bôi trơn” khi khám chữa bệnh ở bệnh viện công tuyến 
huyện; 17% cho biết họ phải “bôi trơn” khi xin cấp sổ đỏ thì tình trạng người dân chấp nhận, cam 
chịu với tham nhũng vặt là khá phổ biến. 

Phong bì “bôi trơn” cũng cho thấy bộ máy hành chính bị “khô dầu”. Người dân đã chủ động đưa tiền 
để lách thủ tục hành chính quá rườm rà. Thậm chí có địa phương, phong bì “bôi cũng không trơn”. 
“Điều này có nguy cơ dẫn đến hệ thống bị tha hóa.”- TS Dinh nói. 

Về số tiền phải “bôi trơn”, khảo sát cho thấy, người dân phải dành từ 100 nghìn đồng đến 600 nghìn 
đồng một học kỳ cho các khoản chi phí không chính thức để con em mình được sự ưu ái hơn của 
giáo viên tiểu học công lập. Đối với chi phí “bôi trơn" cấp sổ đỏ, mức trung bình là 123 nghìn 
đồng/lượt. Tuy nhiên, cũng có trường hợp trả lời phải chi phí tới hơn 100 triệu đồng để “bôi trơn” 
trong làm sổ đỏ. 

“Mỗi năm Việt Nam cấp trung bình 6 triệu sổ đỏ. Nếu 17% trong số này phải “bôi trơn” trung bình 
123 nghìn đồng/lượt thì tổng số tiền “bôi trơn” để làm sổ đỏ lên tới 6,5 triệu USD. Nếu tính riêng lẻ 
một trường hợp thì số tiền không lớn, nhưng nhìn vào tổng số tiền người dân phải chi phí không 
chính thức thì rõ ràng không nhỏ chút nào”- Ông Jairo Acuna-Alfalo (UNDP, Trưởng nhóm báo cáo) 
nhận định. 

HÀ NHÂN 

http://m.tienphong.vn/xa-hoi/627010/Tham-nhung-vat-tiep-tuc-tang-tpp.html 

Tình trạng hối lộ trong khu vực công có xu hướng tăng 
Voice of Viet Nam, 14/05/2013 

(VOV) - 44% người dân cho rằng, phải hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước. 

 Doanh nghiệp đưa hối lộ tăng lên đáng kể 

 Nên miễn trách nhiệm hình sự cho người đưa hối lộ 

Sáng nay (14/5), tại Hà Nội, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 

đã được công bố. Hoạt động này do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng phối hợp 

với Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương 

trình Phát triển Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức. 

Khảo sát được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu khoa học, thu thập ý kiến của gần 14.000 

người được chọn ngẫu nhiên tại 63 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá về hiệu quả công tác quản trị, 

hành chính công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của người 

dân khi tiếp xúc với các cấp chính quyền và trong sử dụng dịch vụ công như: y tế, giáo dục, giấy tờ, 

nhà đất… 

http://m.tienphong.vn/xa-hoi/627010/Tham-nhung-vat-tiep-tuc-tang-tpp.html
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Theo kết quả khảo sát, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nam Định, Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc nhóm 

tỉnh, thành phố có chỉ số tổng hợp hiệu quả quản trị và hành chính công cao nhất cả nước. Trong khi 

đó, Hà Nội chỉ đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố được khảo sát; thành phố Hồ Chí Minh đứng vị trí thứ 

9. 

Kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 2012 cho thấy, tình trạng hối lộ vẫn phổ biến 

trong khu vực công và có xu hướng gia tăng. 44% người dân cho rằng, phải hối lộ mới xin được việc 

làm trong khu vực nhà nước, tăng 15% so với năm 2011; 42% người dân cho rằng phải hối lộ mới 

được chăm sóc y tế, tăng 11% so với năm 2011... 

Đáng lưu ý, đất đai vẫn là lĩnh vực bị người dân đánh giá là gây nhiều khó khăn khi thiếu tính công 

khai, minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và giá đền bù đất chưa hợp lý; việc 

xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề và có điểm số thấp nhất 

trong 4 loại thủ tục hành chính được đo lường./. 

 

Cẩm Tú – Phương Thoa/VOV – Trung tâm tin 
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“Quốc nạn” đáng xấu hổ! 
Nông nghiệp Việt Nam, 17/05/2013 

25% trong số 14.000 người cho biết họ sẽ không 

bao giờ tố giác các hành vi đòi hối lộ của cán bộ, 

công chức, bất kể số tiền bị đòi hỏi lớn đến mức 

nào. 

Trong khi đó, chỉ chưa đầy 4% người được hỏi cho 
biết sẽ tố giác các hành vi đòi hối lộ của cán bộ, 
công chức (bao gồm cả công an, cán bộ UBND 
xã/phường) nếu số tiền bị đòi hỏi vượt quá 

ngưỡng 100 triệu đồng. Ở các mức độ đòi hối lộ 
khác, tỷ lệ người dân cho biết sẽ tố giác dao động 

từ 3 - 14%. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tỷ lệ tố 
giác cao nhất, lên đến 14% được thể hiện ở mức 

tiền 500.000 đồng và giảm dần đối với các số tiền lớn hơn. 

Các số liệu kể trên, được công bố trong báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 
ở Việt Nam (PAPI) năm 2012, cho thấy bên cạnh sự xuống cấp về phẩm chất của một bộ phận cán bộ 

nhà nước thì chính sự thỏa hiệp của người dân đang khiến cho tình trạng tham nhũng trở nên 
nghiêm trọng hơn bao giờ hết. 

Thực tế cũng cho thấy việc chi tiền "lót tay" khi giải quyết thủ tục hành chính với các cơ quan nhà 
nước đang trở thành thói quen của nhiều người dân Việt. Không ít người sẵn sàng chi một khoản 
tiền vừa phải (khoảng 500.000 đồng - theo báo cáo PAPI) để công việc "trôi chảy" hơn. Báo cáo này 
nhận định việc chi thêm những khoản tiền không chính thức có thể khiến người dân khó chịu nhưng 
nếu so sánh với chi phí phải bỏ ra để tố giác hành vi đó thì lại không đáng bao nhiêu. Bởi vì, việc tố 
giác vừa khiến người dân mất thời gian, công sức, tiền bạc, vừa có thể bị trù úm, gây khó dễ mà khả 
năng tố giác thành công đối với các hành vi đòi hối lộ "vặt" như thế này lại gần như là không có vì 
hành vi nhận hối lộ chỉ bị khởi tố với số tiền trên 2 triệu đồng (theo Bộ luật hình sự 2009). 

 

Ảnh minh họa 

http://vov.vn/Doi-song/Tinh-trang-hoi-lo-trong-khu-vuc-cong-co-xu-huong-tang/261783.vov


Đối với các vụ đòi hối lộ với số tiền lớn, người dân cũng thường lựa chọn biện pháp im lặng bởi lo 

ngại bị đe dọa, trả thù vì những vụ việc thế này thường có sự tham gia của những người có chức có 
quyền trong bộ máy nhà nước. 

Bên cạnh đó, cũng cần thừa nhận rằng nhiều người dân không còn tin vào hiệu quả của pháp luật 
phòng chống tham nhũng sau hàng loạt vụ việc tham nhũng bị phanh phui nhưng chỉ bị các cơ quan 
chức năng xử lý theo hướng "giơ cao đánh khẽ", cá biệt còn có trường hợp “trắng án”. 

Cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng bên cạnh những trường hợp bị ép buộc đưa tiền hối lộ, nhiều 
người dân đang tự hại mình bằng thói quen chủ động “lót tay” cho các cán bộ, công chức. Tình trạng 
này đang diễn ra hàng ngày ở nhiều lĩnh vực, từ trường học, bệnh viện, đến việc giải quyết thủ tục 
hành chính công, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin cấp phép xây dựng... 

Với nhiều người dân, việc “lót tay” cán bộ đã trở thành thói quen. Đối với nhiều cán bộ, công chức, 
việc người dân có đưa phong bì “lót tay” hay không cũng đã trở thành điều kiện để xem xét nên 

nhiệt tình tiếp dân và giải quyết yêu cầu của họ hay đón tiếp với thái độ hờ hững và chậm trễ. Chính 
thói quen “hối lộ vặt” thế này, lâu dần đã khiến người dân “quen” với việc bị hạch sách, bị yêu cầu 
chi thêm các chi phí không chính thức và thấy bình thường khi bị đòi hối lộ trắng trợn. 

Tổ chức minh bạch quốc tế (TI) hồi cuối năm 2012 đã công bố đánh giá cho thấy Việt Nam đang nằm 
trong nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng với giá trị tài sản bị tham ô, tham nhũng, gây thất thoát 
lên đến cả trăm nghìn tỷ đồng mỗi năm. Các cơ quan chức năng cũng thừa nhận tình trạng tham 
nhũng đang diễn biến phức tạp và đưa ra nhiều cam kết siết chặt các quy định pháp luật để giảm 
thiểu hậu quả từ “quốc nạn” đáng xấu hổ này! 

Thế nhưng, dù luật pháp có nghiêm minh đến mức độ nào thì công tác phòng chống tham nhũng 
cũng cần có sự tham gia của người dân cả nước. Người dân, dù vẫn e dè không dám tố cáo hành vi 
tham nhũng vì lo sợ bị trả thù do quy định bảo vệ người tố cáo chưa thực sự phát huy hiệu quả, thì ít 
nhất cũng có thể góp phần trong sạch bộ máy nhà nước bằng việc từ chối thỏa hiệp. 

Chỉ khi nào người dân không còn thỏa hiệp với tham nhũng, khi nào người đân có thể nói “không” 
với việc đưa hối lộ, dù với bất kỳ giá trị nào, thì nạn tham nhũng mới thực sự bị đẩy lùi. 
http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/77/110283/Quoc-nan-dang-xau-ho.aspx 

 

Công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt 
Nam năm 2012 
Quân Đội Nhân Dân, 14/05/2013 

QĐND Online - Ngày 14-5,  tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ 

chức Hội thảo công bố “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 

2012”. 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là sản phẩm của hoạt động 

hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu phát triển-hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên 

hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt 

Nam từ năm 2009 cho tới nay, cùng với sự hỗ trợ của các đối tác trong suốt quá trình triển khai thực 

hiện nghiên cứu, bao gồm: Trung tâm Công tác lý luận và Tạp chí Mặt trận thuộc Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam (từ năm 2009 đến năm 2012), Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (trong 

năm 2012) và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ 

năm 2013). 

http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/77/110283/Quoc-nan-dang-xau-ho.aspx


Nội dung đánh giá của PAPI dựa trên ba quá trình có tác động lẫn nhau, đó là: Xây dựng chính sách, 

thực thi chính sách và giám sát việc cung ứng các dịch vụ công. 

Kết quả khảo sát PAPI 2012 ở hơn 13.000 người dân được phỏng vấn trực tiếp cho thấy, hai yếu tố 

tác động lớn nhất đến mức độ hài lòng của người dân là công chức có thái độ thiếu tôn trọng đối với 

dân và hạn chế về chuyên môn. 

 

PAPI tạo cơ hội cho người dân chia sẻ quan tâm về quản trị, hành 

chính công. 

Mức độ hài lòng của những người đánh giá công chức “không thạo việc” giảm khi họ làm thủ tục cấp 

giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Về mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế, PAPI cho 

biết hai yếu tố chính tác động đến mức độ hài lòng của người dân là chất lượng điều trị và tần suất 

thăm bệnh của cán bộ y tế ở các bệnh viện huyện. Về giáo dục tiểu học công lập, yếu tố quan trọng 

tác động đến mức độ hài lòng của phụ huynh học sinh là kỹ năng và trình độ của giáo viên. 

Theo khảo sát, 5 địa phương được người dân đánh giá dẫn đầu về khả năng kiểm soát tham nhũng 

trong khu vực hành chính công là: Tiền Giang, Bình Định, Long An, Đà Nẵng và Sóc Trăng. Kết quả này 

tương tự kết quả của PAPI 2010, 2011. 

Theo bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, Việt Nam đang trong quá trình 

phát triển với mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt ngưỡng đầu của mức trung bình 

trên thế giới. Ở một vị thế mới về phương diện phát triển kinh tế, Việt Nam ngày càng nhận thức 

được tầm quan trọng cũng như tác dụng của các công cụ hiện đại nhằm theo dõi và đánh giá chính 

sách. Chính vì vậy, người dân có điều kiện kinh tế tốt hơn và có trình độ học vấn cao hơn thường đòi 

hỏi nhà nước cung cấp dịch vụ hành chính hiệu quả hơn và chất lượng hơn, ít quan liêu hơn và đặc 

biệt không còn tham nhũng. Do đó, trong quá trình chuyển đổi hướng tới một xã hội thịnh vượng, 

dân chủ với nền kinh tế thị trường vững mạnh, hệ thống hành chính nhà nước của Việt Nam giữ vai 

trò then chốt trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Nếu chỉ tập trung tăng trưởng kinh tế thì không 

thể đạt được mục tiêu của công cuộc này. 

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU 

http://qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/242057/Default.aspx  
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Tham nhũng: chống chưa triệt để 
Pháp luật TP. HCM, 20/05/2013 

Phải coi tham nhũng như kẻ thù nguy hiểm, như một tội ác độc hại; trừng trị tham nhũng tức là 

trừng trị tội ác. Đó là ý kiến của GS Hoàng Chí Bảo khi nói về căn bệnh tham nhũng. 

LTS: Kết quả khảo sát gần 14.000 người dân ở 63 tỉnh, thành về chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2012 (do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng cùng 

với MTTQ và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc thực hiện) cho thấy nạn tham nhũng vặt ngày 

càng tăng, nạn nhận hối lộ ngày càng phổ biến và có xu hướng gia tăng. Trò chuyện với Pháp Luật 

TP.HCM, GS Hoàng Chí Bảo (ảnh) - chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã phân 

tích, mổ xẻ căn cơ vấn nạn - quốc nạn này. 

. Phóng viên: Thưa giáo sư, ông đánh giá như thế nào về thực trạng tham nhũng hiện nay? 

+ GS Hoàng Chí Bảo: Tham nhũng ở Việt Nam là một thực tế, thực tế này tồn 

tại từ rất lâu rồi chứ không phải đến bây giờ mới có. Tuy nhiên, tình trạng 

tham nhũng hiện nay trở nên nghiêm trọng hơn, tinh vi hơn, phổ biến hơn và 

mức độ ảnh hưởng nặng nề hơn. 

Tham nhũng đẻ ra tham nhũng 

. Theo giáo sư, tham nhũng hiện nay có mấy dạng? 

+ Tham nhũng có nhiều loại. Loại phổ biến mà ai cũng nhìn thấy làtham nhũng vặt. Người dân nào 

mà chẳng có mối liên hệ với chính quyền, nhất là các lĩnh vực bức thiết như học hành, khám, chữa 

bệnh, thủ tục nhà, đất… Không ít cán bộ, công chức làm khó dễ để người dân phải bôi trơn, phải lót 

tay mới được việc. Nói tham nhũng vặt nhưng không phải là không nguy hiểm vì nó phổ biến nên 

nếu cộng gộp lại thì thiệt hại không phải nhỏ. 

 

 



Dùng thông tin để chống tham nhũng. Trong ảnh: Người dân quận 2 (TP.HCM) chất vấn UBND TP về 

thông tin quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm tại buổi đối thoại năm 2009. Ảnh: TH 

Kế đến là tham nhũng lớn, vụ việc lớn, mức độ tiền của lớn. Tham nhũng này dễ nhận thấy và phổ 

biến nhất trong lĩnh vực kinh tế như tình trạng “chạy” giấy phép, dùng các thủ đoạn để thắng thầu, 

thậm chí trốn thuế, khai man để hưởng lợi… Loại này thường xảy ra trong các cơ quan công quyền 

có liên quan đến doanh nghiệp. Tham nhũng lớn có khi là một nhóm tập thể câu kết với nhau tạo ra 

các nhóm lợi ích để thực hiện phi vụ tham nhũng rồi cùng chia chác. 

Mức độ thứ ba là tham nhũng cực lớn. Tham nhũng cực lớn là tham nhũng đẻ ra tham nhũng. Đó là 

tham nhũng trong chính sách, tham nhũng trong chính trị, có khi tham nhũng bằng cách dùng quyền 

lực để kinh doanh, lợi dụng chức vụ để làm giàu bất chính (mà nhiều người vẫn gọi là tiền đẻ ra 

quyền, tiền mua được quyền và quyền đẻ ra tiền…, cứ thế tạo ra một phản ứng dây chuyền). Loại 

tham nhũng này mới là nguy hiểm. Đối tượng này thường có ưu thế nắm được thông tin. Ví dụ như 

các dự án thành lập khu công nghiệp hay chủ trương đô thị hóa chỗ này chỗ kia, giải phóng mặt 

bằng… tại sao thường giá đất lại sốt lên vùn vụt? Bởi vì những đối tượng này nắm được thông tin, 

chủ trương chính sách và sẵn sàng rò rỉ thông tin cho một số đối tượng cần thiết, thực chất là mua 

bán thông tin, dùng thông tin để tham nhũng. 

Cực lớn ở đây là về mức độ, vừa nguy hiểm về tính chất, vừa là mối đe dọa tiềm ẩn, gây mất niềm tin 

trong nhân dân, làm xấu hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Đây cũng là loại tham 

nhũng khó chống nhất, thậm chí còn gặp rất nhiều lực cản, đe dọa đến quyết tâm chống tham 

nhũng. 

Nhờn thuốc vì không triệt để 

. Đảng đã nhận thức và đã có quyết tâm chống tham nhũng, nhiều quy định cũng được ban hành, lập 

cả ban bệ để chống nhưng tham nhũng ngày càng phổ biến và phức tạp hơn. Vì sao, thưa ông? 

+ Có rất nhiều nguyên nhân khiến việc chống tham nhũng gặp nhiều trở ngại. Trước hết là về mặt 

nhận thức, tâm lý của dân ta lâu nay vẫn coi thường luật pháp, lấy lệ thắng luật, thậm chí còn bóp 

méo luật pháp. Thêm vào đó, sự phát triển yếu kém của dư luận xã hội cũng là một nguyên nhân. Ai 

cũng bất bình với tham nhũng nhưng chưa dấy lên được luồng dư luận mạnh mẽ, chưa tận dụng 

triệt để các cơ quan thông tin đại chúng để tạo nên tiếng nói mạnh mẽ trong chống tham nhũng. Cái 

đáng lo của sự không triệt để này là tạo ra tâm lý “nhờn thuốc” với tham nhũng khiến nhiều người 

mất niềm tin vào việc chống tham nhũng. Có một triết lý tiêu cực từ đời xưa là “vô dược khả y tham 

nhũng bệnh”, nghĩa là không có thuốc nào có thể chữa được bệnh tham nhũng, từ đó tạo ra tâm lý 

bi quan, chấp nhận sống chung với tham nhũng. 

Tham nhũng trong kinh tế làm tổn hại đến đạo đức đã đành mà còn ảnh hưởng đến cả chính trị. 

Tham nhũng sẽ nhập cuộc với cái gọi là tự diễn biến hòa bình. Bộ máy không trong sạch, đảng và nhà 

nước không vững mạnh, cán bộ, đảng viên không tu dưỡng mà hư hỏng, thoái hóa, biến từ chỗ diễn 

biến hòa bình thành tự diễn biến, tức là tự hư hỏng trong chính trị thì rất nguy. 

Một nguyên nhân nữa là những biện pháp xử lý của chúng ta chưa đủ mạnh. Tại sao lại có thứ triết 

lý phạt cho tồn tại, phạt lấy lệ? Cái này là dở từ trong thể chế mà ra, chính sách không triệt để thì 

hành động cũng không triệt để. 



Xử tham nhũng tuyệt đối không có ngoại lệ 

. Theo giáo sư, làm thế nào để trị cho được căn bệnh này? 

+ Theo tôi, biện pháp phải kiên quyết, triệt để và đồng bộ. Kiên quyết từ thái độ phải coi tham nhũng 

như một kẻ thù nguy hiểm, như một tội ác độc hại. Trừng trị tham nhũng tức là trừng trị một tội ác. 

Bác Hồ đã từng trừng trị như thế. Trong tác phẩm Quốc lệnh, Bác đã coi phản quốc, hại dân, tham ô, 

tham nhũng là tử hình hết. Phải kiên quyết trừng trị tham nhũng như loại bỏ căn bệnh ác tính có thể 

phá hỏng cả sự sống còn của cơ thể xã hội. Phải đối xử với tham nhũng như là đối xử với một tội ác. 

Đồng thời, luật pháp không được nửa vời. Bởi chính những kẽ hở luật pháp sẽ mở đường cho tham 

nhũng. Trong bối cảnh chúng ta đang sửa Hiến pháp, hoàn thiện một loạt các luật hình sự, dân sự… 

thì phải sửa sao cho triệt để. Các chính sách phải bịt kín các kẽ hở, tạo điều kiện cho những người 

làm ăn chân chính, nghiêm trị những kẻ bất minh, bất chính. 

Và đã chấp nhận cuộc chiến với tội ác này thì nhiều khi phải chấp nhận những giải pháp đau đớn. 

Nguyên tắc là mức độ gây hại đến đâu thì hình thức trừng phạt phải tương xứng đến đó. Trong việc 

áp dụng biện pháp trừng phạt, tuyệt đối không có ngoại lệ, không có ưu ái với người này người kia, 

chức vụ này, thân quen nọ. Nếu xử không cẩn thận thì dân phạm tội lại bị nghiêm trị còn quan chức 

phạm tội thì lại được dung dưỡng. Đấy là điều dễ gây mất lòng tin của nhân dân nhất. 

Ngoài ra, các giải pháp phải chú trọng đồng bộ trên ba phương diện. Một là dùng sức mạnh kinh tế 

để chống tham nhũng; hai là dùng sức mạnh luật pháp và ba là dùng sức mạnh của đạo đức, danh 

dự, của lương tâm, nhân phẩm để chống tham nhũng. Đây là bài học của nhiều nước và của cả ông 

cha ta xưa nay. Ngày xưa, chúng ta có các quy định của Bộ luật Hồng Đức (thời Lê) nghiêm trị những 

kẻ tham nhũng, giáng chức, tịch thu cả gia sản, bắt đi đày… 

Ban Nội chính Trung ương quyết tâm trị tham nhũng 

. Thưa giáo sư, có ý kiến cho rằng với cơ chế hiện nay thì “không ai 
tự nhổ răng mình”? 

+ Đó cũng là lẽ thường tình. Ai cũng có một gót chân Achilles, ai 
cũng có lòng tham và không dễ dàng từ bỏ lợi ích cá nhân của 
mình. Bên cạnh các giải pháp như tôi đã nói cần có một hệ thống 
các công cụ (như cơ quan kiểm toán, kiểm tra, thanh tra, giám 
sát…), biện pháp khả dĩ có hiệu lực chống tham nhũng. Về phương 
diện nhân lực thì phải có một đội ngũ chuyên gia đứng ở vị trí 
khách quan, không bị ràng buộc bởi bất cứ lực lượng nào thì may 
ra mới chống được tham nhũng. 

. Và việc thành lập Ban Nội chính Trung ương vừa rồi là… 

+ Là một quyết tâm đột phá trong chống tham nhũng của Đảng. 
Ban Nội chính đã có từ trung ương đến các tỉnh, thành thì thiết chế 
này phải phát huy tác dụng và tỏ rõ quyết tâm thực sự là một cánh 
tay đắc lực giúp Đảng phòng ngừa và trị tham nhũng. Đã đến lúc 
phải dùng các biện pháp mạnh để không ai được tham nhũng, cho 
dù có muốn tham nhũng cũng không thể tham nhũng và khi đã 



tham nhũng thì phải bị nghiêm trị. 

. Nhưng vừa rồi hai thành viên trong Ban Nội chính lại không được 
bầu vào Bộ Chính trị. Theo ông, điều này có ảnh hưởng gì đến uy 
thế của Ban Nội chính trong việc phòng, chống tham nhũng? 

+ Dĩ nhiên việc này có ảnh hưởng đến uy lực của Ban Nội chính 
Trung ương. Dự tính của Đảng là đưa nhân lực của ban vào Bộ 
Chính trị để tăng vị thế và quyền lực, để tiếng nói của Ban có sức 
mạnh hơn. Nhưng không được bầu vào thì Đảng sẽ có biện pháp 
khác để đảm bảo uy lực của Ban Nội chính Trung ương trong việc 
phòng, chống tham nhũng. 

. Xin cảm ơn giáo sư. 

THU HẰNG thực hiện 

http://phapluattp.vn/20130519113050647p0c1013/tham-nhung-chong-chua-triet-de.htm  

 

Vì sao người dân chi tiền bôi trơn? 
Pháp luật TP. HCM, 16/05/2013 

Nhiều bạn đọc đã đặt vấn đề như thế sau bài “Công bố chỉ số Papi 2012: Tham nhũng vặt tăng, sức 

chịu của dân tăng theo” (Pháp Luật TP.HCM ngày 15-5). 

Bạn đọc huynh mai bức xúc: “Thời buổi này, chỗ nào mà không có chuyện bôi trơn. Thì đó, hết chạy 

chức, chạy quyền, chạy việc, chạy bằng cấp, chạy án đến chạy trường, chạy lớp… Dư luận vẫn râm 

ran chuyện này, báo chí vẫn phanh phui được rất nhiều vụ tiêu cực nhưng bộ máy quản lý, thanh tra 

ít khi chủ động phát hiện mà toàn là đợi lộ rồi mới xử lý”. 

Bạn đọc ho mai tâm tư: “Nếu nói đúng, sai thì ai cũng biết hối lộ là vi phạm pháp luật. Ngặt nỗi có 

nhiều hoàn cảnh, tình huống mình không đưa tiền không được. Trong một môi trường còn nhiều bất 

ổn mà số đông đều cho rằng phải lót tay mới mong được việc, nếu làm khác đi chưa chắc mình được 

chấp nhận”. Đồng tình, bạn đọc tuquyenha@... nói: “Nhiều khi đưa mà tức chết đi được. Thế nhưng 

chẳng ai đi tố cáo vì rất mất thời gian, công sức và có thể bị trả thù. Kẻ nhận tiền có khi vẫn “sống” 

nhăn răng, còn người đưa tiền có khi lại “chết” trước”. 

Bàn về lý do, bạn đọc nguyenhathuy@... nêu: “Tiếng là có quy định về trình tự, thủ tục nhưng nhiều 

công chức, viên chức vẫn đòi thêm nhiều giấy tờ mà theo họ là để hồ sơ được chặt chẽ. Để đỡ bực 

mình, nhiều người chọn cách dúi cho họ vài trăm ngàn đồng cho yên chuyện”. Bạn đọc 

hanhanh…@yahoo.com kể: “Sau khi bị dàn chuyên viên từ chối giải quyết hồ sơ, tôi đã từng đi gặp 

nhiều lãnh đạo phòng để đề nghị xem xét lại. Có người chịu nghe, chịu làm nhưng có người cứ ậm ừ. 

Chờ không nổi, tôi chấp nhận “xuống nước” và y như rằng có kết quả”. Làm trong ngành luật và có 

nhiều kinh nghiệm trong việc đấu tranh cho quyền lợi của thân chủ, bạn đọc Pham Dương chia sẻ: 

“Mười mươi là mình đúng đó nhưng “chua” lắm! Vậy nên tùy trường hợp mà tôi cương hay nhu 

http://phapluattp.vn/20130519113050647p0c1013/tham-nhung-chong-chua-triet-de.htm


nhưng nói thiệt chuyện bôi trơn là cơm bữa. Tôi nghĩ nhiều người cũng làm như tôi để công việc làm 

ăn được lâu dài, suôn sẻ”. 

Đề cập đến giải pháp, bạn đọc ngocho… lăn tăn: “Chuyện không mới, ai cũng biết, ai cũng thấy khổ 

nhưng cứ nói mãi”. Bạn đọc tintin… băn khoăn: “Khi ai nấy đều rất quen với việc chung chi, liệu tình 

thế có thể sớm xoay chuyển nếu những người đứng đầu thiếu bản lĩnh và sự quyết tâm?”. Bạn đọc 

tuyetpham… sốt ruột: “Không thể để tham nhũng vặt trở thành một phần của cuộc sống. Nhà nước 

phải làm gì đi chứ!”. 

TS 

http://phapluattp.vn/20130516120556579p1027c1098/vi-sao-nguoi-dan-chi-tien-boi-tron.htm  

 

Công bố chỉ số PAPI 2012: Tham nhũng vặt tăng, sức chịu của dân 
tăng theo! 
Pháp luật TP.HCM, 15/05/2013 

Muốn xin việc làm trong khu vực nhà nước, muốn được chăm sóc y tế tử tế, xin vào 

trường công, xin cấp giấy đỏ… tất cả đều phải hối lộ, lót tay. 

 Khi tham nhũng được thỏa hiệp 

Kết quả khảo sát gần 14.000 người dân ở 63 tỉnh, thành về chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2012 cho thấy tình trạng hối lộ vẫn phổ biến và gia tăng 

trong khu vực công. Khảo sát này do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng 

cùng với MTTQ và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) thực hiện được công bố 

vào sáng 14-5. 

Hối lộ, tham nhũng vặt tăng 

Theo nhận định của nhóm nghiên cứu, kết quả khảo sát cho thấy tình trạng tham nhũng vặt 

tăng, nhận hối lộ mang tính phổ biến và có xu hướng gia tăng. Để minh họa cho điều này, báo 

cáo đã dành hẳn một chương để phân tích về hiện trạng chi phí không chính thức trong ba 

lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân. Đó là lĩnh vực nhà đất (cấp giấy đỏ), dịch vụ y tế 

quận, huyện và giáo dục tiểu học. 

http://phapluattp.vn/20130516120556579p1027c1098/vi-sao-nguoi-dan-chi-tien-boi-tron.htm
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Cụ thể, nếu tính theo mức tiệm cận dưới, kết quả khảo sát cho thấy có 17% số người dân làm 

thủ tục xin cấp giấy đỏ phải chi bôi trơn trung bình 123.000 đồng/lượt; dịch vụ y tế có 10% 

phải lót tay trung bình 37.000 đồng/lượt; 10% phụ huynh phải chi bồi dưỡng cho giáo viên 

98.000 đồng/học kỳ cho mỗi học sinh. 

Còn nếu tính theo mức tiệm cận trên, tỉ lệ người dân phải hối lộ để được việc trong lĩnh vực 

nhà đất là 57% với mức bôi trơn trung bình 818.000 đồng/lượt, lĩnh vực y tế chiếm 48% với 

mức chi trung bình 146.000 đồng/lượt và 18% ở lĩnh vực giáo dục với chi phí bồi dưỡng 

trung bình mỗi học kỳ là 572.000 đồng/học sinh. Trong số ấy có một số trường hợp cho biết 

họ phải lót tay lên đến 104 triệu đồng để xin cấp giấy đỏ. 

“Chỉ tính ở mức tiệm cận dưới thôi, 17% người dân phải chi 123.000 đồng, cả nước có 6 triệu 

giấy đỏ được cấp, nhân lên thì con số này lên đến gần 6,5 triệu USD (hơn 125 tỉ đồng). 

Tương tự trong y tế và giáo dục cũng vậy. Nếu nhìn tổng quan cả ngành thì con số này quả là 

không nhỏ! Hành vi đòi hối lộ của cán bộ, công viên chức đang ảnh hưởng đến nhiều thành 

phần dân cư. So với những chi phí khác, người dân phải trả cho ba dịch vụ này là đáng kể 

hơn!” - đại diện UNDP nhấn mạnh. 

 



 

Theo kết quả khảo sát, năm 2012 có 44% ý kiến cho rằng phải lót tay khi xin việc vào cơ 

quan nhà nước (năm 2011 là 29%); 42% cho rằng phải lót tay khi đi khám, chữa bệnh ở BV 

tuyến huyện (năm 2011 là 31%); 32% cho rằng phải lót tay khi làm thủ tục xin cấp giấy tờ 

nhà đất (năm 2011 là 21%); 25% cho rằng phải lót tay để giáo viên quan tâm đến con em 

mình ở cấp tiểu học (năm 2011 là 17%). 

Người dân không muốn tố cáo 

Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, dù vấn đề tham nhũng vặt và hối lộ đã trở nên phổ biến 

nhưng việc người dân tố cáo tham nhũng lại trở nên dè dặt hơn. Với câu hỏi số tiền lót tay 

hay hối lộ phải ở mức nào (trong khoảng từ 10.000 đồng đến 100 triệu đồng) thì người dân 

mới tố cáo, số người dân trả lời không bao giờ tố cáo hành vi đòi hối lộ dù ở bất cứ mức tiền 

nào chiếm đến 25%. Đồng thời, số người dân cho rằng nên tố cáo tham nhũng khi cán bộ vòi 

vĩnh dưới 500.000 đồng là rất hiếm. Việc người dân chọn phương án tố cáo tham nhũng khi 

mức hối lộ trên 500.000 đồng cũng không đáng kể. 

Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, việc tham nhũng vặt có thể làm cho người dân khó 

chịu nhưng so sánh với chi phí bỏ ra để tố cáo vừa không đáng lại mất thời gian, công sức và 

có thể bị trù úm, gây khó dễ. Chính vì vậy người dân sẵn sàng chi trả các khoản bôi trơn để 

được việc. Thêm vào đó là thực tế có nhiều vụ tham nhũng chưa được phản ảnh đầy đủ, cái 

giá của việc tố cáo quá lớn khiến cho người dân ngại tố cáo. 



“Điều này cho thấy tâm lý của người dân hoặc sợ bị trả thù hoặc không tin vào hiệu quả của 

pháp luật phòng, chống tham nhũng. Một mặt cũng cho thấy sức chịu đựng của người dân đối 

với tham nhũng vặt gia tăng” - GS-TS Đặng ngọc Dinh bình luận. 

Năng lực không bằng thân quen 

Đánh giá về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, khảo sát cũng đưa ra kết quả đáng 

chú ý. Trong khi có 47% người dân cho rằng mối quan hệ thân quen là quan trọng khi xin 

việc vào làm nhân viên văn phòng ở xã/phường/thị trấn thì chỉ có 26% nói không quan trọng. 

Muốn xin làm công chức địa chính, giáo viên tiểu học, công chức tư pháp hay công an ở cấp 

xã cũng có đúc kết tương tự. 

“Điều này phản ảnh hiện trạng coi nhẹ năng lực và coi trọng việc quen biết trong bộ máy nhà 

nước. Chính nó đã ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân qua thái độ và trình độ 

chuyên môn của cán bộ, công chức. Đặc biệt là trong lĩnh vực cấp giấy tờ nhà đất, mức độ 

hài lòng của người dân về chuyên môn của cán bộ giảm 65%, về thái độ cũng giảm 62%. 

Việc cung cấp thông tin khi xin cấp phép xây dựng cũng bị người dân chấm điểm thấp với 

mức hài lòng giảm 60%... Tương tự người dân cũng không chấm điểm cao đối với các dịch 

vụ y tế, giáo dục” - nhóm nghiên cứu dẫn chứng. 

Quảng Bình nhất bảng 

Về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2012, với tổng điểm của cả sáu nội dung 
(tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, cung ứng dịch vụ công, thủ tục hành chính công, 
trách nhiệm giải trình), Quảng Bình đạt số điểm cao nhất, kế đến là Thái Bình và Bình Định. Ba tỉnh đứng cuối 
bảng gồm Bạc Liêu, Kiêng Giang và Khánh Hòa. Riêng TP.HCM đứng giữa bảng xếp hạng. 

Cỗ máy đang bị “khô dầu” 

Việc người dân phải sử dụng các khoản chi phí không chính thức bôi trơn, bồi dưỡng, nói đúng ra là hối lộ để 
xin việc làm, làm thủ tục nhà đất, học hành và khám, chữa bệnh đang trở thành vấn đề phổ biến toàn quốc. 
Hiện nay người dân đã rất quen với việc đưa hối lộ. Thông thường những lời cảm ơn đều phải kèm theo phong 
bì. Điều này chứng tỏ cỗ máy của chúng ta đang có vấn đề, cỗ máy đã bị “khô dầu” nên người dân mới phải bôi 
trơn như vậy. 

PGS-TS ĐẶN  N ỌC DINH, thành viên nhóm nghiên cứu 

THU HẰNG 



http://phapluattp.vn/20130515120331868p0c1013/cong-bo-chi-so-papi-2012-tham-nhung-

vat-tang-suc-chiu-cua-dan-tang-theo.htm 

Khi tham nhũng được thỏa hiệp 
Pháp luật TP. HCM, 15/05/2013 

Chỉ trong vòng hai tháng, ba khảo sát liên quan đến vấn đề tham nhũng được công bố. 
 Công bố chỉ số PAPI 2012: Tham nhũng vặt tăng, sức chịu của dân tăng theo! 

Đó là báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI năm 2012, báo cáo nghiên cứu của Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương Đảng về mối quan hệ không bình thường giữa quan chức với DN để trục lợi và 
báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - PAPI năm 2012. Tuy nghiên cứu ở ba 
góc độ khác nhau nhưng cả ba khảo sát này lại đưa ra một vấn đề đáng lưu ý, đó là tình trạng thỏa 
hiệp với tham nhũng. 

Ở cấp độ thấp, thực trạng tham nhũng vặt đã được nhóm nghiên cứu chỉ số PAPI chỉ ra thông qua 
các khoản lót tay trong một số lĩnh vực bức thiết với người dân: y tế, giáo dục, thủ tục nhà đất. Trong 
khi tham nhũng vặt gia tăng và trở nên phổ biến thì người dân lại e ngại với việc tố cáo tham nhũng 
và chọn giải pháp “sống chung với tham nhũng”. 

Về phía DN, tham nhũng cũng không loại trừ. Khảo sát chỉ số PCI mới đây cho thấy tham nhũng trong 
đấu thầu công lại tăng lên qua các năm. Phần lớn DN sẵn sàng trả hoa hồng cho cán bộ có liên quan 
để giành được hợp đồng với cơ quan nhà nước. Rõ ràng vấn đề này đã được PCI các năm trước chỉ 
ra nhưng lại không được cải thiện mà còn có chiều hướng gia tăng. Điều này cho thấy DN đang chấp 
nhận và thỏa hiệp với tham nhũng để được việc của mình hơn là nói không với tham nhũng mà việc 
của mình lại không thành. 

Đáng chú ý có lẽ là tình trạng DN “đi đêm” với quan chức tạo ra các nhóm thân hữu để cùng nhau 
chia sẻ lợi ích trong khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng mới đây. Ở đây, DN không phải 
bất đắc dĩ mới chịu sống chung với tham nhũng để được việc như hai trường hợp trên mà là sự thỏa 
hiệp có chủ đích, có tính toán của một nhóm lợi ích, một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. 

Khi sức chịu đựng của người dân và DN với các khoản bôi trơn gia tăng, khi tham nhũng vặt được 
xem là chuyện bình thường trong xã hội và khi tham nhũng đang len lỏi vào cả chính sách, làm méo 
mó chính sách thì việc chống tham nhũng cần phải có những giải pháp quyết liệt hơn bao giờ hết. Bởi 
mối nguy khi tham nhũng được thỏa hiệp nhiều khi không tính hết được bởi những thiệt hại bằng 
tiền! 

THU HẰNG 
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Tham nhũng vặt  
Đại Đoàn Kết, 16/05/2013 

Nhiều người sẽ khó hiểu với cụm từ "tham nhũng vặt”! Xin thưa, không có gì khó hiểu cả. Bởi với 
những cán bộ cấp to, ở những vị trí có ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội thì mới có cơ 
hội để tham nhũng lớn, còn những cán bộ, công chức bình thường thì không thể tham ô hàng tỷ 
đồng, mà họ chỉ có thể mượn danh thi hành công vụ để sách nhiễu, kiếm chác của người dân dù 
chỉ là... đôi ba trăm nghìn VNĐ. Thực tế chỉ ra rằng, trong xã hội hiện nay, bất cứ ngành nào, lĩnh 
vực gì cũng có thể kiếm được tiền lót tay, miễn là phải biết cách... hành. Việc lợi dụng chức năng 
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nhiệm vụ của mình để hành dân, kiếm chác lợi lộc dù chỉ rất nhỏ. Khoảng vài trăm nghìn VNĐ cho 
đến vài triệu đồng thì có thể gọi là tham nhũng vặt! 
 
Mới đây, kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 
năm 2012 (với gần 14.000 người) được công bố cho thấy tình trạng tham nhũng có dấu hiệu gia tăng 
trong cán bộ công chức ở các cơ quan công quyền. Theo chuyên gia về cải cách hành chính và chống 
tham nhũng của Liên Hợp Quốc, sau 2 năm tiến hành khảo sát về mức độ hài lòng của người dân về 
nền hành chính công, tình trạng hối lộ, tham nhũng có xu hướng gia tăng và ngày càng phổ biến. 
PAPI chỉ ra rằng, mức độ tham nhũng, ăn hối lộ tùy thuộc vào vị trí công tác của cán bộ công chức, 
hoàn cảnh và tính chất công việc. Ví dụ, theo khảo sát, gần 20% số người đã làm thủ tục cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất đã phải chi "lót tay” với mức thấp nhất khoảng 100.000 đồng để 
"được việc”; gần 60% số người dân phải chi thêm tới gần 1 triệu đồng ngoài các chi phí chính thức 
để làm các thủ tục liên quan đến đất đai. Điều đáng buồn là có đến 50% số người lao động muốn xin 
được việc làm trong khu vực nhà nước phải đưa hối lộ. Tỷ lệ lót tay trong lĩnh vực y tế, giáo dục cũng 
tăng đáng kể từ 31% năm 2011 lên 42% vào năm 2012. Chỉ nhìn con số thống kê của PAPI khiến 
nhiều người trong chúng ta phải giật mình. Có tới 65% công chức "không thạo việc” khi làm thủ tục 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, tỷ lệ này trong thủ tục cấp giấy phép xây 
dựng là 40%. Giải thích cho nguyên nhân các cán bộ công chức thực thi công vụ sách nhiễu và nhận 
hối lộ, PAPI cho rằng, một phần do trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức yếu năng lực nên 
người dân cảm thấy bị hành vì phải đi lại quá nhiều lần cho một thủ tục hành chính nên chủ động 
đưa hối lộ cho nhanh. Người dân chủ động thực hiện hành vi đưa hối lộ để "lách” những thủ tục 
hành chính rườm rà với hy vọng nhận được chất lượng dịch vụ công tốt hơn. Nhưng phần nhiều là 
do mức lương của cán bộ, công chức làm dịch vụ hành chính công thấp khiến họ phải xoay sở, nghĩ 
cách để "cải thiện” cuộc sống. 
 
Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, vì sao người dân lại phải chịu đựng hành vi tham nhũng? Xin thưa, khi 
nạn phong bì đã thành thông lệ, hay nói cách khác là "chuyện thường ngày ở huyện” thì không muốn 
cũng phải chịu đựng. Bởi lẽ, nếu như lúc đầu chỉ là do trình độ năng lực của cán bộ công chức yếu 
khiến người dân phải đi lại nhiều với các thủ tục hành chính công; nhưng sau đó do đã nhận phong 
bì quen nên việc không có phong bì đã trở thành nỗi ám ảnh khó chịu khiến cán bộ, công chức không 
còn muốn thực thi nhiệm vụ của mình, quên đi nghĩa vụ công bộc phục vụ dân mà lơ là trong giải 
quyết các thủ tục hành chính công cho người dân. 
 
Đó chính là lý do nhiều người dân không còn tin tưởng ở luật pháp, nhất là thái độ xử lý tham nhũng 
của Nhà nước không được nghiêm minh nên họ tặc lưỡi thôi cứ đưa phong bì cho xong việc. Có tới 
gần 73% người dân cho rằng tố cáo không giải quyết được vấn đề gì, do vậy thay vì tố cáo tham 
nhũng thì hãy hối lộ để giải quyết cho xong việc của mình. Có tới trên 95% người dân sẵn sàng trả chi 
phí lót tay cao hơn và không nghĩ đến việc tố cáo tham nhũng để được việc. Điều này chứng tỏ người 
dân dần đã "thích nghi” với tham nhũng. 
 
Chỉ số PAPI lần đầu tiên được công bố khiến không ít người giật mình bởi nạn "tham nhũng vặt” 
đang lên ngôi. Từ xưa đến nay, khi đi khám bệnh, khi đi làm thủ tục đăng ký giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, xin phép xây nhà... người ta thường có thói quen dúi phong bì cho cán bộ công chức 
thụ lý hồ sơ của mình, nhưng mấy ai dừng lại để suy ngẫm xem hành vi của mình sẽ gây hậu quả ra 
sao tới nền hành chính công của đất nước? Hay chí ít, hành vi đút lót của mình sẽ gây hại như thế 
nào tới những cán bộ công chức thực thi công vụ vì làm hỏng họ, hoặc gây khó cho người khác khi 
làm thủ tục hành chính công mà không có tiền. 
 
Nhưng điều quan trọng hơn là chỉ số PAPI như một lời cảnh tỉnh đối với các nhà hoạch định chính 
sách, những người lãnh đạo đang muốn triệt tiêu tham nhũng để đưa Việt Nam phát triển thành 
rồng, thành hổ trong khu vực và trên thế giới. Kỳ họp thứ 5 QH khóa XIII sắp khai mạc, hy vọng các 



đại biểu Quốc hội sẽ làm tròn sứ mạng của mình để thực hiện việc giám sát các hành vi liên quan đến 
tiêu cực tham nhũng, giúp nền hành chính công Việt Nam ngày một trong sạch hơn. Tuy nhiên, 
muốn giải quyết tận gốc vấn đề "tham nhũng vặt”, không chỉ cần việc giám sát chặt chẽ, xử lý 
nghiêm minh, mà còn cần một giải pháp đồng bộ trong đó có cả chế độ đãi ngộ, lương, thưởng để 
cán bộ công chức không còn tơ tưởng đến tham nhũng vặt. 

Lê Anh Đức 
Đầu trang 
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Nhức nhối chi phí lót tay 
Đầu tư Tài chính, 16/05/2013 

 

Sau bộ "Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh - PCI" 
dùng để đo lường hiệu quả 
điều hành kinh tế địa 
phương qua góc nhìn của 
doanh nghiệp, một bộ chỉ 
số khác nhằm đo lường 
cảm nhận của người dân 
"Chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh ở 
Việt Nam - PAPI", cũng vừa 
được công bố. 

Tương đồng với PCI 2012, 
năm thứ 2 liên tiếp công bố 
PAPI 2012 đã đưa đến 
nhiều suy nghĩ khi kết quả 
điều tra cho thấy tình trạng 
hối lộ, chi phí không chính 
thức tiếp tục là vấn đề nhức nhối. PAPI 2012 dựa trên kết quả phỏng vấn gần 14.000 người, cho thấy 
số người đồng tình về việc phải hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước tăng lên 50% so 
với tỷ lệ năm 2011 (từ 29% lên 44%). 

  

Số người đồng tình với việc phải hối lộ mới được chăm sóc y tế và xin được giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất (GCNQSDĐ) tăng với tỷ lệ tương đương, từ 31% lên 42% đối với chăm sóc y tế và từ 21% 
lên 32% đối với GCNQSDĐ. 

Nếu tính một cách chặt chẽ, có khoảng 17% số người đi làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ phải chi "bôi 
trơn" trung bình 123.000 đồng/lượt; 10% phải "lót tay" trung bình 37.000 đồng ở bệnh viện công 
tuyến huyện cho 1 lần đi khám, chữa bệnh; phụ huynh học sinh tiểu học công lập chi "bồi dưỡng" 
ngoài quy định cho giáo viên, ban giám hiệu nhà trường trung bình 98.000 đồng/học sinh/học kỳ. 
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Đây là những giá trị "cận dưới" về phạm vi và quy mô hối lộ phát hiện từ khảo sát PAPI 2012. Còn với 
"cận trên", phát hiện nghiên cứu cho thấy có khoảng 57% số người đi làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ 
phải chi "bôi trơn" trung bình 818.000 đồng/lượt/lần; 48% phải "lót tay" trung bình 146.000 đồng ở 
bệnh viện công tuyến huyện cho 1 lần đi khám, chữa bệnh; 18% số phụ huynh học sinh tiểu học công 
lập phải chi "bồi dưỡng" ngoài quy định cho giáo viên, ban giám hiệu nhà trường với mức trung bình 
572.000 đồng/học sinh/học kỳ. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra ngay cả những giá trị "cận trên" chưa phản ánh đầy đủ cái giá của hành vi 
tham nhũng, hối lộ đối với xã hội. Bởi cách tính này chưa xét đến tác động của tham nhũng, hối lộ 
đối với những người từ chối trả lời những câu hỏi nhạy cảm, hoặc không có đủ để trang trải cho các 
khoản chi phí không chính thức. 

Những người dân kém may mắn này hoặc không có được GCNQSDĐ - loại giấy tờ quan trọng đối với 
họ khi mong muốn khởi nghiệp hay kinh doanh hộ gia đình; hoặc không nhận được dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng tới điều kiện sức khỏe của cá nhân, của con cái và sinh 
kế của hộ gia đình; hoặc trẻ em không có điều kiện tiếp cận với các cơ hội giáo dục sau bậc tiểu học 
bắt buộc theo quy định của Nhà nước, vô hình trung ảnh hưởng tới quá trình thành đạt nghề nghiệp 
và điều kiện kinh tế về sau. 

Về mức độ quyết tâm của người dân trong tố giác hành vi tham nhũng, kết quả phân tích dẫn tới 2 
kết luận. Thứ nhất, một số tiền đáng kể từ các hành vi đòi hối lộ chưa được phản ánh đầy đủ, bởi 
người dân lựa chọn không tố giác do cái giá phải trả cho việc tố giác có thể lớn, hoặc do chưa tin vào 
hệ thống pháp luật phòng, chống tham nhũng hiện nay có thể bảo vệ họ. 

Thứ hai, mức độ chịu đựng hối lộ, tham nhũng vặt tương đối lớn, cho thấy hiện tượng người dân 
cũng chủ động thực hiện hành vi đưa hối lộ để lách những thủ tục hành chính rườm rà, với hy vọng 
nhận được chất lượng dịch vụ công tốt hơn. 

Những tác động gián tiếp của những hành vi đòi hối lộ, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên 
chức cần được nhận thức đầy đủ ở tầm chính sách vĩ mô. Đây là những bằng chứng phản ánh một 
sân chơi không bình đẳng có thể dẫn tới những hệ lụy lâu dài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và 
chính trị của đất nước. 

Bởi nói như bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hiệp quốc tại Việt Nam, trong quá 
trình chuyển đổi hướng tới một xã hội thịnh vượng, dân chủ với nền kinh tế thị trường vững mạnh, 
hệ thống hành chính nhà nước của Việt Nam giữ vai trò then chốt. 

Do vậy, để vượt qua thách thức cho giai đoạn đổi mới tiếp theo là hiện đại hóa khu vực công, phải 
nâng cao trách nhiệm của khu vực này trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách. Để phần nào khắc 
phục được những bất cập, hạn chế nêu trên, vai trò giám 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, có vai trò 
rất quan trọng. 

http://www.saigondautu.com.vn/pages/20130516/nhuc-nhoi-chi-phi-lot-tay.aspx 

 
Điểm số tăng, niềm tin sụt giảm 
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Thời báo Ngân hàng, 15/05/2013 

Trong mảng cung ứng thủ tục hành chính công và dịch vụ công, khảo sát cho thấy mức độ hài lòng 
của người dân sụt giảm đáng kể do công chức “không thạo việc” hoặc thái độ phục vụ của cán bộ y 
tế, trình độ giáo viên kém chất lượng. Điều này cho thấy, yếu tố nhân lực góp phần rất lớn tới chất 
lượng các dịch vụ này. 

Hối lộ vẫn phổ biến trong khu vực công 

“Trong 6 lĩnh vực đo lường chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công (PAPI), người dân đánh giá năm 2012 có 
một chút cải thiện so với năm 2011. Tuy nhiên, sự cải 
thiện chưa đáng kể, cho thấy mặc dù có cải cách nhưng 
hiệu quả chưa như mong muốn”, ông Jairo Acuna Alfaro 
- Cố vấn chính sách của Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc (UNDP) đánh giá tổng quát về kết quả chỉ số PAPI 
năm 2012 được công bố mới đây. Khảo sát do Trung tâm 
Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (Cecodes) 
phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện, với 
sự hỗ trợ của UNDP. 

Kết quả cuối cùng được đánh giá là khá tích cực khi có sự tăng nhẹ về điểm số tổng thể. Song ở 
những nội dung quan trọng liên quan tới vấn đề công khai minh bạch, phòng chống tham nhũng thì 
dường như thực trạng còn đáng lo ngại, TS. Đặng Hoàng Giang - chuyên gia của Cecodes dẫn báo 
cáo. 

Kết quả cho thấy, tình trạng hối lộ vẫn phổ biến trong khu vực công. Theo cảm nhận của nhiều người 
dân, tình trạng hối lộ thậm chí còn có xu hướng gia tăng. “Phải hối lộ mới xin được việc làm trong 
khu vực Nhà nước”, số người được hỏi đồng tình với nhận định này tăng thêm 50% so với tỷ lệ năm 
2011 (tăng từ 29% lên 44%). Số người đồng tình với việc phải hối lộ mới được chăm sóc y tế và xin 
được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng tăng với tỷ lệ tương đương, từ 31% lên 42% và từ 
21% lên 32%. 

Tiến triển mới ở PAPI 2012 là việc tính toán tần số và quy mô của chi phí không chính thức trong lĩnh 
vực quan trọng đối với đời sống người dân khi đưa ra phép tính quy mô chi phí không chính thức 
theo hai mức. Theo mức cận dưới, 17% số người đã làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho biết họ đã phải chi lót tay khoảng 123.000 đồng cho mỗi lần làm giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Nếu tính theo mức cận trên, có tới gần 60% số người cho biết họ phải chi thêm 818.000 đồng, 
ngoài các chi phí chính thức. 

Con số này dường như là không quá lớn nếu nhìn vào mức cận dưới. Tuy nhiên, “lấy 6 triệu giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp phép trong năm 2013 nhân với 17% trường hợp phải hối lộ 
với mức 123.000 đồng sẽ là 6,5 triệu USD. Như vậy là không hề nhỏ”, ông Jairo Acuna Alfaro làm một 
phép tính sơ bộ. Hơn nữa, so với mức sống trung bình của một gia đình Việt Nam còn ở mức thấp 
như hiện nay, việc chi phí lót tay thêm sẽ là gánh nặng không nhỏ, chuyên gia của UNDP cảnh báo. 

Người dân “tiếp tay” cho dịch vụ đi xuống 

Nhìn từ góc độ tích cực, người dân đánh giá năm 2012 có một chút cải thiện so với năm 2011 trong 
lĩnh vực quản trị và dịch vụ công. Đa số người được hỏi đều cho biết, không phải đi qua nhiều cửa 

 

 

 
Ảnh minh họa 



mới làm xong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (78,03%), thủ tục giấy phép xây dựng 
(87,58%), dịch vụ hành chính cấp xã/phường (94,57%). 

Cũng ở trong mảng cung ứng thủ tục hành chính công và dịch vụ công, khảo sát cho thấy mức độ hài 
lòng của người dân sụt giảm đáng kể do công chức “không thạo việc” hoặc thái độ phục vụ của cán 
bộ y tế, trình độ giáo viên kém chất lượng. Điều này cho thấy, yếu tố nhân lực góp phần rất lớn tới 
chất lượng các dịch vụ này. 

Tuy nhiên, ở góc độ này, kết quả của PAPI 2012 đã cho thấy, một thực trạng đáng buồn. Đó là người 
dân, những người trực tiếp thụ hưởng các dịch vụ này, lại đang vô tình đẩy chất lượng cung ứng dịch 
vụ xuống thấp bởi các quan điểm xin việc trong các khu vực công chủ yếu dựa vào các mối quan hệ 
thay vì năng lực thực sự. 

Theo đó, đa số ý kiến khảo sát cho rằng quan hệ thân quen với người có chức quyền là yếu tố quan 
trọng hơn cả cho họ có việc làm và nhấn mạnh năng lực không thực sự quan trọng. Chỉ 1/4 số người 
được hỏi cho rằng, mối quan hệ không phải yếu tố cần thiết. Đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng 
chất lượng phục vụ người dân ở cấp địa phương. 

Đôi khi họ chủ động đưa ra tiền để giải quyết công việc của mình. 1/4 người dân nói họ đã từng thấy 
có tình trạng vòi tiền hối lộ và họ không tố cáo những trường hợp này. Họ chỉ tố giác khi số tiền lớn, 
còn khi chỉ vài trăm nghìn thì họ bỏ qua. 

“Có thể thấy mức độ chịu đựng của người dân đang tăng dần lên, họ chủ động thực hiện hành vi đưa 
hối lộ với hy vọng được phục vụ tốt hơn. Ước lượng về tình trạng tham nhũng của chúng tôi chỉ là 
một phần nhỏ. Còn một phần lớn của hoạt động này người ta không báo cáo do nhiều lý do khác 
nhau”, ông Jairo Acuna Alfaro - Cố vấn chính sách của UNDP đánh giá. 

Ngọc Khanh 

http://thoibaonganhang.vn/index.php/tin-tuc/8-diem-so-tang--niem-tin-sut-giam-8668.html 

 
Sức chịu của dân tăng theo tham nhũng 
Đất Việt Online, 15/05/2013 

(ĐVO)-Kết quả khảo sát gần 14.000 người dân ở 63 tỉnh, thành về chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2012 cho thấy tình trạng hối lộ vẫn phổ biến và gia tăng trong khu 
vực công. Khảo sát này do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng cùng với MTTQ 
và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) thực hiện được công bố vào sáng 14/5. 

 Tham nhũng vặt ở Việt Nam giảm, tham nhũng lớn 
tăng 

 Quan chức chống tham nhũng nhảy lầu tự tử 
 Chống tham nhũng - quyết rà soát không bỏ sót địa 

bàn 

 

Kết quả khảo sát cho thấy trung bình một học kỳ, người dân phải chi từ gần 100.000-600.000 đồng là 

chi phí không chính thức để con họ được sự ưu ái hơn của giáo viên tiểu học công lập, 37.000-
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146.000 đồng cho mỗi lần sử dụng dịch vụ y tế bệnh viện tuyến huyện và 123.000-818.000 đồng cho 

một lần dùng dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Về sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, hơn một nửa số người đóng góp cho các dự án cộng đồng 
đã phải chịu sức ép nhất định chứ không hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện. Số người cho rằng phải 
hối lộ để xin việc vào cơ quan nhà nước trong PAPI lần này cao hơn lần trước: 44% so với 29%. Một 
nửa số người được hỏi cho rằng quan hệ thân quen với người có chức có quyền là quan trọng, thậm 
chí có năng lực không quan trọng bằng có quan hệ. 

Các địa phương có mức độ hiệu quả quản trị và hành chính công cao nhất là Quảng Bình, Thái Bình, 
Bình Định, Đà Nẵng, Hà Nam và thấp nhất là Khánh Hòa, Kiên Giang, Bạc Liêu, Lai Châu và Đắk Lắk. 
TP.HCM và Hà Nội ở đoạn giữa của bảng xếp hạng. 

 

  

 

Theo kết quả khảo sát, năm 2012 có 44% ý kiến cho rằng 

phải lót tay khi xin việc vào cơ quan nhà nước (năm 2011 là 

29%); 42% cho rằng phải lót tay khi đi khám, chữa bệnh ở 

BV tuyến huyện (năm 2011 là 31%); 32% cho rằng phải lót 



tay khi làm thủ tục xin cấp giấy tờ nhà đất (năm 2011 là 

21%); 25% cho rằng phải lót tay để giáo viên quan tâm đến 

con em mình ở cấp tiểu học (năm 2011 là 17%). 

Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, việc tham nhũng vặt có thể làm cho người dân khó chịu nhưng 
so sánh với chi phí bỏ ra để tố cáo vừa không đáng lại mất thời gian, công sức và có thể bị trù úm, 
gây khó dễ. Chính vì vậy người dân sẵn sàng chi trả các khoản bôi trơn để được việc. 

Thêm vào đó là thực tế có nhiều vụ tham nhũng chưa được phản ảnh đầy đủ, cái giá của việc tố cáo 
quá lớn khiến cho người dân ngại tố cáo. 

“Điều này cho thấy tâm lý của người dân hoặc sợ bị trả thù hoặc không tin vào hiệu quả của pháp 
luật phòng, chống tham nhũng. Một mặt cũng cho thấy sức chịu đựng của người dân đối với tham 
nhũng vặt gia tăng” - GS-TS Đặng ngọc Dinh bình luận. 
 
Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ QH tổ chức, Tổ chức Minh bạch quốc tế cũng 
đánh giá Việt Nam thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng. 

Trong những năm gần đây, Việt Nam thường được 2,6 - 2,7 điểm trong thang điểm 10 về chỉ số cảm 
nhận tham nhũng (dưới 3 điểm được coi là tham nhũng nghiêm trọng). Năm 2011, tuy có những tiến 
bộ nhất định: được 2,9 điểm, xếp thứ 112/182 nước và vùng lãnh thổ, nhưng Việt Nam  vẫn thuộc 
những nước có điểm số thấp và vẫn đứng ở cuối bảng xếp hạng. 

Đánh giá của tổ chức này cũng chỉ ra rằng: ở châu Á, tình hình tham nhũng của Việt Nam  nghiêm 
trọng hơn so với Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brunei, Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan, 
Indonesia... 

Ông Lê Văn Lân, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng cũng đánh giá, 
tình hình tham nhũng tại Việt Nam  là nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi, phức tạp. 

Trước đây, tham nhũng chủ yếu chỉ xảy ra trong lĩnh vực kinh tế, nhưng nay đã lan sang các lĩnh vực 
vốn được coi trọng về đạo lý, như giáo dục, y tế, thực hiện chính sách xã hội, nhân đạo, từ thiện, 
phòng chống dịch bệnh... 

Trước đó, Thanh Tra Chính phủ đã công bố kết quả điều tra - khảo sát về tham nhũng ở các ngành 
nghề, theo đó ngành cảnh sát giao thông (CSGT) có mức độ tham nhũng phổ biến nhất. 

Mai Nguyên (tổng hợp) 

http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/201305/Suc-chiu-cua-dan-tang-theo-tham-nhung-

2347098/index.html  

Phiếm: Ai xơi ai? 
Saigon Tiếp thị, 16/05/2013  

SGTT.VN - Nhờ cái tin Liên hiệp quốc khuyến khích các nước nghèo ăn côn trùng mà cuộc nhậu tại 
gia của ba Tèo với các chiến hữu trưa nay rôm rả khác thường. 

http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/201305/Suc-chiu-cua-dan-tang-theo-tham-nhung-2347098/index.html
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- Các lãnh đạo thú nhận kinh tế bi đát, gay go lắm rồi, nên dân nhậu chúng ta phải nhiệt liệt ủng hộ 
lời kêu gọi của Liên hiệp quốc: đừng lai rai với chân gà, cút lộn nữa mà hãy tìm sâu bọ để chén! 

- Tưởng gì, thế thì tao đi trước Liên hiệp quốc từ khuya rồi: cào cào, châu chấu, dế cơm, ve sầu… 
hình như thứ gì sáu chân tao cũng từng ăn! 

- Xạo! Vì chắc chắn mày chưa ăn nhền nhện! 

- Ờ… con đó thì chưa. Hay thế này, tụi mình thi nhau kể xem đứa nào ăn được nhiều sâu bọ nhất thì 
lên danh sách gửi cho Liên hiệp quốc lãnh giấy khen? 
- Hay quá, dô đi rồi tiến hành bình bầu! Dô! 

Khi ba Tèo sắp giành được số phiếu cao nhất thì vừa lúc Tèo đi học về, xía vào nhận xét: 

- Sao mà ngược đời thế này! Sâu nó sắp xơi tái hết mấy chú mấy bác thì có! 

Ba Tèo đập ly quát: 

- Thằng này láo! Phát biểu linh tinh! 

Tèo cãi: 

- Con nói theo ba mà? 

- Tao nói thế bao giờ? 

Tèo tức tưởi: 

- Hu hu… Ba nhớ đi… Sáng nay ba vừa đọc báo xong là ngửa mặt than… 

- Có bao giờ đọc báo xong mà tao không than đâu! Thế sáng nay tao than gì? 

- Ba than sau khi đọc xong cái tin về chỉ số Papi là: “Trời ơi, sâu nhiều thế này thì ăn hết của dân còn 
gì!” 

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN 

http://sgtt.vn/Goc-nhin/Phiem-va-biem/177704/Ai-xoi-ai.html 
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Quảng Bình xếp thứ nhất về "Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính 
công" 
Công An Nhân Dân, 15/05/2013 

 
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng 
cán bộ và nghiên cứu khoa học (Ủy ban 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) vừa công bố Chỉ 
số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2012 và Quảng Bình được xếp thứ 
nhất trong số 63 tỉnh, thành về hiệu quả quản trị và hành chính công, với mức điểm tổng hợp PAPI 
đạt 40,6 điểm. 

Theo đó, Quảng Bình là địa phương được đánh giá cao ở hầu hết các lĩnh vực liên quan đến cuộc 
sống người dân như: sự tham gia người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong giải quyết công 
việc; trách nhiệm giải trình với người dân và thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công. 

Được biết, PAPI đang là công cụ đo lường chất lượng dịch vụ công lớn nhất từ trước đến nay ở Việt 

Nam  

http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2013/5/198955.cand 

Khảo sát hành chính công: “Lót tay” mới mong có việc 
VnEconomy, 14/05/2013 

 
PAPI 2012 phản ánh tình trạng hối lộ vẫn phổ biến và có xu hướng gia tăng trong khu vực hành chính 
công. 
LÊ THÚY 
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Kết quả cuộc khảo sát Chỉ số Quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2012, được công bố 

ngày 14/5/2013. 
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Tình trạng hối lộ vẫn phổ biến, thậm chí còn có phần gia tăng trong khu vực hành chính công, theo 
kết quả cuộc khảo sát Chỉ số Quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2012, được công bố ngày 
14/5. 
 
Thu thập ý kiến của gần 14.000 người dân, được chọn ngẫu nhiên tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc, 
PAPI khảo sát theo 6 trục nội dung chính là mức độ 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 lĩnh vực công, thủ tục 
hành chính công và cung ứng dịch vụ công. 
 
Cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (Cecodes) phối hợp với Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ của Liên hiệp quốc. Cũng theo kết quả khảo sát, Hà 
Nội thuộc nhóm dẫn đầu về công khai - minh bạch, nhưng lại thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất về 
mức độ kiểm soát tham nhũng. Tỉnh Sóc Trăng thuộc nhóm kém minh bạch nhất, nhưng lại ở thuộc 
nhóm đạt điểm cao nhất về mức độ kiểm soát tham nhũng. 
 
“Quyền được biết” 
 
PAPI vận dụng khái niệm “công khai - minh bạch” hay “quyền được biết” của người dân theo tinh 
thần của Pháp lệnh Dân chủ cơ sở. Đó là công khai - minh bạch về danh sách hộ nghèo, công khai 
minh bạch về thu chi ngân sách cấp xã/phường và công khai - minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất và giá đền bù đất bị thu hồi. 
 
Tại trục nội dung này, Hà Nội, Cao Bằng thuộc nhóm các tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất, Tp.HCM 
ở trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao, Sóc Trăng thuộc nhóm các tỉnh/thành phố đạt điểm 
thấp nhất. 
 
Trong khi đó, tại trục nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công ở cấp tỉnh, Hà Nội, Cao 
Bằng thuộc nhóm thấp điểm nhất trong khi Tp.HCM và Sóc Trăng thuộc nhóm đạt điểm cao nhất. 

Có tới 39,07% số người được hỏi cho biết có hiện tượng phải lót tay mới có việc làm trong cơ 
quan Nhà nước.  

Ở trục nội dung này, PAPI tìm hiểu trải nghiệm và cảm nhận của người dân về bốn nội dung thành 
phần thuộc các loại hành vi tham nhũng nhỏ. Đó là tham nhũng trong cán bộ chính quyền, tham 
nhũng trong cung ứng dịch vụ công, tình trạng lợi dụng quen than trong tuyển dụng nhân lực vào 
khu vực Nhà nước và mức độ quyết tâm phòng chống tham nhũng. 
 
Trả lời VnEconomy về sự khác biệt này, TS. Đặng Hoàng Giang, thành viên nhóm nghiên cứu PAPI cho 
biết 6 trục nội dung đo lường 6 khả năng khác nhau. “Có thể Hà Nội làm tốt về việc công bố thông 
tin, nhưng người dân vẫn phải mất tiền lót tay khi cần các dịch vụ công”, ông Giang nói. 
 
So sánh với cuộc khảo sát năm trước, PAPI nhận định gần như không có sự thay đổi nào về tỷ lệ 
nhận định nhiều người phải đưa tiền “lót tay” khi xin việc vào khu vực Nhà nước. Có tới 39,07% số 
người được hỏi cho biết có hiện tượng phải lót tay mới có việc làm trong cơ quan Nhà nước.  
 
Ngoài ra, mối quan hệ với cá nhân người có chức, có quyền trong hệ thống nhà  nước được xem là 
yếu tố quyết định thành bại khi xin việc vào một trong năm vị trí được khảo sát. 5 vị trí này là công 
chức địa chính, công chức tư pháp, công an xã/phường, giáo viên tiểu học trường công lập và nhân 
viên văn phòng UBND xã/phường. 
 
Hối lộ gia tăng 



 
PAPI 2012 phản ánh tình trạng hối lộ vẫn phổ biến và có xu hướng gia tăng trong khu vực hành chính 
công. Một số lượng lớn các vụ tham nhũng cũng chưa được phản ánh đầy đủ, do cái giá phải trả của 
việc tố giác quá lớn, hoặc do người dân chưa tin tưởng vào hệ thống pháp luật phòng chống tham 
nhũng hiện hành. 
 
Điều này cho thấy trong nhiều trường hợp, người dân chấp nhận rằng đưa hối lộ là cần thiết để lách 
những thủ tục hành chính rườm rà. 
 
Kết quả khảo sát lần này chỉ rõ tình trạng phải hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực Nhà nước. 
Theo đó, số người được hỏi đồng tình với nhận định này tăng lên 50% so với tỉ lệ năm 2011. 

Việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, và có điểm số  
thấp nhất trong bốn loại thủ tục hành chính được đo lường. 
 
Số người đồng tình với việc phải hối lộ mới được chăm sóc y tế và xin được giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cũng tăng với tỉ lệ tương đương, từ 31% lên 42% đối với chăm sóc y tế, và từ 21% lên 
32% đối với chứng nhận quyền sử dụng đất. 
 
Trong lĩnh vực quản lý đất đai, tương tự như kết quả khảo sát của hai năm trước, PAPI 2012 cho thấy 
cứ 10 người thì có đến 8 người không biết đến kế hoạch sử dụng đất ở địa bàn xã/phường/thị trấn 
của mình. Việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, và có điểm 
số  thấp nhất trong bốn loại thủ tục hành chính được đo lường. 
 
Theo bà Pratibha Mehta, điều phối viên thường trú của Liên hiệp quốc tại Việt Nam, người dân có 
điều kiện kinh tế tốt hơn và có trình độ học vấn cao hơn thường đòi hỏi Nhà nước cung cấp dịch vụ 
hành chính hiệu quả hơn và chất lượng hơn, ít quan liêu hơn và đặc biệt không còn tham nhũng.  
 
Trong quá trình chuyển đổi hướng tới một xã hội thịnh vượng, dân chủ với nền kinh tế thị trường 
vững mạnh, hệ thống hành chính Nhà nước của Việt Nam giữ vai trò then chốt trong công cuộc xóa 
đói giảm nghèo. Chỉ tăng trưởng kinh tế thì không thể đạt được mục tiêu của công cuộc này. 
http://vneconomy.vn/2013051404407654P0C9920/khao-sat-hanh-chinh-cong-lot-tay-moi-mong-co-

viec.htm 

 
 
Lót tay chạy' vào cơ quan nhà nước 
VietNamNet, 14/05/2013 

 - Hiện tượng phải đưa tiền "lót tay" để xin được việc làm trong cơ quan nhà nước dường 

như phổ biến trên phạm vi toàn quốc - theo kết quả khảo sát PAPI 2012. 

Đến hẹn lại lên, kết quả khảo sát thường niên PAPI 2012 (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp tỉnh ở Việt Nam) do Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng phối hợp với 

MTTQ Việt Nam thực hiện, với sự hỗ trợ của LHQ được công bố sáng nay 14/5 tại Hà Nội. Gần 

14.000 người đã được phỏng vấn trong khảo sát của PAPI 2012. 

Không phải lần đầu tiên PAPI - công cụ đo lường chất lượng dịch vụ công lớn nhất từ trước đến nay 

ở Việt Nam - đưa ra khẳng định về thực trạng "lót tay" liên quan đến việc làm trong khu vực nhà 

http://vneconomy.vn/2013051404407654P0C9920/khao-sat-hanh-chinh-cong-lot-tay-moi-mong-co-viec.htm
http://vneconomy.vn/2013051404407654P0C9920/khao-sat-hanh-chinh-cong-lot-tay-moi-mong-co-viec.htm


nước. Đây là một trong những nội dung thành phần liên quan trục nội dung "Kiểm soát tham nhũng" 

- một chỉ số để đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. 

Quan hệ cá nhân quan trọng 

Theo nhóm thực hiện, tính phổ biến và tính hệ thống của tình trạng "vị thân" trong khu vực nhà 

nước, thậm chí ở cả vị trí thấp nhất trong hệ thống chính quyền đã được khẳng định dựa trên kết 

quả khảo sát PAPI trong 3 năm qua. 

 

39,07% số người được hỏi cho biết có hiện tượng phải "lót tay" mới có việc làm trong cơ quan nhà 
nước. Ảnh minh họa: Bình Minh 

 
 

Có tới 39,07% số người được hỏi cho biết có hiện tượng phải "lót tay" mới có việc làm trong cơ quan 

nhà nước. 

Ngoài ra, mối quan hệ cá nhân với người có chức, có quyền trong hệ thống nhà nước được xem là 

yếu tố quyết định thành bại trong khi xin việc vào một trong 5 vị trí được khảo sát bao gồm: công 

chức địa chính, công chức tư pháp, công an xã/phường, giáo viên tiểu học công lập và nhân viên văn 

phòng UBND xã/phường. 

Trung bình trên cả nước chỉ có 39,07% số người trả lời cho biết không có hiện tượng "lót tay chạy 

việc". Ở cấp tỉnh, Tiền Giang là địa phương có số người cho biết không có hiện tượng trên nhiều 

nhất. Ở Điện Biên, tỉ lệ này là thấp nhất. 

Mối quan hệ cá nhân với người có chức quyền đóng vai trò quan trọng đối với những ai theo đuổi 

nghiệp công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước, đặc biệt là trong 5 vị trí việc làm được khảo sát 

trong nghiên cứu của PAPI. 

Nghiên cứu cũng cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các tỉnh, thành phố về tính phổ biến của hiện 

tượng "vị thân" trong tuyển dụng nhân lực vào cơ quan nhà nước. 

Các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Bình Định được người dân đánh giá tốt hơn so với các địa 

phương khác. 



Trong số 5 vị trí "xin vào làm việc" được đo lường, Vĩnh Phúc đạt 2,23 điểm/5 điểm, có nghĩa là theo 

đánh giá của người dân Vĩnh Phúc, việc thân quen là không quan trọng ở khoảng 2 trong số 5 vị trí, 

cao hơn so với điểm trung bình toàn quốc là 1,2 điểm. 

Khánh Hòa chỉ đạt 0,4 điểm/5 điểm, tức là mối quan hệ cá nhân với người có chức quyền khi xin việc 

ở khu vực nhà nước là quan trọng ở cả 5 vị trí. 

Tăng điểm về quyết tâm chống tham nhũng 

Liên quan "Kiểm soát tham nhũng", PAPI cũng xét trên các nội dung khác bao gồm tham nhũng trong 

cung ứng dịch vụ công, mức độ tâm huyết phòng, chống tham nhũng của chính quyền tỉnh/thành 

phố, tham nhũng trong cán bộ chính quyền. 

 

Lễ công bố kết quả PAPI 2012 sáng 14/5. 

Tổng thể, Tiền Giang là tỉnh đạt điểm cao nhất với số điểm 6,95. Điện Biên đạt thấp nhất với 4,25 

điểm. Về phạm vi toàn quốc, các địa phương có dấu hiệu cải thiện ở trục nội dung "kiểm soát tham 

nhũng", với mức độ cải thiện đạt giá trị +2,59% khi so sánh điểm trung bình toàn quốc của năm 2012 

với năm 2011. 

Đáng chú ý, nội dung thành phần "quyết tâm chống tham nhũng" tăng điểm. Theo PAPI, sự gia tăng 

về điểm ở nội dung thành phần này có thể được giải thích từ thực tế là trong năm 2012, Trung ương 

Đảng đã ban hành và thực hiện nghị quyết về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, trong đó 

yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm "nguyên tắc tự phê bình và phê bình" nâng cao hiệu 

quả công tác phòng, chống tham nhũng. 

Bên cạnh đó, thông tin về sửa đổi, bổ sung luật Phòng, chống tham nhũng và quyết định thành lập lại 

Ban Nội chính cũng có thể tác động đến đánh giá của người dân. 

 

Bạn suy nghĩ gì về thực trạng "lót tay chạy" vào khu vực nhà nước mà PAPI 2012 đề cập? Xin gửi ý 
kiến về banchinhtri@vietnamnet.vn 

Linh Thư 

http://m.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/121136/-lot-tay-chay--vao-co-quan-nha-nuoc.html 

 

Hối lộ vẫn phổ biến ở khu vực công 
Tổ Quốc, 14/5/2013 

 
Chỉ số hiệu  uả  uản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam   A    năm 2012 đã được 
công bố. 

Kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 2012 cho thấy, tình trạng hối lộ vẫn phổ biến 
trong khu vực công và có xu hướng gia tăng. 

http://m.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/121136/-lot-tay-chay--vao-co-quan-nha-nuoc.html


44% người dân cho rằng, phải hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước, tăng 15% so với 
năm 2011; 42% người dân cho rằng phải hối lộ mới được chăm sóc y tế, tăng 11% so với năm 
2011... 

Theo báo cáo này, đất đai vẫn là lĩnh vực bị người dân đánh giá là gây nhiều khó khăn khi thiếu tính 
công khai, minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và giá đền bù đất chưa hợp lý; 
việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề… 

Cũng theo công bố này, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nam Định, Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc nhóm 
tỉnh, TP có chỉ số tổng hợp hiệu quả quản trị và hành chính công cao nhất cả nước.  

TP HCM, Hà Nội ở vị trí lần lượt là 9 và 18/63 tỉnh, TP được khảo sát. 

Hoạt động này do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng phối hợp với Trung tâm bồi 
dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên 
hợp Quốc phối hợp tổ chức./. 

 ong Đào 

http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/1/thoi-su/116445/hoi-lo-van-pho-bien-o-khu-vuc-

cong.aspx 

 

Nạn hối lộ trong khu vực công có xu hướng tăng 
Lao Động Online, 14/05/2013 15:33 

Trang chủ| Xã hội 

Một cuộc khảo sát “chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)” vừa 
được Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng 
cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp 
Quốc phối hợp tổ chức. 

Kết quả công bố cho thấy, các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Nam Định, Bà Rịa-Vũng Tàu 

thuộc nhóm tỉnh, thành phố có chỉ số PAPI cao nhất cả nước. Trong khi đó, Hà Nội chỉ đứng thứ 

18/63 tỉnh, TP được khảo sát; TP.Hồ Chí Minh đứng vị trí thứ chín.  

 

 

Đà Nẵng là địa phương có chỉ số PAPI cao nhất cả nước. (Ảnh minh họa) 

http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/1/thoi-su/116445/hoi-lo-van-pho-bien-o-khu-vuc-cong.aspx
http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/1/thoi-su/116445/hoi-lo-van-pho-bien-o-khu-vuc-cong.aspx
http://laodong.com.vn/
http://laodong.com.vn/Xa-hoi/59.bld


 

Khảo sát này được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu khoa học, thu thập ý kiến của gần 14.000 

người được chọn ngẫu nhiên tại 63 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá về hiệu quả công tác quản trị, 

hành chính công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương- dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của người 

dân khi tiếp xúc với các cấp chính quyền và trong sử dụng dịch vụ công như: Y tế, giáo dục, giấy tờ, 

nhà đất…  

 

Kết quả chỉ số PAPI - 2012 cho thấy, tình trạng hối lộ vẫn phổ biến trong khu vực công và có xu 

hướng gia tăng.  

 

Có đến 44% người dân cho rằng, phải hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước- tăng 

15% so với năm 2011; 42% người dân cho rằng phải hối lộ mới được chăm sóc y tế- tăng 11% so với 

năm 2011... Đặc biệt, đất đai vẫn là lĩnh vực bị người dân đánh giá là gây nhiều khó khăn khi thiếu 

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

hợp lý; việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề và có điểm số 

thấp nhất trong 4 loại thủ tục hành chính được đo lường.  

http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Nan-hoi-lo-trong-khu-vuc-cong-co-xu-huong-tang/115788.bld  
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Ít cải thiện trong quản trị công 
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Hối lộ có xu hướng tăng 
Nông nghiệp Việt Nam, 15/05/ 2013, tr. 6 
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