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Bối cảnh chung 

• Hướng tới giai đoạn phát triển mới 

▫ Hàm ý chính sách trong quản trị quốc gia khi Việt Nam trở thành quốc gia đạt mức thu 
nhập bậc trung và quá trình hướng tới các mục tiêu phát triển con người cao hơn 

 

• Ý nghĩa của quản trị tốt trong giai đoạn phát triển mới 

• Xây dựng thể chế, quy trình và phát triển nguồn nhân lực hoạch định chính sách đủ 
sức đáp ứng nhu cầu của người dân, trong đó có các nhóm dân cư nghèo. 

• Cải cách hành chính ở Việt Nam đã đem lại kết quả, song vẫn còn nhiều khía cạnh và 
lĩnh vực của nền hành chính cần tiếp tục được đổi mới và củng cố. CCHC là một 
chương trình lớn của nhà nước và là một trong những lĩnh vực được các nhà tài trợ 
quan tâm hỗ trợ. 

 

• Theo dõi tiến trình CCHC là chìa khóa để vượt qua thách thức, hướng tới 
thay đổi 

• Từng bước hình thành một nền hành chính mang tính đại diện, đáp ứng được nhu 
cần của người dân, là cầu nối cấp thiết giữa nhà nước và xã hội. 

 

• Tăng cường theo dõi và giám sát hiệu quả hoạt động  

• Vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các tổ chức quần 
chúng, người sử dụng dịch vụ công 
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Mục đích 

 Đẩy mạnh tiếng nói của người dân và “lấy dân làm gốc”: Chính quyền 
nhận biết mức độ hài lòng và chưa hài lòng của người dân 

 

 Cung cấp cho các cấp chính quyền một công cụ theo dõi tính hiệu 
quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

 

 

 Tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương 
(trong quá trình học hỏi, chia sẻ những điểm mạnh và thực tiễn tốt giữa 
những địa phương có đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội tương đồng). 
Từ đó, khuyến khích đổi mới. 

 

 Thúc đẩy việc lập chính sách dựa trên thực chứng: Dữ liệu thu thập 
được làm căn cứ cơ sở thực chứng cho các nhà hoạch định chính sách 
và tạo động lực cho mối quan hệ tương tác giữa nhà nước và xã hội, 
đồng thời tăng cường hiệu quả huy động nhân dân. 

 

 Cung cấp công khai dữ liệu sẵn có – là ‘mỏ vàng’ cho các nhà hoạch 
định chính sách. 
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Chỉ số PAPI là gì?  

• Công cụ theo dõi, đánh giá chính sách của Việt Nam trong giai đoạn 

chuyển đổi để trở thành quốc gia có mức thu nhập bậc trung 

• Khảo sát xã hội học lớn nhất trên quy mô toàn quốc về quản trị và 

hành chính công ở Việt Nam 

• Lần thứ hai thực hiện trên phạm vi toàn quốc, PAPI theo dõi và giám 

sát quá trình thay đổi về hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền 

qua các năm  

• Là tiếng nói của người dân Việt Nam xuất phát từ trải nghiệm khi 

tương tác với các cấp chính quyền và sử dụng dịch vụ công 

– Từ năm 2010 đến nay: hơn 32.500 người dân đã được phỏng vấn trực tiếp 

– Riêng năm 2012: 13.747 người dân được phỏng vấn trực tiếp 

• Đưa dữ liệu thực chứng đến với các nhà hoạch định chính sách; đồng 

thời bổ trợ kết quả tự đánh giá của các bộ, cơ quan, ban, ngành  và 

các khảo sát khác.  



PAPI đo lường gì? 

• 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 sáu nội 

dung chính (hay còn gọi là ‘trục nội dung’) 

Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

1. Tham gia của 
người dân ở cấp 

cơ sở 

1.1: Tri thức công 
dân 
 
1.2: Cơ hội tham 
gia 
 
1.3: Chất lượng 
bầu cử 
 
1.4: Đóng góp tự 
nguyện 

2. Công khai, 
minh bạch 

2.1: Danh sách 
hộ nghèo 
 
2.2: Thu chi ngân 
sách cấp xã 
 
2.3: Quy 
hoạch/kế hoạch 
sử dụng 
đất/khung giá đất 

3. Trách nhiệm 
giải trình với 
người dân 

3.1: Hiệu quả tiếp 
xúc chính quyền 
địa phương 
 
3.2: Ban Thanh 
tra nhân dân 
 
3.3: Ban giám sát 
đầu tư cộng đồng 

4. Kiểm soát 
tham nhũng 

4.1: Kiểm soát 
tham nhũng trong 
chính quyền 
 
4.2: Kiểm soát 
tham nhũng trong 
cung ứng dịch vụ 
công 
 
4.3: Công bằng 
trong tuyển dụng 
 
4.4: Quyết tâm 
chống tham 
nhũng 

5. Thủ tục hành 
chính công 

5.1: Dịch vụ 
chứng thực/xác 
nhận 
 
5.2: Giấy phép 
xây dựng 
 
5.3: Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng đất 
 
5.4: Thủ tục hành 
chính cấp 
xã/phường 

6. Cung ứng 
dịch vụ công 

6.1: Y tế công lập 
 
6.2: Giáp dục tiểu 
học công lập 
 
6.3: Cơ sở hạ 
tầng căn bản 
 
6.4: An ninh-trật 
tự 

• PAPI là nhiệt kế chẩn đoán mức độ hiệu quả và năng lực điều hành của 

chính quyền địa phương 



I.  
Hoạch định chính sách 

- Chính sách do các cơ quan nhà nước, cơ 
quan chính phủ ban hành: Đảng, Chính phủ 

(Thủ tướng và các bộ ngành), Quốc hội,  Mặt 
trân Tổ quốc, Các tổ chức đoàn thể 

II. 
Thực thi chính sách 

- Yếu tố đầu vào cho việc thực thi chính 
sách của các cơ quan chức năng  nhà 

nước/chính phủ (bao gồm tổ chức, nhân lực, 
ngân sách, các nguồn lực khác) 

III. 
Giám sát việc thực thi 

chính sách 

- Kết quả đầu ra mà các nhóm xã hội và 
đối tượng hưởng thụ nhận được (bao 

gồm doanh nghiệp và người dân) 

PAPI đo lường gì? 

Đầu vào 
Đầu tư của nhà nước vào xây 

dựng chính sách, tổ chức thể chế; 
nguồn lực tài chính và nhân lực 

Quy trình, thủ tục 
Quy trình, thủ tục và triển khai 

thực hiện của các cơ quan hành 
pháp các cấp 

Đầu ra 
“Sản phẩm” và dịch vụ do các cơ 
quan nhà nước, hành chính cung 

ứng tới cá nhân và tổ chức 



Thay đổi tư duy 

• Đo lường quản trị và hành chính 

công thông qua việc “tự đánh giá” 

thường mang nặng tính chủ quan và 

tập trung quá nhiều vào các yếu tố 

“đầu vào” 

 

• Báo cáo tự đánh giá dẫn tới hiểu một 

chiều về hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh 

 

 Để tránh võ đoán và chủ quan, cần 

coi trọng trải nghiệm thực tế của người 

dân, cần sử dụng kết quả đánh giá độc 

lập, đánh giá đối tượng thụ hưởng để 

bổ sung cho kết quả tự đánh giá.  

 

 PAPI: “Lật ngược đồng xu” và 

nghiên cứu trải nghiệm và tương tác 

của người dân từ góc nhìn “đầu ra” 

nhằm bổ sung cho các công cụ “tự 

đánh giá”. 
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Bản đồ hành chính Việt Nam 

(63 tỉnh/thành phố) 



4 cấp độ hiệu quả của 63 tỉnh/thành phố  

ở 6 lĩnh vực nội dung 



 “Thước đo năng lực phục vụ dân” [“Measure of capacity to serve citizens”] 20/05/2012. Pháp Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh; “Năng lực lãnh đạo” = “Competence of Leaders” 

Ý nghĩa của PAPI từ góc nhìn của người dân 



Một số tác động ban đầu của PAPI (i) 

Cấp tỉnh 

• Cung cấp nguồn dẫn chứng cho các tỉnh/thành phố phân tích và đề ra các giải 

pháp cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công (Bình Định, Quảng Ngãi, Hà 

Tĩnh, Kon Tum, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Thái Nguyên, 

Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Cà Mau, Bình Thuận, An Giang, Hà Nam…): 

– Đề án cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Kon Tum (Quyết định số 

703/QĐ-UBND ngày 3 tháng 8 năm 2012);  

– Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/11/2012 của tỉnh Quảng Ngãi;  

– Công văn số 2211/UBND-TH ngày 03/05/2012 của tỉnh Đắk Lắk;  

– Thái Nguyên và Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 15/12/2012 (trong đó nêu 

nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nhằm đẩy mạnh 

thực hiện cải cách hành chính; công khai, minh bạch và đơn giản hoá các thủ tục hành 

chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước) 

– Chỉ thị 13/CT-UBND của tỉnh Đồng Tháp 

– Chỉ thị 13/CT-UBND của tỉnh Bình Định 

– Chỉ thị số 06/CT-UBND của tỉnh Cà Mau 

– Hoạt động hội thảo chia sẻ kết quả về cách thức cải thiện chỉ số PAPI ở nhiều 

tỉnh/thành phố (Bình Định, Hà Tĩnh, Kon Tum, Đà Nẵng, Đắk Nông, Thái Nguyên, …)  

– Hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về chỉ số PAPI (Tp. HCM, Đà Nẵng, Hà Nam, Ninh 

Bình, Cao Bằng, Điện Biên, Phú Yên, Quảng Nam…)   
 

Xem thêm tại: http://www.papi.vn/vi/hồ-sơ-tỉnh 
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Một số tác động ban đầu của PAPI (ii) 

Cấp quốc gia 

• Dữ liệu PAPI 2011 được sử dụng trong báo cáo “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, 

doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức” của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng 

Thế giới 

• Dữ liệu PAPI 2011 được sử dụng trong Bản đề xuất của nhóm các nhà tài trợ cho Việt 

Nam: “Sửa đổi Luật Đất đai 2003 ở Việt Nam: Tạo sự đối xử công bằng cho người có 

quyền sử dụng đất”  

• Một số chỉ số PAPI được Thanh tra Chính phủ sử dụng trong báo cáo gửi Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội;  

• Làm chỉ số tham chiếu cho hệ thống đo lường và giám sát công tác phòng, chống tham 

nhũng đang được xây dựng;  

• PAPI vừa là một kết quả đầu ra vừa là một cộng cụ giám sát quản trị công theo Kế hoạch 

chung 2012-2016 giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp quốc tại Việt Nam 

• PAPI được sử dụng trong Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2011: “Quản trị nhà 

nước và phát triển con người” 
 

Quốc tế 

• PAPI được xem là kinh nghiệm hay về mô hình, phương pháp luận và triết lý tại một số 

hội nghị quốc tế (Trung Quốc, Nepal, Tunisia, ASEAN + Hàn Quốc, Indonesia, Myanmar, 

Mogolia) 

• Thái Lan chuẩn bị đưa mô hình PAPI vào thực hiện 



Hồ sơ PAPI của tỉnh Hà Giang 



Hà Giang trên bản đồ Chỉ số PAPI 2011-2012 

Hà Giang 2012 Hà Giang 2011 



 Participation/Elections

 Transparency

 Accountability

 Control of Corruption

 Administrative Procedures

 Public Service Delivery

Khanh Hoa Kien Giang Bac Lieu Lai Chau Dak Lak An Giang Ca Mau Dien Bien Tay Ninh

Dong Nai Tra Vinh Ninh Thuan Binh Thuan Dong Thap Cao Bang Bac Ninh Ha Giang Soc Trang

Phu Yen Quang Ninh Dak Nong Yen Bai Ninh Binh Tuyen Quang Quang Ngai Hau Giang Bac Giang

Kon Tum Hung Yen Thai Nguyen Hai Phong Hoa Binh Can Tho HCMC TT-Hue Lam Dong

Gia Lai Ben Tre Tien Giang Vinh Phuc Ha Noi Nghe An Son La Binh Duong Lao Cai

Thanh Hoa Quang Nam Lang Son Ha Tinh Hai Duong BRVT Long An Vinh Long Bac Kan

Phu Tho Binh Phuoc Quang Tri Nam Dinh Ha Nam Da Nang Binh Dinh Thai Binh Quang Binh

Zero Perfect

Tham gia của người dân 

Công khai, minh bạch 

Trách nhiệm giải trình 

Kiểm soát tham nhũng 

Thủ tục hành chính công 

Cung ứng dịch vụ công 

Hoàn hảo 

Chỉ số tổng hợp PAPI 2012  

theo 6 trục nội dung 

(Mỗi cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao = mức độ hiệu quả ở từng 

trục nội dung trên thang điểm từ 1-10) 

• Trình diễn kết quả tổng hợp của mỗi tỉnh/thành 

phố theo dạng đồ thị hình sao trong “bảng đồng 

hồ” giúp các địa phương, kể cả tỉnh/thành phố 

đạt điểm cao ở các trục nội dung, xác định được 

mặt mạnh, mặt yếu.  

• Ví dụ: Mặc dù là một trong những địa phương 

được người dân đánh giá cao ở hầu hết các trục 

nội dung, song Đà Nẵng vẫn còn tồn tại điểm yếu 

ở ‘tham gia của người dân ở cấp cơ sở’ và ‘công 

khai, minh bạch’.  

• Tỉnh cuối bảng Khánh Hòa vẫn được người dân 

đánh giá là khá hiệu quả ở trục nội dung ‘cung 

ứng dịch vụ công’ . Tây Ninh, một địa phương có 

thứ hạng thấp ở cả hai năm 2011 và 2012, ghi 

điểm cao ở nội dung ‘thủ tục hành chính công’, 

song thấp ở những trục nội dung còn lại.  



Tỉnh/Thàn

h phố 

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  

Cao Bằng 5.540 6.280 5.524 4.784 6.865 6.388 

Tuyên Quang 5.040 5.676 5.592 5.960 6.988 6.791 

Bắc Kạn 5.608 5.774 6.238 6.481 7.114 6.769 

Thái Nguyên 5.558 6.042 5.794 5.470 7.020 6.655 

Quảng Ninh 5.409 5.899 5.979 5.538 6.282 6.510 

Lạng Sợn 5.064 6.070 6.303 6.207 7.018 7.003 

Bắc Giang 5.736 5.478 5.379 6.279 6.783 6.581 

Hà Giang 5.280 5.665 5.465 5.534 6.674 6.809 

Chỉ số tổng hợp PAPI 2012 theo 6 trục nội dung của 10 

tỉnh/thành phố khu vực Đông Bắc 

Mã màu: Cao nhất 
25% số tỉnh/thành phố đạt điểm cao 

nhất 

Trung bình 

thấp 

25% số tỉnh/thành phố đạt điểm 

trung bình thấp 

  Trung bình cao 

25% số tỉnh/thành phố đạt điểm 

trung bình cao Thấp nhất 

25% số tỉnh/thành phố đạt điểm 

thấp nhất   



Chỉ số PAPI 2012 (không có trọng số ):  

Khu vực Đông Bắc 



Chỉ số PAPI 2012 (không có trọng số): 

Thay đổi qua hai năm 2011-2012 
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Chỉ số PAPI 2012 (không có trọng số): 

Thay đổi qua hai năm 2011-2012 của Hà Giang 

• Hà Giang là một trong những địa phương có mức gia tăng về điểm qua hai năm 2011-

2012 đạt >5% (riêng Hà Giang có mức gia tăng lớn nhất toàn quốc ~15%) 

• Lĩnh vực nội dung có sự gia tăng đáng kể về điểm: ‘Tham gia của người dân ở cấp cơ 

sở’ (7%), ‘Công khai, minh bạch’ (~15%), ‘Trách nhiệm giải trình với người dân’ (~15%), 

‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’ (~6%), và ‘Cung ứng dịch vụ công’ (>15%) 

• Những lính vực nội dung có gia tăng về điểm nhưng không đáng kể: ‘Thủ tục hành 

chính công’ 



Chỉ số PAPI 2012 của tỉnh Hà Giang 

  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 

Tỉnh Hà Giang 2012 5.28 5.66 5.47 5.53 6.67 6.81 

Tỉnh Hà Giang 2011 4.88 4.83 5.01 5.18 6.45 5.87 

              

Tỉnh đạt điểm cao nhất 

(2012) 6.19 6.95 6.96 6.95 7.55 7.65 
  Bình Định Quảng Bình Thái Bình Tiền Giang Yên Bái Đà Nẵng 

Tỉnh đạt điểm trung vị 

(2012) 5.34 5.79 5.65 5.98 7.01 6.82 
Kon Tum Hưng Yên Cần Thơ TT-Huế Quảng Nam Hưng Yên 

Tỉnh đạt điểm thấp 

nhất (2012) 4.17 4.56 4.42 4.25 6.28 5.92 
  Đắk Lắk Trà Vinh Kiên Giang Điện Biên Quảng Ninh Tây Ninh 
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Bac Giang Bac Kan Thai Nguyen Cao Bang Quang Ninh Ha Giang Lang Son Tuyen Quang

Civic Knowledge Opportunities for Participation

Quality of Elections Contributions

Tham gia của người dân ở cấp cơ sở  

(Trục nội dung 1): Hà Giang so với các tỉnh khu vực Đông Bắc 

Tri thức công dân Cơ hội tham gia 

Chất lượng bầu cử Đóng góp tự nguyện 



Tham gia của người dân ở cấp cơ sở: Hà Giang 

Trục nội dung 1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 

Tri thức công dân Cơ hội tham gia Chất lượng bầu cử Đóng góp tự nguyện 

Tỉnh Hà Giang 1.02 1.99 1.50 0.77 

Tỉnh đạt điểm cao nhất 
1.44 2.08 1.80 1.16 

  Thái Bình Hà Nam Phú Thọ Thái Bình 

Tỉnh đạt điểm trung vị 
1.10 1.86 1.55 0.82 

Long An TP. Hồ Chí Minh Kon Tum Hà Nội 

Tỉnh đạt điểm thấp nhất 
0.73 1.46 1.11 0.49 

  Đồng Tháp Ninh Bình Đồng Tháp Cần Thơ 



Tham gia của người dân ở cấp cơ sở:  

Những phát hiện chính ở Hà Giang 

Trục nội dung 1 Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 5.28 

Nội dung thành phần 1 Tri thức công dân về tham gia  1.02 

Nội dung thành phần 2 Cơ hội tham gia 1.99 

Nội dung thành phần 3 Chất lượng bầu cử 1.50 

Nội dung thành phần 4  Đóng góp tự nguyện 0.77 

1. Tri thức công dân về tham gia Hiểu biết về các vị trí dân cử 1.61 

1. Tri thức công dân về tham gia Tỉ lệ người dân biết về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (%) 37.04% 

1. Tri thức công dân về tham gia Tỉ lệ người dân biết về khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” (%) 65.33% 

1. Tri thức công dân về tham gia Tỉ lệ người dân nêu đúng thời hạn nhiệm kỳ của vị trí trưởng thôn là 2,5 năm (%) 0.40% 

2. Cơ hội tham gia Tỉ lệ người dân đã tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân lần gần đây nhất (%) 67.24% 

2. Cơ hội tham gia Tỉ lệ người dân đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội lần gần đây nhất (%) 69.78% 

2. Cơ hội tham gia Tỉ lệ người dân đã tham gia buổi bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố lần gần đây nhất (%) 93.74% 

2. Cơ hội tham gia Tỉ lệ người dân trực tiếp bầu trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố (%) 76.83% 

3. Chất lượng bầu cử 

Tỉ lệ người dân cho biết có tử hai ứng cử viên trở lên để dân bầu trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố  

(%) 46.96% 

3. Chất lượng bầu cử Tỉ lệ người dân cho biết gia đình được mời đi bầu trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố  (%) 50.60% 

3. Chất lượng bầu cử Tỉ lệ người dân cho biết biết hình thức bầu trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố là bỏ phiếu kín  (%) 63.58% 

3. Chất lượng bầu cử 

Tỉ lệ người dân cho biết kết quả bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố được niêm yết công khai 

(%) 89.95% 

3. Chất lượng bầu cử Tỉ lệ người dân cho biết chính quyền gợi ý bầu cho một ứng viên cụ thể (%) 35.23% 

3. Chất lượng bầu cử Tỉ lệ người dân cho biết họ đã bầu cho người đã trúng cử (%) 90.14% 

4. Đóng góp tự nguyện 

Tỉ lệ người dân cho biết đã đóng góp tự nguyện cho một công trình công cộng ở xã/phường nơi 

sinh sống (%) 39.02% 

4. Đóng góp tự nguyện 

Tỉ lệ người dân cho biết Ban Thanh tra nhân dân hoặc Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 

việc xây mới/tu sửa công trình (%) 3.79% 

4. Đóng góp tự nguyện Tỉ lệ người dân cho biết đóng góp của họ được ghi chép vào sổ sách của xã/phường  (%) 52.29% 

4. Đóng góp tự nguyện 

Tỉ lệ người dân cho biết đã tham gia vào việc quyết định xây mới/tu sửa công trình công cộng ở 

xã/phường  (%) 32.77% 

4. Đóng góp tự nguyện 

Tỉ lệ người dân cho biết có tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình thiết kế để xây mới/tu sửa 

công trình (%) 31.83% 
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Cao Bang Lang Son Thai Nguyen Quang Ninh Bac Kan Tuyen Quang Ha Giang Bac Giang

Poverty Lists

Communal Budgets

Land-Use Plan/Pricing

Công khai, minh bạch (Trục nội dung 2) 

Danh sách hộ nghèo 

Ngân sách cấp xã 

Kế hoạch sử dụng 

đất/khung giá đền bù 



Công khai, minh bạch: Hà Giang 

Trục nội dung 2. Công khai, minh bạch 

Danh sách hộ nghèo Thu chi ngân sách của xã, 

phường 

Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất 

Tỉnh Hà Giang 2.35 1.79 1.53 

Tỉnh đạt điểm cao 

nhất 2.79 2.39 1.94 
  Quảng Bình Bình Phước Thái Bình 

Tỉnh đạt điểm 

trung vị 2.34 1.80 1.61 
Hải Dương Bắc Kạn Hà Tĩnh 

Tỉnh đạt điểm thấp 

nhất 1.51 1.33 1.26 
  Bình Thuận Kiên Giang Đắk Lắk 



Công khai, minh bạch (Trục nội dung 2): 

Những phát hiện chính (i) 

Trục nội dung 2 Công khai, minh bạch ở địa phương 5.66 

Nội dung thành phần 1 Danh sách hộ nghèo 2.35 

Nội dung thành phần 2 Ngân sách cấp xã 1.79 

Nội dung thành phần 3 Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và giá đền bù đất 1.53 

1.Danh sách hộ nghèo Danh sách hộ nghèo được công bố công khai trong 12 tháng qua 59.22% 

1.Danh sách hộ nghèo 

Có những hộ thực tế rất nghèo nhưng không được đưa vào danh sách hộ nghèo (% 

người dân cho là đúng) 37.99% 

1.Danh sách hộ nghèo 

Có những hộ thực tế không nghèo nhưng lại được đưa vào danh sách hộ nghèo (% 

người dân cho là đúng) 37.45% 

2. Ngân sách cấp xã Thu chi ngân sách của xã/phường được công bố công khai (%) 33.12% 

2. Ngân sách cấp xã Người dân đã từng đọc bảng kê thu chi ngân sách (%) 32.00% 

2. Ngân sách cấp xã Người dân tin vào tính chính xác của thông tin về thu chi ngân sách đã công bố (%) 76.33% 

3. Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và 

giá đền bù đất Được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện thời của xã/phường (%) 18.79% 

3. Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và 

giá đền bù đất Có dịp góp ý kiến cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã/phường (%) 7.58% 

3. Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và 

giá đền bù đất 

Chính quyền địa phương đã tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân cho quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất (%) 100% 

3. Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và 

giá đền bù đất 

Ảnh hưởng của kế hoạch/quy hoạch sử dụng đất tới hộ gia đình (1=Không có ảnh 

hưởng gì, 2=Bất lợi; 3=Có lợi) 1.88 

3. Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và 

giá đền bù đất Hộ gia đình không bị thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gần đây (%) 68.33% 

3. Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và 

giá đền bù đất Hộ gia đình bị thu hồi đất được đền bù với giá xấp xỉ giá thị trường (%) 1.28% 

3. Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và 

giá đền bù đất Khi bị thu hồi đất, gia đình được thông báo cụ thể về mục đích sử dụng đất (%) 99.29% 

3. Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và 

giá đền bù đất Đất bị thu hồi hiện đang được sử dụng đúng với mục đích quy hoạch ban đầu (%) 93.57% 

3. Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và 

giá đền bù đất Biết nơi cung cấp thông tin bảng giá đất được chính thức ban hành ở địa phương (%) 32.06% 
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Lang Son Bac Kan Quang Ninh Thai Nguyen Tuyen Quang Cao Bang Ha Giang Bac Giang

Interactions With Local Authorities

People's Inspection Boards

Community Investment Boards

Trách nhiệm giải trình với người dân  

(Trục nội dung 3) 

Mức độ và hiệu quả tiếp xúc với 

chính quyền 

Ban Thanh tra Nhân dân 

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng 



Trách nhiệm giải trình với người dân: Hà Giang 

Trục nội dung 3. Trách nhiệm giải trình với người dân 

Mức độ và hiệu quả trong tiếp 

xúc với chính quyền 

Ban Thanh tra nhân dân Ban Giám sát đầu tư cộng 

đồng 

Tỉnh Hà Giang 1.25 2.08 2.13 

Tỉnh đạt điểm cao nhất 
2.39 2.67 2.30 

  Quảng Bình Quảng Trị Quảng Trị 

Tỉnh đạt điểm trung vị 1.93 1.92 1.89 
Đắk Lắk Tuyên Quang TT-Huế 

Tỉnh đạt điểm thấp nhất 
1.25 1.43 1.31 

  Hà Giang Kiên Giang Trà Vinh 



Trách nhiệm giải trình với người dân  

(Trục nội dung 3): Những phát hiện chính (ii) 

Trục nội dung 3 Trách nhiệm giải trình với người dân 5.47 

Nội dung thành phần 1 Hiệu quả tiếp xúc với chính quyền khi khúc mắc 1.25 

Nội dung thành phần 2 Ban Thanh tra nhân dân 2.08 

Nội dung thành phần 3 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng 2.13 

1. Mức độ và hiệu quả tiếp xúc với 

chính quyền Liên hệ với trưởng thôn/Tổ trưởng TDP để giải quyết khúc mắc (%) 0.54% 

1. Mức độ và hiệu quả tiếp xúc với 

chính quyền Liên hệ cán bộ xã/phường để giải quyết khúc mắc (%) 3.58% 

1. Mức độ và hiệu quả tiếp xúc với 

chính quyền 

Cuộc gặp với trưởng thôn/Tổ trưởng TDP để giải quyết khúc mắc có kết quả 

tốt (%) 75.92% 

1. Mức độ và hiệu quả tiếp xúc với 

chính quyền Cuộc gặp với cán bộ xã/phường để giải quyết khúc mắc có kết quả tốt (%) 0.00% 

1. Mức độ và hiệu quả tiếp xúc với 

chính quyền Góp ý xây dựng với chính quyền (%) 31.98% 

1.Mức độ và hiệu quả tiếp xúc với 

chính quyền Việc góp ý xây dựng với chính quyền đem lại kết quả tốt (%) 99.95% 

2. Ban Thanh tra nhân dân Xã/phường có Ban Thanh tra nhân dân (%) 43.50% 

2. Ban Thanh tra nhân dân Ban Thanh tra nhân dân được nhân dân bầu (%) 57.94% 

2. Ban Thanh tra nhân dân Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả (%) 77.98% 

3. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng Xã/phường đã có Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (%) 25.63% 

3. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có hiệu quả (%) 99.75% 
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Bac Kan Bac Giang Lang Son Tuyen Quang Quang Ninh Ha Giang Thai Nguyen Cao Bang

Limits on Public Sector Corruption Limits on Corruption in Service Delivery

Equity in Employment Willingness to Fight Corruption

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 

(Trục nội dung 4) 

Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền  

địa phương 

Kiểm soát tham nhũng trong dịch 

vụ công 

Công bằng trong xin việc làm trong khu vực công Quyết tâm chống tham nhũng 



Kiểm soát tham nhũng: Hà Giang 

Trục nội dung 4. Kiểm soát tham nhũng 

Kiểm soát tham nhũng trong 

chính quyền địa phương 

Kiểm soát tham nhũng trong 

cung ứng dịch vụ công 

Công bằng trong tuyển dụng 

nhân lực vào khu vực nhà 

nước 

Quyết tâm phòng, chống tham 

nhũng 

Tỉnh Hà Giang 1.27 1.82 0.83 1.61 

Tỉnh đạt điểm cao nhất 1.94 2.15 1.32 1.98 
  Quảng Trị Tiền Giang Tiền Giang Hà Nội 

Tỉnh đạt điểm trung vị 1.51 1.79 0.94 1.71 
Cà Mau Tuyên Quang Bắc Giang Cần Thơ 

Tỉnh đạt điểm thấp 

nhất 0.91 1.26 0.48 1.19 
  Điện Biên Điện Biên Điện Biên Bạc Liêu 



 No Diverting of Public Funds

 No Bribes for Land Title

 No Bribes at Hospital

 No Bribes for Teachers’ Favors

 No Kickbacks on Construction

 No Bribes for State Employment

Zero Dien Bien Khanh Hoa Hai Phong Ha Noi Lai Chau Kien Giang Yen Bai Ninh Thuan

Cao Bang Dong Nai Dak Nong Kon Tum Dak Lak Quang Ninh An Giang Hai Duong Quang Ngai

Ha Giang Thai Nguyen Lao Cai Bac Ninh Hung Yen Bac Lieu Quang Binh Nghe An Nam Dinh

Ha Tinh Thanh Hoa Hoa Binh Thai Binh Lam Dong Ca Mau Binh Phuoc Binh Thuan Binh Duong

Tuyen Quang Vinh Phuc Gia Lai TT-Hue BRVT Dong Thap Can Tho Phu Yen Tay Ninh

Tra Vinh Bac Giang Ha Nam Ninh Binh HCMC Phu Tho Ben Tre Quang Nam Lang Son

Bac Kan Hau Giang Son La Long An Binh Dinh Da Nang Quang Tri Vinh Long Soc Trang

Tien Giang Perfect

Cán bộ không dùng công quỹ vào mục đích riêng 

Không phải hối lộ khi làm giấy CNQSD đất 

Không phải hối lộ khi xin cấp phép xây dựng 

Không phải hối lộ khi đi khám, chữa bệnh 

Không phải chi thêm để học sinh được quan tâm 

Không phải ‘lót tay’ khi xin việc làm trong  

cơ quan nhà nước 

Hoàn toàn đúng 

Hoàn toàn 

không đúng 

Tình trạng tham nhũng vặt trong khu vực công  

theo cảm nhận của người dân  

• Tương tự phát hiện nghiên cứu năm 

2011, không có tỉnh/thành phố nào có 

hình sao biểu thị gần với hình sao hoàn 

hảo. 

• Các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung 

và miền Nam dường như có hiệu quả 

hơn trong kiểm soát tham nhũng ở khu 

vực công (cụ thể là các tỉnh Tiền Giang, 

Sóc Trăng, Vĩnh Long, Quảng Trị, Đà 

Nẵng, Bình Định và Long An). 

• Hà Giang thuộc về nhóm người dân cho 

rằng tình trạng tham nhũng vặt trong khu 

vực công còn phổ biến, đặc biệt là ở hiện 

tượng phải đưa ‘lót tay’ khi xin việc làm 

trong cơ quan nhà nước.  

(Độ dài của các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện % số người trả lời bảng 

hỏi cho biết họ KHÔNG gặp phải tình trạng được nêu) 



 Land Registry

 Commune Justice Officer

 Policeman

 Teacher

 People's Committee

Zero Khanh Hoa Ninh Thuan Lai Chau Dak Lak Yen Bai Cao Bang Lao Cai An Giang

Dien Bien Can Tho Hai Phong Bac Lieu Kien Giang Hau Giang Lam Dong Tay Ninh TT-Hue

Lang Son Tra Vinh Bac Giang Ha Tinh Son La Dak Nong Nghe An Quang Tri Quang Ninh

Phu Yen Kon Tum Binh Phuoc Dong Nai Thai Nguyen Ninh Binh Vinh Long Bac Ninh Dong Thap

Hai Duong Tien Giang Hoa Binh Hung Yen Da Nang Tuyen Quang Ha Giang Ben Tre Binh Duong

Soc Trang Thanh Hoa Ha Noi Binh Thuan Bac Kan Ca Mau Quang Binh Phu Tho HCMC

Quang Ngai Thai Binh Nam Dinh Gia Lai Quang Nam Ha Nam Binh Dinh Long An BRVT

Vinh Phuc Perfect

Xin làm nhân viên văn phòng UBND xã 

phương 

Xin làm giáo viên tiểu học công lập 

Xin làm công an xã 

Xin làm công chức tư pháp xã 

Xin vào làm công chức địa chính  Rất quan 

trọng 

Không quan trọng chút nào 

Hiện trạng ‘vị thân’ trong tuyển dụng công chức,  

viên chức ở cấp tỉnh 

• Hiện tượng phải đưa tiền ‘lót tay’ để xin 

việc làm trong cơ quan nhà nước rất 

phổ biến trên toàn quốc. Trung bình 

trên cả nước chỉ có 39,07% số người 

trả lời cho biết không có hiện tượng ‘lót 

tay chạy việc’. 

• Ngoài hiện trạng ‘lót tay’, ‘vị thân’ trong 

tuyển dụng công chức, viên chức, 

thậm chí ở cả vị trí thấp nhất trong hệ 

thống chính quyền, rất phổ biến. Kết 

quả được khẳng định qua khảo sát 

PAPI trong ba năm qua.  

• Biểu đồ hình sao lớn nhất (Vĩnh Phúc) 

cũng chỉ bằng 1/5 diện tích của hình 

sao hoàn hảo. 

(Độ dài của các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện % số người trả lời bảng 

hỏi cho rằng quan hệ thân quen hoặc hối lộ để có việc làm trong cơ quan nhà 

nước là KHÔNG quan trọng) 



Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 

(Trục nội dung 4): Những phát hiện chính 

 
Trục nội dung 4 Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 5.53 

Nội dung thành phần 1 Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương 1.27 

Nội dung thành phần 2 Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công 1.82 

Nội dung thành phần 3 Công bằng trong xin việc làm trong khu vực công 0.83 

Nội dung thành phần 4 Quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền địa phương 1.61 

1. Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền 

địa phương 

Cán bộ chính quyền KHÔNG dùng tiền công quỹ vào mục đích riêng (% 

đồng ý) 46.89% 

1. Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền 

địa phương 

Người dân KHÔNG phải chi thêm tiền để được nhận giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (% đồng ý) 42.37% 

1. Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền 

địa phương 

Người dân KHÔNG chi thêm tiền để nhận được giấy phép xây dựng (% 

đồng ý) 47.39% 

2. Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng 

dịch vụ công 

Người dân KHÔNG phải chi thêm tiền để được quan tâm hơn khi đi khám 

chữa bệnh (% đồng ý) 46.40% 

2. Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng 

dịch vụ công 

Phụ huynh học sinh tiểu học KHÔNG phải chi thêm tiền để con em được 

quan tâm hơn (% đồng ý) 63.51% 

3. Công bằng trong xin việc làm trong khu 

vực công 

KHÔNG phải đưa tiền ‘lót tay’ để xin được việc làm trong cơ quan nhà nước 

(% đồng ý) 25.50% 

3. Công bằng trong xin việc làm trong khu 

vực công 

Số vị trí mà trong đó mối quan hệ cá nhân với người có chức quyền là quan 

trọng khi xin vào làm 1 trong số 5 vị trí được hỏi 1.30 

4. Quyết tâm chống tham nhũng của chính 

quyền địa phương 

Tỉ lệ người dân cho biết KHÔNG bị vòi vĩnh đòi hối lộ trong 12 tháng vừa 

qua (%) 99.76% 

4. Quyết tâm chống tham nhũng của chính 

quyền địa phương Tỉ lệ người dân biết về Luật Phòng chống tham nhũng (%) 25.70% 

4. Quyết tâm chống tham nhũng của chính 

quyền địa phương 

Tỉ lệ người dân cho biết chính quyền tỉnh/thành phố đã xử lý nghiêm túc vụ 

việc tham nhũng ở địa phương (%) 17.21% 

4. Quyết tâm chống tham nhũng của chính 

quyền địa phương Mức tiền đòi hối lộ người dân bắt đầu tố cáo (đơn vị 1000 VNĐ) 

        

2,088  

4. Quyết tâm chống tham nhũng của chính 

quyền địa phương Người bị vòi vĩnh đã tố cáo hành vi đòi hối lộ (%) 0% 



Quy mô và phạm vi ‘chi phí không chính thức’  

ở Hà Giang năm 2012 

Tỉ lệ người dân cho biết KHÔNG phải đưa hối lộ mới làm được thủ tục chứng 

thực/xác nhận (%) 13.59% 

Tỉ lệ người dân cho biết KHÔNG phải đưa hối lộ mới làm được thủ tục xin cấp 

phép xây dựng (%) 0.35% 

Tỉ lệ người dân cho biết KHÔNG phải đưa hối lộ mới làm được thủ tục xin cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất (%) 0.35% 

Tỉ lệ người dân cho biết đã trả chi phí 'lót tay' để làm xong thủ tục giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (%) 49.26% 

Giá trị 'lót tay' để làm xong thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(VND/lượt/lần) 98,069  

Tỉ lệ người dân cho biết đã trả chi phí không chính thức (ngoài quy định) cho cán 

bộ y tế ở bệnh viện tuyến huyện/thành phố thuộc tỉnh để được chăm sóc tốt hơn 

(%) 100% 

Giá trị chi phí không chính thức ở bệnh viện tuyến huyện/thành phố thuộc tỉnh 

(VND/lượt/lần) 523,174  

Giá trị chi phí 'bồi dưỡng' giáo viên/ban giám hiệu trường tiểu học công lập (chi phí 

ngoài quy định) (VND/lượt/học kỳ) 204,355  
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Bac Kan Thai Nguyen Lang Son Tuyen Quang Cao Bang Bac Giang Ha Giang Quang Ninh

Certification Procedures Construction Permit

Land Procedures Personal Procedures

Thủ tục hành chính công (Trục nội dung 5) 

Chứng thực,  

xác nhận 

Giấy phép  

xây dựng 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất 

Các thủ tục hành chính  

cấp xã/phường 



Thủ tục hành chính công: Hà Giang 

Trục nội dung 5. Thủ tục hành chính công 

Dịch vụ chứng thực, xác nhận Dịch vụ và thủ tục cấp phép xây 

dựng 

Dịch vụ và thủ tục về chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Thủ tục hành chính cấp 

xã/phường 

Tỉnh Hà Giang 1.55 1.78 1.53 1.82 

Tỉnh đạt điểm cao nhất 

2.07 1.96 1.82 2.06 
  Đắk Nông Điện Biên Vĩnh Long Phú Thọ 

Tỉnh đạt điểm trung vị 

1.68 1.80 1.59 1.90 
Thái Nguyên Bình Phước Quaảng Bình Nam Định 

Tỉnh đạt điểm thấp nhất 

1.50 1.53 1.18 1.66 
  Phú Yên Sóc Trăng Quảng Ninh Trà Vinh 



Thủ tục hành chính công (Trục nội dung 5):  

Những phát hiện chính 

Trục nội dung 5 Thủ tục hành chính công 6.67 

Nội dung thành phần 1 Dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền 1.55 

Nội dung thành phần 2 Thủ tục xin cấp phép xây dựng 1.78 

Nội dung thành phần 3 Thủ tục liên quan đến giấy CNQSD đất 1.53 

Nội dung thành phần 4 Thủ tục hành chính ở cấp xã/phường  1.82 

1. Dịch vụ chứng thực, xác nhận của 

chính quyền địa phương 

Tỉ lệ người dân đã đi làm chứng thực, xác nhận của chính quyền địa phương 

trong 12 tháng qua (%) 18.07% 

1. Dịch vụ chứng thực, xác nhận của 

chính quyền địa phương Tổng chất lượng dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền (8 tiêu chí) 7.72 

2. Thủ tục xin cấp phép xây dựng Tỉ lệ hộ gia đình đã làm thủ tục xin cấp phép xây dựng (%) 0.38% 

2. Thủ tục xin cấp phép xây dựng Không phải đi qua nhiều ‘cửa’ để làm thủ tục xin cấp phép xây dựng (%) 100% 

2. Thủ tục xin cấp phép xây dựng Đã nhận được giấy phép xây dựng (%) 91.09% 

2. Thủ tục xin cấp phép xây dựng Tổng chất lượng dịch vụ hành chính về giấy phép xây dựng (8 tiêu chí) 7.26 

3. Thủ tục liên quan đến giấy CNQSD 

đất Tỉ lệ hộ gia đình đã làm thủ tục liên quan đến giấy CNQSD đất (%) 16.21% 

3., Thủ tục liên quan đến giấy CNQSD 

đất 

Không phải đi qua nhiều ‘cửa’ để làm xong thủ tục liên quan đến đến giấy 

CNQSD đất (%) 99.61% 

3. Thủ tục liên quan đến giấy CNQSD 

đất Đã nhận được kết quả liên quan đến giấy CNQSD đất (%) 18.31% 

3. Thủ tục liên quan đến giấy CNQSD 

đất 

Tổng chất lượng dịch vụ hành chính về thủ tục liên quan đến giấy CNQSD đất 

(8 tiêu chí) 1.28 

4. Thủ tục hành chính ở cấp xã/phường Tỉ lệ người dân đã đi làm ≥ 1 loại thủ tục được hỏi ở UBND xã/phường (%) 24.26% 

4. Thủ tục hành chính ở cấp xã/phường Không phải đi qua nhiều ‘cửa’ để làm xong thủ tục (%) 100% 

4. Thủ tục hành chính ở cấp xã/phường Tổng chất lượng dịch vụ hành chính của UBND xã/phường (8 tiêu chí) 6.84 



 Clear Information

 Fees Displayed

 Officials Competent

 Treated w/Respect

 Paperwork Reasonable

 Clear Deadline

 Deadline Met

 Satisfied w/Service

Zero Kien Giang Lai Chau Binh Duong Soc Trang Quang Ngai Lam Dong Cao Bang Bac Ninh

Dak Lak An Giang Dien Bien Bac Giang Tay Ninh Khanh Hoa Bac Lieu Binh Phuoc Tuyen Quang

Lang Son Ca Mau HCMC Can Tho BRVT Hau Giang Nghe An Yen Bai Binh Dinh

TT-Hue Gia Lai Phu Yen Dak Nong Vinh Long Dong Nai Binh Thuan Bac Kan Hoa Binh

Thanh Hoa Quang Nam Quang Binh Dong Thap Hai Phong Quang Ninh Thai Binh Ninh Thuan Tra Vinh

Son La Da Nang Hai Duong Ninh Binh Kon Tum Lao Cai Ha Tinh Thai Nguyen Phu Tho

Ha Giang Long An Ha Noi Nam Dinh Quang Tri Ha Nam Ben Tre Hung Yen Tien Giang

Vinh Phuc Perfect

Thông tin rõ ràng về thủ tục cần làm 

Phí được niêm yết công khai 

Công chức có trình độ nghiệp vụ 

Được đối xử hợp lý 

Không quá nhiều giấy tờ 

Được hẹn rõ ngày nhận kết quả 

Nhận được kết quả như lịch hẹn 

Hài lòng với dịch vụ nhận được 

Hoàn toàn 

không đúng 

Hoàn toàn đúng 

Đánh giá về thủ tục và chất lượng dịch vụ  

chứng thực, xác nhận 

(Các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện mức độ đồng ý với những 

nhận định được nêu trong chú giải biểu) 

• Kết quả khảo sát năm 2012 cho 

thấy người sử dụng dịch vụ hài lòng 

với chất lượng cung ứng dịch vụ. 

Điểm trung bình toàn quốc của chỉ 

số này đạt 7,14 điểm, rất gần với 

điểm tối đa (8 điểm).  

• Mặc dù thuộc về nhóm đạt điểm 

cao nhất, ở Hà Giang, người dân 

còn phàn nàn về việc thiếu công 

khai về phí và lệ phí làm thủ tục và 

dịch vụ. 



 Clear Information

 Fees Displayed

 Officials Competent

 Treated w/Respect

 Paperwork Reasonable

 Clear Deadline

 Deadline Met

 Satisfied w/Service

Zero Ha Giang Lai Chau HCMC Tuyen Quang Yen Bai Bac Ninh

An Giang Bac Kan Ha Noi Kien Giang Hai Duong Hoa Binh Quang Tri

Nam Dinh Tay Ninh Dong Nai Binh Thuan Cao Bang Ha Tinh Thai Nguyen

Kon Tum Lang Son Gia Lai Thanh Hoa Ninh Binh Vinh Phuc Soc Trang

Nghe An Dak Nong Ca Mau BRVT Lam Dong Dong Thap Binh Phuoc

Long An Tien Giang Dien Bien Ben Tre Quang Binh Dak Lak Phu Tho

Bac Giang Vinh Long Hau Giang Perfect

Thông tin rõ ràng về thủ tục cần 

làm Phí được niêm yết công khai 

Công chức thạo việc 

Công chức có thái độ lịch sự 

Không quá nhiều giấy tờ 

Được hẹn rõ ngày nhận kết quả 

Nhận được kết quả như lịch hẹn 

Hài lòng với dịch vụ nhận được 

Ghi chú: Những tỉnh/thành phố có tên trong Biểu đồ này là những địa phương 

có trên 15 người trả lời các câu hỏi đánh giá về chất lượng dịch vụ cung ứng 

thủ tục hành chính. 

Hoàn toàn 

không đúng 

Hoàn toàn đúng 

Đánh giá về thủ tục và chất lượng  

dịch vụ hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất  

(Các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện mức độ đồng ý với những 

nhận định được nêu trong chú giải biểu đồ)  

• Có sự khác biệt đáng chú ý giữa các 

tỉnh/thành phố có hơn 15 người trả lời 

về chỉ tiêu này.  

• Phần lớn các địa phương còn yếu kém 

ở cả 8 tiêu chí là các tỉnh/thành phố 

thuộc khu vực phía Bắc, cùng với Tp. 

Hồ Chí Minh, An Giang và Kiên Giang.  

• Người dân Hà Giang hầu như không 

hài lòng với dịch vụ họ nhận được ở cả 

8 tiêu chí. 



 Clear Information

 Fees Displayed

 Officials Competent

 Treated w/Respect

 Paperwork Reasonable

 Clear Deadline

 Deadline Met

 Satisfied w/Service

Zero Lai Chau Quang Ngai Binh Duong Tay Ninh Bac Ninh Binh Thuan Binh Phuoc An Giang

Ha Noi Kien Giang Cao Bang Dak Lak Khanh Hoa Quang Nam Lam Dong Dak Nong Dong Nai

Son La Yen Bai Quang Ninh Ninh Binh Nghe An Tuyen Quang Hau Giang Ha Giang TT-Hue

Long An Ha Nam Thanh Hoa Bac Kan Bac Lieu Lang Son Vinh Phuc Soc Trang Lao Cai

BRVT Kon Tum Phu Tho Hoa Binh Dien Bien Ninh Thuan HCMC Gia Lai Hai Duong

Hung Yen Phu Yen Dong Thap Ha Tinh Ca Mau Can Tho Binh Dinh Quang Tri Tra Vinh

Thai Nguyen Quang Binh Bac Giang Thai Binh Tien Giang Hai Phong Nam Dinh Da Nang Vinh Long

Ben Tre Perfect

Thông tin rõ ràng về thủ tục cần làm 

Phí được niêm yết công khai 

Công chức thạo việc 

Công chức có thái độ lịch sự 

Không quá nhiều giấy tờ 

Được hẹn rõ ngày nhận kết quả 

Nhận được kết quả như lịch hẹn 

Hài lòng với dịch vụ nhận được 

Hoàn toàn 

không đúng 

Hoàn  toàn đúng 

Đánh giá về thủ tục và chất lượng dịch vụ  

cấp một số thủ tục hành chính khác ở cấp xã/phường 

(Các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện mức độ đồng ý với những 

nhận định được nêu trong chú giải biểu đồ)  

• Có sự đồng đều giữa các 

tỉnh/thành phố về chất lượng dịch 

vụ trong việc xử lý các thủ tục 

hành chính của chính quyền cấp 

xã/phường.  

• Điểm số của Hà Giang thuộc 

nhóm trung bình thấp, do mức độ 

hài lòng của người dân ở cả 8 tiêu 

chí thấp hơn so với nhiều địa 

phương khác.  
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Lang Son Ha Giang Tuyen Quang Bac Kan Thai Nguyen Bac Giang Quang Ninh Cao Bang

Health Education

Infrastructure Law and Order

Cung ứng dịch vụ công (Trục nội dung 6) 

Y tế công lập Giáo dục công lập 

Cơ sở hạ tầng An ninh, trật tự 



Cung ứng dịch vụ công: Hà Giang 

Trục nội dung 6. Cung ứng dịch vụ công 

Y tế công lập Giáo dục tiểu học công lập Cơ sở hạ tầng căn bản An ninh, trật tự 

Tỉnh Hà Giang 2.06 1.78 1.38 1.58 

Tỉnh đạt điểm cao nhất 
2.15 2.06 2.46 1.76 

  Lào Cai Kon Tum Hải Phòng Nam Định 

Tỉnh đạt điểm trung vị 
1.81 1.66 1.67 1.60 

Vĩnh Phúc Hà Nam Khánh Hòa Thanh Hóa 

Tỉnh đạt điểm thấp 

nhất 1.56 1.12 1.28 1.48 
  Lâm Đồng Tây Ninh Yên Bái Vĩnh Phúc 



Cung ứng dịch vụ công (Trục nội dung 6): 

Những phát hiện chính 

Trục nội dung 6 Cung ứng dịch vụ công  6.81 

Nội dung thành phần 1 Y tế công lập 2.06 

Nội dung thành phần 2 Giáo dục tiểu học công lập 1.78 

Nội dung thành phần 3 Cơ sở hạ tầng căn bản 1.38 

Nội dung thành phần 4 An ninh, trật tự 1.58 

1. Y tế công lập Tỉ lệ người dân có bảo hiểm y tế (%) 94.21% 

1. Y tế công lập Tác dụng của thẻ bảo hiểm y tế (1=Không có tác dụng, 4=Có tác dụng rất tốt) 3.29 

1. Y tế công lập Dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi (1=Rất kém; 5=Rất tốt) 4.11 

1. Y tế công lập Tỉ lệ người dân cho biết người nghèo được hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế (%) 92.23% 

1. Y tế công lập Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí khám chữa bệnh (%) 99.85% 

1. Y tế công lập Tổng chất lượng bệnh viện tuyến huyện/quận (10 tiêu chí) 4.35 

2. Giáo dục tiểu học công lập Quãng đường đi bộ tới trường (KM – theo giá trị trung vị)  0.5 

2. Giáo dục tiểu học công lập Quãng thời gian tới trường (PHÚT – theo giá trị trung vị) 10 

2. Giáo dục tiểu học công lập 

Nhận xét về chất lượng dạy học của trường tiểu học công lập (1=Rất kém; 5=Rất 

tốt) 3.78 

2. Giáo dục tiểu học công lập Tổng chất lượng trường tiểu học tại địa bàn xã/phường (9 tiêu chí) 4.43 

3. Cơ sở hạ tầng căn bản Tỉ lệ hộ gia đình đã dùng điện lưới (%) 100% 

3. Cơ sở hạ tầng căn bản Loại đường giao thông gần hộ gia đình nhất (1=Đường đất; 4=Đường trải nhựa) 1.85 

3. Cơ sở hạ tầng căn bản 

Mức độ thường xuyên của dịch vụ thu gom rác thải của chính quyền địa phương 

(0=Không có; 4=Hàng ngày) 0.16 

3. Cơ sở hạ tầng căn bản 

Tỉ lệ hộ gia đình dùng nước máy là nguồn nước ăn uống chính (%) (5=Trạm cấp 

nước tập trung; 6=nước máy về tận nhà) 15.70% 

3. Cơ sở hạ tầng căn bản Tỉ lệ hộ dùng nước chưa hợp vệ sinh (%) (1=Nước mưa; 2=Nước sông/hồ/suối 0.15% 

4. An ninh, trật tự 

Mức độ an toàn, trật tự ở địa bàn đang sinh sống (0=Rất không an toàn; 3=Rất an 

toàn) 1.90 

4. An ninh, trật tự 

Tỉ lệ người dân cho biết có thay đổi về mức độ an toàn theo hướng tốt lên sau 3 

năm (%) -0.75% 

4. An ninh, trật tự Tỉ lệ người dân là nạn nhân của một trong 4 loại tội phạm về an ninh, trật tự (%) 9.79% 



 Shared beds

 Electric fan

 Clean restroom

 Regular visits by staff

 Treated with respect

 Reasonable expenses

 Reasonable waiting period

 Disease/Injury cured

 Private Pharma

 Satisfaction with service

Zero Bac Giang Dak Nong Quang Ngai Hau Giang Quang Tri TT-Hue Ninh Binh Ha Giang

Thai Binh Hai Duong Nghe An Kon Tum Ha Nam Dak Lak Ha Tinh Bac Ninh Dong Thap

Gia Lai Thai Nguyen Ha Noi Dong Nai Quang Ninh Hung Yen Lang Son Quang Nam Binh Duong

Phu Tho Vinh Long Soc Trang Khanh Hoa Bac Lieu Hai Phong HCMC Tay Ninh Lam Dong

Binh Phuoc Long An An Giang BRVT Phu Yen Ninh Thuan Lai Chau Binh Dinh Binh Thuan

Kien Giang Quang Binh Thanh Hoa Yen Bai Vinh Phuc Hoa Binh Dien Bien Ca Mau Da Nang

Can Tho Tuyen Quang Nam Dinh Cao Bang Bac Kan Ben Tre Lao Cai Tien Giang Tra Vinh

Son La Perfect

Người bệnh không phải nằm chung giường 

Phòng bệnh có quạt máy 

Nhà vệ sinh sạch sẽ 

Cán bộ y tế trực thường xuyên 

Thái độ phục vụ bệnh nhân tốt 

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý 

Không phải chờ đợi quá lâu 

Khỏi hẳn bệnh khi xuất viện 

Bác sĩ không chỉ định điểm mua thuốc 

Hài lòng với dịch vụ y tế ở bệnh viện 

Hoàn toàn 
không đúng 

Hoàn toàn đúng 

Đánh giá của người dân về bệnh viện  

tuyến huyện/quận  

(Các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện mức độ 

đồng ý với những nhận định được nêu trong chú giải 

biểu đồ - %)  

• Những địa phương còn nghèo như Sơn La, Trà Vinh, 

Tiền Giang và Lào Cai lại nằm trong nhóm 15 địa 

phương đạt điểm cao nhất ở chỉ số chất lượng bệnh 

viện tuyến huyện/quận  

• Những địa phương có điều kiện phát triển tốt hơn như 

Bắc Giang, Thừa Thiên-Huế và Hải Dương lại thuộc 

nhóm 10 tỉnh có điểm thấp nhất.  

• Mức độ hài lòng của người dân Hà Giang ở cả 10 tiêu 

chí còn thấp, đặc biệt về điều kiện nhà vệ sinh cho 

người bệnh và người nhà bệnh nhân.   



 Brick Walls

 Clean Toilets

 Free Drinking Water

 Less than 36 students

 Less than 3 shifts

 No favoritism from teachers

 Well qualified teachers

 Regular feedback

 Informed of school revenue

Zero Ha Tinh Dak Lak Khanh Hoa Hai Duong Binh Phuoc Tay Ninh TT-Hue Bac Ninh

Yen Bai Dak Nong Binh Thuan Lai Chau Nghe An BRVT Quang Ninh Son La Ninh Binh

Quang Ngai Tra Vinh An Giang Vinh Phuc Long An Ha Giang Vinh Long Hung Yen Kon Tum

Quang Nam Dong Nai Binh Duong Tuyen Quang Lam Dong Kien Giang Hau Giang Soc Trang Cao Bang

Dong Thap Ha Noi Ca Mau Ninh Thuan Binh Dinh Nam Dinh Tien Giang Gia Lai Phu Yen

Bac Kan Can Tho Bac Lieu Ben Tre Ha Nam Bac Giang Lao Cai Thai Nguyen Da Nang

Thanh Hoa Lang Son Dien Bien Quang Tri Thai Binh HCMC Phu Tho Hoa Binh Hai Phong

Quang Binh Perfect

Lớp học là nhà kiên cố 

Nhà vệ sinh sạch sẽ 

Lớp học dưới 36 học sinh 

Học sinh không phải học ca ba 

Phụ huynh thường xuyên nhận được phản hồi 

Học sinh có nước uống sạch ở trường 

Giáo viên không ưu ái học sinh học thêm 

Giáo viên có trình độ sư phạm tốt 

Nhà trường công khai thu chi với phụ huynh học sinh 

Hoàn toàn 
không đúng 

Hoàn  toàn 
đúng 

Đánh giá của người dân về trường  

tiểu học công lập 

(Các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện mức độ 

đồng ý với những nhận định được nêu trong chú giải 

biểu đồ - %)  

• Chênh lệch nhiều giữa các tỉnh. 10 

tỉnh/thành phố đứng đầu có điều kiện 

phát triển kinh tế khá đa dạng (ví dụ: 

Quảng Bình, Hải Phòng, Hòa Bình, Phú 

Thọ và Tp. HCM)  

• Hà Giang chỉ đạt mức trung bình thấp ở 

toàn bộ 9 tiêu chí, đặc biệt là ở các tiêu 

chí:  

• Lớp học là nhà kiên cố,  

• Nhà vệ sinh sạch sẽ 

• Học sinh có nước uống sạch ở 

trường 



Một số đề xuất ban đầu đối với 

tỉnh Hà Giang 



Một số đề xuất ban đầu (i) 

Nhóm giải pháp #1 (tổng thể): 

• Tăng cường hiệu quả quản trị và cải cách để nâng cao mức 

độ hài lòng của người dân đối với hiệu quả công tác của các 

cấp chính quyền tỉnh. 

• Thách thức và cơ hội trong thời gian tới:  

• Ưu tiên: Đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ hành chính công, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính  

• Nâng cao hiệu quả huy động sự tham gia tích cực của người dân  

• Cải thiện mức độ công khai, minh bạch  

• Nâng cao trách nhiệm giải trình 

• Tăng cường kiểm soát tham nhũng 

• Cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công  
 



Một số đề xuất ban đầu (i) 
 

Nhóm đề xuất #2 (quản trị):  

• Về tăng cường sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở,  

– nâng cao hiểu biết của người dân về dân chủ cơ sở; và chất lượng bầu cử ở cấp cơ 

sở;  

– tạo cơ hội để người dân được quyết định mức đóng góp tự nguyện cho các công trình 

công cộng; tăng cường vai trò giám sát của người dân thông qua cơ chế Ban TTND/ 

Ban GSĐTCĐ 

• Về tăng cường công khai, minh bạch:  

– đẩy mạnh giám sát chặt chẽ việc công bố công khai thu chi ngân sách cấp xã/phường;  

– đẩy mạnh công khai khâu lập và truyền thông kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, 

khung giá đất ở cả ba cấp hành chính (thành phố, quận/huyện, xã/phường) (xem mô 

hình của Cần Thơ) 

– tăng cường đối thoại với những hộ dân bị mất đất; tham vấn người dân trước khi ra 

quyết định thu hồi đất; tăng mức giá đền bù đất;  

• Về trách nhiệm giải trình với người dân,  

– tăng cường đối thoại và hiệu quả của các cuộc tiếp xúc với người dân 

– đánh giá lại sự cần thiết và tính hiệu quả của Ban Thanh tra Nhân dân nhằm tăng 

cường cơ chế giám sát của người dân đối với chính quyền địa phương; 



Một số đề xuất ban đầu (ii) 

Nhóm đề xuất #3 (hành chính công): 

• Về kiểm soát tham nhũng,  

– hạn chế hiện tượng thân quen trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực nhà 

nước nhằm cải thiện chất lượng đầu vào của hệ thống công vụ, viên chức 

– ngăn ngừa hiện tượng nhận ‘lót tay’ trong tuyển dụng công chức, viên 

chức;  

– thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng ngay từ bên trong các 

cấp chính quyền địa phương để người dân biết đến những việc làm thực 

sự của chính quyền địa phương 

• Về thủ tục và dịch vụ hành chính công,  

– nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận tiếp nhận, bồi dưỡng kỹ 

năng mềm cho công chức thừa hành (về thái độ ứng xử với người dân và 

năng lực công tác),  

– công khai phí và lệ phí làm thủ tục ở cấp xã/phường  

– lưu ý cải thiện hiệu quả của dịch vụ “một cửa”   

– đặc biệt lưu ý cải thiện hiệu lực và hiệu quả của dịch vụ và thủ tục liên quan 

đến chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân;  



Một số đề xuất ban đầu (ii) 

Nhóm đề xuất #3 (hành chính công): 

• Về dịch vụ công,  

– Giáo dục tiểu học công lập: tập trung cải thiện toàn bộ điều kiện tối thiểu 

của trường tiểu học, đặc biệt là ở các tiêu chí gồm sĩ số lớp học; giảm 

thiểu tình trạng giáo viên ưu ái, thiên vị với những học sinh tham gia các 

lớp học riêng; công khai các khoản thu chi của trường, lớp với phụ huynh 

học sinh. 

– Y tế công lập: tăng số giường bệnh cho các bệnh viện tuyến huyện/quận; 

giảm thời gian chờ được khám, chữa bệnh cho người bệnh; cải tạo điều 

kiện vệ sinh của các bệnh viện tuyến huyện/quận;  

– Cơ sở hạ tầng căn bản: Cần tập trung nguồn lực cải thiện điều kiện hạ 

tầng căn bản cho người dân 

– Cải thiện điều kiện an ninh - trật tự địa bàn khu dân cư cũng là một trong 

những yêu cầu của người dân Hà Giang 



Một số vấn đề cần ưu tiên xử lý 

Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để giải quyết những tồn tại hiện nay từ việc 

phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thành thức; ưu tiên tập trung giải quyết 

trước 3 nhóm vấn đề còn tồn tại sau đây:  
 

1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở:  

- tạo cơ hội để người dân được quyết định mức đóng góp tự nguyện cho các công trình công cộng 
 

2. Công khai, minh bạch:  

- đẩy mạnh giám sát chặt chẽ việc công bố công khai thu chi ngân sách cấp xã/phường; 

- công khai quy hoạch sử dụng đất và khung giá đất đền bù trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và 

ở cấp thành phố/huyện, xã/phường;  

- công khai thủ tục, phí và lệ phí làm thủ tục/dịch vụ hành chính công  
 

 3. Trách nhiệm giải trình với người dân 

– tăng cường đối thoại và hiệu quả của các cuộc tiếp xúc với người dân 

– tăng cường đối thoại với những hộ dân bị mất đất; tham vấn người dân trước khi ra quyết định 

thu hồi đất; tăng mức giá đền bù đất 

– đánh giá lại sự cần thiết và tính hiệu quả của Ban Thanh tra Nhân dân nhằm tăng cường cơ chế 

giám sát của người dân đối với hoạt động của bộ máy công quyền cơ sở; 

 

  

 
Điểm mạnh Điểm yếu 

Cơ hội Thách thức 



Trân trọng cám ơn! 

 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập 

www.papi.vn 
 

Email: vietnampapi@gmail.com  

 

http://www.papi.vn/

