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Khảo sát tạo cơ hội cho người dân chia sẻ quan tâm về quản trị và hành chính công 
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2013 –  Kết quả của một khảo sát quản trị được công bố hôm nay 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. 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. Khảo sát do Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng 
phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam thực hiện, với sự hỗ trợ của LHQ. PAPI là công cụ đo lường chất lượng 
dịch vụ công lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. 

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 (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 quyền 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”.  

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 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 học phải chi thêm tới 818.000 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. 

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. 

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 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. 

Ông Nguyễn Quang Du, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận tổ quốc 
Việt Nam, phát biểu tại buổi công bố PAPI 2012: “Chúng tôi nhận thấy nghiên cứu PAPI là một việc làm rất 
bổ ích, như Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ trong Thông báo kết luận ngày 28 tháng 2 năm 
2013”. Theo Thông báo này: “Dự án không chỉ phục vụ 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 mà còn phục 
vụ cho hoạt động, công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.”  

Đây là năm thứ hai liên tiếp, người dân cung cấp những thông tin khách quan về đánh giá của họ đối với 
hiệu quả quản trị và hành chính công 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 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 phố trên toàn quốc”. 

Khảo sát PAPI 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 tới người dân, bao gồm đất đai, y tế và giáo 
dục.  

Khảo sát PAPI nghiên cứu sáu trục nội dung của hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, bao gồm (i) 
tham gia của người dân ở cấp cơ sở; (ii) công khai, minh bạch; (iii) trách nhiệm giải trình với người dân; (iv) 
kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; (v) thủ tục hành chính công; và (vi) cung ứng dịch vụ công. 

 

------ 

Thông tin thêm: Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là kết quả của 
công trình nghiên cứu chung giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp từ trung ương đến địa phương, 
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của Ban Dân nguyện thuộc Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2012. 

Xin truy cập www.papi.vn để xem Báo cáo PAPI 2012, thông tin cơ bản về chỉ số của 63 tỉnh, thành phố và 
toàn bộ dữ liệu.   

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:  

Nguyễn Việt Lan 
Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP)  
25-29 Phan Bội Châu, 
Hà Nội, Việt Nam  
Tel: (84 4) 8224383 (máy lẻ 121) 
Email: nguyen.viet.lan@undp.org 
www.undp.org.vn  

Đặng Hoàng Giang 
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển  
và Hỗ trợ Cộng đồng (Cecodes) 
Số nhà 16, ngõ 34/23, Phố Nguyên Hồng, 
Quận Đống Đa,  Hà Nội, Việt Nam 
Tel: (84 4) 3573 8496 
Fax: (84 4) 3573 8497 
www.cecodes.org  
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