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Chỉ số Hiệu quả Quản trị 
và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 

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. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp
tỉnh (PAPI) là một trong những công cụ đó. Chỉ số PAPI
của Việt Nam là công cụ mang tính tiên phong trong
việc tiếp thu ý kiến phản hồi của người dân về hiệu quả
công tác điều hành, quản lý và cung ứng dịch vụ công
của khu vực nhà nước, đặc biệt là những vấn đề, lĩnh
vực chính sách người dân có quyền ‘được biết, được
bàn, được tham gia và được kiểm tra’. Từ năm 2010 đến
nay, khảo sát PAPI đã thu thập ý kiến của hơn 32.500
lượt người dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Cho tới nay,
PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất về hiệu quả quản
trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam.

Chỉ số PAPI đóng một vai trò quan trọng trong việc đổi
mới công tác quản trị, điều hành và cải cách hành chính
nhà nước ở hai phương diện chính. Một mặt, Chỉ số PAPI
là ‘hàng hóa công’ phục vụ mọi đối tượng quan tâm, là
điển hình cho những công cụ tương tự phát triển ở Việt
Nam (với thông tin được cung cấp miễn phí tại
www.papi.vn). Mặt khác, PAPI cung cấp thông tin, dữ
liệu thường niên về ý kiến phản ánh của người dân từ
trải nghiệm thực tế trong tiếp xúc và tương tác với các
cấp chính quyền và sử dụng dịch vụ công.

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, các nhà hoạch định và thực thi chính sách có thể
hiểu được những việc đã làm được và chưa làm được
của bộ máy nhà nước, từ đó tìm kiếm các giải pháp
cải thiện nhằm đáp ứng nguyện vọng và yêu cầu ngày
càng cao của người dân. 

Chỉ số PAPI: Cung cấp dữ liệu thực chứng
làm cơ sở cho hoạch định chính sách

Chỉ số 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. Ở
cấp quốc gia, Thanh tra Chính phủ đã tham khảo dữ
liệu PAPI để theo dõi, giám sát tình hình tham nhũng
và hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng.

Ở cấp tỉnh, nhiều địa phương trên cả nước đã và đang
xem xét và sử dụng dữ liệu PAPI trong phân tích về các
giải pháp đẩy mạnh công tác điều hành, quản lý nhà
nước và cung ứng dịch vụ công ở địa phương. Các tỉnh
Kon Tum, Quảng Ngãi và Đắk Lắk đã thể hiện quyết
tâm của lãnh đạo tỉnh thông qua các quyết định, chỉ
thị cụ thể về việc rà soát các phát hiện của nghiên cứu
PAPI về địa phương và xây dựng kế hoạch hành động
nhằm cải thiện hiệu quả công tác quản trị và hành
chính công của tỉnh.
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quản lý nhà nước, cải cách hành chính và cung ứng
dịch vụ công. Đồng thời, Chỉ số 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. Việc so sánh giữa các
tỉnh/thành phố còn có tác dụng tạo động lực để những
địa phương trong nhóm đạt điểm số thấp phấn đấu
cải thiện hiệu quả công tác quản trị và hành chính
công của các cấp chính quyền địa phương, khuyến
khích những địa phương đã làm tốt duy trì mức hiệu
quả cao của mình.

So sánh kết quả tổng hợp của PAPI 2012 với PAPI 2011
cho thấy có dấu hiệu cải thiện đáng khích lệ về điểm
số: trong năm 2012, các tỉnh/thành phố dường như đạt
điểm tổng hợp cao hơn so với năm 2011. Theo kết quả
PAPI 2011,chỉ có ba địa phương đạt trên 40 điểm,gồm
Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Bình và Long An. Song theo
kết quả PAPI 2012, số địa phương đạt trên 40 điểm
tăng gấp đôi lên tám tỉnh/thành phố, gồm Quảng
Bình, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nam Định, Bà Rịa-Vũng
Tàu, Bình Định, Thái Bình và Long An.

Bên cạnh đó cũng có xu thế tích cực nhìn từ các địa
phương thuộc nhóm đạt điểm tổng hợp thấp nhất. Kết
quả PAPI 2011 cho thấy, có tới 11 địa phương có số
điểm thấp nhất ở mức dưới 35 điểm (Lai Châu, Bình
Thuận, Quảng Ngãi, Ninh Bình, Hưng Yên, Lâm Đồng,
Phú Yên, Cao Bằng, Tây Ninh, Trà Vinh, và Hà Giang).
Song kết quả PAPI 2012 cho thấy, chỉ có năm địa
phương có số điểm dưới 35 điểm (gồm Đắk Lắk, Trà
Vinh, Cà Mau, Tây Ninh và Khánh Hòa).

Mức độ hiệu quả ở sáu trục nội dung

Chỉ số tổng hợp PAPI được cấu thành từ các giá trị đo
lường từ phân tích và tổng hợp theo sáu nội dung lớn
trong lĩnh vực quản trị và hành chính công. Dưới đây
là phần giới thiệu tóm tắt kết quả khái quát nhất về
mức độ hiệu quả ở cấp tỉnh trong năm 2012.

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

Nhìn chung, điểm trung bình toàn quốc ở nội dung
‘tham gia của người dân ở cấp cơ sở’ năm 2012 giảm
nhẹ so với năm 2011 ở mức 2,66%. Điểm số ở cả ba
nội dung thành phần, gồm (i) mức độ nhận thức của
người dân về quyền lợi và trách nhiệm tham gia vào

Theo dõi, giám sát hiệu quả quản trị địa
phương

Chỉ số PAPI là một 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 năm 2012 cho thấy những thay
đổi tích cực nhưng còn khiêm tốn ở bốn trong sáu nội
dung (trục nội dung) PAPI đo lường,đó là: công khai,
minh bạch; kiểm soát tham nhũng; cung ứng dịch vụ
công; và trách nhiệm giải trình với người dân.

Nhìn chung, mức độ hiệu quả quản trị và hành chính
công có xu hướng cải thiện qua hai năm 2011 và 2012.
Điểm trung vị cho biết sự phân bố của khoảng một nửa
số tỉnh/thành phố hội tụ ở phân khúc điểm cao hơn
hoặc thấp hơn mức điểm này. Kết quả phân tích dữ
liệu cho thấy điểm trung vị ở cả sáu trục nội dung của
năm 2012 tăng nhẹ so với năm 2011.

Kết quả phân tích xu thế cải thiện ở cấp quốc gia cho
thấy sự nhất quán cao về đánh giá của người dân ở
nhiều chỉ số thành phần và quan sát của Chỉ số PAPI
qua thời gian. Tính nhất quán có ý nghĩa quan trọng
để nhận biết những thay đổi qua thời gian, trên cơ sở
đó tìm hiểu đâu là những điểm đã làm được hoặc
chưa làm được trong quá trình thực thi chính sách.
Tương tự với phát hiện nghiên cứu PAPI2011, trong năm
2012 người dân nhìnchung tương đối lạc quan vềđiều
kiện kinh tế hộ gia đình và tình hình kinh tế của đất
nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của người dân, hiệu
quả phổ biến thông tin, mức độ công khai, minh bạch
trong thực thi chính sách của các cấp chính quyền còn
hạn chế. Chỉ số PAPI 2012 cũng cho thấy người dân
vẫn mong mỏi các cấp, các ngành thực hiện đầy đủ
hơn trách nhiệm giải trình, kiểm soát tình hình tham
nhũng trong khu vực công, và cung ứng dịch vụ hành
chính công và dịch vụ công có chất lượng cao hơn.

Hiệu quả quản trị và hành chính công
cấp tỉnh năm 2012

Chỉ số PAPI đo lường mức độ hiệu quả trong công tác
quản trị và hành chính công ở cấp tỉnh thông qua sáu
nội dung lớn và 22 nội dung thành phần. Thông qua
những chỉ số, chỉ báo và chỉ tiêu đánh giá ở mỗi nội
dung, 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,
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trong nhóm đạt điểm thấp nhất của năm 2011. Riêng
trường hợp của Đắk Lắk, điểm năm 2012 của tỉnh giảm
tương đối nhiều so với năm 2011

So với kết quả của năm 2011, có tới 19 địa phương 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, điểm của khoảng 20 tỉnh/thành
phố có suy giảm. Những địa phương có sự sụt giảm về
điểm lớn nhất là Sơn La, Khánh Hòa, Trà Vinh và Đắk Lắk,
với mức giảm về điểm từ 9,7% đến 15,2%. 

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

Điểm số ở nội dung ‘trách nhiệm giải trình với người
dân’có mức độ cải thiện đáng kể, tăng 1,41% so với kết
quả của năm 2011. Đóng góp cho sự gia tăng này là
từ việc cải thiện mức độ hiệu quả hoạt động của Ban
Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng
đồng. Mức độ hiệu quả trong việc tiếp dân dường như
không thay đổi so với năm 2011.

Năm tỉnh đạt điểm cao nhất ở Trục nội dung 3 gồm
Thái Bình, Quảng Bình, Hải Dương, Nam ĐịnhvàQuảng
Trị. Trong số đó, Hải Dươnglà tỉnh duy nhất không
thuộc về nhóm đạt điểm cao nhất trong năm 2011. Kiên
Giang, Khánh Hòa, Bạc Liêu, An Giang và Tây Ninh là
những địa phương đạt điểm thấp nhất. Đây cũng là
những địa phương thuộc về nhóm điểm trung bình
thấp và thấp nhất của năm 2011.

So với kết quả năm 2011, bốn tỉnh/thành phố có dấu
hiệu cải thiện ở trục nội dung này với mức từ 12% trở
lên. Cao Bằng, Sóc Trăng, Hưng Yên, Hải Phòng và
Hậu Giang là năm địa phương có mức độ cải thiện
nhiều nhất. Ngược lại, hai địa phương có sự sụt giảm
mạnh về điểm từ 11% trở lên, đó là Kiên Giang và
Khánh Hòa. Bảy tỉnh/thành phố khác có mức giảm
điểm trên 5% gồm Hoà Bình, Quảng Trị, Long An, Hà
Tĩnh, Bạc Liêu, Đồng Tháp và Thanh Hoá.

Trục nội dung 4: Kiểm soát tham nhũng

Kết quả phân tích so sánh về hiệu quả kiểm soát tham
nhũng ở cấp tỉnh qua hai năm cho thấy, điểm trung
bình toàn quốc của năm 2012 tăng 2,59% so với năm
2011. Đóng góp nhiều nhất cho mức độ cải thiện ở trục

đời sống chính trị của đất nước (trong báo cáo được
gọi là ‘tri thức công dân’), (ii) cơ hội được tham gia vào
các hoạt đó, và (iii) 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%. 

Tương tự với phát hiện nghiên cứu PAPI 2011, khi so
sánh các tỉnh/thành phố với nhau, có thể thấy khoảng
cách giữa điểm số của nhóm tỉnh đạt điểm cao nhất
và nhóm tỉnh đạt điểm thấp nhất là khá xa. Các tỉnh
Bình Định, Thái Bình, Bình Phước, Hà Nam và Hà Tĩnh
là năm địa phương đạt số điểm từ 6,18 xuống đến 5,98.
Trong số này, Bình Định vẫn giữ được điểm số cao của
năm 2011, bốn địa phương còn lại có nhiều cải thiện
trong năm 2012.Các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Tháp, Phú Yên,
Bạc Liêu và Cà Mau thuộc về nhóm năm tỉnh đạt điểm
thấp nhất, với mức điểm từ 4,17 lên đến 5,54. So với kết
quả năm 2011, nhóm tỉnh này hầu như không có sự cải
thiện nào: Phú Yên, Bạc Liêu và Cà Mau vẫn thuộc về
nhóm năm địa phương cuối bảng, trong khi Đắk Lắk và
Đồng Tháp cũng thuộc nhóm trung bình thấp.

So với kết quả năm 2011, trong năm 2012 có khoảng
một nửa 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, Đắk Lắk, Đồng Tháp và Lạng Sơn có mức sụt
giảm về điểm lớn nhất.  

Trục nội dung 2. Công khai, minh bạch

Điểm số ở nội dung ‘công khai, minh bạch’có mức độ
cải thiện đáng kể, tăng 2,54% so với kết quả của năm
2011. 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 đóng góp chính
cho mức độ cải thiện về điểm ở trục nội dung này. 

Năm tỉnh đạt điểm cao nhất bao gồm Quảng Bình,
Quảng Trị, Thái Bình, Hà Nam và Nam Định, đều là
những tỉnh nằm ở khu vực phía Bắc. Trong số này, Hà
Nam và Nam Định có sự gia tăng về điểm lớn nhất so
với điểm số của những địa phương này trong năm
2011. Năm địa phương có số điểm thấp nhất là Trà
Vinh, Bình Thuận, Bạc Liêu, Kiên Giang và Đắk Lắk, với
số điểm chỉ ở khoảng 4,55 – 4,92 điểm. Trong số này,
Trà Vinh, Bình Thuận, Bạc Liêu và Kiên Giang cũng nằm

Chỉ số Hiệu quả Quản trị 
và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 
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2012 của trục nội dung này thấp hơn so với năm 2011
là 0,17% điểm.

Tương tự phát hiện nghiên cứu năm 2011, điểm số của
các tỉnh/thành phố trong năm 2012 hội tụ quanh điểm
trung bình toàn quốc và đạt mức khá. Mức độ chênh
lệch về điểm giữa tỉnh đạt điểm cao nhất (Yên Bái) và
thấp nhất (Quảng Ninh) là nhỏ nhất so với năm trục nội
dung còn lại. Điều này cho thấy có sự đồng nhất về nỗ
lực cải thiệnmức độ hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục
hành chính trên toàn quốc, đặc biệt là trong xử lý bốn
loại dịch vụ và thủ tục hành chính được đo lường,
tương tự quan sát từ hai khảo sát PAPI 2010 và 2011.

Trục nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công

Kết quả chung của toàn quốc cho thấy có sự cải thiện
đáng kể về hiệu quả cung ứng dịch vụ công trong năm
2012. Điểm trung bình toàn quốc năm 2012 tăng
2,29% so với năm 2011. Những cải thiện ghi nhận được
từ kết quả khảo sát về điều kiện cơ sở hạ tầng căn bản
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 2011.

Khi phân nhóm các tỉnh/thành phố theo bốn cấp độ
hiệu quả, có thể thấy sự phân bố vùng, miền không
còn rõ như năm 2011. Các thành phố trực thuộc trung
ương vẫn duy trì được thứ hạng cao ở trục nội dung
này, phần lớn là do chất lượng của cơ sở hạ tầng căn
bản tốt hơn so với những địa phương khác. Trong
nhóm địa phương đạt điểm cao nhất cũng có những
tỉnh còn khó khăn nhất định về điều kiện phát triển,
chẳng hạn Quảng Bình, Ninh Thuận, Quảng Trị, Bình
Định và Thanh Hóa. Riêng Quảng Bình có nhiều cải
thiện trong chất lượng dịch vụ y tế tuyến huyện/thành
phố và cơ sở hạ tầng căn bản. Những địa phương
đứng cuối bảng phần lớn là những tỉnh miền núi phía
Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Tây Nam bộ. Tây
Ninh, Đắk Nông, Cà Mau, Gia Lai, Yên Bái, Bình Phước,
Cao Bằng và Sơn La là những địa phương thuộc nhóm
cuối bảng. Điểm trung bình của mỗi địa phương ở
nhóm cuối bảng cũng có xu hướng suy giảm không
đáng kể qua hai năm 2011 và 2012.

Về mức độ thay đổi qua hai năm của từng địa phương
trong hiệu quả cung ứng dịch vụ công, theo đánh giá
của người dân, 2/3 số tỉnh/thành phố có những cải
thiện đáng kể ở chất lượng và hiệu quả trong cung ứng
dịch vụ công. Khoảng 17 địa phương dường như đã có

nội dung này là từ sự gia tăng về điểm ở chỉ số thành
phần ‘quyết tâm phòng, chống tham nhũng của chính
quyền cấp tỉnh’, với mức gia tăng là 5,72%. Việc trao
đổi, thảo luận công khai về dự thảo sửa đổi, bổ sung
Luật Phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là ở những
quy định để đảm bảo công khai, minh bạch, rất có thể
đã tác động nhiều đến đánh giá của người dân. Mức
độ gia tăng trong điểm số ở chỉ số thành phần về ‘hiệu
quả kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa
phương’ (trong đó có việc đảm bảo công bằng trong
tuyển dụng công chức, viên chức) và chỉ số thành phần
về ‘hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong cung ứng
dịch vụ công’ cũng có đóng góp nhưng không đáng
kể cho sự cải thiện về điểm ở trục nội dung này. 

‘Kiểm soát tham nhũng’ là trục nội dung có mức độ
chênh lệch về điểm giữa các tỉnh/thành phố lớn nhất
so với năm trục nội dung còn lại trong PAPI 2012. Tiền
Giang, Bình Định, Long An và Đà Nẵng là những địa
phương đạt điểm cao nhất. Tương tự kết quả PAPI 2010
và 2011, nhiều tỉnh đạt điểm cao nhất ở trục nội dung
này tập trung ở khu vực Trung bộ và Nam bộ. Khoảng
45 tỉnh/ thành phố có số điểm rất gần nhau quanh
mức điểm trung bình. Trong số 10 địa phương đứng
cuối bảng, Hải Phòng và Ninh Thuận là hai địa phương
lặp lại vị trí trong nhóm tỉnh đạt điểm thấp nhất. Điện
Biên thay thế Cao Bằng ở vị trí cuối bảng ở trục nội
dung này trong PAPI 2012.

Kết quả so sánh điểm số của các địa phương qua hai
năm 2011 và 2012 cho thấy có những diễn biến đáng
lưu tâm trong đánh giá của người dân về nỗ lực
phòng, chống tham nhũng của các cấp chính quyền
địa phương. Tiền Giang, địa phương đứng đầu toàn
quốc ở trục nội dung này trong năm 2012, có mức cải
thiện tương đối nhỏ so với 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 hai năm trên
20%. Ngược lại, Điện Biên có mức sụt giảm về điểm
lớn nhất (tới mức -16.9%), tiếp đến là hai tỉnh Khánh
Hoà và Bạc Liêu.

Trục nội dung 5: Thủ tục hành chính công

Kết quả phân tích về hiệu quả cung ứng dịch vụ hành
chính công cho thấy, điểm tổng hợp của toàn bộ 63
tỉnh/thành phố trong cung ứng dịch vụ hành chính
công cho người dân dường như không thay đổi qua
hai năm 2011 và 2012. Điểm trung bình toàn quốc năm
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phải ‘lót tay’ (trung bình 146.000 VNĐ) ở bệnh viện công
tuyến huyện cho một 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 trưởng với mức trung bình khoảng 572.000
VNĐ/học sinh/học kỳ.

Ngay cả những giá trị ‘cận trên’ cũng chưa phản ánh
đầy đủ được 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 (i) không có
được giấy CNQSD đất, một loại giấy tờ quan trọng đối
với họ khi mong muốn khởi nghiệp hay làm kinh
doanh hộ gia đình; hoặc (ii) không nhận được dịch vụ
chăm sóc sức khỏe đảm bảo chất lượng, gây ảnh
hướng tới điều kiện sức khỏe của cá nhân, của con cái
và sinh kế của hộ gia đình; hoặc (iii) 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 hướng tới quá trình trưởng thành trong nghề
nghiệp và điều kiện kinh tế về sau. 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.

Về mức độ quyết tâm của người dân trong tố giác
hành vi tham nhũng, kết quả phân tích dẫn tới hai 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 là
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 bước cải thiện nhất định so với năm 2011. Hà
Giang là địa phương có mức gia tăng về điểm lớn
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 lớn nhất.

Đánh giá hiện trạng chi phí không
chính thức ngoài quy định từ trải
nghiệm của người dân

Ngoài những phân tích ở cấp độ trục nội dung, báo
cáo PAPI 2012 còn dành riêng một chương phân tích
hiện trạng chi phí không chính thức dựa trên trải
nghiệm của người dân. Việc phân tích này được thực
hiện dựa trên các kỹ thuật định lượng hiện đại và tinh
tế để phân tích được phạm vi và mức độ của hối lộ và
chi phí không chính thức trong ba lĩnh vực dân sinh căn
bản: i) chứng nhận quyền sử dụng đất; ii) dịch vụ y tế;
và iii) giáo dục tiểu học. Ở cả ba lĩnh vực được nghiên
cứu, kết quả phân tích đều cho thấy hành vi đòi hối lộ
của cán bộ, công chức, viên chức đang ảnh hưởng tới
nhiều thành phần dân cư, đồng thời quy mô của chi
trả không chính thức (hối lộ) là đáng kể nếu so sánh
với những chi phí người dân phải trả cho những việc
khác khi sử dụng ba loại dịch vụ này. 

Nếu tính một cách chặt chẽ, có khoảng 17% số người
đi làm thủ tục xin cấp giấy CNQSD đất phải chi ‘bôi
trơn’ trung bình 123.000 VNĐ/lượt; 10% phải ‘lót tay’
trung bình 37.000 VNĐ/lượt ở bệnh viện công tuyến
huyện cho một lần đi khám, chữa bệnh; và phụ huynh
học sinh tiểu học công lập chi ‘bồi dưỡng’ ngoài quy
định cho giáo viên, ban giám hiệu nhà trường trung
bình khoảng 98.000 VNĐ/học sinh/học kỳ. Đây là
những giá trị ‘cận dưới’ về phạm vi và quy mô hối lộ
phát hiện từ khảo sát PAPI 2012.

Với cách ước lượng dồn các giá trị âm không có nghĩa
về giá trị ‘0’ được áp dụng trong phân tích giá trị ‘cận
trên’, phát hiện nghiên cứu cho thấy có khoảng 57%
số người đi làm thủ tục xin cấp giấy CNQSD đất phải
chi ‘bôi trơn’ (trung bình 818.000 VNĐ/lượt/lần); 48%
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