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DANH MỤC BẢNG, BIỂU 
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 
 

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

CECODES  Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng 

VFF-CRT  Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu Khoa học thuộc Mặt  

trận tổ quốc Việt Nam 

UNDP   Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc 

UBND  Ủy ban nhân dân 

PPS    Phương pháp xác suất quy mô dân số 

THDCCS   Thực hiện dân chủ cơ sở 

BHYT   Bảo hiểm y tế 
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ 

HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2012. 

 

I. TỔNG QUAN CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH 

CÔNG (PAPI) 

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

tắt là PAPI – từ tên gọi tiếng Anh “Viet Nam Governance and Public 

Administration Performance Index) là công cụ chính sách nhằm đo lường và 

theo dõi hiệu quả công tác quản trị, điều hành của hệ thống hành chính nhà 

nước dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân
1
. Trong đó, bộ chỉ số này 

tập trung đánh giába quy trình chính sách có mối quan hệ mật thiết với nhau đó 

là: (1) hoạch định chính sách, (2) thực thi chính sách và (3) giám sát thực thi 

chính sách.  

1. Phương pháp nghiên cứu 

1.1. Phạm vi khảo sát 

Chỉ số PAPI được bắt đầu tổ chức khảo sát thí điểm từ năm 2009 tại ba 

tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Đà Nẵng và Đồng Tháp. Năm 2010, nghiên 

cứu này được triển khai mở rộng ra trên 30 tỉnh/thành phố và từ năm 

2011đến nay được triển khai rộng rãi trên 63 tỉnh, thành toàn quốc.  

Bảng 1: Phạm vi và mẫu khảo sát trong giai đoạn 2009 – 2012 

Năm 
Phạm vi khảo sát  

(tỉnh/thành phố)  

Tổng mẫu khảo sát  

(lượt người) 

2009 3 - 

2010 30 5.568 

2011 63 13.642 

2012 63 13.747 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)
2
 

 

 

 

                                                           
1
Nghiên cứu PAPI coi người dân là chủ thể của quá trình đánh giá chu trình chính sách trên tinh thần của 

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đó là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 
2
Khảo sát này do Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) cùng với Trung tâm Bồi 

dưỡng cán bộ và Nghiên cứu Khoa học thuộc Mặt trận tổ quốc Việt Nam (VFF - CRT) và Chương trình Phát 

triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) thực hiện. 
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1.2. Đối tượng khảo sát 

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, được lựa chọn ngẫu nhiên. Đối 

tượng khảo sát là cá nhân người dân được chọn ngẫu nhiên từ 828 đơn vị 

thôn/ấp/tổ dân phố/bản/buôn thuộc 414 đơn vị xã/phường/thị trấn của 207 đơn 

vị quận/huyện/ thành phố/thị xã trực thuộc tỉnh trên toàn bộ 63 tỉnh/thành phố. 

1.3. Phương pháp khảo sát 

 Chỉ số PAPI được xây dựng từ kết quả khảo sát xã hội học trên phạm vi 

toàn quốc, với cỡ mẫu đạt gần 14.000 người dân/năm. Phương pháp khảo sát là 

phỏng vấn trực tiếp đối tượng là người dân được lựa chọn ngẫu nhiên về cảm 

nhận và trải nghiệm của người dân với hiệu quả của công tác điều hành, quản lý 

nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính 

quyền cơ sở.  

2. Nội dung nghiên cứu 

 Chỉ số PAPI được cấu thành từ 6 nội dung lớn (còn được gọi là trục nội 

dung), 22 nội dung thành phần (còn gọi là trục con) và 92 chỉ tiêu cụ thể nhằm 

theo dõi 03 giai đoạn của quy trình chính sách bao gồm (1) hoạch định chính 

sách; (2) thực thi chính sách và (3) giám sát thực thi chính sách. Trong đó, 06 

nội dung nghiên cứu chính 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 

 3. Tổng quan về kết quả khảo sát PAPI Việt Nam năm 2012 

3.1. Kết quả xếp hạng PAPI cấp tỉnh năm 2012 

 Tuy mới đưa vào đánh giá và xếp hạng trên phạm vi quốc qua từ năm 

2010 nhưng chỉ số PAPI đã được các tỉnh/thành phố đánh giá cao về tính khoa 

học, đồng thời được sử dụng làm thước đo và công cụ nhằm cải thiện các dịch 

vụ hành chính công tại các địa phương. Năm 2012, kết quả xếp hạng của một số 

tỉnh/thành phố đứng đầu được thể hiện như bảng sau: 
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Bảng 2: Chỉ số PAPI của 10tỉnh/thành phốđạt điểm cao nhất năm 2011 và 2012 

TT 

Năm 2012 Năm 2011 
(+/-)  

2012/ 

2011 

Vị thứ xếp 

hạng PAPI 

năm 2012 và 

2011 

Tỉnh 
Điểm 

số 
Tỉnh 

Điểm 

số 

1. Quảng Bình 42.15 Bà Rịa – Vũng Tàu 41.86 0.29 1 

2. Đà Nẵng 41.47 Long An 40.78 0.69 2 

3. Quảng Trị 41.11 Quảng Bình 40.72 0.39 3 

4. Nam Định 40.92 Hà Tĩnh 39.96 0.96 4 

5. Bà Rịa – Vũng Tàu 40.77 Lạng Sơn 39.95 0.82 5 

6. Bình Định 40.36 Sơn La 39.85 0.51 6 

7. Thái Bình 40.12 Quảng Trị 39.72 0.4 7 

8. Long An 40.08 Nam Định 39.49 0.59 8 

9. TP.Hồ Chí Minh 39.96 TP.Hồ Chí Minh 39.38 0.58 9 

10. Bình Dương 39.77 Bình Định 39.32 0.45 10 

11. Hà Nam 39.60 Đà Nẵng 38.96 0.64 11 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  

 Kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy điểm số của 10 tỉnh/thành phố cao 

nhất trong bảng xếp hạng tăng so với năm 2011. Trong đó có 7 địa phương vẫn 

còn trong danh sách nhóm 10 tỉnh/thành phố có điểm cao nhất mặc dù vị trí có 

hoán đổi, đó là tỉnh Quảng Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Quảng Trị, 

Nam Định, Bình Định và TP. Hồ Chí Minh. Thành phố Đà Nẵng từ vị trí 11 

năm 2011 vượt lên vị trí thứ 2 năm 2012. 

3.2. Kết quả xếp hạng PAPI cấp tỉnh theo trục nội dung năm 2012 

 Trong 22 nội dung thành phần theo kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy: 

- 09 nội dung tăng điểm: thu chi ngân sách của xã/phường; quy hoạch/kế 

hoạch sử dụng đất; mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền; ban 

thanh tra nhân dân; quyết tâm phòng, chống tham nhũng; dịch vụ và thủ tục cấp 

phép xây dựng; thủ tục hành chính cấp xã/phường; y tế công lập và an ninh trật 

tự. 

- 09 nội dung giảm:tri thức công dân; cơ hội tham gia; chất lượng bầu 

cử; danh sách hộ nghèo; ban giám sát đầu tư cộng đồng; kiểm soát tham nhũng 

trong chính quyền địa phương; kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ 
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công; công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực nhà nước và dịch vụ, 

thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng đất. 

-Và 4 nội dung có điểm số bằng với năm 2011 khi so sánh điểm cao 

nhất của các tỉnh/thành phố: đóng góp tự nguyện; dịch vụ chứng thực xác nhận; 

giáo dục tiểu dục công lập và cơ sở hạ tầng căn bản. 

Bảng 3: Điểm số cao nhất các trục nội dung và nội dung thành phầnnăm 2011 và 2012 

TT Nội dung 

Năm 2012 Năm 2011 (+/-) 

2012/ 

2011 

Điểm số 

cao nhất 
Tỉnh 

Điểm số 

cao nhất 
Tỉnh 

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

  6.19 Bình Định 6.64 Sơn La -0.45 

1. Tri thức công dân 1.44 Thái  Bình 1.49 Quảng Bình -0.05 

2. Cơ hội tham gia 2.08 Hà Nam 2.28 Sơn La -0.2 

3. Chất lượng bầu cử 1.80 Phú Thọ 1.85 Sơn La -0.05 

4. Đóng góp tự nguyện 1.16 Thái Bình 1.16 Đồng Tháp 0 

II. Trục nội dung 2: Công khai minh bạch 

  6.95 
Quảng 

Bình 
6.85 

Bà Rịa 

Vũng Tàu 
0.1 

1. Danh sách hộ nghèo 2.79 Quảng Bình 3.14 Sơn La -0.35 

2. 
Thu chi ngân sách của 

xã/phường 
2.39 Bình Phước 2.30 

Bà Rịa 

Vũng Tàu 
0.09 

3. 
Quy hoạch/kế hoạch 

sử dụng đất 
1.94 Thái Bình 1.90 Thái Bình 0.04 

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

  6.96 Thái Bình 6.98 Quảng Trị -0.02 

1. 

Mức độ và hiệu quả 

trong tiếp xúc với 

chính quyền 

2.39 Quảng Bình 2.35 Quảng Trị 0.04 

2. 
Ban Thanh tra nhân 

dân 
2.67 Quảng Trị 2.36 Hải Dương 0.31 

3. 

Ban Giám sát đầu tư 

công cộng 

 

2.30 Quảng Trị 2.40 Quảng Trị 
-0.1 
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IV. Trục nội dung 4: Kiểm soát tham nhũng 

  6.95 Tiền Giang 7.27 Long An -0.32 

1. 

Kiểm soát tham nhũng 

trong chính quyền cơ 

sở 

1.94 Quảng Trị 2.20 Sơn La -0.26 

2. 

Kiểm soát tham nhũng 

trong cung ứng dịch 

vụ công 

2.15 Tiền Giang 2.29 Sóc Trăng -0.14 

3. 

Công bằng trong 

tuyển dụng nhân lực 

vào khu vực nhà nước 

1.32 Tiền Giang 1.48 Tiền Giang -0.16 

4. 
Quyết tâm phòng, 

chống tham nhũng 
1.98 Hà Nội 1.88 Hà Nội 0.1 

V. Trục nội dung 5: Thủ tục hành chính công 

  7.55 Yên Bái 7.47 
Quảng 

Bình 
0.08 

1. 
Dịch vụ chứng thực, 

xác nhận 
2.07 Đắk Nông 2.07 Gia Lai 0 

2. 
Dịch vụ và thủ tục cấp 

phép xây dựng 
1.96 Điện Biên 1.92 Phú Thọ 0.04 

3. 

Dịch vụ và thủ tục về 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất 

1.82 Vĩnh Long 1.92 Đồng Tháp -0.1 

4. 
Thủ tục hành chính 

cấp xã/phường 
2.06 Phú Thọ 2.01 Hà Tĩnh 0.05 

VI. Trục nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công 

  7.65 Đà Nẵng 7.43 Đà Nẵng 0.22 

1 Y tế công lập 2.15 Lào Cai 2.10 Quảng Nam 0.05 

2 
Giáo dục tiểu học 

công lập 
2.06 Kon Tum 2.06 Long An 0 

3 Cơ sở hạ tầng căn bản 2.46 Hải Phòng 2.46 Hải Phòng 0 

4 An ninh, trật tự 1.75 Nam Định 1.72 Sơn La 0.04 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp) 
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II. CHỈ SỐ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA TP. ĐÀ NẴNG 

NĂM 2012 

1. Tổng quan về chỉ số PAPI Đà Nẵng năm 2012 

1.1.Phạm vi khảo sát 

 Tổng mẫu khảo sát PAPI trong năm 2012 là 192 người, không có nhiều 

thay đổi so với năm 2011 là 194 người. 

Bảng4: Phạm vi khảo sát năm 2011 và 2012 

STT 
Phạm vi khảo sát 

Năm 2012 Năm 2011 

1 Quận Hải Châu Quận Hải Châu 

2 Quận Cẩm Lệ Quận Cẩm Lệ 

3 Quận Liên Chiểu Quận Liên Chiểu 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  

 Trong năm 2012, khảo sát PAPI ở Đà Nẵng chủ yếu tập trung vào ba 

quận Hải Châu, Cẩm Lệ và Liên Chiểu do các cơ quan thực hiện chỉ số PAPI 

chọn mẫu theo quy trình chọn mẫu khách quan và khoa học, thống nhất trên 

phạm vi toàn quốc. Quận Hải Châu được chọn cố định vì đây là quận trung tâm 

của Đà Nẵng, nơi trụ sở chính của UBND thành phố Đà Nẵng đóng. Hai đơn vị 

quận còn lại được UNDP chọn theo phương pháp xác suất quy mô dân số (PPS) 

từ năm 2011. Việc duy trì ba đơn vị quận/huyện như vậy từ năm 2011 (năm bản 

lề của Chỉ số PAPI) giúp đảm bảo tính so sánh của kết quả nghiên cứu qua các 

năm.   

1.2.Đối tượng khảo sát 

 Về giới tính 

Bảng5: Giới tính của người dân tham gia khảo sát năm 2011 và 2012 

Giới 

tính 

Năm 2012 Năm 2011 
Dân số Tp  

Đà Nẵng năm 2011 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ 

(%) 

Nam 98 51.0 83 42.8 461.963 48.5 

Nữ 94 49.0 111 57.2 489.721 51.5 

Tổng 192 100 194 100 951.684 100 

 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  
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 Số lượng mẫu khảo sát tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2012 cũng 

không có sự khác biệt nhiều, năm 2011 tổng mẫu là 194 người (83 nam và 111 

nữ chiếm lần lượt 42,8% và 57,2%) và năm 2012 là 192 người (98 nam và 94 

nữ chiếm tỷ lệ 51,0% và 49,0%). So sánh với tỷ lệ giới tính của thành phố Đà 

Nẵng trong năm 2011 cho thấy đặc điểm chính của mẫu khảo sát ở Đà Nẵng 

tương đối đồng nhất với cấu trúc nhân khẩu thực tế tại địa phương.  

 Về độ tuổi 

 Bảng 6: Độ tuổi của người dân tham gia khảo sát năm 2011 và 2012 

 

Độ tuổi Năm 2012 (%) Năm 2011 (%) 

Từ 15-25 tuổi 14.1 12.9 

Từ 26-35 tuổi 21.9 13.4 

Từ 36-45 tuổi 28.1 33.5 

Từ 46-60 tuổi 27.6 32.5 

Từ 61 trở lên 8.3 7.7 

Tuổi trung bình 40.71 42.33 

Tuổi thấp nhất 15 17 

Tuổi cao nhất 71 71 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  

 Độ tuổi trung bình của người dân tham gia khảo sát năm 2012 và 2011 

cũng không có nhiều sự khác biệt. Trong đó năm 2011 là 42.33 tuổi và năm 

2012 là 40.71 tuổi. Tuổi thấp nhất là 15 của năm 2012 so với 17 tuổi của năm 

2011 và tuổi cao nhất trong khảo sát 2 năm là 71 tuổi. Trong đó, độ tuổi tham 

gia khảo sát chủ yếu từ 36 đến 60 tuổi.  

Với đặc tính mẫu như trên có thể khẳng định được chất lượng đánh giá 

chất lượng dịch vụ công có tính xác đáng và đại diện cao do nhóm tuổi được 

khảo sát có xác suất tham gia vào các dịch vụ công là rất lớn. 
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 Về nghề nghiệp 

Bảng 7: Nghề nghiệp của người dân tham gia khảo sát năm 2011 và 2012 

TT Nghề nghiệp chính 
Năm 2012 

(%) 

Năm 2011 

(%) 

1. Chuyên gia, kỹ thuật (bao gồm cả quân đội, cảnh 

sát, an ninh) 
9.4 12.9 

2. Quản lý/giám sát/điều hành 1.0 6.7 

3. Nhân viên văn phòng/bán hàng 15.6 4.6 

4. Lao động có tay nghề 19.3 20.6 

5. Lao động không có tay nghề 15.6 25.3 

6. Làm nông nghiệp (kể cả lâm và ngư nghiệp) 1.6 1.0 

7. Chủ kinh doanh gia đình 0.5 2.1 

8. Người lao động cho gia đình không được trả lương 0 .5 

9. Nội trợ và không làm thêm 8.9 9.3 

10. Sinh viên và không làm thêm 5.7 7.7 

11. Nghỉ hưu và không làm thêm 6.2 7.7 

12. Không có việc làm 2.1 1.5 

13. Khác 14.1 0 

Tổng 100.0 100.0 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp) 

 Những người dân tham gia trong cuộc khảo sát có nghề nghiệp rất đa 

dạngtừ chuyên gia kỹ thuật, quản lý giám sát điều hành, nhân viên văn 

phòng/bán hàng đến lao động có tay nghề và lao động không có tay nghề đến 

sinh viên, nội trợ và đối tượng nghỉ hưu...Khảo sát không tập trung chủ yếu vào 

một nhóm ngành nghề nào.  
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 Về trình độ học vấn 

Bảng 8: Trình độ học vấn của người dân tham gia khảo sát 2011 và 2012 

TT Trình độ học vấn Năm 2012 (%) Năm 2011 (%) 

1. Không qua trường lớp đào tạo nào 0 1.0 

2. Chưa học hết tiểu học 5.7 4.1 

3. Học xong tiểu học 2.6 5.2 

4. Chưa học hết cấp II 9.4 12.9 

5. Tốt  nghiệp cấp II 16.1 17.0 

6. Chưa học hết cấp III 6.8 12.9 

7. Tốt  nghiệp cấp III 30.7 22.7 

8. Bỏ dở hay đang học Đại học/Cao đẳng 5.7 3.6 

9. Tốt nghiệp Đại học/Caođẳng 21.9 20.6 

10. Có bằng sau đại học  1.0 0 

Tổng 100.0 100.0 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  

 Trình độ học vấn của nhóm khảo sát chủ yếu là lực lượng lao động có sự 

hiểu biết cao. Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp cấp 3 trở lên chiếm 58,3% trong năm 

2012 so với 46,9% kết quả khảo sát năm 2011. 

 Thời gian sinh sống tại TP. Đà Nẵng 

Bảng 9: Thời gian sinh sống tại TP. Đà Nẵngcủa người dân tham gia khảo sát 2011 và 2012 

TT Thời gian sống ở TP. Đà Nẵng Năm 2012 (%) Năm 2011 (%) 

1. Từ 1-2 năm 1.0 .5 

2. Từ 3-5 năm 3.1 1.0 

3. Từ 6-10 năm 5.8 5.2 

4. Từ 11 năm trở lên 90.1 93.3 

Tổng 100.0 100.0 

Trung vị 30 30.50 

Năm thấp nhất 1 2 

Năm cao nhất 64 71 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  
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Thời gian sống ở Đà Nẵng của những người được khảo sát có từ 10 năm 

trở lên chiếm 90% trong cả năm 2011 và 2012.Trung vị thời gian sống ở Đà 

Nẵng là 30 năm (so với 30.5 năm của khảo sát năm 2011). 

2. Tổng quan kết quả khảo sát chỉ số PAPI Đà Nẵng năm 2012 

 Năm 2012 ghi nhận sự nhảy vọt vượt bật về vị trí xếp hạng PAPI của 

thành phố Đà Nẵng từ vị trí 11 năm 2011 lên vị trí thứ 2 sau Quảng Bình khi 

xét điểm trung bình (điểm số của Đà Nẵng dao động từ 40,5 đến 42,4 điểm ở 

khoảng tin cậy 95%).  

Bảng 10: Kết quả chỉ số PAPI TP. Đà Nẵng năm 2011 và 2012 

TT Nội dung 

Đà Nẵng 
Điểm số cao 

nhất 2012 

(+/-) 

2012/2011 

(+/-) so 

với tỉnh 

có điểm 

số cao 

nhất năm 

2012 

2012 2011 2012 2011 

I. 

Trục nội dung 1:  

Tham gia của người dân ở 

cấp cơ sở 

5.47 5.28 6.19 6.64 0.19 -0.72 

1. Tri thức công dân 1.29 1.15 1.44 1.49 0.14 -0.15 

2. Cơ hội tham gia 1.83 1.81 2.08 2.28 0.02 -0.25 

3. Chất lượng bầu cử 1.48 1.45 1.80 1.85 0.03 -0.32 

4. Đóng góp tự nguyện 0.86 0.86 1.16 1.16 0 -0.3 

II. 
Trục nội dung 2: Công khai 

minh bạch 
6.10 5.46 6.95 6.85 0.64 

-0.85 

1. Danh sách hộ nghèo 2.76 2.12 2.79 3.14 0.64 -0.03 

2. 
Thu chi ngân sách của  xã/ 

phường 
1.79 1.75 2.39 2.30 0.04 

-0.6 

3. 
Quy hoạch/kế hoạch sử dụng 

đất 
1.56 1.58 1.94 1.90 -0.02 

-0.38 

III. 

Trục nội dung 3:  

Trách nhiệm giải trình với 

người dân 

6.04 5.79 6.96 6.98 0.25 -0.92 

1. 
Mức độ và hiệu quả trong tiếp 

xúc với chính quyền 
1.91 2.15 2.39 2.35 -0.24 

-0.48 

2. Ban Thanh tra nhân dân 2.02 1.74 2.67 2.36 0.28 -0.65 
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3. 
Ban Giám sát đầu tư công 

cộng 

2.10 
1.90 2.30 2.40 0.2 

-0.2 

IV. 
Trục nội dung 4: Kiểm soát 

tham nhũng 
6.62 6.16 6.95 7.27 0.46 -0.33 

1. 
Kiểm soát tham nhũng trong 

chính quyền cơ sở 
1.73 1.73 1.94 2.20 0 -0.21 

2. 
Kiểm soát tham nhũng trong 

cung ứng dịch vụ công 
2.08 2.11 2.15 2.29 -0.03 -0.07 

3. 

Công bằng trong tuyển dụng 

nhân lực vào khu vực nhà 

nước 

0.99 1.02 1.32 1.48 -0.03 -0.33 

4. 
Quyết tâm phòng, chống tham 

nhũng 
1.81 1.30 1.98 1.88 0.51 -0.17 

V. 
Trục nội dung 5:  

Thủ tục hành chính công 
7.47 7.33 7.55 7.47 0.14 -0.08 

1. Dịch vụ chứng thực, xác nhận 2.05 1.88 2.07 2.07 0.17 -0.02 

2. 
Dịch vụ và thủ tục cấp phép 

xây dựng 
1.80 1.87 1.96 1.92 -0.07 -0.16 

3. 
Dịch vụ và thủ tục về chứng 

nhận quyền sử dụng đất 
1.62 1.64 1.82 1.92 -0.02 -0.2 

4. 
Thủ tục hành chính cấp xã/ 

phường 
2.00 1.94 2.06 2.01 0.06 -0.06 

VI. 
Trục nội dung 6: Cung ứng 

dịch vụ công 
7.65 7.43 7.65 7.43 0.22 0 

1. Y tế công lập 1.89 1.92 2.15 2.10 -0.03 -0.26 

2. Giáo dục tiểu học công lập 1.71 1.70 2.06 2.06 0.01 -0.35 

3. Cơ sở hạ tầng căn bản 2.41 2.27 2.46 2.46 0.14 -0.05 

4. An ninh, trật tự 1.65 1.54 1.75 1.72 0.11 -0.1 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp) 

- Kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy thành phố Đà Nẵng có sự tăng 

điểm ở tất cả 6 trục nội dung so với kết quả năm 2011. Trong đó: 

o Trục nội dung cung ứng dịch vụ công dẫn đầu điểm số trong 2 năm 

liền với số điểm rất cao 7.65 (năm 2012) và 7.43 (năm 2011).  
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o Hai trục nội dung có mức điểm tăng mạnh năm 2012 so với năm 

2011 là công khai minh bạch từ 5.46 lên 6.10 và kiểm soát tham 

nhũngtừ 6.16 lên 6.62.  

o Nội dung về cung ứng dịch vụ công và thủ tục hành chính công 

cũng được cải thiện và được xếp vị trí nhất và nhì trong bảng xếp 

hạng.  

 - Tuy nhiên kết quả khảo sát năm 2012 cũng chỉ ra trục nội dung về khả 

năng tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5.47 điểm, chỉ tăng 0.19 so với 

năm 2011. Đây là trục có điểm số thấp nhất và có mức tăng điểm thấp so với 

năm 2011.Ngoài ra, kết quả năm 2012 cho thấy các nội dung thành phần giảm 

điểm so với năm 2011 như: 

o Nội dung về quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất (-0.02) 

o Mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền (-0.24) 

o Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công (-0.03) 

o Công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực nhà nước (-0.03) 

o Dịch vụ và thủ tục cấp phép xây dựng (-0.07) 

o Dịch vụ và thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng đất (-0.02) 

o Và y tế công lập (-0.03).   

Hình 1: So sánh chỉ số PAPI TP.Đà Nẵng năm 2011 và 2012 

 
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp) 

 - Trong 3 trục nội dung vẫn còn khoảng cách lớn với tỉnh có điểm cao 

nhất theo kết quả năm 2012 bao gồm: 

o Trách nhiệm giải trình với người dân (-0.92) 

o Công khai minh bạch (-0.85) 

o Tham gia của người dân (-0.72).  
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 - Bên cạnh đó, một vài nội dung thành phần năm 2012 của TP. Đà Nẵng 

có điểm số thấp hơn hoặc chỉ bằng tỉnh có điểm trung vị của cả nước, cụ thể: 

o Cơ hội tham gia (1.81 so với 1.83) 

o Chất lượng bầu cử (1.48 so với 1.55) 

o Thu chi ngân sách của xã/phường (1.79 so với 1.80) 

o Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất (1.56 so với 1.61) 

o Mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền (1.91 so với 

1.93) 

o Và dịch vụ và thủ tục cấp phép xây dựng (Đà Nẵng bằng tỉnh có 

điểm trung vị 1.80).  

Hình 2: So sánh chỉ số PAPI TP. Đà Nẵng với điểm cao nhất toàn quốc năm 2012 

 
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp) 

3. Kết quả chỉ số thành phần PAPI Đà Nẵng năm 2012 

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

 Trục nội dung về sự tham gia của người dân sẽ tìm hiểu mức độ hiệu quả 

của các cấp chính quyền cơ sở trong việc huy động sự tham gia của người dân 

tại địa bàn mình quản lý. Ở trục này đo lường 4 nội dung thành phần chủ yếu đó 

là: (1) tri thức công dân; (2) cơ hội tham gia; (3) chất lượng bầu cử  và (4) đóng 

góp tự nguyện.  

Đây là trục nội dung có điểm số thấp nhất trong bảng xếp hạng 6 trục nội 

dung của PAPI 2012 nói chung và TP. Đà Nẵng nói riêng.  
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Bảng 11: Điểm số trục nội dung tham gia của người dân ở cấp cơ sở năm 2011 và 2012 

TT 

 

Trục nội dung 1 

Đà Nẵng 
Điểm số cao 

nhất 

+/- so 

với 

năm 

2011 

+/- so với 

điểm số 

cao nhất 

năm 2012 
2012 2011 2012 2011 

Tham gia của người 

dân ở cấp cơ sở 
5.47 5.28 6.19 6.64 0.19 -0.72 

1. Tri thức công dân 1.29 1.15 1.44 1.49 0.14 -0.15 

2. Cơ hội tham gia 1.83 1.81 2.08 2.28 0.02 -0.25 

3. Chất lượng bầu cử 1.48 1.45 1.80 1.85 0.03 -0.32 

4. Đóng góp tự nguyện 0.86 0.86 1.16 1.16 0 -0.3 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  

 - Điểm số của nội dung thành phần tri thức công dân đạt 1.29, tăng so với 

1.15 điểm số năm 2011. 

 - Trong khi đó các nội dung thành phần khác cũng có xu hướng tăng nhẹ 

so với năm 2011 (cơ hội tham gia tăng từ 1.81 lên 1.83; chất lượng bầu cử tăng 

từ 1.45 lên 1.48 và đóng góp tự nguyện thì giữ nguyên điểm số năm 2011). 

 - Năm 2012 ghi nhận ở trục nội dung này có 2 nội dung thành phần có 

điểm số thấp hơn tỉnh trung vị của cả nước đó là cơ hội tham gia (1.83 so với 

1.86) và chất lượng bầu cử (1.48 so với 1.55). So với tỉnh có điểm cao nhất của 

2 nội dung thành phần này thì mức điểm chênh lệnh là – 0.25  và -0.32.  

Hình 3: So sánh trục nội dung tham gia của người dân ở cấp cơ sở năm 2011 và 2012 

 
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp) 
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 Tri thức công dân 

 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn (Pháp lệnh THDCCS) 

là văn bản chính thức quy định về những quyền thực hiện dân chủ ở cấp cơ sở, 

do đó việc tuyên truyền, phổ biến nội dung này qua các kênh chính thức là cần 

thiết. Điều này có ảnh hưởng đến việc tham gia của người dân, nâng cao nhận 

thức của người dân về quyền lợi của mình.  

Thực tế khảo sát cho thấy người dân biết đến quy chế thực hiện dân chủ 

cơ sở chủ yếu qua câu khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” hơn 

là với hình thức tuyên truyền qua pháp lệnh.  

- Tỷ lệ người dân biết về pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 

trấn hay còn gọi là “pháp lệnh dân chủ cơ sở” trong khảo sát năm 2012 đạt ở 

mức 55,7%, cao hơn 46,8% khảo sát 2011. 

-Còn tỷ lệ biết về câu khẩu hiệu trong 2 năm 2011 và 2012 đều trên 80%.  

 Đối với thông tin về quy định của pháp luật thì một nhiệm kỳ của trưởng 

thôn/tổ trưởng dân phố là 2,5 năm. Kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy: 

-Chỉ có 16,7%người dân trả lời đúng nội dung này, chiếm tỷ lệ tương đối 

thấp và giảm so với  năm 2011 là18,6%. 

- Trong đó, tỷ lệ người dân cho rằng không biết về thông tin này cũng 

chiếm tỷ lệ tương đối cao chiếm 38,5% năm 2012 (39,2% năm 2011). 

 Cơ hội tham gia 

 Đánh giá khả năng tham gia của người dân dựa trên các chỉ tiêu về tỷ lệ 

tham gia bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân; tỷ lệ tham gia bầu cử đại biểu quốc 

hội; tỷ lệ tham gia bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố và tỷ lệ người dân 

trực tiếp bầu trưởng thôn/tổ trưởng dân phố. 

 - Tỷ lệ người dân cho biết đã tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân 

dân trong lần gần đây nhất chiếm 79,3% năm 2012, thấp hơn so với tỷ lệ 88,5% 

năm 2011. 

 - Tỷ lệ người dân cho biết đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội lần gần 

đây nhất chiếm tương đối cao,năm 2012 là 90,6% và năm 2011 là 92,2%. 

 - Trong khi đó tỷ lệ người dân tham gia bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng dân 

phố thấp hơn các hình thức bầu cử ở trên, tỷ lệ này năm 2012 là 67,2% so với 

72,1% của khảo sát năm 2011 (Với tỷ lệ người dân tham gia cuộc khảo sát trực 

tiếp đi bầu chức danh này tương đối cao trên 98% trong 2 năm 2011 và 2012). 
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 Chất lượng bầu cử 

 Chất lượng bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng dân phố phải bảo đảm những 

nguyên tắc như đã quy định bao gồm:(1) danh sách cán bộ để dân bầu ít nhất 

phải 2 người;(2) hình thức bầu phải bảo đảm tính công bằng và dân chủ.  

 - Có 93,2% người dân cho rằng có từ hai ứng cử viên trở lên để dân bầu 

trưởng thôn/ tổ trưởng dân phố, tỷ lệ này năm 2011 là 84,2%.  

 - Tỷ lệ người dân cho rằng gia đình họ được mời đi bầu trưởng thôn/tổ 

trưởng tổ dân phố tương đối cao, tỷ lệ này năm 2012 đạt 97,7% tăng nhẹ so với 

tỷ lệ 93,4% của năm 2011. 

- Hình thức bầu cử chủ yếu tại địa phương theo ý kiến đánh giá người dân 

là hình thức giơ tay biểu quyết (77,3% năm 2012 và 83,5% năm 2011). Tỷ lệ bỏ 

phiếu kín là 22,7% trong năm 2012 và 15,5% trong năm 2011.  

 - Trên 90% người dân cho rằng kết quả bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng dân 

phố được niêm yết công khai, tỷ lệ này trong năm 2012 là 90,9%  và năm 2011 

là 95,1%. 

 - Tỷ lệ người dân đã bầu cho người trúng cử có sự tương đồng trong năm 

2012 và 2011 với tỷ lệ lần lượt là 95,5% và 94,2%. 

 Đóng góp tự nguyện 

 Nội dung này phản ánh khả năng cũng như hiệu quả chính quyền cơ sở 

kêu gọi sự đóng góp tự nguyện thay vì bị chính quyền cơ sở ép buộc người dân 

đóng góp cho các công trình công cộng tại xã/phường nơi sinh sống.  

 - Tỷ lệ người dân trong cuộc khảo sát đã tham gia đóng góp tiền, công lao 

động hay hiện vật để xây mới hay tu sửa công trình công cộng năm 2012 đạt 

31,4%, so với 30,9% của năm 2011. Trong đó, những người dân tham gia đóng 

góp tự nguyện cho một công trình công cộng tại xã/phường nơi sinh sống chiếm 

trên 65% (65,1% năm 2012 và 66% năm 2011).  

 - Tỷ lệ người dân cho rằng Ban Thanh tra nhân dân hoặc Ban giám sát 

đầu tư cộng đồng giám sát việc xây mới/tu sửa công trìnhrất thấp chỉ chiếm 

11,6% trong năm 2012 và 12% trong năm 2011. 

 - Trên 92% người dân cho biết những đóng góp của họ được ghi chép vào 

sổ sách xã/ phường (tỷ lệ này năm 2012 là 93% và năm 2011 là 92%).  

 - Tỷ lệ người dân cho biết đã tham gia vào việc quyết định xây mới/tu sửa 

công trình công cộng ở xã/phường chiếm 65,1% năm  2012 và 52% năm 2011. 
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 - Có 30,2% người dân trong cuộc khảo sát năm 2012 cho rằng họ có tham 

gia đóng góp ý kiến trong quá trình thiết kế để xây mới/tu sửa công trình, tăng 

nhẹ so với năm 2011 là 24,0%. 

3.2.Trục nội dung 3: Công khai, minh bạch 

 Khảo sát PAPI sử dụng khái niệm “công khai, minh bạch” dựa theo pháp 

lệnh thực hiện dân chủ cơ sở, trong đó quyền “dân biết” thể hiện sự công khai, 

minh bạch thông qua việc cung cấp thông tin một cách kịp thời và đáng tin cậy 

đến người dân.  

Trục nội dung thành phần này thể hiện qua 3 nội dung thành phần là(1) 

công khai minh bạch về danh sách hộ nghèo;(2) công khai minh bạch về thu chi 

ngân sách cấp xã/phường; và (3) công khai minh bạch trong quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất và giá đền bù đất bị thu hồi. 

Bảng 12: Điểm số trục nội dung công khai, minh bạch năm 2011 và 2012 

T

T 

 

Trục nội dung 2:  

Công khai minh bạch 

 

Đà Nẵng 
Điểm số cao 

nhất 

+/- so 

với 

năm 

2011 

+/- so với 

điểm số 

cao nhất 

năm 2012 
2012 2011 2012 2011 

6.10 5.46 6.95 6.85 0.64 -0.85 

1. Danh sách hộ nghèo 2.76 2.12 2.79 3.14 0.64 -0.03 

2. 
Thu chi ngân sách của 

xã/phường 
1.79 1.75 2.39 2.30 0.04 -0.6 

3. 
Quy hoạch/kế hoạch sử 

dụng đất 
1.56 1.58 1.94 1.90 -0.02 -0.38 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  

 Trục nội dung 2là trục nội dung có điểm số tăng mạnh nhất trong 6 trục 

nội dung so với năm 2011 của TP. Đà Nẵng. Trong đó, 

- Nội dung thành phần về công khai minh bạch danh sách hộ nghèo tăng 

mạnh từ 2.12 năm 2011 lên 2.76 năm 2012.  

 - Nội dung thành phần công khai minh bạch về thu chi ngân sách đạt 1.79 

điểm, so với 1.75 điểm của khảo sát năm 2011. 

 - Nội dung công khai, minh bạch quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất có xu 

hướng giảm nhẹ xuống còn 1.56 so với 1.58 năm 2011.  

Tuy vậy vẫn có 2 nội dung thành phần có điểm số thấp hơn tỉnh trung vị 

đó là Công khai, minh bạch về thu chi ngân sách của xã/phường (1.79 so với 
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1.80) vàcông khai minh bạch về quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất (1.56 so với 

1.61). 

Hình 4: So sánh trục nội dung công khai, minh bạch năm 2011 và 2012 

 
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  

 Công khai minh bạch về danh sách hộ nghèo 

 Hiện nay theo chính sách an sinh xã hội của Việt Nam, những hộ gia đình 

được xếp vào diện hộ nghèo sẽ được hưởng những chế độ đãi ngộ nhất định 

như cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí, giảm tiền điện, học phí… do 

vậy việc xếp các hộ nghèo vào danh sách đúng như thực tế là điều cần thiết và 

quan trọng.  

Nội dung thành phần này của chỉ số PAPIgồm 3 chỉ tiêu đó là (1) danh 

sách hộ nghèo được công bố công khai trong 12 tháng qua; (2) có những hộ 

thực tế rất nghèo nhưng không được đưa vào danh sách hộ nghèo và (3) có 

những hộ thực tế không nghèo nhưng lại được đưa vào danh sách hộ nghèo. 

Kết quả khảo sát cho thấy rằng: 

 - Có 70,8% người dân cho rằng danh sách hộ nghèo của xã/phường được 

công bố công khai trong vòng 12 tháng qua, tăng nhẹ so với năm 2011 là 

64,4%. 

 - Những hộ rất nghèo nhưng không được đưa vào danh sách hộ nghèo, tỷ 

lệ này năm 2012 là 10,9% (10,4% một số nhỏ và 0,5% rất nhiều)thấp hơn 

22,1% (21,1% một số nhỏ và 1% rất nhiều) của khảo sát năm 2011. Tỷ lệ người 

dân không biết đạt 24,5% so với 19,6% năm 2011. 

 - Ngược lại, có những hộ thực tế không nghèo nhưng lại được đưa vào 

danh sách hộ nghèo, tỷ lệ này năm 2011 là 22,1% và năm 2012 giảm xuống còn 
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7,8%. Có 27,1% người dân cho rằng họ không biết về vấn đề này, tỷ lệ này năm 

2011 là 23,7%. 

 Công khai thu chi ngân sách cấp xã/phường 

 Sự minh bạch của ngân sách xã/phường được biểu hiện bằng sự công khai 

về thu chi ngân sách và được công bố cho người dân biết, ngoài ra chất lượng 

thông tin công khai đó phải được người dân tin tưởng.  

 - Tỷ lệ người dân cho rằng vấn đề thu chi ngân sách của xã/phường được 

công bố công khai chiếm khoảng 45,3% năm 2012 so với 40,75% của kết quả 

khảo sát năm 2011.  

 - Có khoảng 34,5% người dân trong cuộc khảo sát 2012 trả lời rằng đã 

từng đọc bảng kê thu chi ngân sách tại địa phương mình sinh sống, giảm nhẹ so 

với 36,7%  năm 2011.  

 Một kết quả có chiều hướng tích cực là trong số những người có đọc bảng 

kê khai thu chi ngân sách thì có tới 82,8% (% tin và % hoàn toàn tin) năm 2012 

tin vào độ chính xác của thông tin, tăng so với 77,3% của năm 2011. 

 Công khai quy hoạch/Kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất 

 Vấn đề công khai quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất là cần 

thiết vì quản lý đất đai là một lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng và cũng dễ xảy ra 

sự không đồng thuận giữa người dân và chính quyền cơ sở.  

- Tỷ lệ người dân cho rằng họ được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất hiện thời của xã/phường là 15,6%. Tỷ lệ này thấp hơn so với 24,7% của 

năm 2011.Mặc dù theo quy định của pháp lệnh THDCCS thì quy hoạch/kế 

hoạch sử dụng đất được ban hành đồng thời với kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và các chính sách khác của chính quyền cơ cở. 

 - Tỷ lệ người dân trả lời có dịp góp ý cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của xã/phường năm 2012 chỉ chiếm 6,7%, thấp hơn so với năm 2011 

(31,2%). 

 - Tỷ lệ người dân cho rằng chính quyền cơ sở đã tiếp thu ý kiến đóng góp 

của họ cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong năm 2012 chỉ chiếm 50% 

trong tổng số những người trả lời, thấp hơn so với năm 2011 (93,3%). 

 - Tỷ lệ đánh giá về việc ảnh hưởng của kế hoạch/quy hoạch sử dụng đất 

tới hộ gia đình cho thấy có xu hướng bất lợi đối với người dân, trong đó năm 

2012 có xu hướng giảm so với năm 2011 từ 1.28 còn 1.25 (theo giá trị trung 

bình). 
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 - Tỷ lệ người dân cho rằng không bị thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất gần đâynăm 2012 là 77,6%, cao hơn năm 2011 với 52,1%. 

 - Tỷ lệ người dân cho rằng việc gia đình bị thu hồi đất được đền bù với 

giá xấp xỉ thị trường chiếm khoảng 30,8% trong năm 2012, tương đương với tỷ 

lệ 28,1% năm 2011. 

 - Chỉ tiêu về việc công khai minh bạch mục đích sử dụng đất đạt tỷ lệ cao 

hơn với 100% người dân trong diện bị thu hồi đất được thông báo cụ thể về 

mục đích sử dụng đất, cao hơn so với tỷ lệ 90,6% của khảo sát 2011. 

 - Về việc sử dụng đất bị thu hồi, tỷ lệ của cuộc khảo sát năm 2012 có 

84,6% cho rằng việc sử dụng này đúng mục đích, cao hơn nhiều so với năm 

2011 là 62,5%. 

 - Tỷ lệ người dân biết thông tin về nơi cung cấp thông tin bảng giá đất 

ban hành ở địa phương trong cuộc khảo sát năm 2011 và năm 2012 cũng không 

có sự khác biệt nhiều với tỷ lệ lần lượt là 53,6% và 58,3%.  

 3.3. Trục nội dung 3: Trách nhiệm giải trìnhvới người dân 

 Trục nội dung này được cấu thành từ 3 nội dung thành phần là: (1)mức độ 

và hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền; (2) Ban thanh tra nhân dân và (3) 

Ban giám sát đầu tư cộng đồng với 11 chỉ tiêu cụ thể. 

Bảng 13: Điểmtrục nội dung về trách nhiệm giải trình với người dân năm 

2011và 2012 

TT 

Trục nội dung 3 

Đà Nẵng 
Điểm số cao 

nhất 
+/- so 

với 

năm 

2011 

+/- so với 

điểm số 

cao nhất 

năm 

2012 

2012 2011 2012 2011 

Trách nhiệm giải trình 

với người dân 
6.04 5.79 6.96 6.98 0.25 -0.92 

1. 
Mức độ và hiệu quả trong 

tiếp xúc với chính quyền 
1.91 2.15 2.39 2.35 -0.24 -0.48 

2. Ban Thanh tra nhân dân 2.02 1.74 2.67 2.36 0.28 -0.65 

3. 
Ban Giám sát đầu tư công 

cộng 
2.10 1.90 2.30 2.40 0.2 -0.2 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  
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 - Mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền đạt điểm số 1.91, 

giảm nhẹ so với 2.15 năm 2011.  

 - Nội dung thành phần về Ban thanh tra nhân dân tăng cao từ 1,74 của 

khảo sát 2011 lên 2.02 năm 2012. 

 - Điểm số về Ban giám sát đầu tư cộng đồng năm 2012 đạt 2.10,tăng 

nhẹ so với 1.90 năm 2011. 

 Trục nội dung này có khoảng cách lớn nhất (-0.92) so với tỉnh đạt điểm 

cao nhất trong 6 trục nội dung, trong đó nội dung thành phần về mức độ và 

hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền có điểm số thấp hơn so với tỉnh 

trung vị của cả nước (1.91 so với 1.93) năm 2012.  

Hình 5:  Nội dung về trách nhiệm giải trình với người dân năm 2011 và 2012 

 

 
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  

 Mức độ và hiệu quả tiếp xúc với chính quyền 

 Nội dung này tập trung vào khả năng và hiệu quả tiếp xúc của người 

dân với các cấp chính quyền cơ sở khi có những khúc mắc cần được giải 

quyết liên quan đến cá nhân, gia đình, hàng xóm và chính quyền cơ sở.  

 - Tỷ lệ người dân cho rằng đã liên hệ với trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân 

phố để giải quyết khúc mắc chỉ đạt 13,5%, giảm mạnh so với 40,7% của kết 

quả khảo sát năm 2011. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ lại đem hiệu quả rất cao với 

tỷ lệ 100% cho rằng cuộc gặp gỡ đem lại kết quả tốt, tăng so với 94,9% năm 

2011. 

 - Tỷ lệ người dân liên hệ cán bộ xã/phường để giải quyết khúc mắc 

thấp hơn so với việc người dân liên hệ với trưởng thôn/tổ trưởng, tỷ lệ này 

cụ thể là 6,2% trong năm 2012 và 20,1% trong năm 2011. Tương tự như kết 
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quả công việc khi liên hệ với trưởng thôn/tổ trưởng dân phố, tỷ lệ này khi 

gặp cán bộ xã phường cũng đạt tỷ lệ 100% trong năm 2012, cao hơn 87,2% 

của kết quả khảo sát năm 2011. 

 - Thực tế khảo sát năm 2012 cho thấy chỉ có 17,2% người dân có tham 

gia góp ý với chính quyền cơ sở thấp hơn so với năm 2011 (32,5%).Tuy tỷ lệ 

người dân tham gia góp ý xây dựng với chính quyền tương đối thấp nhưng 

những người có tham gia góp ý xây dựng cho rằng những ý kiến đó đem lại 

kết quả tốt với tỷ lệ 91,2% trong năm 2012, so với 84,4% năm 2011. 

 Ban Thanh tra nhân dân 

 Ban thanh tra nhân dân được đưa vào áp dụng theo Luật thanh tra từ 

năm 2004, trong thời gian vừa qua Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở 

hầu hết các xã phường thị trấn trên phạm vi toàn quốc.  

 - Theo khảo sát thì tỷ lệ người dân Đà Nẵng cho rằng xã/phường địa 

phương họ đang sinh sống có Ban này tương đối thấp với 43,2% năm 2012 

và 37,1% trong năm 2011. Tuy nhiên tỷ lệ người dân không biết cũng chiếm 

tỷ lệ cao là 37,1% năm 2011 và 47,4% trong năm 2012. 

 - Theo đánh giá của người dân thì hình thức thành lập Ban thanh tra 

nhân dân theo cách thức họp để dân bầu và Mặt trận Tổ quốc công nhận 

chiếm chủ yếu và tỷ lệ này trong hai năm 2011 và 2012 không khác biệt 

nhiều và tỷ lệ là 47,9% và 43,3%. Tuy nhiên tỷ lệ người dân không biết về 

hình thức thành lập của Ban này cũng chiếm tỷ lệ cao với 25,3% năm 2012 

và 35,2% năm 2011. 

 - Tỷ lệ người dân của khảo sát năm 2012 cho rằng Ban thanh tra nhân 

dân tại xã phường có hoạt động chiếm 89,2%so vớitỷ lệ 80% của khảo sát 

năm 2011. 

 Ban giám sát đầu tư cộng đồng 

 Cùng với Ban thanh tra nhân dân thì chỉ tiêu về Ban giám sát đầu tư 

cộng đồng bàn về mức độ phổ biến và mức độ hoạt động hiệu quả của Ban 

này. 

 - Trong năm 2012 tỷ lệ người dân cho rằng tại địa phương họ sinh sống 

có Ban giám sát đầu tư cộng đồng là 26,6% cao hơn so với tỷ lệ 16,5% của 

khảo sát năm 2011. Tuy nhiên tỷ lệ người dân không biết về vấn đề này còn 

chiếm tỷ lệ cao (64,1% năm 2012 và 47,9% năm 2011). 
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 - Trong số những người dân trả lời tại xã/phường có sự tồn tại của Ban 

này thì thực tế Ban này hoạt động có hiệu quả theo tỷ lệ là trên 92% (năm 

2011 đạt tỷ lệ 93,8% và năm 2012 là 92,2%). Công việc chủ yếu của Ban 

này là giám sát quá trình thi công các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà 

nước; giám sát việc công khai quy hoạch kế hoạch đầu tư; giám sát và kiểm 

tra việc thực thi đền bù, giải tỏa tái định cư và thu phí để tài trợ cho các dự 

án đầu tư của xã/phường.  

- Tỷ lệ người dân không biết về công việc của Ban và cho rằng Ban 

này không làm gì chiếm tỷ lệ rất thấp.  

3.4. Trục nội dung 4: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 

 Tham nhũng là một vấn đề khá phổ biến và đang rất được quan tâm ở 

Việt Nam hiện nay. Trục nội dung 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:  

(1) Tham nhũng trong cán bộ chính quyền 

(2) Tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công 

(3) Tình trạng “vị thân” trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực nhà nước 

(4) Mức độ quyết tâm phòng chống tham nhũng của chính quyền thành phố. 

Bảng 14: Điểm số của trục nội dung kiểm soát tham nhũng năm 2011 và  2012 

TT 

Trục nội dung 4:  

 

Đà Nẵng 
Điểm số  

cao nhất 
+/- so 

với 

năm 

2011 

+/- so với 

điểm số 

cao nhất 

năm 

2012 

2012 2011 2012 2011 

Kiểm soát tham nhũng 6.62 6.16 6.95 7.27 0.46 -0.33 

1. 
Kiểm soát tham nhũng 

trong chính quyền cơ sở 
1.73 1.73 1.94 2.20 0 -0.21 

2. 

Kiểm soát tham nhũng 

trong cung ứng dịch vụ 

công 

2.08 2.11 2.15 2.29 -0.03 -0.07 

3. 

Công bằng trong tuyển 

dụng nhân lực vào khu 

vực nhà nước 

0.99 1.02 1.32 1.48 -0.03 -0.33 

4. 
Quyết tâm phòng, chống 

tham nhũng 
1.81 1.30 1.98 1.88 0.51 -0.17 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp) 
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Hình 6: So sánh trục nội dung kiểm soát tham nhũng năm 2011 và 2012 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  

 - Điểm số của nội dung thành phần kiểm soát tham nhũng trong chính 

quyền cơ sở không thay đổi và vẫn giữ ở mức 1.73 như kết quả khảo sát năm 

2011. 

 - Nội dung thành phần về kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch 

vụ công năm 2012  là 2.08 có giảm nhẹ so với 2.11 năm  2011. 

 - Tương tự điểm số về nội dung công bằng trong tuyển dụng nhân lực 

vào khu vực nhà nước cũng giảm từ 1.02 năm xuống còn 0.99 năm 2012. 

Khoảng cách của nội dung này so với tỉnh có điểm số cao nhất cũng lớn nhất 

là -0.33.  

 - Tuy nhiên, điểm số về việc quyết tâm phòng chống tham nhũng đạt 

1.81, tăng mạnh trong năm 2012 so với 1.30 của năm 2011. Chính vì vậy, 

trục nội dung công khai minh bạch trở thành một trong 2 trục có điểm số 

tăng mạnh nhất của chỉ số PAPI Đà Nẵng trong năm 2012 so với năm 2011.  

 Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền cơ sở 

 Trong nội dung thành phần này, cuộc khảo sát tìm hiểu những đánh giá 

của người dân về những hiện tượng tham nhũng có thể xảy ra đối với cán bộ, 

công chức tại địa phương. Nhìn chung các cảm nhận của người dân về hiện 

tượng tham nhũng trong chính quyền cơ sở trong năm 2012 có xu hướng 

giảm so với năm 2011 qua các chỉ tiêu cụ thể. Điều đó là một dấu hiệu đáng 

mừng thể hiện sự trong sạch của bộ máy lãnh đạo tại địa phương và ngày 

càng tạo niềm tin cao cho nhân dân. 

 - Tỷ lệ người dân cho rằng cán bộ chính quyền không dùng tiền công 

quỹ vào mục đích riêng từ 60,8% năm 2011 tăng lên 67,7% trong năm 2012.  
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 - Tương tự, tỷ lệ người dân không phải chi thêm tiền để nhận giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất từ 54,1% lên 63%. 

 - Tỷ lệ người dân không chi thêm tiền để nhận được giấy phép xây 

dựng cũng tăng từ 50% năm 2011 lên 58,9% trong năm 2012.Tuy nhiên, tỷ 

lệ người dân trả lời “không biết” cũng còn chiếm tỷ lệ trên 21% trong các 

nhận định trên. 

 - Tỷ lệ người dân cho biết đã phải đưa hối lộ khi đi làm thủ tục liên 

quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2012 là 7,24%. Giá 

trị hối lộ trung bình mà một người dân trong số đó đã phải đưa mới làm xong 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Đà Nẵng là 910,173 VNĐ.  

 Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công 

 Ở nội dung thành phần này, cuộc khảo sát đo lường mức độ tham 

nhũng theo trải nghiệm và cảm nhận của người dân trong việc sử dụng dịch 

vụ giáo dục tiểu học công lập và việc đi khám chữa bệnh của người dân tại 

các tuyến bệnh viện quận/huyện.Kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy tình 

trạng tham nhũng trong 2 dịch vụ này có xu hướng giảm.  

 - Nếu như kết quả 2011 cho thấy tỷ lệ 52,1% người dân không phải chi 

thêm tiền để được quan tâm hơn khi đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện 

tuyến quận/huyện thì tỷ lệ này trong năm 2012 tăng lên 63%. Tương tự tỷ lệ 

phụ huynh cho biết không phải chi thêm tiền để con em được quan tâm hơn 

cũng tăng từ 62,9% năm 2011 lên 66,7% năm 2012. 

 - Tỷ lệ người dân cho biết đã phải đưa hối lộ khi đi khám, chữa bệnh ở 

bệnh viện tuyến quận/huyện trong năm 2012 là 21,86%. Giá trị hối lộ cho 

nhân viên y tế trung bình mà một người dân trong số đó đã phải đưa để được 

chăm sóc tận tình hơn là 190,128 VNĐ/bệnh nhân/lần.  

 - Giá trị ‘bồi dưỡng’ để học sinh tiểu học được giáo viên quan tâm hơn 

mà mỗi người trong số người dân có con học tiểu học công lập năm 2012 là 

938,969 VNĐ/học sinh/học kỳ. 

 Theo kết quả so sánh nội dung thành phần giữa Đà Nẵng với các tỉnh 

thành khác trên toàn quốc cho thấy Đà Nẵng là một trong 3 tỉnh thành có tỷ 

lệ cao nhất số người trả lời cho biết không phải đưa hối lộ bệnh viện tuyến 

quận/huyện và trường tiểu học công lập bên cạnh tỉnh Sóc Trăng và Tiền 

Giang. 
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 Công bằng cơ hội trong việc làm tại khu vực công 

 Nội dung thành phần này bao gồm hai chỉ số thành phần đó là (1) 

không phải đưa tiền lót tay để xin được việc làm trong cơ quan nhà nước và 

(2) không có hiện tượng phải quen biết, có mối quan hệ cá nhân với người có 

chức quyền mới được tuyển dụng vào làm ở năm vị trí trong cơ quan nhà 

nước là (i) công chức địa chính; (ii) công chức tư pháp; (iii) công an 

xã/phường; (iv) giáo viên tiểu học trường công và (v) nhân viên văn phòng 

UBND xã/phường. 

 - Kết quả khảo sát cho thấy hiện tượng người dân “Không” phải đưa 

tiền ‘lót tay’ để xin được việc làm trong cơ quan nhà nước có tăng lên. Điều 

đó đồng nghĩa rằng để có một vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước, người 

dân vẫn phải bỏ ra một khoản chi phí bôi trơn. Cụ thể tỷ lệ này năm 2012 là 

41,1%, tăng hơn so với năm 2011 là 33,5%.  

 - Kết quả khảo sát PAPI qua các năm cho thấy vai trò của mối quan hệ 

cá nhân với người có chức có quyền đóng một vị trí quan trọng và có tác 

động lớn đến việc xin vào làm trong cơ quan nhà nước. Nhìn chung kết quả 

khảo sát năm 2012 cho thấy tỷ lệ đánh giá tầm quan trọng của vấn đề “vị 

thân” tăng hơn so với năm 2011. Sự khác biệt trong đánh giá của người dân 

giữa 5 vị trí việc làm đã nêu trên cũng không chênh lệch nhiều.  

 Quyết tâm chống tham nhũng 

 Nội dung này thể hiện hiệu quả trong việc khuyến khích người dân 

tham gia phòng chống tham nhũng và quyết tâm phòng chống tham nhũng 

của chính quyền cơ sở. Điều đó thể hiện qua vấn đề nhận thức và trải nghiệm 

của người dân trong thực tế.  

 Các chỉ số về nhận thức tham nhũng bao gồm 3 chỉ tiêu đó là (1) tỷ lệ 

người dân biết đến Luật Phòng chống tham nhũng; (2) tỷ lệ người dân cho 

biết chính quyền thành phố nghiêm túc trong việc xử lý các vụ việc tham 

nhũng ở địa phương và (3) mức tiền đòi hối lộ khiến người dân tố cáo hành 

vi vòi vĩnh của cán bộ chính quyền cấp xã/phường. Các chỉ số về trải nghiệm 

bao gồm 2 chỉ tiêu là (i) tỷ lệ người dân cho biết không bị cán bộ, chính 

quyền cơ sở vòi vĩnh đòi hối lộ trong 12 tháng vừa qua và (ii) tỷ lệ người 

dân đã bị vòi vĩnh song không tố cáo hành vi đòi hối lộ đó. 

 Nhận thức tham nhũng 

 - Qua kết quả khảo sát cho thấy năm 2012 tỷ lệ người dân trả lời có 

biết về luật phòng chống tham nhũng tăng hơn so với năm 2011 từ 69,6% 

lên 73,4%.  
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 - Tỷ lệ người dân cho rằng chính quyền thành phố đã xử lý nghiêm túc 

các vụ tham nhũng ở địa phương trong năm 2012 là 53,1% , tăng so với tỷ lệ 

42,3% của năm 2011.  

 - Mức tiền hối lộ mà người dân bắt đầu tố cáo hành vi vòi vĩnh của cán 

bộ, công chức, chính quyền cơ sở trong năm 2012 là khoảng 2,982,000 

VNĐ. 

 Trải nghiệm tham nhũng 

 - Tỷ lệ người dân cho biết không bị vòi vĩnh trong năm 2012 đạt 99% 

cao hơn so với tỷ lệ 96,4% của khảo sát năm 2011. 

 - Tỷ lệ người dân cho biết đã phải đưa hối lộ khi đi làm thủ tục liên 

quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2012 là 7,24%. Giá 

trị hối lộ trung bình mà một người dân trong số đó đã phải đưa mới làm xong 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Đà Nẵng là 910,173 VNĐ.  

3.5.Trục nội dung 5: Thủ tục hành chính công 

 Ở trục nội dung này bao gồm 4 nội dung thành phần là những loại hình 

dịch vụ hành chính mà người dân hay sử dụng, qua đó tìm hiểu mức độ hiệu 

quả cung ứng dịch vụ và chất lượng dịch vụ hành chính của các cơ quan nhà 

nước ở địa phương và bộ phận một cửa. Những dịch vụ được sử dụng trong 

cuộc khảo sát bao gồm (1) dịch vụ chứng thực, xác nhận; (2) dịch vụ và thủ 

tục cấp phép xây dựng; (3) dịch vụ và thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng 

đất và (4) thủ tục hành chính cấp xã/phường. 

Bảng15: Điểm số của trục nội dung thủ tục hành chính công năm 2011 và 2012 

TT 

 

Trục nội dung 5:  

Đà Nẵng 
Điểm số  

cao nhất 
+/- so 

với 

năm 

2011 

+/- so với 

điểm số 

cao nhất 

năm 

2012 

2012 2011 2012 2011 

Thủ tục hành chính công 7.47 7.33 7.55 7.47 0.14 -0.08 

1. Dịch vụ chứng thực, xác nhận 2.05 1.88 2.07 2.07 0.17 -0.02 

2. 
Dịch vụ và thủ tục cấp phép 

xây dựng 
1.80 1.87 1.96 1.92 -0.07 -0.16 

3. 
Dịch vụ và thủ tục về chứng 

nhận quyền sử dụng đất 
1.62 1.64 1.82 1.92 -0.02 -0.2 

4. 
Thủ tục hành chính cấp xã/ 

phường 
2.00 1.94 2.06 2.01 0.06 -0.06 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  
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Trong 4 loại thủ tục hành chính công chỉ có dịch vụ chứng thực, xác 

nhận của chính quyền cơ sở tăng mạnh từ 1.88 năm 2011 lên 2.05 năm 2012. 

Tương tự, điểm số của thủ tục hành chính cấp phường xã cũng tăng nhẹ từ 

1.94 lên 2.00.  

Tuy nhiên, 2 dịch vụ còn lại là dịch vụ và thủ tục cấp phép xây dựng 

và dịch vụ và thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng đất có xu hướng giảm 

nhẹ trong năm 2012. Đây cũng là 2 nội dung có khoảng cách lớn nhất với 

tỉnh đạt điểm cao nhất năm 2012 so với cả nước (-1.6 và -0.2) 

Ngoài ra, nội dung thành phần về dịch vụ và thủ tục cấp phép xây dựng 

năm 2012 cũng ở mức điểm của tỉnh trung vị cả nước (1.80). Mặc dù vậy, 

thủ tục hành chính công vẫn là trục nội dung có điểm số cao thứ 2 của cả 

nước. 

Hình 7: So sánh trục nội dung thủ tục hành chính công năm 2011 và 2012 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  

 

 Dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền cơ sở 

 - Tỷ lệ người dân đi lấy chứng thực, xác nhận của chính quyền cơ sở 

trong năm 2012 chiếm 64,6% trong tổng số người trả lời, cao hơn so với tỷ 

lệ56,2% của khảo sát năm 2011. 

- Trong 8 chỉ tiêu đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ này trong năm 2012 đều đạt tỷ lệ trên 94% trong đó tiêu chí “được hẹn cụ 

thể ngày nhận kết quả” đạt 100%(năm 2011 tiêu chí này cũng đạt tỷ lệ đánh 

giá cao nhất với 98,1%). Nhìn chung, kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy 

mức độ hài lòng của tất cả các chỉ tiêu đều tăng so với năm 2011. 
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 Thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng 

 - Khảo sát trong năm 2012 cho thấy tỷ lệ người dân có làm thủ tục xin 

cấp phép xây dựng tăng hơn so với năm 2011. Tỷ lệ này năm 2012 là 88,2% 

cao hơn so với 69% của khảo sát năm 2011. 

- Tỷ lệ người dân cho rằng họ không phải đi qua nhiều cửa để làm thủ 

tục trong năm 2012 giảm so với năm 2011 từ 85% xuống còn 73,3%.  

- Đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các chỉ tiêu khi làm 

thủ tục xin cấp phép xây dựng nhìn chung trong năm 2011 và 2012 không 

chênh lệch nhiều. Tỷ lệ hài lòng trong năm 2012 đạt từ 86% trở lên. 

 Thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 - Tỷ lệ hộ gia đình đã làm thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất (GCNQSDĐ) trong năm 2012 đạt 81,2% trong số những hộ gia 

đình có mua, bán, sang tên hay thừa kế đất đai. Tỷ lệ này trong năm 2011 là 

87,5%. 

- Kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy tỷ lệ người dân “không” phải đi 

qua nhiều cửa để làm xong thủ tục liên quan đến GCNQSDĐ đạt 76,9%, cao 

hơn so với tỷ lệ 75% của năm 2011. 

- Kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy người dân đánh giá hài lòng đối 

với loại hình dịch vụ này cao hơn 2011 ở nhiều tiêu chí. Trong năm 2012 các 

tiêu chí đều đạt 100% mức độ đồng ý loại trừ tiêu chí mức phí phải nộp được 

niêm yết công khai (75%) và nhận được kết quả đúng như lịch hẹn (87,5%).  

 Thủ tục hành chính được cấp ở cấp xã/phường 

Nội dung thành phần thứ tư này tập trung vào mức độ hiệu quả trong 

cung ứng dịch vụ hành chính cho người dân của UBND xã/phường thông 

qua các thủ tục mà cá nhân và hộ gia đình đã thực hiện. Các thủ tục bao 

gồm: (1) thủ tục đăng ký khai sinh; (2) thủ tục đăng ký khai tử; (3) thủ tục 

đăng ký kết hôn; (4) thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc; 

(5) thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú; (6) thủ tục xin cấp tiền hỗ trợ sửa 

chữa nhàở cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở; (7) thủ tục 

giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội; (8) thủ 

tục giải quyết trợ cấp khó khăn thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã 

hội; (9) thủ tục cấp phép cho mai táng và (10) thủ tục xin xác nhận và trình 

hồ sơ xin vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm.  
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 - So với kết quả khảo sát năm 2011 thì năm 2012, tỷ lệ hài lòng của 

người được đánh giá cao hơn, trong đó các tiêu chí đều đạt trên 97% (trừ chỉ 

tiêu về mức phí phải nộp được niêm yết công khai đạt 91% mức độ đồng ý). 

- Tỷ lệ người dân cho rằng “không phải đi qua nhiều cửa để làm xong 

thủ tục” đạt khá cao trên 92% (năm 2011 đạt 92,2% và năm 2012 là 92,4%). 

Từ kết quả khảo sát trên cho thấy người dân tương đối hài lòng với 

chất lượng dịch vụ về thủ tục hành chính được thực hiện ở cấp xã/phường. 

3.6. Trục nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công 

Ở trục nội dung này đánh giá hiệu quả dựa trên các dịch vụ công được 

cho là có vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân đó là  (1) Y tế; 

(2) Giáo dục; (3) Cơ sở hạ tầng và (4) An ninh trật tự ở địa phương. 

Bảng16: Điểm số của trục nội dung cung ứng dịch vụ công năm 2011 và2012 

TT Trục nội dung 6 

Đà Nẵng 
Điểm số  

cao nhất 

+/- so 

với 

năm 

2011 

+/- so với 

điểm số cao 

nhất năm 

2012 
2012 2011 2012 2011 

 Cung ứng dịch vụ công 7.65 7.43 7.65 7.43 0.22 0 

1. Y tế công lập 1.89 1.92 2.15 2.10 -0.03 -0.26 

2. Giáo dục tiểu học công lập 1.71 1.70 2.06 2.06 0.01 -0.35 

3. Cơ sở hạ tầng căn bản 2.41 2.27 2.46 2.46 0.14 -0.05 

4. An ninh, trật tự 1.65 1.54 1.75 1.72 0.11 -0.1 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES, VFF-CRT và UNDP cung cấp)  

 Hình 8: So sánh trục nội dung cung ứng dịch vụ công năm 2011 và 2012 

 

 
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu do CECODES/UNDP cung cấp) 
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Đây là năm thứ 2 TP. Đà Nẵng dẫn đầu cả nước ở trục nội dung này, 

năm 2012 đạt 7.65 cao hơn so với 7.43 năm 2011. 

 - Dịch vụ y tế công lập tại các bệnh viện quận/huyện đạt điểm số 1.89, 

thấp hơn 1.92 của năm 2011. Đây là nội dung thành phần duy nhất có điểm 

số sụt giảm so với năm 2011.  

- Giáo dục tiểu học công lập có điểm số tăng nhẹ từ 1.70 năm 2011 lên 

1.71 trong năm 2012. 

- Vấn đề an ninh trật tự tại nơi sinh sống cũng được cải thiện, điểm số 

này đạt 1.65 so với 1.54 trong PAPI 2011. 

- Cơ sở hạ tầng căn bản của người dân trong năm 2012 được cải thiện 

thông qua điểm số tăng mạnh đạt 2.41, so với 2.27 trong khảo sát 2011. 

Chính vì vậy, điểm số về cung ứng dịch vụ công của thành phố Đà Nẵng lại 

dẫn đầu so với các tỉnh thành còn lại của cả nước.  

 Y tế công 

Trong nội dung về y tế công này, cuộc khảo sát tập trung tìm hiểu chất 

lượng của các bệnh viện công lập ở tuyến quận/huyện. Nội dung này cũng 

làm rõ tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và đánh giá tác dụng của nó 

đối với bản thân, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và trẻ em dưới 

6 tuổi tại địa phương hiện nay.  

 - Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong khảo sát năm 2012 đạt 

83,9%, tăng nhẹ so với năm 2011 (79,4%).  

- Có 85,7% người dân cho rằng bảo hiểm y tế có tác dụng tốt đến bản 

thân khi tham gia khám chữa bệnh, tăng nhẹ so với tỷ lệ 84,6% của khảo sát 

năm 2011. 

- Tỷ lệ người dân đánh giá về dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cho 

trẻ em dưới 6 tuổi (tỷ lệ % tốt đến % rất tốt)đạt 70,8% trong năm 2012, tỷ lệ 

này năm 2011 cao hơn với 84,4%.  

- Kết quả khảo sát năm 2011 và 2012 cho thấy tỷ lệ người dân cho biết 

người nghèo được hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế không thay đổi nhiều và đạt 

82% và 83,3%. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí khám chữa bệnh đạt 94,2% 

trong năm 2012, so với tỷ lệ 92,4% của khảo sát năm 2011. 

Trong 9 tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng 

dịch vụ của y tế công cho thấy tỷ lệ đều đạt từ 84% trở lên trừ 2 chỉ tiêuvề 
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“người bệnh không phải nằm chung giường (67,3%) và không phải chờ đợi 

quá lâu mới được khám bệnh (72,2%). Kết quả khảo sát năm 2012 cũng cho 

thấy sự gia tăng mức độ hài lòng ở tất cả các chỉ tiêu so với kết quả năm 

2011. 

 Giáo dục tiểu học công lập 

Nội dung này gồm 4 chỉ tiêu (1)khoảng cách từ nhà đến trường (đơn vị 

tính là km); (2) thời gian đến trường (đơn vị tính là phút); (3) tổng chất 

lượng trường tiểu học dựa trên 9 tiêu chí chung nhất và (4) đánh giá chất 

lượng trường tiểu học dựa trên thang điểm từ 1 đến 5.  

 - Khoảng cách trung vị từ nhà đến trường tính theo đơn vị km là 1, 

tương đương kết quả khảo sát năm 2011. 

- Thời gian trung vị để học sinh đi từ nhà đến trường là 10 phút, tương 

đương năm 2011. 

- Đánh giá về chất lượng dạy học của trường tiểu học công lập (tỷ lệ % 

tốt đến % rất tốt) đạt 84,3%, giảm nhẹ so với khảo sát năm 2011 là 85,1%. 

Đánh giá chất lượng trường tiểu học dựa trên 9 tiêu chí chung nhất cho 

thấy đều đạt trên 80%, trong đó 1 tiêu chí đạt tỷ lệ thấp hơn đó là lớp học có 

dưới 36 học sinh (68,6%), không khác nhiều với năm 2011 (67,2%). Nhìn 

chung mức độ hài lòng của người dân về các tiêu chí của khảo sát 2012 có 

chiều hướng tăng hơn năm 2011. 

 Cơ sở hạ tầng căn bản 

Nội dung thành phần này bao gồm 4 chỉ tiêu chính (1) điều kiện các hộ 

gia đình dùng điện lưới quốc gia; (2) chất lượng đường giao thông; (3) dịch 

vụ thu gom rác thải và (4) chất lượng nước dùng cho ăn uống hàng ngày.  

 - Khảo sát cho thấy tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện lưới đạt 100%, cao 

hơn so với tỷ lệ 93,3% của khảo sát năm 2011. 

- Tỷ lệ người dân trả lời loại đường giao thông gần gia đình là đường 

nhựa và đường bê tông đạt 99,4%, cao hơn so với 93,8% của năm 2011. 

- Có 84,3% người dân cho rằng tại địa phương họ, dịch vụ thu gom rác 

được thực hiện hàng ngày, có sụt giảm nhẹ so với kết quả năm 2011 (92%). 

- Tỷ lệ người dân trong cuộc khảo sát cho rằng họ sử dụng nước máy 

dành cho ăn uống chính đạt 95,8%, tăng nhẹ so với 94,3% của kết quả năm 

2011. Bên cạnh đó tỷ lệ người dân dùng nước chưa hợp vệ sinh vẫn còn tồn 

tại trong khảo sát năm 2012 (0,5%).  
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 An ninh, trật tự khu vực dân cư 

Nội dung này được đo lường bởi 3 chỉ tiêu gồm: (1) mức độ an toàn, 

trật tự tại địa bàn sinh sống; (2) thay đổi về mức độ an toàn theo hướng tốt 

lên sau 3 năm và (3) tỷ lệ người dân là nạn nhân của một trong 4 loại tội 

phạm về an ninh, trật tự (bị mất phương tiện đi lại; bị cướp giật tài sản cá 

nhân; bị trộm vào nhà và bị hành hung).  

- Tỷ lệ người dân cho rằng tại địa phương họ đang sinh sống mức độ 

an toàn đạt trên 94% (% an toàn đến % rất an toàn), tăng so với khảo sát năm 

2011 (90,7%).  

- Tỷ lệ người dân cho rằng hiện tại so với thời gian cách đây 3 năm, 

mức độ an toàn tại địa phương tăng khoảng 11%, so với 8,2% trong khảo sát 

2011. Tương đương rằng cách đây 3 năm tỷ lệ an toàn tại địa phương đạt 

83,3%, so với tỷ lệ 82,5% của năm 2011. 

- Trong 4 loại tội phạm được người dân đề cập trong cuộc khảo sát thì 

tỷ lệ bị trộm vào nhà chiếm cao nhất (7,8%), tiếp đến là mất trộm phương 

tiện đi lại (5,7%), móc túi, bị cướp giật (2,6%) và cuối cùng là bị hành hung 

(1%). Nhìn chung, tỷ lệ người dân bị mất xe giảm đáng kể so với năm 2011 

(10,3%) và tình hình bị trộm vào nhà cũng có xu hướng giảm (9,3%), trong 

khi đó tỷ lệ móc túi/cướp giật tài sản có tăng nhẹ so với năm 2011 (2,1%) và 

hiện tượng bị hành hung trong khảo sát 2011 ghi nhận không có trường hợp 

nào.  

4. Đánh giá chung từ kết quả PAPI Đà Nẵng năm 2012 

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là một 

công cụ giám sát thực thi chính sách và là thước đo mức độ hài lòng của 

người dân về công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ 

công tại địa phương. Theo kết quả khảo sát cho thấy, trong năm 2012 thành 

phố Đà Nẵng có một sự cải thiện về điểm số vượt bậc và vươn lên vị trí thứ 

2 (năm 2011 ở vị trí 11) sau tỉnh Quảng Bình. Điểm số của tất cả 6 trục nội 

dung đều tăng, trong đó tăng cao nhất là trục nội dung về công khai minh 

bạch. Ngoài ra, điểm số của trục nội dung về cung ứng dịch vụ công đạt 

điểm số cao nhất trong 2 năm 2011 và 2012. Đó là kết quả của quá trình cố 

gắng và nỗ lực trong công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở tại thành phố Đà Nẵng.  

Bên cạnh những mặt đã đạt được, theo kết quả cho thấy điểm số PAPI 

thành phố Đà Nẵng cũng còn những hạn chế nhất định. Một vài nội dung của 
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cải cách hành chính của địa phương năm 2012 có xu hướng giảm so với năm 

2011 đó là quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất; mức độ và hiệu quả trong tiếp 

xúc với chính quyền; kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công; 

công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực nhà nước; dịch vụ và thủ 

tục cấp phép xây dựng; dịch vụ và thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng đất 

và y tế công lập. 

 Mặt khác, một vài nội dung thành phần năm 2012 của TP. Đà Nẵng có 

điểm số thấp hơn hoặc chỉ bằng tỉnh có điểm trung vị của cả nước ở các trục 

nội dung và nội dung thành phần bao gồm (1) tham gia của người dân ở cấp 

cơ sở (cơ hội tham gia; chất lượng bầu cử); (2) công khai minh bạch (thu chi 

ngân sách của xã/phường, quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất); (3) trách nhiệm 

giải trình với người dân(mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với chính 

quyền)và (4) thủ tục hành chính công (dịch vụ và thủ tục cấp phép xây 

dựng).Ngoài ra, trục nội dung về tham gia của người dân ở cấp cơ sở tuy 

không giảm điểm số so với năm 2011 nhưng so với các trục còn lại thì có 

điểm số chưa cao.  

III. KẾT LUẬN 

Có thể khẳng định rằng Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã có những 

bước chuyến biến đáng kể trong việc nâng cao chất lượng dịch công dành 

cho đối tượng là người dân, điều này có thể chứng minh bằng vị trí đáng ghi 

nhận trong năm 2012. Tuy nhiên, từ bài học kinh nghiệm của chỉ số PCI, 

việc giữ gìn vị thế này trong những năm tới là hết sức khó khăn, điều này đặt 

ra cho chính quyền thành phố nói chung và trực tiếp là chính quyền cấp cơ 

sở cần có những biện pháp nhằm cải thiện những nội dung mà thành phố còn 

nhiều hạn chế nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố mà ở đó 

người dân ngày càng cảm thấy hoàn toàn hài lòng với công tác điều hành, 

quản lý và các loại dịch vụ hành chính công. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Kết quả khảo sát chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt 

Nam năm 2011. 

2. Kết quả khảo sát chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt 

Nam năm 2012. 
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PHẦN PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: CÁCH THỨC TỔNG HỢP CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN 

THÀNH NỘI DUNG THÀNH PHẦN VÀ TỪ ĐÓ CẤU THÀNH TRỤC 

NỘI DUNG ĐỂ ĐI ĐẾN CHỈ SỐ TỔNG HỢP PAPI. 

 Chỉsố Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được xây 

dựng dựa trên phương pháp lập chỉ số ở cấp tỉnh của nghiên cứu xây dựng Chỉ 

số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đặc điểm chung trong việc  xây dựng 

chỉ số quản trị công cấp tỉnh bao gồm 3 quá trình, còn được gọi là 3C, đó là 

Collection (thu thập thông tin xây dựng chỉ số thành phần); Construction (xây 

dựng trục nội dung và nội dung thành phần) và Calibration (xác định và áp 

dụng trọng số).  

 Trong nội dung này sẽ đề cập đến việc chuẩn hóa chỉ số; cách tính điểm 

chỉ số thành phần và việc xác định và áp dụng trọng số cho các trục nội dung. 

(1) Chuẩn hóa chỉ số 

 Các chỉ số thành phần được chuẩn hóa quanh một thang đo 10 điểm và 

công thức dưới đây được sử dụng để điều chỉnh về thang điểm này: 

 

  Trong đó:   

   Tỉnhi:  Giá trị thước đo của một tỉnh 

   GTTT:  Giá trị nhỏ nhất quan sát thấy trên toàn quốc 

   GTTĐ: Giá trị lớn nhất của một tỉnh quan sát được 
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 Đối với các chỉ số thành phần mang giá trị âm thì thang điểm sẽ đảo 

ngược bằng cách lấy 11 trừ đi toàn bộ số điểm. Khi đó thang điểm được điều 

chỉnh sẽ áp dụng công thức sau: 

11 - [  

 

(2) Cách tính điểm chỉ số thành phần 

 Mỗi trục nội dung bao gồm nhiều nội dung thành phần, và mỗi nội dung 

thành phần gồm nhiều chỉ số thành phần. Các chỉ số thành phần được xây dựng 

từ các câu hỏi cụ thể trong Bộ phiếu hỏi PAPI. Để các dữ liệu thống kê được sử 

dụng thuận lợi và rõ ràng, các chỉ số thành phần có thể nằm phân tán trong Bộ 

phiếu hỏi đã được nhóm lại theo nội dung thành phần phù hợp. Các chỉ số thành 

phần được lựa chọn kỹ để làm chỉ báo đo lường phù hợp với các nội dung về 

quản trị và hành chính công trên lý thuyết và thực tiễn. 

(3) Xác định và áp dụng trọng số cho các trục nội dung 

 Mỗi chỉ số thành phần được lựa chọn để cấu thành nên một nội dung 

thành phần đã được chuẩn hóa và cân chỉnh theo thang điểm từ 1 đến 10, trong 

đó 1 là điểm số thể hiện mức độ hiệu quả thấp nhất và 10 là điểm số thể hiện 

mức độ hiệu quả cao nhất. 

 Sau khi các chỉ số thành phần đã được chuẩn hóa, điểm số các nội dung 

thành phần được tính toán bằng cách lấy giá trị trung bình của các chỉ số thành 

phần. Nếu trục nội dung có nhiều nội dung thành phần, giá trị trung bình của 

các nội dung thành phần được sử dụng để đảm bảo các nội dung thành phần có 

trọng số bằng nhau. Mỗi trục nội dung gồm ba hoặc bốn nội dung thành phần. 

Điểm số tối đa của mỗi trục nội dung có thể là 10 và điểm số tối thiểu có thể là 

1. Vậy một trục nội dung với bốn nội dung thành phần, thì điểm số cao nhất của 

mỗi trục nội dung thành phần là 2,5 (hoặc bằng một phần tư của 10 điểm), và 

điểm số thấp là 0,25 (hoặc bằng một phần tư của 1 điểm). Đối với trục nội dung 

được cấu thành từ ba nội dung thành phần, thì thang điểm cho mỗi nội dung 

thành phần là từ 0,33 đến 3,33 điểm. Chỉ số tổng hợp PAPI thể hiện tổng điểm 

của sáu trục nội dung, vì vậy thang điểm của chỉ số tổng hợp có thể dao động từ 

6 điểm (điểm thấp nhất) đến 60 điểm (điểm cao nhất). 
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 Chỉ số PAPI tổng hợp cuối cùng là giá trị tổng các trục nội dung có áp 

dụng trọng số, trong đó các trọng số thể hiện giá trị trung bình của mỗi trục nội 

dung về mức độ hài lòng của người dân đối với hiệu quả công tác quản trị và 

quản lý hành chính công cấp tỉnh. 
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Phụ lục 2: CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CỦA PAPI TP. ĐÀ NẴNG CÁC 

NĂM 2011 – 2012. 

(SO VỚI TỈNH ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT, TRUNG VỊ VÀ THẤP NHẤT). 

TT Trục nội dung 

Năm 2012 Năm 2011 

Đà 

Nẵng 

Tỉnh có 

điểm 

cao 

nhất 

Tỉnh 

trung 

vị 

Tỉnh có 

điểm 

thấp 

nhất 

Đà 

Nẵng 

Tỉnh có 

điểm 

cao 

nhất 

Tỉnh 

trung 

vị 

Tỉnh có 

điểm 

thấp 

nhất 

1. Tham gia của 

người dân ở cấp 

cơ sở 

5.47 6.19 5.34 4.17 5.28 6.64 5.33 4.32 

2. Công khai minh 

bạch 
6.10 6.95 5.79 4.56 5.46 6.85 5.53 4.44 

3. Tránh nhiệm 

giải trình với 

người dân 

6.04 6.96 5.65 4.42 5.79 6.98 5.53 4.47 

4. Kiểm soát tham 

nhũng 
6.62 6.95 5.98 4.25 6.16 7.27 6.15 4.94 

5. Thủ tục hành 

chính công 
7.47 7.55 7.01 6.28 7.33 7.47 6.86 6.35 

6. Cung ứng dịch 

vụ công 
7.65 7.65 6.82 5.92 7.43 7.43 6.66 5.68 
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Phụ lục 3: CÁC CHỈ TIÊU CẤU THÀNH CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN 

CỦA PAPI  TP. ĐÀ NẴNG CÁC NĂM 2011 - 2012 

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

STT Nội dung thành phần Năm 

2012 

Năm 

2011 

1. Tri thức công dân 1.29 1.15 

1.1 Tỷ lệ biết về Pháp lệnh thực hiện dân chủ 55.7 46.8 

1.2 Tỉ lệ người dân biết về khẩu hiệu “Dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra” 
83.2 81.0 

1.3 Tỉ lệ người dân nêu đúng thời hạn nhiệm kỳ của 

vị trí Trưởng thôn/Tổ trưởng dân phố là 2,5 

năm. 

16.7 18.6 

2. Cơ hội tham gia 1.83 1.81 

2.1 Tỉ lệ người dân đã tham gia bầu cử đại biểu Hội 

đồng Nhân dân lần gần đây nhất (%) 
79.3 88.5 

2.2 Tỉ lệ người dân đã tham gia bầu cử đại biểu 

Quốc hội lần gần đây nhất (%) 
90.6 92.2 

2.3 Tỉ lệ người dân đã tham gia buổi bầu cử trưởng 

thôn/tổ trưởng tổ dân phố lần gần đây nhất (%) 
67.2 72.1 

2.4 Tỉ lệ người dân trực tiếp bầu trưởng thôn/tổ 

trưởng tổ dân phố (%) 
98.9 98.1 

3. Chất lượng bầu cử 1.48 1.45 

3.1 Tỉ lệ người dân cho biết có từ hai ứng cử viên 

trở lên để dân bầu trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân 

phố (%)  

93.2 84.2 

3.2 Tỉ lệ người dân cho biết gia đình được mời đi 

bầu trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố  (%)  
97.7 93.4 

3.3 Tỉ lệ người dân cho biết biết hình thức bầu 

trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố là bỏ phiếu kín  

(%) 

22.7  15.5  
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3.4 Tỉ lệ người dân cho biết kết quả bầu cử trưởng 

thôn/tổ trưởng tổ dân phố được niêm yết công 

khai (%) 

90.9 95.1 

3.5 Tỉ lệ người dân cho biết họ đã bầu cho người đã 

trúng cử (%) 
95.5 94.2 

4. Đóng góp tự nguyện 0.86 0.86 

4.1 Tỉ lệ người dân cho biết đã đóng góp tự nguyện 

cho một công trình công cộng ở xã/phường nơi 

sinh sống (%) 

65.1 66.0 

4.2 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 (%)  

11.6 12.0  

4.3 Tỉ lệ người dân cho biết đóng góp của họ được 

ghi chép vào sổ sách của xã/phường (%) 
93.0 92.0 

4.4 Tỉ lệ người dân cho biết đã tham gia vào việc 

quyết định xây mới/tu sửa công trình công cộng 

ở xã/phường  (%) 

65.1 52.0 

4.5 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 (%) 

30.2 24.0 
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 Trục nội dung 2: Công khai, minh bạch 

STT Nội dung thành phần Năm 2012 Năm 2011 

1. Danh sách hộ nghèo 2.76 2.12 

1.1 Danh sách hộ nghèo được công bố công khai 

trong 12 tháng qua 
70.8 64.4 

1.2 Có những hộ thực tế rất nghèo nhưng không 

được đưa vào danh sách hộ nghèo (% người dân 

cho là đúng) 

19.9 22.1 

1.3 Có những hộ thực tế không nghèo nhưng lại 

được đưa vào danh sách hộ nghèo (% người dân 

cho là đúng) 

7.8 22.1 

2. Công khai thu chi ngân sách cấp xã/phường 1.79 1.58 

2.1 Thu chi ngân sách của xã/phường được công bố 

công khai (%) 
45.3 40.7 

2.2 Người dân đã từng đọc bảng kê thu chi ngân 

sách (%) 
34.5 36.7 

2.3 Người dân tin vào tính chính xác của thông tin 

về thu chi ngân sách đã công bố (%) ( %Tin 

%Hoàn toàn tin) 

82.8 77.3 

3. 
Công khai quy hoạch/Kế hoạch sử dụng đất 

và khung giá đất 
1.56 1.58 

3.1 Được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

hiện thời của xã/phường (%) 
15.6 24.7 

3.2 Có dịp góp ý kiến cho quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất của xã/phường (%) 
6.7 31.2 

3.3 Chính quyền địa phương đã tiếp thu ý kiến đóng 

góp của người dân cho quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất (%) 

50.0 93.3 

3.4 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) (Giá trị trung bình) 

1.25 1.28 
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3.5 Hộ gia đình không bị thu hồi đất theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất gần đây (%) 
77.6 52.1 

3.6 Hộ gia đình bị thu hồi đất được đền bù với giá 

xấp xỉ giá thị trường (%) 
30.8 28.1 

3.7 Khi bị thu hồi đất, gia đình được thông báo cụ 

thể về mục đích sử dụng đất (%) 
100.0 90.6 

3.8. Đất bị thu hồi hiện đang được sử dụng đúng với 

mục đích quy hoạch ban đầu (%) 
84.6 62.5 

3.9. Biết nơi cung cấp thông tin bảng giá đất được 

chính thức ban hành ở địa phương (%) 
58.3 53.6 
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 Trục nội dung 3: Trách nhiệm giải trình với người dân 

STT Nội dung thành phần Năm 2012 Năm 2011 

1. 
Mức độ và hiệu quả tiếp xúc với chính 

quyền 
1.91 2.15 

1.1 Liên hệ với trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố 

để giải quyết khúc mắc (%) 
13.5 40.7 

1.2 Liên hệ cán bộ xã/phường để giải quyết khúc 

mắc (%) 
6.2 20.1 

1.3 Cuộc gặp với trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân 

phố để giải quyết khúc mắc có kết quả tốt (%) 
100.0 94.9 

1.4 Cuộc gặp với cán bộ xã/phường để giải quyết 

khúc mắc có kết quả tốt (%) 
100.0 87.2 

1.5 Góp ý xây dựng với chính quyền (%) 17.2 32.5 

1.6 Việc góp ý xây dựng với chính quyền đem lại 

kết quả tốt (%) 
91.2 84.4 

2. Ban Thanh tra nhân dân 2.02 1.74 

2.1 Xã/phường có Ban Thanh tra nhân dân (%) 43.2 37.1 

2.2 Ban Thanh tra nhân dân được nhân dân bầu 

(%) 
43.4 47.9 

2.3 Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả 

(%) 
89.2 80.0 

3. Ban giám sát đầu tư cộng đồng 2.10 1.90 

3.1 Xã/phường đã có Ban Giám sát đầu tư cộng 

đồng (%) 
26.6 16.5 

3.2 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có 

hiệu quả (%) 
92.2 93.8 
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Trục nội dung 4: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 

 

TT Nội dung thành phần Năm 2012 Năm 2011 

1. Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền 

địa phương 
1.73 1.73 

1.1 Cán bộ chính quyền không dùng tiền công quỹ 

vào mục đích riêng (% đồng ý) 
67.7 60.8 

1.2 Người dân không phải chi thêm tiền để được 

nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (% 

đồng ý) 

63.0 54.1 

1.3 Người dân không chi thêm tiền để nhận được 

giấy phép xây dựng (% đồng ý) 
58.9 50.0 

1.4 Tỉ lệ người dân cho biết đã phải đưa thêm tiền 

ngoài quy định để làm thủ tục liên quan đến 

giấy CNQSD đất (%) 

7.24 - 

1.5 Số tiền ngoài quy định đã phải chi để làm xong 

thủ tục liên quan đến giấy CNQSD đất (VNĐ) 
910.173 - 

2. Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch 

vụ công 
2.08 2.11 

2.1. Người dân không phải chi thêm tiền để được 

quan tâm hơn khi đi khám chữa bệnh (% đồng 

ý) 

63.0 52.1 

2.2. Phụ huynh học sinh tiểu học không phải chi 

thêm tiền để con em được quan tâm hơn (% 

đồng ý) 

66.7 62.9 

2.3 Số người cho biết đã phải đưa thêm tiền ngoài 

quy định  cho y, bác sĩ (%) 
21.86 - 

2.4 Số tiền ngoài quy định đã phải chi cho y, bác sĩ 

(VNĐ) 
190.128 - 

2.5 Số tiền ngoài quy định đã phải chi “bồi dưỡng” 

giáo viên hay ban giám hiệu nhà trường (VNĐ) 
938.969 - 
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3. Công bằng cơ hội trong việc làm tại khu vực 

công 
0.99 1.02 

3.1 “Không” phải đưa tiền ‘lót tay’ để xin được 

việc làm trong cơ quan nhà nước (% đồng ý) 
41.1 33.5 

3.2 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(Quan trọng 

Rất quan trọng) 

  

3.2.1 Công chức địa chính 66.7 57.2 

3.2.2 Công chức tư pháp 62.5 56.2 

3.2.3 Công an xã/phường 62.5 53.1 

3.2.4 Giáo viên tiểu học trường công 57.3 43.8 

3.2.5 Nhân viên văn phòng UBND xã/phường 64.0 51,0 

4.  Quyết tâm chống tham nhũng 1.81 1.30 

4.1 Tỉ lệ người dân biết về Luật Phòng chống tham 

nhũng (%) 
73.4 69.6 

4.2 Tỉ lệ người dân cho biết chính quyền tỉnh/thành 

phố đã xử lý nghiêm túc vụ việc tham nhũng ở 

địa phương (%) 

53.1 42.3 

4.3 Mức tiền đòi hối lộ người dân bắt đầu tố cáo 

(đơn vị 1.000 VNĐ) 
2.982.000 

- 

 

4.4 Tỉ lệ người dân cho biết KHÔNG bị vòi vĩnh 

đòi hối lộ trong 12 tháng vừa qua (%) 
99.0 96.4 

4.5 Người bị vòi vĩnh đã tố cáo hành vi đòi hối lộ 

(%) 
0.0 25.0 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 Trục nội dung 5: Thủ tục hành chính công 

 

TT Nội dung thành phần Năm 2012 Năm 2011 

1. Dịch vụ chứng thực, xác nhận  2.05 1.88 

1.1 Tỉ lệ người dân dân đã đi lấy chứng thực, 

xác nhận của chính quyền địa phương 

trong 12 tháng qua (%) 

64.6 56.2 

1.2 Tổng chất lượng dịch vụ chứng thực, xác 

nhận của chính quyền (8 tiêu chí) 
  

1.2.1 Được hướng dẫn cụ thể về thủ tục cần làm 98.3 92.3 

1.2.2 Mức phí phải nộp được niêm yết công khai 94.9 91.3 

1.2.3 Đội ngũ nhân viên thạo việc 97.4 94.2 

1.2.4 Đội ngũ nhân viên có thái độ lịch sự 98.3 89.4 

1.2.5 Thủ tục giấy tờ đơn giản 96.6 93.3 

1.2.6 Không phải trả phí ngoài quy định (lót tay) 

mới được việc 
97.4 89.4 

1.2.7 Được hẹn cụ thể ngày nhận kết quả 100.0 98.1 

1.2.8 Nhận được kết quả như lịch hẹn 98.3 94.2 

2. 
Dịch vụ và thủ tục xin cấp giấy phép xây 

dựng 
1.80 1.87 

2.1 Tỉ lệ hộ gia đình đã làm thủ tục xin cấp 

phép xây dựng (%) 
88.2 69.0 

2.2 Không phải đi qua nhiều ‘cửa’ để làm thủ 

tục xin cấp phép xây dựng (%) 
73.3 85.0 

2.3 Đã nhận được giấy phép xây dựng (%) 93.3 100.0 

2.4 Tổng chất lượng dịch vụ hành chính về 

giấy phép xây dựng (8 tiêu chí) 
  

2.4.1 Được hướng dẫn cụ thể về thủ tục cần làm 93.3 95.0 

2.4.2 Mức phí phải nộp được niêm yết công khai 93.3 90.0 

2.4.3 Đội ngũ nhân viên thạo việc 93.3 90.0 

2.4.4 Đội ngũ nhân viên có thái độ lịch sự 93.3 90.0 
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2.4.5 Thủ tục giấy tờ đơn giản 93.3 90.0 

2.4.6 Không phải trả phí ngoài quy định (‘lót 

tay’) mới được việc 

93.3 
85.0 

2.4.7 Được hẹn cụ thể ngày nhận kết quả 93.3 95.0 

2.4.8 Nhận được kết quả đúng như lịch hẹn 86.7 90.0 

3. 
Dịch vụ và thủ tục về chứng nhận quyền 

sử dụng đất  
1.62 1.64 

3.1 
Tỉ lệ hộ gia đình đã làm thủ tục liên quan 

đến giấy CNQSD đất (%) 
87.5 81.2 

3.2 

Không phải đi qua nhiều ‘cửa’ để làm 

xong thủ tục liên quan đến đến giấy 

CNQSD đất (%) 

75.0 76.9 

3.3 
Đã nhận được kết quả liên quan đến giấy 

CNQSD đất (%) 
90.9 100.0 

3.4 

Tổng chất lượng dịch vụ hành chính về thủ 

tục liên quan đến giấy CNQSD đất (8 tiêu 

chí) 

  

3.4.1 Được hướng dẫn cụ thể về thủ tục cần làm 86.4 100.0 

3.4.2 Mức phí phải nộp được niêm yết công khai 86.4 75.0 

3.4.3 Đội ngũ nhân viên thạo việc 81.8 100.0 

3.4.4 Đội ngũ nhân viên có thái độ lịch sự 81.8 100.0 

3.4.5 Thủ tục giấy tờ đơn giản 72.7 100.0 

3.4.6 Được hẹn cụ thể ngày nhận kết quả 81.8 100.0 

3.4.7 Nhận được kết quả đúng như lịch hẹn 63.6 87.5 

4. 
Thủ tục hành chính được cấp ở cấp 

xã/phường 
2.00 1.94 

4.1. Tỉ lệ người dân đã đi làm ≥ 1 loại thủ 

tục được hỏi ở UBND xã/phường (%) 
  

4.1.1 Thủ tục đăng ký khai sinh 14.6 13.4 

4.1.2 Thủ tục đăng ký khai tử 3.1 2.6 

4.1.3 Thủ tục đăng ký kết hôn 7.3 7.7 



51 
 

4.1.4 Đăng ký thay đổi, cải chính, xác định lại 

dân tộc 
0 .5 

4.1.5 Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú 9.9 12.9 

4.1.6 Thủ tục xin cấp tiền hỗ trợ sửa chữa 

nhàở cho các đối tượng chính sách gặp 

khó khăn về nhà ở 

9.9 3.6 

4.1.7 Thủ tục giải quyết trợ cấp khó khăn đột  

xuất  cho các đối tượng bảo trợ xã hội 
1.6 5.7 

4.1.8 Thủ tục giải quyết trợ cấp khó khăn thường 

xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội 
2.6 3.6 

4.1.9 Thủ tục cấp phép cho mai táng 1.0 2.0 

4.1.10 Thủ tục xin xác nhận và trình hồ sơ xin 

vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc 

làm 

9.4 15.5 

4.2 Tổng chất lượng dịch vụ hành chính của 

UBND xã/phường (8 tiêu chí) 
  

4.2.1 Được hướng dẫn cụ thể về thủ tục cần làm 100.0 94.8 

4.2.2 Mức phí phải nộp được niêm yết công khai 91.0 87.0 

4.2.3 Đội ngũ nhân viên thạo việc 97.0 87.0 

4.2.4 Đội ngũ nhân viên có thái độ lịch sự 97.0 87.0 

4.2.5 Thủ tục giấy tờ đơn giản 100.0 88.3 

4.2.6 Không phải trả phí ngoài quy định (‘lót 

tay’) mới được việc 
98.5 88.3 

4.2.7 Được hẹn cụ thể ngày nhận kết quả 97.0 90.9 

4.2.8 Nhận được kết quả đúng như lịch hẹn 97.0 90.9 

4.2.9 Nhìn chung hài lòng với dịch vụ nhận 

được 
98.5 90.9 

4.3. 
Không phải đi qua nhiều ‘cửa’ để làm 

xong thủ tục (%) 
92.4 92.2 
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 Trục nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công 
 

TT Nội dung thành phần Năm 2012 Năm 2011 

1. Y tế công 1.89 1.92 

1.1 Tỉ lệ người dân có bảo hiểm y tế (%) 83.9 79.4 

1.2. Tác dụng của thẻ bảo hiểm y tế ((1=Không 

có tác dụng, 4=Có tác dụng rất tốt) (tỷ lệ % 

có tác dụng tốt rất tốt) 

85.7 84.5 

1.3 Dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ 

dưới 6 tuổi (1=Rất kém; 5=Rất tốt) (tỷ lệ % 

tốtrất tốt) 

70.8 84.8 

1.4 Tỉ lệ người dân cho biết người nghèo được 

hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế (%) 
83.8 82.0 

1.5 Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí khám chữa 

bệnh (%) 
94.2 92.4 

1.6 Tổng chất lượng bệnh viện tuyến huyện / 

quận (10 tiêu chí) 
  

1.6.1 Người bệnh không phải nằm chung giường 67.3 51.4 

1.6.2 Phòng bệnh có quạt máy 96.3 96.4 

1.6.3 Nhà vệ sinh sạch sẽ 84.1 73.0 

1.6.4 Có cán bộ y tế trực thường xuyên 95.3 87.4 

1.6.5 Thái độ phục vụ bệnh nhân của y, bác sĩ tốt 84.1 72.1 

1.6.6 Chi phí khám chữa bệnh hợp lý 94.4 88.3 

1.6.7 Không phải chờ đợi quá lâu mới được khám 

bệnh 
72.2 62.2 

1.6.8 Khỏi hẳn bệnh khi xuấtviện 86.0 82.0 

1.6.9 Bác sĩ không chỉ định người nhà bệnh nhân 

đi mua thuốc tại một nhà thuốc tư nhân 
87.9 83.8 

1.6.10 Nhìn chung hài lòng với dịch vụ y tế ở bệnh 

viện 

 

86.9 82.9 
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2. Giáo dục tiểu học công lập 1.71 1.70 

2.1. Quãng đường đi bộ tới trường (KM – theo 

giá trị trung vị) 
1.0 1.0 

2.2. Quãng thời gian tới trường (PHÚT – theo giá 

trị trung vị) 
10.0 10.0 

2.3 Nhận xét về chất lượng dạy học của trường 

tiểu học công lập (1=Rất kém; 5=Rất tốt) (Tỷ 

lệ % tốtrất tốt) 

84.3 85.1 

2.4 Tổng chất lượng trường tiểu học tại địa 

bàn xã/phường (9 tiêu chí) 
  

2.4.1 Lớp học là nhà kiên cố. 96.1 94.0 

2.4.2 Nhà vệ sinh sạch sẽ. 86.3 73.1 

2.4.3 Học sinh có nước sạch để uống tại trường. 92.2 94.0 

2.4.4 Lớp học có dưới 36 học sinh 68.6 67.2 

2.4.5 Không có lớp nào phải học ca ba 86.3 92.5 

2.4.6 Giáo viên không ưu ái những học sinh tham 

gia lớp học thêm ngoài giờ của mình 
80.4 65.7 

2.4.7 Giáo viên có trình độ sư phạm tốt 92.2 88.1 

2.4.8 Phụ huynh học sinh nhận được phản hồi 

thường xuyên của giáo viên về tình hình học 

tập của con em 

80.4 73.1 

2.4.9 Phụ huynh học sinh nhận được thông tin đầy 

đủ về tình hình thu chi của nhà trường. 
88.2 80.6 

3. Cơ sở hạ tầng căn bản 2.41 2.27 

3.1 Tỉ lệ hộ gia đình đã dùng điện lưới (%) 100.0 93.3 

3.2 Loại đường giao thông gần hộ gia đình nhất 

(1=Đường đất; 4=Đường trải nhựa) (Đường 

bê tông+đường nhựa) 

99.4 93.8 

3.3 Mức độ thường xuyên của dịch vụ thu gom 

rác thải của chính quyền địa phương 

(0=Không có; 4=Hàng ngày) (hàng ngày) 

84.3 92.0 
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3.4 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) 

95.8 94.3 

3.5 Tỉ lệ hộ dùng nước chưa hợp vệ sinh (%) 

(1=Nước mưa; 2=Nước sông/hồ/suối) 
0,5 0 

4. An ninh, trật tự khu vực dân cư 1.65 1.54 

4.1. Mức độ an toàn, trật tự ở địa bàn đang sinh 

sống (0= Rất không an toàn; 3=Rất an toàn) 
94.8 90.7 

4.2. Tỉ lệ người dân cho biết có thay đổi về mức 

độ an toàn theo hướng tốt lên sau 3 năm (%) 
11 8.2 

4.3. Tỉ lệ người dân là nạn nhân của một trong 4 

loại tội phạm về an ninh, trật tự (%) 
  

4.3.1 Mất trộm xe (xe hơi, xe máy, xe đạp, xuồng 

máy) 
5.7 10.3 

4.3.2 Móc túi/ cướp giật tài sản cá nhân 2.6 2.1 

4.3.3 Bị trộm vào nhà 7.8 9.3 

4.3.4 Bị hành hung (ví dụ: bị người lạ, kẻ trộm 

hành hung) 
1 0 

 


