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1 Mở đầu 

Cải cách hành chính công ở Việt Nam đã được tiến hành từ hơn một thập kỷ qua và đã đạt 

được những bước tiến triển tốt đẹp. Lĩnh vực hành chính hiện nay rõ ràng khác xa so với 10, 

15 năm trước. Tuy vậy, vẫn còn đó những tồn tại, vướng mắc quan trọng mà nguyên được cho 

là bắt nguồn từ sự yếu kém và thiếu hệ thống của cơ chế đánh giá hiệu quả dịch vụ hành chính 

bao gồm sự thiếu vắng các công cụ để đo lường chất lượng của thủ tục hành chính và dịch vụ 

công. Thất vọng của người dân về kết quả cải cách hành chính, đặc biệt là liên quan đến chính 

sách và thể chế hành chính cũng được cho là do sự yếu kém trong cơ chế tham gia của người 

dân. Đó là sự tham gia vào xây dựng và triển khai chính sách cũng như trách nhiệm giải trình 

của chính quyền đối với người dân còn hạn chế. Vấn đề này đặt ra một yêu cầu cấp thiết cần có 

một cơ chế phản hồi và trao đổi từ phía người dân về chất lượng dịch vụ công cũng như tác 

động của các dịch vụ này lên yêu cầu phát triển của dân và xem đây là một công cụ đối thoại 

nhằm đảm bảo tiến hành hiệu quả các quyết định của chính quyền cũng như cải thiện chất 

lượng cung cấp dịch vụ. 

Làm sao để chính quyền và xã hội dân sự cùng thúc đẩy nâng cao chất lượng quản lý hành 

chính công thông qua việc xây dựng và triển khai các giải pháp mang tính hệ thống nhằm đo 

lường hiệu quả khu vực hành chính công, các yếu tố quyết định cũng như tác động của nó? 

Cần áp dụng công cụ nào để đo lường và đánh giá tiêu chuẩn của dịch vụ hành chính công từ 

góc nhìn của các tầng lớp phi-doanh nghiệp? Và làm sao để người dân tham gia một cách hiệu 

quả hơn nữa vào việc quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công?  

Một nỗ lực ở cấp độ quốc gia nhằm cố gắng để trả lời những câu hỏi trên đây, đó là việc phát 

triển một công cụ chính sách nhằm đo lường và xếp lọai các tiêu chuẩn của hiệu quả quản lý 

hành chính và dịch vụ công ở cấp tỉnh theo quan điểm của người sử dụng dịch vụ. Công cụ này 

có thể bổ sung cho Chi số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (với tên tiếng Anh là Provincial 

Competitiveness Index –PCI) đang được triển khai hàng năm nhằm thu thập ý kiến của các loại 

hình kinh doanh và doanh nghiệp. Một công cụ như vậy sẽ là rất hiệu quả và có thể hỗ trợ tối 

đa cho mục tiêu của Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-

2020 trên nhiều lĩnh vực, bao gồm:  

 Lãnh đạo chính quyền và cán bộ sẽ được cung cấp một công cụ để kiểm tra hiệu quả của 

quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công; 

 Công cụ này sẽ hỗ trợ việc xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng: số liệu kỹ thuật sẽ 

trao quyền cho các nhà cải cách và nhà kỹ trị; 

 Việc kiểm tra sẽ tạo động lực cho cạnh tranh: các tỉnh muốn thu hút đầu tư và được xếp 

hạng cao nhất về quản lý. Vì vậy, sẽ tạo ra động lực mạnh cho cải cách hành chính; 

 Tiếng nói của người dân sẽ được lắng nghe. Lãnh đạo chính quyền và cán bộ sẽ hiểu được 

nguyện vọng, trăn trở cũng như kiến nghị của người dân; 

 Bằng việc đưa ra thảo luận về các kết quả điều tra và khảo sát với các tỉnh, người dân sẽ 

được trao quyền và họ có cảm giác là được chính quyền lắng nghe;  

 Số liệu được thu thập ở phạm vi toàn quốc sẽ là một nguồn tham khảo quý giá cho các nhà 

khoa học xã hội tiến hành nhiều nghiên cứu liên quan tiếp theo. 

Trong bối cảnh đó, từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2009, một cuộc điều tra khảo sát thử nghiệm 

nhằm xây dựng bộ Chỉ số về cảm nhận của người dân về hiệu quả công tác quản lý hành chính 

công cấp tỉnh (với tên tiếng Anh là Public Administration Performance Index – PAPI) đã được 

tiến hành. Cuộc điều tra thử nghiệm này được thực hiện với sự hợp tác giữa Trung tâm Nghiên 
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cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES – một tổ chức phi chính phủ Việt Nam trực thuộc 

VUSTA) và Ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ 

MTTQ VN) cùng sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam. 

Công việc khảo sát đã được tiến hành tại các tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Đà Nẵng và Đồng 

Tháp với mẫu bước đầu là 180 người ở mỗi tỉnh/thành phố (tổng số cuối cùng là 543 người). 

Vì vậy, cuộc khảo sát thử nghiệm này cũng phản ánh mức độ đa dạng ở Việt Nam và nhằm 

kiểm tra một phương pháp và việc tiến hành đánh giá nghiêm túc mục tiêu hỗ trợ để “xây dựng 

một hệ thống hành chính công hiệu quả, hiện đại, chuyên nghiệp, trong sạch, và dân chủ nhằm 

đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển quốc gia”.
1
 

Mục đích cuối cùng của nghiên cứu này là nhằm phát triển một công cụ chính sách để có thể 

“chuẩn đoán” được hiệu quả thực tế (theo thời gian) của quản lý hành chính công cấp tỉnh. 

Mục tiêu của cuộc khảo sát này nhằm xây dựng một bộ chỉ số có thể hoạt động cho phép chính 

quyền cấp tỉnh nâng cao chất lượng quản lý hành chính và dịch vụ công dựa trên những phản 

hồi và quan điểm của người dân, là người dùng cuối cùng. 

Nghiên cứu khảo sát đã được tiến hành bởi một đội ngũ bao gồm Ông Jairo Acuña-Alfaro và 

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền thuộc UNDP; Tiến sỹ Đặng Ngọc Dinh, Tiến sỹ Đặng Giang, Tiến sỹ 

Lê Thị Nghệ thuộc CECODES; Ông Trần Ngọc Nhẫn và Ông Hoàng Hải thuộc UBTƯ MTTQ 

VN với sự hỗ trợ của Ban cố vấn quốc gia bao gồm các thành viên sau đây:  

1. Tiến sỹ Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ (MoHA), hiện là phó chủ nhiệm 

Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ (KX 02/06-10 và KX 10/06-10); 

2. Ông Trần Ngọc Nhân, nguyên Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật (nhiệm kỳ 2001-2009), ủy 

viên trung ương, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

3. Bà Phạm Chi Lan, Nguyên phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI); 

4. Tiến sỹ Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội Vụ (MoHA); 

5. Tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa, Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội.  

Nghiên cứu cũng nhận được sự hỗ trợ của một nhóm chuyên gia quốc tế về đánh giá quản lý, 

bao gồm:  

1. Tiến sỹ Edmund J. Malesky, Trợ giảng, Khoa nghiên cứu về hòa bình và quan hệ quốc tế, 

Đại học California, San Diego; 

2. Tiến sỹ Pierre F. Landry, Phó Giáo sư khoa học chính trị, Đại học Yale; 

3. Tiến sỹ Daniel Kaufman, Chuyên gia nghiên cứu cao cấp, Khoa kinh tế và phát triển toàn 

cầu, Viện Brookings; 

Tài liệu này là báo cáo về phương pháp và những kết quả bước đầu của nghiên cứu khảo sát 

thử nghiệm, đồng thời trình bày những bài học cũng như mở ra những nghiên cứu tiếp theo với 

quy mô số lượng tỉnh, thành phố nhiều hơn, từ năm 2010 và dự kiến là sẽ được tiến hành hàng 

năm. 

Báo cáo được chia làm bảy phần bao gồm cả phần Mở đầu. Phần hai sẽ nêu tổng quan về thực 

trạng và các vấn đề của cải cách hành chính ở Việt Nam, là bối cảnh để thực hiện nghiên cứu 

PAPI. Phần này sẽ giới thiệu khung pháp lý cơ bản hiện hành và diễn giải tầm quan trọng của 

cơ chế “dựa trên chứng cứ” trong việc thu thập số liệu trên cả nước. Phần ba trình bày mục 

đích của khảo sát thử nghiệm và tóm tắt các khảo sát khác đang được triển khai ở Việt Nam 

liên quan đến đo lường chất lượng và hiệu quả của quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ 

công. Từ việc xem xét các khảo sát đang được tiến hành, có thể thấy hiện có sự “sự bùng nổ” 
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mạnh mẽ của nhiều công cụ rời rạc và riêng biệt về đánh giá, tuy nhiên chưa có một khảo sát 

nào tiến hành đo lường và đánh giá về hiệu quả quản lý hành chính trên phạm vi cả nước dựa 

trên cảm nhận của người dân. 

Phần bốn giới thiệu các thông tin về cấu trúc của Bộ chỉ số, gồm sáu trục (thành phần) (Sự 

tham gia của người dân; Tính minh bạch; Trách nhiệm giải trình; Phòng chống tham nhũng; 

Thủ tục hành chính; và Dịch vụ công), và một số diễn giải khác về phương pháp, như các thủ 

tục chọn mẫu khảo sát. Tiếp đó, phần năm trình bày những phân tích mang tính mô tả về 

những số liệu đã thu thập theo sáu trục (thành phần) của Bộ phiếu hỏi tại ba tỉnh, thành phố 

tiến hành khảo sát thử nghiệm (Phú Thọ, Đà Nẵng, Đồng Tháp). Phần sáu thảo luận về những 

phản hồi thu được qua các cuộc hội thảo tại ba tỉnh/thành phố, những bài học rút ra cũng như 

các bước tiếp theo nhằm nhân rộng ra phạm vi lớn hơn. Một số phụ lục cũng như danh sách 

những người tham gia vào các hội thảo cấp tỉnh, địa phương khảo sát và Bộ phiếu hỏi sẽ được 

đưa ra trong phần bảy - Phụ lục. 

 

2 Hành chính công và cải cách hành chính công ở Việt Nam: thực trạng và 

các vấn đề 

Một cách ngắn gọn, hành chính công đề cập ở đây bao gồm (i) bộ máy chung (chính sách, quy 

định, thủ tục, hệ thống, cơ cấu tổ chức, nhân sự vv...) được nhà nước trả lương để quản lý và 

định hướng về các vấn đề thực hành quản lý; (ii) quản lý và thực thi toàn bộ các hoạt động 

quản lý bao gồm thi hành luật, quy định và quyết định của chính phủ và việc quản lý liên quan 

đến việc cung cấp dịch vụ công.
2
 Hành chính công cũng rất đa dạng và bao gồm những thay 

đổi về quy trình trong nhiều lĩnh vực khác nhau như cơ cấu tổ chức, phân quyền, quản lý nhân 

lực, tài chính công, quản lý dựa trên kết quả, cải cách thể chế vv...  

Mục tiêu cuối cùng của hành chính công nhằm cung cấp các dịch vụ công với chất lượng tốt 

hơn đến người dân, đặc biệt là người nghèo. Chính vì vậy, một yêu cầu cấp thiết là có một cơ 

chế phản hồi từ người dân về chất lượng dịch vụ công cũng như ảnh hưởng của các dịch vụ 

này lên nhu cầu phát triển của nhân dân. Hành chính công đóng một vai trò quan trọng trong 

xóa đói giảm nghèo bởi nó khuyến khích tính minh bạch và trách nhiệm giải trình từ những 

cán bộ dân sự và các cơ quan nhà nước (từ cấp Trung ương đến địa phương); và đây cũng được 

cho là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm hạn chế tham nhũng. 

Trong bối cảnh này, cải cách hành chính công nằm trong khuôn khổ các quy trình quản trị 

chung. Quản trị là một khái niệm rộng có thể có nhiều nghĩa khác nhau đối với những nhóm 

người khác nhau. Tuy vậy, một đặc điểm nổi bật là nó liên quan đến một quy trình. Trong 

những năm qua, khái niệm này đã được dùng rất nhiều. Đó là việc thực hành về quyền hạn 

kinh tế, chính trị và hành chính nhằm quản lý các vấn đề của nhà nước các cấp. Nó bao gồm 

các cơ chế, quy trình và thể chế qua đó người dân và hội nhóm có thể trao đổi với nhau về các 

quan tâm, thực hành các quyền theo pháp luật và thực hiện nghĩa vụ cũng như dung hòa những 

khác biệt của họ.  

Theo đó, khái niệm quản trị (governance) sẽ được sử dụng như một từ đồng nghĩa của chính 

quyền (government)). Tuy nhiên, khác với chính quyền, quản trị không được đặc trưng bởi 

những cấu trúc cụ thể mà nó là một chuỗi các thủ tục và thực hành phân biệt nó với các hình 

thức truyền thống của chính quyền. Sự quản trị không thay thế mà là sự bổ sung cho chính 

quyền. Vì thế, quản trị là khác biệt lớn với chính quyền, bởi nó là một hệ thống hành chính bao 

gồm một lọat các nhân tố và mạng lưới rộng hơn những người là các thành viên của các thể 

chế chính quyền. Tóm lại, quản trị bao gồm nhà nước nhưng nó rộng hơn nhà nước, vì nó bao 

gồm cả lĩnh vực tư nhân (thị trường) và xã hội dân sự. 
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Một định nghĩa được sử dụng nhiều về quản trị do công trình nghiên cứu Chỉ số quản trị toàn 

cầu (Worldwide Governance Indicators - WGI) đưa ra theo hình thức “các truyền thống và thể 

chế mà chính quyền của một nước thực hành”. Nó bao gồm quy trình mà chính quyền đã được 

bầu, được giám sát và được thay thế; khả năng của chính quyền quy định một cách hữu hiệu và 

thực thi các chính sách; và sự tôn trọng của nhân dân và nhà nước về các thể chế điều chỉnh 

các mối tương tác về kinh tế và xã hội giữa các thể chế này”.
3
 

Sự tiến bộ trong hoàn thiện quản lý hành chính công đòi hỏi sự đo lường nhằm chẩn đoán các 

vấn đề và kiểm tra các kết quả. Mục tiêu chính phải kiểm tra là nhằm tìm ra những thay đổi. 

Ngoài ra, việc kiểm tra sẽ cải thiện nhận thức của chúng ta về một quá trình động (một phần 

quan trọng của nghiên cứu khoa học) và kiểm tra được những thay đổi do các hoạt động của 

con người tạo ra. Đo lường và kiểm tra vì vậy phải là một bộ phận hữu cơ của quản lý hành 

chính công. Trong thập kỷ trước, nhiều bộ chỉ số đo lường xuyên-quốc gia đã được thiết kế 

nhằm đo lường tác động của hoạt động quản trị tới quá trình phát triển. Trong đó, một tiêu chí 

được biết nhiều là Bộ chỉ số tổng hợp về quản trị do WGI đưa ra. Sử dụng một lọat các phương 

pháp thống kê, Bộ chỉ số này, nhìn chung, nhằm đo lường các hình thức cũng như xu hướng 

của quản trị đựa trên 3 lĩnh vực gồm 6 tiêu chí khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. Lĩnh vực 

đầu tiên phản ánh quy trình mà chính quyền được lựa chọn và thay thế, bao gồm hai tiêu chí: 

(i) tiếng nói người dân và trách nhiệm giải trình, và (ii) sự ổn định chính trị. Lĩnh vực thứ hai 

đề cập đến khả năng của chính quyền trong việc thiết lập và thực thi các chính sách, bao gồm 

(iii) hiệu quả của chính quyền và (iv) chất lượng pháp chế. Lĩnh vực thứ ba là về sự tôn trọng 

của người dân và nhà nước đối với các thể chế điều chỉnh các mối tương tác giữa công dân và 

nhà nước, bao gồm (v) thượng tôn pháp luật, và (vi) kiểm soát tham nhũng.  

Việc chia nhóm này là thích đáng bởi nó cho phép so sánh giữa các nước cũng như so sánh 

giữa các chỉ số. Ví dụ, ta quan sát hai chỉ số, đó là “hiệu quả của chính quyền” (có thể xem xét 

tương đương như quản lý hành chính công) và “kiểm soát tham nhũng”. Chỉ số đầu tiên đo 

lường hiệu quả dịch vụ công, hiệu quả dịch vụ dân sự và mức độ độc lập của nó đối với sức ép 

chính trị, hiệu quả của việc xây dựng và thực thi chính sách, và mức độ tin tưởng về cam kết 

của chính quyền đối với các chính sách đó. Chỉ số thứ hai đo lường mức độ mà năng lực công 

được thực hiện nhưng phục vụ lợi ích cá nhân, bao gồm cả hai hình thức tham nhũng nhỏ và 

tham nhũng lớn, cũng như cái nhìn về nhà nước của các cá nhân.
4
 Đúng như mong đợi, có một 

mối tương quan tương đối chặt giữa “Hiệu quả chính quyền” và “Kiểm soát tham nhũng”. 

Hình 1 dưới đây cho thấy mức độ tương quan cao này trong các nền kinh tế APEC năm 2006. 
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Hình 1. Kiểm soát tham nhũng và mức độ hiệu quả của chính phủ 

 

Nguồn: Các chỉ số Quản trị toàn cầu, WGI (2008) 

Chú thích: Tung độ: Hiệu quả của chính phủ; Hoành độ: Kiểm soát tham nhũng. 

 

Một tài liệu tổng quan gần đây về các công cụ và phương pháp được các cơ quan quốc tế thiết 

kế được sử dụng để đo lường, đánh giá và kiểm tra hiệu quả của hành chính công, đã dẫn ra 27 

nguồn và phương pháp đang ngày càng được biết đến và được sử dụng rộng rãi bởi nhiều công 

ty bao gồm rất nhiều công cụ và phương pháp luận.
5
 Tài liệu này đã chia các nguồn và phương 

pháp này thành hai nhóm rộng: (i) công cụ đánh giá và (ii) nguồn thông tin. Trong đó, đa phần 

công cụ là do các cơ quan quốc tế thiết kế (xem Bảng 1). Ngoài ra, các chỉ số này là có xu 

hướng đo lường sự cảm nhận của nhiều nhóm xã hội khác nhau ở nhiều nước khác nhau. Được 

xem như một công cụ phân tích, các chỉ số này cho phép so sánh giữa các nước, nhưng không 

cung cấp những thông tin chi tiết về cảm nhận thực sự từ phía người dùng cuối cùng về hiệu 

quả của hành chính công hoặc về hình thức và phạm vi của các loại hình tham nhũng mà người 

dân phải đối diện hàng ngày. Chính vì vậy, xuất hiện một yêu cầu phải nghiên cứu bổ xung cho 

những chỉ tiêu so sánh quốc tế được sử dụng rộng rãi, nhằm vượt qua những hạn chế, và phù 

hợp với mục tiêu về chính sách ở cấp độ quốc gia.
6
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Bảng 1. Bộ số liệu liên quốc gia về đo lường hành chính công 

 Các phương pháp 

đánh giá 

Nguồn Lãnh 

đạo 

Dịch 

vụ dân 

sự 

Quản lý 

tài chính 

công 

Xây dựng 

chính sách 

Cung 

cấp dịch 

vụ 

C
ô

n
g

 c
ụ

 đ
á

n
h

 g
iá

 Phiếu hỏi người dân Trung tâm các vấn đề 

cộng đồng 

    x 

Đánh giá quản trị 

quốc gia 

Ngân hàng phát triển 

Châu Á (ADB) 

 x x x  

Khung đánh giá 

chung 

Viện Châu Âu về Hành 

chính công (EIPA) 

x x x x x 

Hệ thống quản lý và 

giám sát ranh giới 

SIGMA (OECD & EU)  x x x  

N
g

u
ồ

n
 t

h
ô

n
g

 t
in

 

Một cái nhìn về 

chính phủ (hiện đang 

được phát triển) 

OECD  x x x x 

Các vấn đề quản trị 

(Hiệu quả chính phủ) 

Viện ngân hàng thế 

giới 

 x  x x 

Đánh giá về thể chế 

và chính sách quốc 

gia (CPIA) 

Ngân hàng thế giới  x x x x 

 Global Integrity x x x x  

Nguồn : UNDP (2009), Bảng 1: Các công cụ đánh giá và các nguồn thông tin đo lường gì? tr. 6-7.  

 

Nói chung, theo Painter et al (2009)
7
, những chỉ số so sánh liên quốc gia về quản trị và hành chính 

công và những giải pháp tổng hợp về phát triển như các chỉ số về phát triển con người, GDP và 

chất lượng cuộc sống, cho thấy rằng các chỉ số này ở các quốc gia thành công và tiên tiến có xu 

hướng có điểm còn cao hơn cả các chỉ số về chất lượng quản trị. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự 

phát triển tốt về quản trị và hành chính công là đi liền với sự phát triển con người. Mối tương quan 

này thậm chí còn lớn hơn nếu sử dụng chỉ số “hiệu quả của chính quyền”, một khái niệm gần nghĩa 

nhất với hiệu quả hành chính công. Như chúng ta thấy trong Bảng 2, mối tương quan là lớn nhất 

giữa chỉ số tổng hợp về phát triển con người và chỉ số một xã hội tốt. 

 

Bảng 2. Những phát hiện nghiên cứu chất lượng chính phủ liên quốc gia 

 

Các biến số kết quả 

Quy định 

của luật 

 

Hiệu quả 

chính phủ 

Tham nhũng thấp Tác động của chất 

lượng chính phủ 

 

Mong đợi về cuộc sống + .62* + .44 + .37 Tích cực ++ 

Ổn định môi trường + .50 + .51 + .54 Tích cực ++ 

GDP / đầu người + .88 + .87 + .87 Tích cực +++ 

Tốc độ phát triển GDP + .10 _ .00 + .20 Tích cực 

Bất bình đẳng - .44 - .44 - .46 Tích cực ++** 

Chỉ số phát triển con người + .71 + .73 + .70 Tích cực +++ 

Chỉ số về một xã hội tốt + .83 + .84 + .83 Tích cực +++ 

* Tương quan (r), ** Ít bất bình đẳng 

Nguồn: Số liệu lấy từ Painter et al (2009:340), căn cứ vào S. Holmberg, B. Rothstein, N. Nasiritousi. 

“Chất lượng chính phủ: Bạn được gì?”. Tài liệu làm việc QoG 2008:21, Viện chất lượng chính phủ, 

Đại học Goteborg.  
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Nhiều đánh giá về quản trị và chất lượng hành chính công đã đưa ra những nhận định bước đầu 

về sự phát triển của các quốc gia qua thời gian. Ví dụ, WGI đã thu thập số liệu hàng năm từ 

1996 và hiện tổ chức này có thể thiết lập những so sánh về số liệu giữa các quốc gia và trong 

nội bộ một quốc gia. Đơn cử, Hình 2 dưới đây đưa ra số điểm đạt được về quản trị ở Việt Nam 

trong gần 12 năm. Có thể thấy rằng, nếu xem chỉ số về “hiệu quả chính quyền” như chỉ số thay 

thế cho hiệu quả hành chính công, thì theo thống kê, sự tiến bộ của quá trình này trong 12 năm 

qua là không có ý nghĩa. Điều đó khẳng định một giả thuyết rằng cải cách hành chính ở Việt 

Nam hiện đang trải qua một “thời kỳ ngủ đông”, thậm chí nếu cải cách hành chính đã được xác 

định là ưu tiên hàng đầu đối với chính phủ, thì việc triển khai là còn trì trệ. 
 

Hình 2. Điểm số về Quản trị nhà nước của Việt Nam 1996-2008 

 

Nguồn: Các chỉ số Quản trị toàn cầu, WGI (2008) 

Chú thích: Tên các nhóm cột tính từ trái: Voice & Accountability - Tiếng nói của dân và Trách nhiệm 

giải trình; Political stability - Ổn định chính trị; Government Effectiveness - Tính hiệu quả của chính 

phủ; Regulatory Quality - Chất lượng của Văn bản pháp quy; Rule of Law - Thượng tôn pháp luật; 

Control of Corruption - Kiểm soát tham nhũng 

 

Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam, được triển khai từ hơn 

môt thập kỷ qua, đã đạt được nhiều tiến bộ. Rõ ràng, lĩnh vực hành chính công hiện nay ở Việt 

Nam đã rất khác so với 10, 15 năm trước đây. Song hiện vẫn còn nhiều vướng mắc và những 

thất bại cũng như hoài nghi thường xuất hiện xung quanh những thảo luận về quá trình cải cách 

hành chính.
8
 Có lẽ một nguyên nhân dẫn tới sự thành công của cải cách hành chính liên quan 

trực tiếp đến việc chúng ta thiếu những cơ chế kiểm tra nhằm đánh giá hiệu quả hành chính 

công, hầu như không có các công cụ để đo lường khu vực người dân (phi doanh nghiệp). Sự 

không đạt kết quả như mong đợi của chương trình cải cách hành chính, đặc biệt liên quan đến 

các thể chế hành chính và chính sách cũng đã được xác định do một nguyên nhân là cơ chế 

tham gia của người dân còn yếu kém. Thực tế thì tiếng nói của các tổ chức xã hội dân sự (từ 

các tổ chức quần chúng, đến các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức cộng đồng) và người dân 

là rất yếu; nếu không muốn nói là việc tham gia của người dân là rất hạn chế vào việc xây 

dựng, thực thi chính sách cũng như giám sát trách nhiệm giải trình của chính quyền.  
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Cũng như ở nhiều nước khác, chương trình cải cách hành chính ở Việt Nam là một quy trình 

phức tạp về cải cách chính quyền nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công cũng như 

số lượng dịch vụ được cung cấp. Thực tế thì công việc này đa dạng hơn chúng ta vẫn nghĩ bởi 

nó hàm chứa một quy trình rộng lớn và đa dạng về sự thay đổi trên một quy mô rộng lớn. 

Trong đó, một đặc điểm nổi bật là nó đề cập đến việc cung cấp dịch vụ công tốt hơn. 

Một luận điểm cơ bản có thể đưa ra là quá trình thực hiện cải cách hành chính ở Việt Nam 

đang được cải cách theo quan điểm đảm bảo đối xử công bằng, có thể dự đoán được, rõ ràng 

và đúng quy trình (luật nghiêm khắc). Tuy nhiên, dường như vẫn thiếu sự rõ ràng về việc điều 

gì sẽ đảm bảo rằng việc áp dụng các quy phạm pháp luật thống nhất của các công chức nhà 

nước trong việc sử dụng quyền lực của họ. Câu trả lời có thể nằm ở cơ chế đảm bảo trách 

nhiệm giải trình của các công chức về đảm bảo đúng quy trình trong lĩnh vực hoạt động hành 

chính công của họ. Một cách để đo lường trách nhiệm giải trình này là thông qua sự hiểu biết ở 

cấp tỉnh về vai trò và cảm nhận của khu vực người dân (phi doanh nghiệp) thông qua sự tham 

gia và đóng góp của họ (cả gián tiếp và trực tiếp, chính thức và không chính thức) đối với việc 

cung cấp dịch vụ hành chính công. 

Trong bối cảnh đó, một khảo sát nghiên cứu nhằm đo lường các tiêu chuẩn của dịch vụ và 

hành chính công (gọi chung là quản lý hành chính công) dựa trên cảm nhận của các tổ chức xã 

hội dân sự và người dân, có xếp hạng các tỉnh và thành phố, sẽ đưa ra những công cụ uy lực 

nhằm góp phần thúc đẩy quá trình trao quyền cho xã hội dân sự, cải thiện chất lượng quản trị 

và theo đó sẽ đóng góp đắc lực vào các mục tiêu của Chương trình tổng thể về cải cách hành 

chính giai đoạn 2010-2020.  

Sự chuyển đổi của một quốc gia từ mức thu nhập thấp sang mức thu nhập bậc trung ngụ ý một 

sự dịch chuyển trong quan hệ giữa các cơ quan chính quyền, các tổ chức xã hội dân sự và 

người dân theo cách họ có thể kết nối, tương tác với nhau. Ở các nước có thu nhập thấp, những 

người làm chính sách nhìn chung là dựa trên các bằng chứng chủ quan và giai thọai để đánh 

giá việc cung cấp dịch vụ công và hành chính công. Song những thông tin này thường là sai 

lệch và không hoàn chỉnh. Để đối mặt với những thách thức mới về thể chế, kinh tế, xã hội, các 

nhà làm chính sách cần phải được thong tin, các công dân (xã hội dân sự) cần có thông tin phải 

được trao quyền, và chính người dân có thong tin và được trao quyền sẽ là một công dân có 

trách nhiệm cao hơn đối với cộng đồng và đất nước của mình. 

Mối quan hệ giữa chính quyền và xã hội dân sự đã được thay đổi trong phần lớn các quốc gia 

đang phát triển trong thập kỷ qua, Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Những người dân được 

chăm sóc và đào tạo tốt hơn sẽ đòi hỏi các dịch vụ hành chính hiệu quả hơn từ phía chính 

quyền. Ngày nay, người dân đang ngày càng yêu cầu các hệ thống hành chính công phải có các 

phẩm chất như: không tham nhũng và quan liêu; không lạm dụng bổ nhiệm, ưu đãi người nhà; 

không lạm dụng quỹ công. Thay vào đó, người dân cần một hệ thống hành chính công mà ở đó 

khuyến khích sự phát triển và công bằng; có sự tham gia nhiều hơn của người dân vào quá 

trình xây dựng, thực thi cũng như giám sát các chính sách.  

Như vậy, khi đề cập đến hiệu quả hành chính công, các phân tích cần xem xét ba quá trình có 

quan hệ qua lại với nhau, bao gồm (i) xây dựng chính sách, (ii) thực thi chính sách và (iii) cung 

cấp dịch vụ công. 

Xây dựng chính sách là quá trình cơ bản đối với hành chính công, vì khi các quyết định được 

đưa ra, các chính sách sẽ tác động đến sự vận hành và thực hiện các dịch vụ công. Các quyết 

định về chính sách có thể ảnh hưởng đến hành vi cư xử và vì vậy sẽ cải thiện hoặc làm giảm 

chất lượng và độ tin cậy của dịch vụ công. Hơn nữa, cũng cần thấy rằng khi quá trình xây dựng 

chính sách có chứa đựng các yếu tố đối thoại và tham gia, thì sẽ có kết quả tốt hơn. Ngoài ra, 

quá trình xây dựng chính sách cấp tỉnh là quan trọng và cốt yếu, không chỉ nhằm đảm bảo sự 
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diễn giải chính xác và thống nhất các chính sách nhà nước mà còn bởi ở cấp độ này, ý kiến của 

người dân (người sử dụng cuối cùng) và những người thụ hưởng khác của dịch vụ công có thể 

được cân nhắc.  

Một khi quyết định chính sách đã được đưa ra, sẽ chuyển qua quá trình thực thi quyết định đó. 

Thực thi chính sách vì vậy đề cập đến các cơ chế, nguồn lực và khả năng của khu vực nhà nước 

nhằm đảm bảo các điều kiện để cung cấp các dịch vụ công và tư. Quá trình này đòi hỏi việc kiểm 

tra sát sao về việc hành chính công được thực hiện như thế nào trong một địa phương hay theo 

một ngành nào đó. Trong quá trình thực thi chính sách, việc kiểm tra là rất hữu ích vì nó giúp 

xem xét những thành tựu hoặc thiếu sót so với những mục tiêu và tiêu chí đề ra. 

Thứ ba, việc cung cấp dịch vụ công là liên quan trực tiếp đến quá trình thực thi chính sách. 

Trong lĩnh vực cụ thể này, thường sẽ có hai cách đánh giá chất lượng dịch vụ. Cách thứ nhất là 

xuất phát từ phía cung cấp dịch vụ, theo hình thức tự đánh giá, chẳng hạn theo yêu cầu của các 

nhà quản lý dịch vụ đưa ra ý kiến của họ về sự hài lòng của người thụ hưởng. Cách thứ hai là 

theo hình thức khảo sát sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ, cách này thực tế là hỏi ý kiến 

của người dân (không do phía cung cấp dịch vụ tiến hành) về nhận xét và ý kiến của người sử 

dụng về sự số lượng và chất lượng của dịch vụ. 

Làm sao để chính quyền và xã hội dân sự củng khuyến khích một cách tốt nhất các hệ thống 

hành chính công thông qua việc xây dựng và ứng dụng các giải pháp mang tính hệ thống vào 

đo lường hiệu quả khu vực công, các yếu tố quyết định cũng như tác động của nó? Cần thiết kế 

công cụ gì để đo lường và đánh giá các tiêu chuẩn của hành chính công theo cẩm nhận của 

người dân (khu vực phi doanh nghiệp)? Và làm cách nào để các tổ chức xã hội dân sự tham gia 

hiệu quả hơn vào quá trình kiểm tra và cung cấp các dịch vụ hành chính? Câu trả lời cho những 

vấn đề này vốn rất phức tạp và phụ thuộc vào từng bối cảnh. Bởi vấn đề quan trọng trong đo 

lường các tiêu chuẩn của dịch vụ và hành chính công là phải dựa trên ý kiến (cảm nhận) của 

người sử dụng cuối cùng. 

 

3 Khảo sát thử nghiệm “Hướng tới Chỉ số cảm nhận của người dân về hiệu 

quả công tác quản lý hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt Nam” 

Như đã đề cập trong phần Mở đầu, một cuộc khảo sát thử nghiệm đã được thiết kế nhằm tạo ra 

bước đầu tiên hướng tới việc phát triển một công cụ chính sách có thể đo lường theo thời gian 

mức độ hiệu quả của hành chính công cấp tỉnh và cho phép hỗ trợ chính quyền cấp tỉnh cải 

thiện công tác quản lý hành chính . Phần này sẽ giới thiệu chi tiết các mục tiêu của khảo sát thử 

nghiệm. Ngòai ra, phần này cũng trình bày tổng quát về những công cụ đo lường hiệu quả 

hành chính công đã được thực hiện tại Việt Nam, chỉ ra những điểm mạnh cũng như điểm yếu 

của những công cụ này, và nhấn mạnh một lần nữa sự cần thiết của PAPI trong bối cảnh hiện 

tại của Việt Nam.  

3.1 Mục tiêu của khảo sát thử nghiệm 

Mục tiêu chính của cuộc khảo sát thử nghiệm này là nhằm xây dựng và kiểm tra, thử nghiệm 

về phương pháp và một bộ các chỉ tiêu nhằm đo lường hiệu quả hành chính công cấp tỉnh dựa 

trên cảm nhận của người dân đồng thời là người sử dụng các dịch vụ hành chính công.  

Đặc biệt, cuộc khảo sát thử nghiệm này cũng nhằm thiết kế một Bộ chỉ số tạm thời (dựa trên 

bộ các chỉ tiêu và phương pháp chi tiết) nhằm đo lường các tiêu chuẩn của quản lý hành chính 

và dịch vụ công cấp tỉnh của Việt Nam.  
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3.2 Tổng quan về một số khảo sát trong nước về đo lường hiệu quả hành chính công 

Nhận thức tầm quan trọng của việc phản hồi từ xã hội nhằm cải thiện khu vực hành chính công 

đã được thực hiện nhiều ở các nước trên thế giới, tại Việt Nam, một số sáng kiến tầm địa 

phương và quốc gia về đo lường hiệu quả quản trị địa phương đã được khởi xướng. Những 

sáng kiến này, dù ở quy mô lớn hay chỉ là khảo sát thử nghiệm, đã được giới thiệu hoặc thể 

nghiệm thông qua các khảo sát nghiên cứu do nhà nước hoặc các nhà tài trợ cung cấp tài chính. 

Phần này sẽ xem xét một số trong các sáng kiến trên với hy vọng đưa PAPI vào bối cảnh địa 

phương rộng hơn đồng thời nêu bật những khiếm khuyết mà PAPI cần bổ xung.  

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực khác nhau  

Ở tầm quốc gia, một nỗ lực cải cách thể chế quan trọng đã được đưa ra trong kế họach của 

chính phủ nhằm đơn giản hoá các thủ tục hành chính (còn được gọi là Đề án 30).
9
 Thủ tục 

hành chính theo nghiên cứu này bao gồm những thủ tục về mối quan hệ giữa nhà nước và xã 

hội liên quan đến nhiều mặt của cuộc sống người dân và các hoạt động kinh doanh. Trong quá 

trình thực hiện, mục tiêu của giai đoạn một của nghiên cứu là tiến hành kiểm kê và xác định 

các thủ tục hành chính. Kết quả đã cho thấy ở Việt Nam (năm 2009) có đến hơn 5.500 các loại 

thủ tục, trên 9.000 loại văn bản và trên 100.000 thủ tục và biểu mẫu kiểm kê. Mục tiêu của giai 

đoạn tiếp theo là nhằm cố gắng giảm 30% số lượng thủ tục này. Cũng cần lưu ý rằng, đây là 

lần đầu tiên một đề án lớn như thế này được triển khai ở Việt Nam với sự tham gia của công 

chúng. Theo đó, Đề án 30 đã cho phép công chúng tham gia vào các khảo sát bằng việc tham 

dự vào việc xem xét đối chiếu các thủ tục hành chính với các tiêu chí như tính hợp pháp, tính 

cần thiết và hợp lý nhằm giúp chính quyền các cấp đơn giản hóa các thủ tục này. Người dân có 

thể tham gia vào nỗ lực này bằng việc vào chuyên mục tư vấn công khai trên trang web của Đề 

án 30 hoặc cung cấp nhận xét/phản hồi thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.
10

 

Cho dù giải pháp thu thập các phản hồi thông qua trang mạng Internet trực tuyến đã hạn chế sự 

tham gia của phần lớn dân chúng do chất lượng quản lý dữ liệu trực tuyến ở Việt Nam còn 

nhiều yếu kém, song việc kêu gọi sự tham gia của người dân như vậy đã cho thấy vai trò của 

xã hội trong quản lý hành chính ngày càng được nhà nước ghi nhận.  

Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

Một sáng kiến quan trọng khác mang tầm quốc gia về đo lường hiệu quả khu vực công, cũng là 

nguồn cảm hứng cho PAPI, là chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đây là một nỗ lực chung giữa 

phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Sáng kiến cạnh tranh quốc gia Việt 

Nam (VNCi) do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ từ năm 2005.
11

 Chỉ số PCI đã được 

chấp nhận rộng rãi như một công cụ cần thiết để đánh giá và xếp hạng hiệu quả, khả năng và 

thiện chí của chính quyền cấp tỉnh về phát triển môi trường pháp lý thân thiện cho phát triển 

kinh doanh của khu vực tư nhân. Các tiêu chí quản lý kinh tế ở 64 tỉnh thành của Việt Nam, 

theo quan điểm của khu vực doanh nghiệp tư nhân nội địa, được đo lường bằng 10 chỉ số bao 

gồm các vấn đề liên quan đến quản trị như: thể chế pháp luật; tính minh bạch; và tạo môi 

trường thuận lợi cho khu vực tư nhân.  

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về đòi hỏi phải có tiếng nói chung của khu vực tư nhân, thì những 

phát hiện của chỉ số PCI đã được ghi nhận như là một công cụ hữu ích cho chính quyền bởi nó 

giúp tìm ra nguyên nhân tại sao một số vùng lại có hiệu quả tốt hơn các vùng khác về việc tạo 

động lực cho khu vực tư nhân, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời công cụ này cũng 

cho thấy các doanh nghiệp tư nhân cảm nhận thế nào về hệ thống hành chính công. Đối với các 

tỉnh/thành phố tham gia, những tỉnh/thành phố được xếp hạng càng cao thì càng có nhiều cơ hội 

cho lĩnh vực đầu tư nước ngoài và khu vực tư nhân tham đóng góp vào phát triển kinh tế địa 

phương. Một lợi ích khác của PCI là nó tạo ra sự cạnh tranh giữa các tỉnh/thành phố trong việc 

cải thiện chất lượng và hiệu quả của bộ máy hành chính công cấp tỉnh trong việc đáp ứng các yêu 
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cầu của khu vực kinh tế tư nhân nói riêng và của toàn bộ dân số nói chung. Tuy nhiên, cũng cần 

lưu ý rằng PCI không đưa ra đầy đủ những yêu cầu và nguyện vọng của những người dân bình 

thường không trực tiếp tham gia kinh doanh hay điều hành doanh nghiệp, các doanh nghiệp lớn, 

hoặc các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Mẫu điều tra trên 7000 doanh nghiệp của PCI thực 

chất chỉ đại diện cho khu vực doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, một bộ chỉ số cạnh tranh bổ sung ở 

quy mô toàn quốc về quản lý hành chính cấp tỉnh dựa trên cảm nhận của quảng đại nhân dân là 

rất cần thiết.  

Đo lường cảm nhận của người dân về quản lý nông thôn và đô thị 

Thực sự thì ở một cấp độ càng địa phương thì càng có ít sáng kiến được áp dụng nhằm đánh 

giá cảm nhận của người dân về chất lượng quản lý của địa phương và về cung cấp dịch vụ 

công ở các khu vực thành thị và nông thôn. Mục tiêu của những sáng kiến này theo báo cáo là 

nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào việc quản lý địa phương ở Việt Nam. Số liệu để 

phân tích được thu thập thông qua các cuộc khảo sát theo “phiếu tự đánh giá của người dân” 

trên dân số tại các địa phương được chọn.  

Trong một nỗ lực nhằm tập hợp phản hồi của người dân về quản lý đô thị, hành chính công và 

chính quyền địa phương, năm 2009, Hiệp hội các thành phố ở Việt Nam và Konra Konrad-

Adenauer-Stiftung e.V. đã tiến hành một nghiên cứu trên một mẫu 3000 người dân thường và 

cán bộ (có địa vị) ở các thành phố Nam Định, Huế, Thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) và 

Lạng Sơn.
12

 Các lĩnh vực trọng tâm của khảo sát này bao gồm: (i) dịch vụ hành chính công 

(thủ tục một cửa); (ii) hiệu quả thực hiện Pháp lệnh về thực thi dân chủ cơ sở; (iii) kế hoạch sử 

dụng đất ở các vùng thành thị; và (iv) phát triển kinh tế - xã hội và quy họach đô thị. Phát hiện 

quan trọng của khảo sát này là việc tiếp cận thông tin cũng như sự tham gia của người dân vào 

quản lý đô thị giữ một vai trò cốt yếu trong việc tăng cường dân chủ cơ sở ở cấp xã, phường. 

Khảo sát cũng cho thấy những dấu hiệu khả quan về thủ tục một cửa đã góp phần mang lại các 

dịch vụ hành chính thân thiện hơn với người sử dụng. Tuy vậy, báo cáo cũng nêu ra những vấn 

đề cần cải tiến trong quản lý đô thị ở các thành phố được khảo sát.  

Một nỗ lực tương tự nhưng sớm hơn tập trung chủ yếu vào việc cung cấp dịch vụ công, là ở TP. 

Hồ Chí Minh (TP HCM).
13

 Trong hai năm 2006 và 2008, Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM đã 

tiến hành các cuộc thăm dò về mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công như: chăm 

sóc y tế; dịch vụ công chứng; vận tải công cộng; thu gom rác thải; giáo dục tiểu học; và dịch vụ 

hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng và thuế. Những phát hiện về các dịch vụ được xếp hạng 

theo mức độ hài lòng, trong đó giáo dục tiểu học được xếp hạng cao nhất và thủ tục sử dụng đất đai 

là thấp nhất. Một nghiên cứu so sánh cũng đã được tiến hành bởi Viện nghiên cứu phát triển 

TPHCM và Cục Thống kê TPHCM nhằm so sánh mức độ hài lòng trong năm 2006 và 2008. Sáng 

kiến này cho thấy mức độ hài lòng của công chúng đối với các dịch vụ được hỏi là giảm đi vào 

năm 20008, đặc biệt là đối với dịch vụ vận tải công cộng, thủ tục hành chính trong việc cấp quyền 

sử dụng đất và y tế cộng đồng. Một câu hỏi quan trọng được nêu ra trong báo cáo là cải cách thủ 

tục hành chính công ở TPHCM liệu có đang đi đúng hướng?
14

 Sáng kiến này ở TPHCM có thể 

được nhân rộng ở các tỉnh/thành phố khác để các chính quyền địa phương thấy được người dân sử 

dụng các dịch vụ của họ cảm nhận thế nào về hiệu quả cung cấp dịch vụ công đó?  

Phiếu phản hồi của người dân  

Phiếu phản hồi của người dân (Citizen Report Cards) đang ngày càng được sử dụng như một 

công cụ nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công ở cấp cơ sở. Phiếu này sẽ thu thập 

phản hồi thông qua các cuộc điều tra trên mẫu lựa chọn về nhiều khía cạnh của chất lượng dịch 

vụ mà người sử dụng biết rõ nhất và giúp các cơ quan quản lý xác định được những điểm mạnh 

và yếu trong công việc của họ.
15

 Các chỉ số phản hồi trong phiếu này nhằm thúc đẩy việc ưu 

tiên cho cải cách và các hoạt động điều chỉnh, tập trung vào các vấn đề cung cấp dịch vụ công. 
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Sáng kiến này đang được giới thiệu đến nhiều địa phương ở Việt Nam thông qua các dự án do 

các nhà tài trợ và tổ chức phi chính phủ hỗ trợ thực hiện.  

Ví dụ, tổ chức Action Aid đã tiến hành một mô hình thử nghiệm về tổ chức của người dân trong 

việc giám sát tiến độ thực hiện cải cách hành chính ở Việt Nam dựa trên kinh nghiệm và việc 

thiết lập thành công các thể chế dựa trên cộng đồng tại địa phương.
16

 Một trong những kết quả 

quan trọng của mô hình này là việc đánh giá các dịch vụ công bao gồm y tế, giáo dục tiểu học và 

trung học cũng như dịch vụ hành chính ở cấp xã. Phiếu phản hồi của người dân đã được sử dụng 

như một công cụ để thu thập những phản hồi của người dân ở xã Lộc Hà, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh và ở huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả thu được từ phiếu hỏi ở các huyện khảo sát tại 

tỉnh Hà Tĩnh cho thấy mức độ hài lòng của nông dân về thủ tục hành chính, hiệu quả, chuyên 

môn, cơ sở hạ tầng, chi phí v.v. giao động từ 54% đến 73%,
17

 trong khi số điểm được cho đối với 

các dịch vụ được điều tra nằm trong khỏang từ 5.8 đến 6.7 trong thang điểm từ 1 đến 10.
18

  

Một cuộc khảo sát tương tự cũng đã thực hiện bởi dự án “Nâng cao năng lực cho chính quyền 

địa phương” được một nhóm các đối tác phát triển cùng tài trợ
19

 và do Bộ Kế họach và Đầu tư 

tiến hành từ năm 2005 đến 2009. Đây là một khảo sát thử nghiệm nhằm xây dựng một bộ 

hướng dẫn để tiến hành bộ phiếu hỏi người dân ở cấp địa phương ở Việt Nam với mục đích 

nhằm “đảm bảo rằng việc giám sát, trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm tra được tăng cường 

ở các cấp cơ sở”.
20

 Khảo sát thử nghiệm này được thực hiện tại bốn tỉnh là Bắc Cạn, Vĩnh 

Phúc, Trà Vinh và Quảng Nam nhằm nghiên cứu mức độ hài lòng của nguời dân về ba dịch vụ 

cơ bản đó là: Giáo dục tiểu học; Y tế cơ sở; và Đường sá nông thôn. Mẫu điều tra được chọn 

bằng việc sử dụng một kỹ thuật được gọi là chọn mẫu theo tỷ số ngẫu nhiên (Probability 

Proportionate to Size - PPS), phương pháp mà PAPI cũng áp dụng. Những kết quả ban đầu từ 

cuộc khảo sát này cũng có chung những nhận định với các khảo sát trước, đó là: người dân đã 

cho điểm hài lòng khá hơn về ba dịch vụ được khảo sát. Tuy vậy, vấn đề tính minh bạch trong 

cung cấp dịch vụ cũng cần được cải thiện và tính công bằng trong tiếp cận với các dịch vụ này 

vẫn là một vấn đề cần được tiếp tục quan tâm.  

Mặc dù phiếu phản hồi của người dân là dành cho người sử dụng cuối cùng, là người dân đưa 

ra phản hồi về chất lượng dịch vụ công, nhiều nỗ lực vẫn bị phân tán trong các dự án đơn lẻ. 

Bản hướng dẫn của Bộ Kế họach Đầu tư có thể là một khởi đầu cho việc nhân rộng mô hình 

phiếu phản hồi của người dân trên quy mô lớn. Song, làm sao để các sáng kiến này được đưa 

vào thực hiện và thể chế hóa lại là một vấn đề khác cần thời gian và nguồn lực để trả lời.  

Xếp hạng cơ quan, đơn vị về hiệu quả thực hiện cải cách hành chính  

Việc nghiêu cứu các sáng kiến của địa phương có thể sẽ không đầy đủ nếu không đề cập đến 

một sáng kiến về xếp hạng những chỉ số thể hiện cải cách hành chính ở Đà Nẵng năm 2008.
21

 

Đà Nẵng, một trong ba tỉnh/thành phố được chọn khảo sát của nghiên cứu PAPI, đã thực hiện 

một cuộc khảo sát nhằm xem xét cơ quan chính quyền địa phương nào trong thành phố làm tốt 

hơn về cải cách hành chính. Mặc dù phương pháp được áp dụng trong xếp hạng vẫn còn là 

điều ít được biết và những kết quả thu có thể dẫn tới những phân vân về tính khách quan và độ 

tin cậy, song Đà Nẵng chính là địa phương đầu tiên công bố việc các cơ quan khác nhau thể 

hiện như thế nào trong cải cách hành chính. Đây có thể là một sự khởi đầu tốt cho việc tự đánh 

giá của chính quyền địa phương ở cấp cở sở.  

Như vậy, việc xem xét lại những nghiên cứu trước đây cho thấy vẫn còn khoảng trống trong 

nhận thức về việc người dân và các khu vực phi doanh nghiệp cảm nhận như thế nào về hiệu 

quả công tác quản lý hành chính công nói chung, cũng như về việc các địa phương sẽ đứng ở 

đâu trong bảng xếp hạng về hiệu quả công tác quản lý hành chính công và cung ứng dịch vụ 

công. Trong khi PCI phản ảnh việc bộ máy hành chính công ứng xử với khu vực doanh nghiệp 

tư nhân như thế nào, thì PCI lại phản ánh được cảm nhận của người dân và khu vực phi doanh 
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nghiệp. Trong khi đó, phiếu phản hồi của người dân và các cuộc điều tra về mức độ hài lòng đã 

được tiến hành ở một số địa phương, song cũng chỉ tập trung vào một số bộ phận dân cư tại 

một số địa phương. Song tất cả những sáng kiến này đã tạo cảm hứng cho PAPI ra đời nhằm 

bổ sung vào những nỗ lực hiện nay trong việc lắng nghe ý kiến của người dân và khu vực phi 

doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quản lý hành chính công và cung ứng 

dịch vụ công ở cấp địa phương và quốc gia.  

4 Phương pháp luận 

Để tiến hành bất kỳ sự đo lường về hành chính công cũng như hiệu quả quản lý nào, thì một 

phương pháp luận đủ mạnh và thiết thực là một điều cơ bản nhằm đảm bảo các kết quả tin cậy 

và được những người hưởng lợi chấp nhận.  

Sau khi thảo luận kỹ, nhóm tác giả quyết định chỉ lấy ý kiến của những người dân bình thường, 

là những người sử dụng sản phẩm cuối cùng của hoạt động quản lý hành chính và các dịch vụ 

công, mà không lấy ý kiến của những người hưởng lợi khác như doanh nghiệp hay nhóm công 

chức. Việc lấy ý kiến của các doanh nghiệp đã được thực hiện đầy đủ bởi khảo sát điều tra 

PCI. Mặt khác, Bộ Nội Vụ cũng đã tiến hành một đề án đánh giá quá trình cải cách hành chính 

và cảm nhận của công chức. Như vậy, PAPI không lặp lại mà bổ sung cho những nỗ lực này.  

Hơn nữa, các tổ chức xã hội dân sự cũng sẽ không được đưa vào mẫu khảo sát. Có nhiều lý do 

cho việc này, thứ nhất: bởi vì định nghĩa về xã hội dân sự vẫn đang hình thành ở Việt Nam nên 

sẽ không thể định nghĩa một cách rõ ràng các tổ chức xã hội dân sự và khó đưa ra được một 

mẫu so sánh giữa các tổ chức này ở các tỉnh/thành phố khác nhau. Thứ hai: các tổ chức xã hội 

dân sự là những tổ chức không có nhiều kinh nghiệm trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến các 

khía cạnh khác nhau của chỉ số này (xem bảng dưới), chẳng hạn như: phòng chống tham 

nhũng, tính minh bạch và cung ứng dịch vụ công.  

Ngoài ra, phương pháp được chọn để thu thập dữ liệu, sẽ tiến hành chọn mẫu đại diện của 

những người dân bình thường, mà không phải của người đứng đầu trong các hộ gia đình, nhằm 

nỗ lực tìm hiểu cảm nhận từ toàn bộ mẫu, bao gồm các nhóm giới tính và lứa tuổi khác nhau. 

Ngoài ra, thật khó khăn để định ra người đứng đầu trong hộ gia đình bởi vì có thể đó là người 

có thu nhập cao nhất hoặc là người già nhất trong gia đình.  

Phần tiếp theo của báo cáo trình bày sáu trục (thành phần) khác nhau của quản lý hành chính 

công và dịch vụ công. Các chỉ số được hình thành được xây dựng dựa trên sáu trục thành phần 

này. Phần này cũng nêu chi tiết về sách lược chọn mẫu của khảo sát.  

4.1 Các trục thành phần của PAPI 

Như đã đề cập ở phần trước, cải cách hành chính công có ý nghĩa rộng hơn so với cải cách khu 

vực công và bao hàm cả việc cung ứng dịch vụ công hiệu quả hơn. Khi đánh giá hiệu quả công 

tác quản lý hành chính công cấp tỉnh, nghiên cứu khảo sát PAPI xem xét các lĩnh vực (trục) 

sau đây: 

D1. Sự tham gia (của người dân)  

D2. Tính minh bạch  

D3. Trách nhiệm giải trình (của chính quyền)  

D4. Phòng, chống tham nhũng 

D5. Thủ tục hành chính 

D6. Dịch vụ công 
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D1. Sự tham gia (của người dân)  

Nếu định nghĩa rộng ra, sự tham gia bao gồm các cơ chế để người dân tham gia vào quá trình 

quản lý. Sự tham gia hàm chứa một chuỗi các hoạt động mà nhờ đó người dân dùng để tác 

động vào các hoạt động của chính quyền, hoặc một cách trực tiếp bằng việc tác động vào quá 

trình hình thành và thực thi các chính sách công, hoặc một cách gián tiếp bằng việc tác động 

vào việc lựa chọn công chức.  

Trong bộ chỉ số PAPI, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 thực hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (sau đây được gọi tắt là 

Pháp lệnh) được sử dụng như một cơ sở để đánh giá mức độ tham gia của các nhân tố phi 

doanh nghiệp, chẳng hạn như người dân, vào hành chính công theo nghĩa rộng nhất của nó. 

Việc triển khai Pháp lệnh bắt đầu từ giữa thập niên 90 như là một sự đáp lại những bất ổn nổi 

lên từ nông thôn qua đó người dân lên tiếng chống lại tham nhũng và sự lạm dụng chức quyền 

của một bộ phận quan chức địa phương. Lúc đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam buộc phải phải 

cân nhắc làm thế nào để tăng cường một cách chính thức quá trình trao quyền và quản lý bởi 

người dân. Pháp lệnh cũng diễn giải các cơ chế mà người dân có thể tham gia vào các quá trình 

xây dựng và đưa ra quyết định cũng như xây dựng chính sách ở cấp địa phương. Pháp lệnh 

định nghĩa những lĩnh vực người dân có thể tự đưa ra quyết định của mình (như đóng góp xây 

dựng cơ sở hạ tầng công cộng), những lĩnh vực mà người dân có thể đóng góp ý kiến theo hình 

thức bỏ phiếu (như bổ nhiệm và miễn nhiệm trưởng thôn, thành lập ban thanh tra nhân dân trực 

tiếp giám sát các dự án đầu tư công cộng ở địa phương), và các lĩnh vực mà chính quyền cần 

lấy ý kiến của người dân, các hiệp hội hay các nhóm cộng đồng trước khi đưa ra quyết định 

(như các vấn đề kinh tế-xã hội quan trọng).  

D2. Tính minh bạch 

Tính minh bạch có thể được định nghĩa là dòng thông tin (kinh tế, chính trị và xã hội) tin cậy 

và đúng lúc về việc cung cấp dịch vụ của chính quyền. Thiếu tính minh bạch có thể được diễn 

giải là sự giấu giếm, hoặc thông tin bị bóp méo, hoặc thông tin không được cung cấp đầy đủ và 

có chất lượng. 

Về tính minh bạch, Pháp lệnh đã nêu tầm quan trọng về “quyền được biết” của người dân. Từ 

quan điểm này, PAPI đánh giá việc người dân được thông tin thế nào về kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội trong cộng đồng của họ, đặc biệt là về sử dụng đất, chính sách giải tỏa đền bù –

là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tham nhũng. 

Ngoài “quyền được biết” được định nghĩa trong Pháp lệnh, trục này cũng xem xét thông tin về 

các chính sách của nhà nước hỗ trợ người nghèo được phổ biến đến người dân một cách chính 

xác và đúng lúc hay không. Những chính sách đó bao gồm những hỗ trợ về tiền hay sinh kế đối 

với những gia đình cựu chiến binh, gia đình nghèo và người già neo đơn. Thiếu tính minh bạch 

trong những trường hợp này thường dẫn đến tham nhũng nhỏ và ảnh hưởng đến đời sống 

người dân, đặc biệt là dân ở vùng nông thôn nơi tập trung nhiều hộ nghèo.     

D3. Trách nhiệm giải trình 

Trách nhiệm giải trình trong quản lý hành chính là khái niệm về nghĩa vụ mà chính quyền - 

những người đại diện cho dân - phải trả lời được về những gì họ đã, đang và sẽ làm. Trách 

nhiệm giải trình đòi hỏi tính minh bạch (cho phép người dân được thông tin đầy đủ về những 

vấn đề cần thiết), cũng như có thể được chất vấn (khuyến khích người dân tham gia vào việc 

lựa chọn lãnh đạo, chính sách và nhà cung cấp dịch vụ). Trách nhiệm giải trình và tính minh 

bạch có quan hệ mật thiết với nhau, và thực tế trong một mức độ nào đó, một hệ thống được 

cho là minh bạch nhìn chung là một hệ thống có thể được giải trình. Tuy nhiên, khác biệt giữa 

trách nhiệm giải trình và tính minh bạch là: trong trách nhiệm giải trình, sự phản hồi chỉ có sau 
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khi đã thực hiện quyết định hay hành động, trong khi tính minh bạch cho phép phản hồi trước 

hoặc trong quá trình ra quyết định hoặc hành động. 

Trục này xem xét mức độ thường xuyên của sự tương tác giữa nhiều cấp chính quyền khác 

nhau và người dân cũng như xem xét việc thiết lập và hiệu quả của Ban thanh tra nhân dân, tổ 

chức mà theo Pháp lệnh có chức năng giám sát các hoạt động của chính quyền. 

D4. Phòng chống tham nhũng  

Nạn tham nhũng là một trong những vấn đề lớn nhất, nếu không muốn nói là vấn đề về phát 

triển lớn nhất trong hành chính công hiện nay tại Việt Nam, và đã được các cấp lãnh đạo cao 

nhất ghi nhận. Nếu nói ngắn gọn thì tham nhũng đã được ghi nhận như là một vấn đề mang 

tính hệ thống với những lo-gic đặc thù của nó.
22

  

Một trong những bước chính trong phòng, chống tham nhũng (PCTN) từ phía chính phủ là 

việc ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng (số 55/2005/QH11 tháng 11 năm 2005). Cũng 

tương tự việc sử dụng nội dung của Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, PAPI sẽ xem 

xét việc thực thi trong thực tế về luật PCTN như là những mức độ về ý chí và tính nghiêm 

minh của chính quyền địa phương trong PCTN. Hơn nữa, PAPI đánh giá kinh nghiệm của 

người dân trong dịch vụ công phổ biến nhất mà tại đó thường xảy ra tham nhũng (như chăm 

sóc y tế, quản lý đất đai, chính sách xã hội và một số chính sách khác).  

Trục này cũng xem xét mức độ động lực của người dân trong việc tố cáo tham nhũng và những 

e ngại bị trả đũa khi tố cáo tham nhũng. Đây cũng là một tiêu chí xem xét môi trường chính trị 

ở địa phương. 

D5. Thủ tục hành chính  

Về thủ tục hành chính, PAPI sẽ xem xét các mức độ thực hiện dịch vụ “một cửa”, mà không 

phải sự thiết lập ra thủ tục đó. Thủ tục một cửa được thiết kế nhắm vào hai chức năng cơ bản. 

Trước hết, nó phục vụ như một điểm liên hệ quan trọng trong việc giải quyết các thủ tục hành 

chính của một cơ quan hành chính. Đơn vị này có trách nhiệm công bố các thông tin chi tiết về 

yêu cầu thủ tục bao gồm lọai giấy tờ người dân phải nộp, quá trình thực hiện, và dịch vụ phí. 

Nhìn chung, người dân mong muốn cơ chế này sẽ giúp tăng cường tính minh bạch, giảm lạm 

dụng chức quyền, và tăng cường ý thức trách nhiệm của các công chức.  

Thứ hai, khái niệm “một cửa liên thông” được đưa ra nhằm tăng cường sự đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng của nhiều cấp và nhiều ngành khác nhau. Cuộc khảo 

sát thử nghiệm này chỉ kiểm tra các câu hỏi cơ bản liên quan đến cơ chế “một cửa”, nhưng khi 

triển khai cho nhiều địa phương, các câu hỏi chi tiết sẽ được thiết kế nhằm đánh giá chất lượng 

của chính sách một cửa ở cấp huyện và cấp xã.  

D6. Dịch vụ công  

Trục này xem xét nhiều khía cạnh khác nhau như: hỗ trợ của chính phủ cho người nghèo trong 

chăm sóc y tế ở cấp huyện, xã; bảo hiểm y tế; giáo dục tiểu học; chất lượng đường sá, điện, 

dịch vụ thu gom rác thải, nguồn nước sạch và an ninh xã hội.  

Trục này là trực tiếp hướng tới người dân và như là một “phiếu phản hồi của người dân”. 
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4.2 Thủ tục chọn mẫu và chọn địa bàn khảo sát  

Thủ tục chọn mẫu  

Giai đoạn khảo sát thử nghiệm sử dụng chiến lược chọn mẫu bốn bước theo cụm cho phép lựa 

chọn đại diện của các hộ gia đình ở các tỉnh, thành phố được chọn làm khảo sát thử nghiệm.  

Ở cấp tỉnh, Ban cố vấn quốc gia đã lựa chọn ba địa phương: tỉnh Phú Thọ, thành phố (TP) Đà 

Nẵng và tỉnh Đồng Tháp. Mục đích là để kiểm tra phương pháp luận ở những nơi có điều kiện 

kinh tế, xã hội và địa lý đa dạng, khác nhau. Phú Thọ là tỉnh miền núi phía bắc nằm trong 

nhóm tỉnh có mức độ phát triển kinh tế khó khăn. Đà Nẵng là thành phố miền trung, thành thị 

và có kinh tế phát triển cao. Đồng Tháp là tỉnh phía nam, đồng bằng, kinh tế phần nào phát 

triển hơn Phú Thọ. Quy trình chọn mẫu ở mỗi tỉnh/thành phố được thực hiện như sau (xem 

Hình 3).  
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Hình 3. Quy trình chọn mẫu khảo sát 

 

 

Lưu ý: Quy trình chọn mẫu cho Quận/Huyện 1 sẽ được áp dụng cho Quận/Huyện 2 và 3 của Tỉnh/Thành phố 1 hoặc Tỉnh/Thành phố ‘n’. 
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Ở cấp huyện tại mỗi tỉnh/thành phố, PAPI chọn ba quận/huyện. Quận/huyện đầu tiên được 

chọn là thành phố (thủ phủ) của tỉnh để đảm bảo nơi đó nhận được các dịch vụ do chính quyền 

tỉnh cung cấp. Huyện thứ hai và ba được lựa chọn dựa trên phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 

(PPS). Điều này tạo điều kiện phân chia các cơ hội để lựa chọn các đơn vị mẫu lớn nhất.   

Ở cấp xã, hai xã trong mỗi huyện được lựa chọn, một lần nữa lại sử dụng PPS theo dân số. 

Như vậy tổng số xã được lựa chọn trong mỗi tỉnh/thành phố là 2*3 = 6 xã.  

Ở cấp thôn/làng/ấp, hai làng trong mỗi xã được lựa chọn lại bằng cách cách sử dụng PPS, nên 

tổng số thôn/làng/ấp được chọn cho mỗi tỉnh/thành phố là 2*2*3=12. 

Khi thôn/làng/ấp đã được xác định, Mặt trận tổ quốc địa phương cung cấp danh sách của các 

hộ gia đình sống trong thôn/làng/ấp được chọn. Từ danh sách này, 15 hộ gia đình được chọn 

ngẫu nhiên theo phương pháp PSS cùng với danh sách 10 hộ gia đình thay thế. Như vậy, tổng 

số hộ gia đình được chọn trong một tỉnh/thành phố là 15*2*2*3=180.  

Cuối cùng, Mặt trận tổ quốc địa phương cung cấp danh sách thành viên của các hộ gia đình 

được chọn. Từ mỗi hộ gia đình, một cá nhân được lựa chọn ngẫu nhiên, và 180 cá nhân này tạo 

thành nhóm người trả lời phỏng vấn của mỗi tỉnh/thành phố.  

Khảo sát 

Với mỗi tỉnh/thành phố trong quá trình chuẩn bị, CECODES đề nghị Mặt trận tổ quốc (MTTQ) 

tỉnh/thành phố hợp tác, thông báo với tỉnh về mục tiêu, nội dung, đặc điểm, những hoạt động cụ 

thể của khảo sát, nguồn nhân lực phối hợp cần tỉnh cung cấp và nguồn kinh phí đáp ứng. MTTQ 

địa phương và CECODES xây dựng khung thời gian phù hợp cho cả hai bên. Sau đó CECODES 

và MTTQ địa phương cùng nhau thực hiện quá trình lựa chọn như mô tả trên hình 3.  

Trong trường hợp tỉnh Đồng Tháp, do áp lực về thời gian thực hiện khảo sát, CECODES chỉ 

chọn các hộ gia đình còn để MTTQ chọn một người trong mỗi hộ gia đình. Kết quả là có sự 

thiên lệch về nam trong quá trình lựa chọn.  

Việc chuẩn bị của MTTQ Việt Nam là hiệu quả mặc dù có những thách thức khi tiến hành tại 

cấp làng/thôn do hạn chế về phương tiện liên lạc, thời gian, sự có mặt của trưởng thôn. MTTQ 

địa phương đã yêu cầu những người trả lời được lựa chọn sắp xếp chỗ trước ngày phỏng vấn đã 

định. Nhóm nghiên cứu khảo sát PAPI đã đến nhà văn hóa, nhà riêng, phòng họp của MTTQ địa 

phương (thường ở tại trụ sở UBND)… Tuy khảo sát PAPI không triển khai cùng chính quyền địa 

phương nhưng vẫn có tính chất chính thống, được chính quyền địa phương ủng hộ. Ở một số địa 

phương, có trang trí hoa, cờ v.v., và người dân được mời nước khi chờ đợi.   

Ngoại trừ Phú Thọ (tỉnh đầu tiên được điều tra), việc kiểm tra Bản trả lời của người dân đã 

được thực hiện ngay tại nơi phỏng vấn, ngay sau khi phỏng vấn xong.  

Cuộc phỏng vấn đối với mỗi người dân nói chung kéo dài từ 45 phút đến 1 giờ, trong một số 

trường hợp lâu hơn (do trình độ hiểu biết thấp hoặc người lãng tai). Đánh giá chung là người 

dân cởi mở, không khép mình. Một số tận dụng cơ hội này để có cuộc đối thoại dài, kể thêm về 

cuộc sống và những vấn đề của mình. Người dân được phỏng vấn không ngại cung cấp số điện 

thoại của mình. 

 

5 Kết quả khảo sát và một số phân tích 

Phần này báo cáo những kết quả chính của cuộc khảo sát thử nghiệm theo 6 trục được mô tả 

trong phần Phương pháp luận. Nhằm thiết lập bối cảnh phân tích và cung cấp cho người đọc 

những thông tin nền tảng giúp họ có thể hiểu tốt hơn những kết quả khảo sát, bảng 3 dưới đây 
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cung cấp một số thông tin thống kê tổng quan về khả năng kinh tế, xã hội của các tỉnh khảo sát 

thử nghiệm. Các số liệu cho thấy Đà Nẵng dẫn đầu khá rõ về hầu hết các chỉ số kinh tế - xã 

hội. Phú Thọ có chỉ số y tế và giáo dục tốt hơn Đồng Tháp một chút nhưng kém hơn  

Đồng Tháp về tỷ lệ nghèo, GDP theo đầu người và tuổi thọ trung bình.  

Mỗi tiểu mục dưới đây sẽ đưa ra thông tin chi tiết về kết quả khảo sát các chỉ số PAPI theo các 

trục. Các thông tin về phần nào của Bản câu hỏi hoạt động tốt, phần nào chưa và làm thế nào 

để hoàn thiện trong giai đoạn tiếp theo.  

Bảng 1. Khả năng kinh tế - xã hội của các tỉnh được khảo sát 

Chỉ số (2008) Phú Thọ Đà Nẵng Đồng Tháp 

Chung    

  GDP hàng năm theo đầu người (USD) 500 1300 615 

  Dân số (triệu người) 1.36  0.82 1.68 

  Mật độ dân số (người / km2) 387 638 449 

  Tỷ lệ nghèo đói (%)  17.4% 0.95% 7% 

  Tỷ lệ mù chữ (%) 2.6% 0% 3% 

  Tuổi thọ trung bình  69 74 72 

Hành chính công     

  Tỷ lệ công chức/1000 người  24.3 40.1 22.6 

Giáo dục     

  Tiểu học (Lớp 1- 5)     

    Tỷ lệ giáo viên/1000 học sinh  66.9 47.7 48.6 

  PTCS (Lớp 6- 9)    

    Tỷ lệ giáo viên/1000 học sinh 72.2 50.3 53.7 

  THCS (Lớp 10-12)     

    Tỷ lệ giáo viên /1000 học sinh 53.4 47.3 52.4 

Y tế    

  Tỷ lệ bệnh viện công / 100 000 người 1.25 1.46 0.71 

  Tỷ lệ giường bệnh (công) / 1000 người 2.4 3.2 2.1 

  Tỷ lệ bác sỹ (công) /1000 người 0.55 0.93 0.45 

  Số y tá trong các cơ sở y tế công  676 653 1029 

  Tỷ lệ trẻ em không được nuôi dưỡng đầy đủ  20% 10.7% 22%  

Cơ sở hạ tầng    

  Tỷ lệ đường nhựa/ tổng số đường (km) 60% 82% 69% 

  Độ phủ của nước sạch – thành thị  89.5% 98% 85.6% 

  Độ phủ của nước sạch – nông thôn  72.8% 95% 79.5% 

Nguồn: Phòng Thống kê của tỉnh Phú Thọ, Đà Nẵng, Đồng Tháp, 2008 

 

Do đây là cuộc khảo sát thử nghiệm nhằm kiểm tra phương pháp và cách tiếp cận thực tế, sau 

đó dựa trên kinh nghiệm và kết quả thu được, sẽ tiến hành hoàn thiện phương pháp và cách 

tiếp cận, vì vậy những kết quả khảo sát cần được xem xét một cách cẩn thận. Đồng thời, trong 

giai đoạn thử nghiệm này, PAPI không có ý định xếp hạng các tỉnh, thành phố, vì vậy kết quả 

khảo sát của các tỉnh được xếp cạnh nhau chỉ nhằm mục đích trình bày kết quả khảo sát tốt 

hơn. Mặc dù đặt các tỉnh, thành phố gần nhau song cũng cần lưu ý một điểm đó là đây là khảo 

sát thử nghiệm và chưa có mục tiêu so sánh giữa các tỉnh, thành phố.  
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5.1 Phân tích về thông tin của người trả lời phỏng vấn  

Trong phần này, kết quả của cuộc khảo sát cho biết các thông tin cơ sở của người trả lời phỏng 

vấn như: Giới tính, tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, đánh giá của cá nhân họ về tình hình 

kinh tế, sự quan tâm đến tình hình đất nước và địa phương, mức độ tin tưởng, v.v. Vì hiếm khi 

có cơ hội điều tra diện rộng ở Việt Nam nên những thông tin thu được có thể có giá trị cho các 

cuộc khảo sát khác ngoài PAPI. Số liệu chính của phần này được trình bày dưới đây.  

Tỷ lệ giới tính  

Ở Đà Nẵng và Phú Thọ, tỷ lệ giới tính của người trả lời phỏng vấn tương ứng với tỷ lệ tiêu biểu 

của dân số. Tuy nhiên ở Đồng Tháp, do một số vấn đề trong phương thức chọn mẫu của địa 

phương (đã trình bày ở mục trước), có sự chênh lệch thiên về nam trong mẫu điều tra. Sự chênh 

lệch này được lưu ý khi xem xét thể hiện của tỉnh/thành phố trong các chương tiếp theo của báo 

cáo này.  

Hình 4. Tỷ lệ giới của người trả lời (%) 

 

 

Năm sinh trung bình  

Dân số thành thị của Đà Nẵng trẻ hơn dân số nông thôn của hai địa phương còn lại, điều này 

hầu như là do ảnh hưởng của việc di dân khi thanh niên rời làng quê ra thành phố.  

Bảng 2. Năm sinh trung bình 

Đà Nẵng 1964 

Đồng Tháp 1958 

Phú Thọ  1960 
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Hình 5. Phân bố người trả lời theo năm sinh 
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Chú thích: Với mỗi địa phương, Tung độ là mật độ, Hoành độ là năm sinh 

 

Mặt khác, tuổi trung bình của người được phỏng vấn (ngay cả đối với Đà Nẵng) là 45, có vẻ 

cao hơn so với độ tuổi trung bình dân số quốc gia. Điều này cho thấy phần nào những khó 

khăn trong việc tìm người trẻ để tham gia vào cuộc khảo sát, vì có vẻ như những người được 

mời tham gia bận với công việc riêng. Vấn đề này cần được xem xét thêm để giải quyết.  

Số năm đi học trung bình 

Về lĩnh vực giáo dục, Đồng Tháp có mức độ học vấn cao nhất. Phú Thọ, một tỉnh miền núi, có 

mức độ thấp nhất. Sự khác biệt không quá lớn có thể là một dấu hiệu tốt của việc phổ cập giáo 

dục tiểu học và phổ thông cơ sở ở Việt Nam.  

Bảng 3. Số năm đi học trung bình 

Đà Nẵng 9.6 

Đồng Tháp 10.1 

Phú Thọ  8.1 

 

Tình hình kinh tế  

Về tình hình kinh tế của hộ gia đình trả lời phỏng vấn, Đồng Tháp có vẻ tốt nhất. Nghèo ở 

thành thị là một vấn đề ở Đà Nẵng nhưng Phú Thọ mới là tỉnh đối mặt với vấn đề nghèo đói 

hơn cả. Điều này có vẻ không khớp với số liệu thống kê chính thức về tỷ lệ nghèo đói (xem 

Bảng 3) vì Đà Nẵng có tỷ lệ nghèo đói rất thấp, có thể là do tỷ lệ này được tính toán dựa trên 

sự so sánh trên toàn quốc và không thể hiện được chi phí sống ở các tỉnh, thành phố.  
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Bảng 6. Tình trạng kinh tế gia đình (%) 

 

 

So sánh với 5 năm trước (hình 6), Đồng Tháp có vẻ là tỉnh có tiến bộ lớn nhất trong việc nâng 

cao thu nhập (đánh giá dựa trên nhận định cá nhân) mặc dù có ít thông tin về việc liệu sự thiên 

lệch giới tính người trả lời phần lớn là nam có ảnh hưởng đến kết quả khảo sát hay không và 

ảnh hưởng như thế nào. Phú Thọ và Đà Nẵng tương đương nhau trong việc giảm nghèo. Nhìn 

chung, điều này thể hiện sự phát triển kinh tế của đất nước trong nửa thập kỷ qua.  

Hình 6. Tình trạng kinh tế gia đình so với 5 năm trước (%) 
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Sự quan tâm đến tinh tức thời sự 

Những người trả lời phỏng vấn ở tất cả các tỉnh khảo sát thử nghiệm đều theo dõi tin tức thời 

sự ít nhất vài lần trong một tuần, nếu không phải là hàng ngày. Điều này cho thấy một sự quan 

tâm lớn của người dân đến tình hình của đất nước.  

Hình 7. Tỷ lệ người trả lời theo dõi tình hình trong nước (%) 

 

 

Tương tự, sự quan tâm đến tình hình địa phương tương đối cao. Những người trả lời ở tỉnh Phú 

Thọ ít quan tâm nhất, điều này có thể liên quan đến mức độ nghèo và khó khăn mà người dân 

Phú Thọ phải đối mặt.  

Hình 8. Tỷ lệ quan tâm đến tình hình địa phương (%) 

 

 

Mức độ quan tâm cao trên đây chứng tỏ dân chúng tương đối dễ lĩnh hội thông tin của nhà 

nước và chính quyền địa phương. Điều này là nền tảng tốt cho việc thực thi các chính sách của 

Nhà nước như Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở và Luật Phòng, chống tham nhũng, v.v.   
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5.2 Trục 1: Sự tham gia 

Như đã đề cập trong phần phương pháp luận ở trên, trong bối cảnh Việt Nam, PAPI hiểu sự 

tham gia của người dân như quy định trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

Pháp lệnh định nghĩa những điểm chính của sự tác động, ảnh hưởng lẫn nhau giữa người dân 

trong hoạt động chính trị tại cấp xã, bao gồm “quyền được biết”, “quyền được tham gia ý kiến” 

và “quyền được quyết định” trong đó quyền đầu tiên nằm trong trục Minh bạch và hai quyền 

tiếp theo thuộc về trục Sự tham gia.  

Cụ thể, trục này xem xét các khía cạnh sau:  

- Người dân có nghe nói về Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở hay không.  

- “Quyền được quyết định” được thực hiện như thế nào. Quá trình lựa chọn trưởng thôn tại địa 

điểm khảo sát được xem như là sự thể hiện của quyền này. 

- Một khía cạnh khác của “quyền được quyết định” liên quan đến sự đóng góp của người dân 

cho các công trình cộng cộng trong cộng đồng và sự giám sát việc thực hiện các dự án này.  

- Mức độ người dân được thông báo về kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất của xã và cơ hội cho 

họ đưa ra nhận xét, bình luận về kế hoạch, quy hoạch đó. 

Dưới đây là những kết quả chính:   

Hiểu biết về Pháp lệnh Dân chủ cơ sở  

Pháp lệnh được biết nhiều nhất ở Đà Nẵng và Đồng Tháp (hình 9). Nhưng nhìn chung đến 

40% người trả lời không nghe nói đến pháp lệnh này. Cần có sự tuyên truyền về Pháp lệnh này 

hiệu quả hơn để người dân biết và sử dụng quyền của mình tốt hơn.  

Hình 9. Người trả lời có nghe đến Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở (%) 

 

 

Đóng góp của người dân cho các công trình công cộng  

Người dân ở Phú Thọ đóng góp nhiều hơn cho các dự án xã (hình 10). Điều này có thể do ngân 

sách chung eo hẹp nên cộng đồng phải phụ thuộc nhiều vào đóng góp của người dân cho các 

công trình công cộng. Cũng có thể do chính quyền địa phương ở Phú Thọ đặt nhiều sức ép lên 

người dân, điều này được phản ánh bởi tỷ lệ tự nguyện đóng góp thấp so với hai địa phương 

còn lại.  
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Hình 10. Đóng góp vào công trình công cộng (%) 

  

Theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, Ban thanh tra nhân dân là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát 

việc thực hiện các công trình công cộng do nhân dân đóng góp. Tuy nhiên, chỉ có ít hơn một 

nửa số người trả lời tin rằng điều này xảy ra trong cộng đồng họ (hình 11). Ở Đà Nẵng, đến 

60% tin rằng đó là nhiệm vụ của trưởng thôn/tổ trưởng dân phố hoặc của chính quyền địa 

phương. Ở Phú Thọ và Đồng Tháp, khoảng 10% không biết ai chịu trách nhiệm thực hiện việc 

này. Ban thanh tra nhân dân là một phần trong Pháp lệnh dường như ít được quan tâm và biết 

đến mặc dù nó có thể là một công cụ có sức mạnh lớn để đạt được sự minh bạch và chống 

tham nhũng.  

Hình 11. Người giám sát các dự án do dân đóng góp (%) 
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Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng yêu cầu chính quyền địa phương thông báo với 

người dân về kế hoạch sử dụng đất của xã. Điều này xảy ra ít hơn ở Đà Nẵng so với ở hai địa 

phương còn lại (hình 12). Giả định để giải thích vấn đề này có thể là đất càng có giá trên thị 

trường thì càng khiến chính quyền ít thông báo cho người dân.  

Hình 12. Tỷ lệ chính quyền địa phương có thông báo về quy hoạch sử dụng đất (%) 

 

 

Cuộc khảo sát cũng hỏi liệu người dân có cơ hội để nhận xét về kế hoạch sử dụng đất trước khi 

được công bố, và trong trường hợp có thì liệu họ nghĩ rằng những nhận xét của mình có được 

xem xét hay không. Tuy nhiên số liệu của những trả lời câu hỏi này không thực sự đáng tin cậy 

bởi đây có thể là vấn đề mà người trả lời không đủ thông tin và hiểu biết về những câu hỏi này.  

Trong giai đoạn mở rộng của nghiên cứu khảo sát PAPI, phần này của Phiếu khảo sát cần sửa 

lại và đào sâu thêm vào lĩnh vực còn khó trả lời này.  

5.3 Trục 2: Tính minh bạch  

Trục này xem xét thông tin kinh tế, xã hội và chính trị của việc cung cấp dịch vụ quản lý được 

truyền đạt đến người dân như thế nào, vì thiếu tính minh bạch điển hình là do cố ý ngăn cản tiếp 

cận hoặc làm sai lạc thông tin, hoặc thông tin cung capo không đầu đủ và không thoả đáng.  

Trục này khảo sát nhận thức của người dân về tờ Công báo, một tài liệu công bố những văn 

bản pháp luật mới nhất của chính quyền.  

Quá trình cập nhật danh sách những hộ nghèo, thường là nguồn của tham nhũng nhỏ, được 

điều tra chi tiết. Hiểu biết về những chính sách xã hội như y tế, giáo dục và hỗ trợ người nghèo 

cũng được khảo sát. 

Ngoài ra, trục này cũng khảo sát sự công khai ngân sách xã, là khía cạnh chính của “quyền 

được biết” như định nghĩa của Pháp lệnh Dân chủ Cơ sở.  

Hiểu biết về tờ Công báo  

Công báo được xuất bản chính thức bởi mỗi tỉnh/thành phố bao gồm các thông tin và quy định 

pháp luật mới nhất của tỉnh/thành phố và của nhà nước. Tuy nhiên có tới 60-70% người trả lời 

phỏng vấn không biết đến nguồn cung cấp thông tin quan trọng này (hình 13). Hoặc là do 
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Công báo không được lưu hành/phân phối tốt hoặc do người dân không quan tâm đến nó. Bất 

kể vì lý do nào thì thông tin pháp luật, nguyên liệu chính để đạt được sự minh bạch, chưa được 

truyền bá rộng rãi tới người dân. 

Hình 13. Tỷ lệ có nghe về Tờ Công báo (%) 

 

 

Quá trình cập nhật danh sách những hộ nghèo  

Khoảng 80% người trả lời ở Đà Nẵng biết chính xác rằng theo như quy định của nhà nước 

danh sách những hộ nghèo ở xã cần được cập nhật mỗi năm một lần (hình 14). Phú Thọ ít biết 

về điều này nhất; trên 30% chọn “không biết” là câu trả lời. Điều này rất đáng quan tâm bởi 

việc phân bổ sự trợ giúp của nhà nước cho các hộ gia nghèo đã đăng ký là một nguồn tham 

nhũng nhỏ thường gặp.  

Hình 14. Thời hạn cập nhật danh sách các hộ nghèo (%) 
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Khi so sánh thực tế với lý thuyết, ở Đà Nẵng gần 80% khẳng định rằng ở cộng đồng của họ 

danh sách hộ gia đình nghèo được cập nhật trong vòng 12 tháng qua, đối lập với 60% ở Phú 

Thọ. Đồng thời, ở Phú Thọ, số người không biết liệu trong năm danh sách này có được cập 

nhật hay không cao nhất, tới trên 20% (hình 15).  

Hình 6. Ý kiến về danh sách hộ nghèo có được cập nhập trong 12 tháng gần đây (%) 

 

 

Những người được hỏi ở Đà Nẵng chắc chắn nhất về độ chính xác của danh sách người nghèo. 

Đà Nẵng cũng có số người trả lời “không biết” ít nhất. Trong khi đó, chỉ một nửa người được 

hỏi ở Phú Thọ tin rằng danh sách là đúng trên cả 2 phương diện (hộ nghèo không bị nhầm, và 

hộ không nghèo không được ở trong danh sách). Ở Phú Thọ, khoảng ¼ không thể trả lời về độ 

chính xác của danh sách (hình 16).   

Hình 16. Độ chính xác của danh sách các hộ nghèo (%) 

  

 

Hiểu biết về các chính sách xã hội hỗ trợ người nghèo  

Thông tin về chính sách xã hội cơ bản như ngưỡng nghèo, hỗ trợ cho người già cô đơn, và điều 

trị y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được tuyên truyền tốt (hình 17).  
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Từ khoảng 83 đến 96% người trả lời của các tỉnh/thành phố xác nhận họ biết những chính sách 

này. Loại trừ chính sách liên quan đến miễn học phí cho học sinh tiểu học, khoảng 40% trả lời 

là không đúng. Có thể là người trả lời đã nhầm lẫn giữa học phí và các chi phí khác phát sinh 

khi trẻ em đến học ở các trường công lập. Điều này cần phải được hiệu chỉnh trong lần thực 

hiện khảo sát tiếp theo.  

Hình 7. Hiểu biết về chính sách xã hội đối với người nghèo (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Hiểu biết về chính sách hỗ trợ cho Tết Kỷ Sửu  

Tuyệt đại đa số người được hỏi (91-94%) trong ba tỉnh/thành phố biết rằng Nhà nước hỗ trợ tài 

chính cho các hộ nghèo trong dịp Tết Kỷ Sửu 2009 (hình 18). Tuy nhiên, chỉ khoảng 75-79% 

khẳng định rằng sự trợ giúp này thực sự đến tay người dân địa phương. Đặc biệt, tại Phú Thọ 

không biết điều gì đã thực sự diễn ra (18% “không biết” có đến dân).  
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Hình 8. Hiểu biết về sự hỗ trợ của Nhà nước cho người nghèo vào Tết Kỷ Sửu (%) 

  

 

Hiểu biết về giá bồi thường đất  

Về việc bồi thường khi thu hồi đất, khoảng 80% người trả lời ở Đà Nẵng và Phú Thọ cho rằng 

giá bồi thường thấp hơn hoặc thấp hơn nhiều so với giá thị trường (hình 19). Có vẻ như người 

dân ở Đồng Tháp hài lòng hơn với giá đền bù, vì đến 38% người được hỏi cho rằng giá đền bù 

không thấp hơn giá thị trường. Nhìn chung chỉ có khoảng 10-23% không có thông tin về vấn 

đề này (có câu trả lời là “không biết”).  

Hình 19. Tỷ lệ ý kiến về giá đền bù đất so với thị trường (%) 

 

 

Công khai ngân sách xã  

Qua khảo sát tại ba tỉnh/thành phố, chỉ có gần 50% người trả lời nói rằng ngân sách xã được 

công khai trong năm qua (hình 20). Cho dù ngân sách xã không được công khai, hoặc đã được 

công khai nhưng người dân không biết, thì đây rõ ràng là vấn đề cần phải được cải thiện nhiều, 

đặc biệt khi hơn 85% người trả lời cho rằng quyền biết về ngân sách rất quan trọng hoặc quan 

trọng đối với họ.  
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Hình 20. Tầm quan trọng của ngân sách xã đối với dân (%) 

  

Tương tự trong trục trước, có một số khía cạnh mà các câu hỏi dường như không phát huy tác 

dụng tốt. Chẳng hạn như người dân có vẻ như không thể đánh giá độ chính xác của ngân sách 

xã trong trường hợp nó được công khai, đồng thời nhận thức về sự minh bạch của các dự án 

phát triển đất và giải phóng mặt bằng quá tích cực. Những vấn đề này cần được xem xét thêm 

trong giai đoạn tiếp theo.  

5.4 Trục 3: Trách nhiệm giải trình  

Trong trục này nghiên cứu khảo sát PAPI xem xét mức độ thường xuyên của mối liên hệ giữa 

người dân với chính quyền địa phương các cấp khác nhau như là độ gần gũi của chính quyền 

với nhân dân. Đồng thời cũng khảo sát việc thành lập và chức năng của hai cơ quan chính do 

Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở quy định để giám sát công trình công cộng và nắm giữ yêu 

cầu trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương, đó là: Ban Thanh tra nhân dân và Ban 

Giám sát đầu tư cộng đồng. Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng xem xét những khiếu nại hành chính 

và mức độ tin tưởng của người dân vào các cơ quan, tổ chức khác nhau.  

Mối liên hệ giữa cán bộ và nhân dân  

Nghiên cứu PAPI tin rằng tần suất liên hệ giữa người dân và cán bộ càng cao thì chứng tỏ 

chính quyền càng gần với dân và sẵn sàng cũng như dễ dàng để người dân tiếp cận. Qua tất cả 

các cấp làng, xã, huyện, Phú Thọ có ít sự liên hệ giữa cán bộ với người dân nhất trong khi cán 

bộ ở Đồng Tháp và Đà Nẵng đều gần gũi người dân (hình 21). Đáng ngạc nhiên là khoảng 

50% (ở Phú Thọ là 74%) số người được hỏi chưa bao giờ gặp những người đại diện các tổ 

chức quần chúng trong suốt 3 năm vừa qua.  
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Hình 21. Mối quan hệ giữa người dân và cán bộ, công chức (%) 

  

  

 

Ban Thanh tra nhân dân  

Có khoảng 30% người trả lời ở các địa phương không biết về sự tồn tại của Ban thanh tra nhân 

dân, một tổ chức do dân bầu ra được ủy thác nắm giữ yêu cầu trách nhiệm giải trình của chính 

quyền địa phương và trách nhiệm giải trình về các công trình công cộng (hình 22). Hơn nữa, 

khoảng 15% người trả lời tại Đà Nẵng và Phú Thọ không chắc chắn về việc thành lập Ban này 

như thế nào trong khi theo Pháp lệnh dân chủ cơ sơ thì “do dân bầu” là câu trả lời đúng.  
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Hình 22. Hiểu biết về Ban Thanh tra nhân dân (%) 

  

Nếu được thực hiện một cách đúng đắn thì Ban này có thể phát huy hiệu quả trong giám sát 

việc thực hiện các chính sách ở xã, đảm bảo các hoạt động khiếu nại và tố cáo. Kết quả tìm 

được cho thấy còn có tiềm năng lớn để thành lập và điều hành hiệu quả những Ban này, một 

trong những thành tố quan trọng do Pháp lệnh dân chủ cơ sở quy định.  

Vẫn còn một số yếu tố trong trục này cần được xem xét, hoàn thiện, vì dường như chúng 

không hiệu quả trong cuộc khảo sát thử nghiệm. Cần có cách đánh giá tốt hơn chất lượng công 

việc của Ban Thanh tra nhân dân. (Số liệu hiện tại không được trình bày trong báo cáo này vì 

Bản câu hỏi có vẻ như không nắm bắt được kinh nghiệm/trải nghiệm của những người trả lời).  

Tương tự, phần liên quan đến Ban giám sát đầu tư cộng đồng cần được sửa đổi hoặc thậm chí loại 

bỏ nếu thấy rằng Ban này trùng lặp với Ban Thanh tra nhân dân trong hầu hết các trường hợp.  

Xử lý các khiếu kiện hành chính, trong khi là một khía cạnh quan trọng của trách nhiệm giải 

trình, lại có vẻ như khó nắm bắt được trong cuộc khảo sát này. Mặc dù nghiên cứu PAPI có 

một vài câu hỏi liên quan đến chủ đề này nhưng số lượng người được hỏi có kinh nghiệm/đã 

trải qua những khiếu kiện như vậy là quá nhỏ, do đó số liệu không có ý nghĩa.  

Một thách thức khác là khi hỏi niềm tin của người dân về các tổ chức khác nhau như các cấp 

chính quyền, Quốc hội, tòa án, cảnh sát… câu trả lời ở tất cả ba tỉnh/thành phố đều co cụm lại 

ở giữa thước đo, cho thấy rằng người dân hoặc là không thể hoặc là không muốn trả lời khác 

đi. Phần này và phần được thảo luận phía trên của cuộc khảo sát cần được xem xét tiếp.  

5.5 Trục 4: Phòng, chống tham nhũng  

Đây là một trục quan trọng, đồng thời là một thách thức để nắm bắt tình trạng tham nhũng. Vì 

chỉ dựa trên kinh nghiệm và cảm nhận của những người dân bình thường, nên nghiên cứu 

PAPI chỉ tập trung vào các dạng tham nhũng (hối lộ) nhỏ, không phải tham nhũng lớn.  

Trục này điều tra sự phổ biến của các hành động tham nhũng nhỏ ở cấp địa phương, như: hối lộ 

khi làm giấy khai sinh, khi chữa bênh tại trạm y tế và bệnh viện huyện, đóng góp ở trường học, 

làm sổ quyền sử dụng đất (số đỏ), xin giấy phép xây dựng, sử dụng sai công quỹ của xã, v.v.  

Đồng thời cũng khảo sát về hiện tượng “chạy chỗ làm việc” (qua ví dụ ở trường học, trạm y tế, 

cơ quan hành chính địa phương), biết trường hợp hoặc chính mình đã trải qua việc bị trả thù, 
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trù dập khi tố cáo tham nhũng. Trục này cũng thể hiện phần nào nhận thức của người dân về ý 

thức chính trị và hiệu quả trong việc phòng chống tham nhũng của các tổ chức khác nhau 

(chính quyền, cảnh sát, tòa án, ban thanh tra nhân dân).   

Hiểu biết về Luật phòng chống tham nhũng  

Hầu hết người dân đã nghe nói đến Luật phòng chống tham nhũng (hình 23), điều đó xác nhận 

thực tế là Luật này đã có độ phổ biến, tuyên truyền tốt. Phú Thọ một lần nữa có số người 

không biết luật này nhiều nhất (27%).  

Hình 23. Tỷ lệ có nghe về Luật Phòng chống tham nhũng (%) 

 

 

Những ví dụ về tham nhũng nhỏ  

Xin giấy khai sinh có vẻ như là thủ tục không cần chi thêm tiền (phong bì) ở hầu hết các xã 

trong cả ba tỉnh/thành phố (hình 24).  

Hình 24. Ý kiến về phải đưa thêm tiền khi làm Giấy khai sinh (%) 
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Quy mô của việc hối lộ ở bệnh viện huyện được người trả lời cho là cao hơn ở trạm y tế xã và 

cao nhất tại Phú Thọ với 40% số người được hỏi cho biết họ phải trả thêm tiền (hình 25).  

Hình 25. Ý kiến về phải đưa tiền khi chữa bệnh tại xã và huyện (%) 

 

 

 

Sự phổ biến của hiện tượng “quen, thân” 

Tầm quan trọng của quan hệ cá nhân trong tìm việc ở cơ quan nhà nước tại địa phương (trường 

học, trạm xá, văn phòng UBND) có vẻ như khá cao ở cả ba tỉnh/thành phố (hình 26). Đây là 

một nội dung đáng quan tâm và nên được khảo sát thêm trong các khảo sát tiếp theo. 
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Hình 26. Ảnh hưởng của quan hệ cá nhân khi tìm việc trong các cơ quan nhà nước (%) 
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Hành động của người dân nếu là nạn nhân của tham nhũng  

Phần lớn người dân muốn khiếu nại nếu bản thân họ là nạn nhân của tham nhũng (hình 27). 

Hầu hết đã nêu tên địa chỉ họ muốn báo cáo là UBND xã. Rõ ràng, Trưởng thôn và Ban thanh 

tra nhân dân không được nhìn nhận với đúng chức năng được ủy thác và thẩm quyền được trao 

theo Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở.   

Hình 27. Làm gì nếu cán bộ địa phương tham nhũng tiền đền bù đất (%) 

 

 

Một số câu hỏi trong phần này của cuộc khảo sát không được trình bày trong báo cáo này vì 

chúng không phản ánh được thực tế và số liệu không đáng tin cậy. Những câu trả lời nhận 

được một lần nữa thiếu sự khác biệt. Điều này liên quan đến tất cả các câu hỏi về chính trị và 

hiệu quả của các cơ quan, tổ chức trong nỗ lực phòng chống tham nhũng. Đây có thể là một 

vấn đề nhạy cảm hoặc một vấn đề mà người trả lời không có kinh nghiệm. Thách thức này 

cũng xảy ra với câu hỏi về cách hành xử đối xử người tố cáo tham nhũng.  

Nhìn chung, trục Phòng, chống tham nhũng của Bản câu hỏi cần được sửa đổi và mở rộng để 

nắm bắt được thông tin phong phú và tin cậy hơn. Đây có thể là một trong những nội dung 

chính của khảo sát PAPI trong giai đoạn tới.  

5.6 Trục 5: Các thủ tục hành chính  

Trục các thủ tục hành chính bao gồm những vấn đề sau:  

- Sự tồn tại và chất lượng của dịch vụ “một cửa” ở cấp xã;  

- Sự tồn tại và chất lượng của dịch vụ “một cửa” ở cấp huyện;  

- Hiệu quả của việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”); 

- Hiệu quả của qúa trình xin giấy phép xây dựng.  

Dịch vụ “một cửa” được chọn để khảo sát vì đây là một trong những thành tựu của Chương 

trình tổng thể về cải cách hành chính công ở Việt Nam. Trọng tâm của nội dung này là xem xét 

xem mô hình “một cửa” trong xử lý thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện như thế 
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nào tại các địa phương. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng 

là những thủ tục quan trọng nhất đối với người dân và cũng dễ gây ra tham nhũng nhất.  

Dịch vụ “một cửa” ở cấp xã, huyện  

Hiểu biết về sự tồn tại của dịch vụ “một cửa” ở cấp xã và số lần đến làm thủ tục hành chính ở 

đây đều thấp nhất ở tỉnh Phú Thọ, trong khi đó lại tương đương nhau ở Đồng Tháp và Đà Nẵng 

(hình 28). Khoảng cách địa lý có thể là một lý do cho số liệu ở Phú Thọ vì ở đây chỉ có 2/3 

người trả lời biết sự tồn tại của văn phòng “một cửa” ở xã.  

Hình 28. Tỷ lệ sử dụng Văn phòng một cửa tại xã (%) 

  

 

Tình hình này cũng xảy ra tương tự với dịch vụ “một cửa” cấp huyện, mặc dù nhìn chung thì ít 

người biết và thực sự sử dụng văn phòng “một cửa” cấp huyện hơn (hình 29). 

Hình 29. Tỷ lệ sử dụng Văn phòng một cửa tại huyện (%) 
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Bảng 7 dưới đây đưa ra chi tiết về dịch vụ “một cửa” đã được sử dụng ở ba tỉnh/thành phố 

được khảo sát trong năm 2008. Dịch vụ “một cửa” dường như được sử dụng nhiều nhất cho 

việc công chứng, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy khai sinh/khai tửở cả ba 

tỉnh/thành phố.  

Bảng 7. Hình thức sử dụng cơ chế một cửa 

Cơ chế một cửa được sử dụng cho Đà Nẵng 

(%) 

Đồng Tháp 

(%) 

Phú Thọ 

(%) 

Giấy khai sinh/ khai tử 0.17 0.22 0.12 

Chữ ký/con dấu trên giấy tờ cá nhân 0.06 0.00 0.09 

Dịch vụ công chứng 0.38 0.14 0.20 

Chính sách trợ cấp xã hội  0.04 0.02 0.04 

Quyền sử dụng đất và các vấn đề liên quan  0.20 0.30 0.08 

Xin phép xây dựng  0.03 0.01 0.00 

Giấy đăng ký kết hôn  0.01 0.02 0.01 

Giáo dục và các giấy tờ liên quan  0.00 0.00 0.07 

Khiếu nại 0.02 0.01 0.00 

Thường trú và các vấn đề liên quan  0.04 0.06 0.04 

Vay ngân hàng xã hội /Vay khoản vay xã hội 0.02 0.15 0.02 

Bảo hiểm y tế 0.01 0.00 0.00 

Đăng ký kinh doanh 0.01 0.00 0.00 

Chứng minh thư và hộ chiếu 0.00 0.02 0.11 

Khác (không xếp loại) 0.03 0.04 0.22 

 

Chất lượng tổng thể của thủ tục hành chính 3 năm qua  

Chất lượng thủ tục hành chính đã được cải thiện đáng kể ở Đà Nẵng: 78% người được hỏi cho rằng 

chất lượng “tốt hơn nhiều”, cao hơn nhiều so với chỉ có 38% ở Phú Thọ. Đồng thời, trả lời “không 

biết” ở Phú Thọ cao hơn ở hai địa phương còn lại (hình 30).  

Hình 30. Chất lượng của thủ tục hành chính so với 3 năm trước (%) 

 

Cuộc khảo sát còn hỏi nhiều khía cạnh của dịch vụ “một cửa”, chẳng hạn: sự minh bạch của 

thông tin, tình trạng đưa/nhận hối lộ, trình độ của đội ngũ nhân viên, việc giữ đúng hẹn nhận 

kết quả. Tuy nhiên, tương tự trường hợp của trục “Phòng, chống tham nhũng”, các câu trả lời 

chưa thể hiện rõ sự khác biệt cần thiết. Lý do của hiện tượng này có thể do việc qua trao đổi 

nhóm, bản trả lời các câu hỏi đã được sửa đổi.  
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5.7 Trục 6: Dịch vụ công  

Phần này của khảo sát xem xét những dịch vụ công cơ bản chung cho cả khu vực thành thị và 

nông thôn như sau:  

- Bảo hiểm y tế; 

- Chất lượng y tế (ở cấp xã và huyện); 

- Chất lượng giáo dục (trường tiểu học); 

- Dịch vụ cung cấp điện; 

- Dịch vụ thu gom rác thải; 

- Dịch vụ cung cấp nước sạch; 

- Chất lượng đường xá 

 

Sự hỗ trợ của Nhà nước cho người nghèo mua bảo hiểm y tế 

Đà Nẵng thể hiện tốt nhất trên cả hai mặt số lượng người có bảo hiểm y tế và phạm vi người 

nghèo được hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế (hình 31). Ở Phú Thọ người dân được thông tin ít hơn 

về việc liệu chính sách hỗ trợ người nghèo mua bảo hiểm y tế có được thực hiện hay không 

(27% không biết). 

Hình 31. Tỷ lệ nhà nước hỗ trợ người nghèo mua bảo hiểm y tế (%) 

 

 

Dịch vụ y tế  

Trong khi bức tranh chung về việc phát triển dịch vụ y tế ở cả ba tỉnh/thành phố đều tốt thì vẫn 

có một sự khác biệt lớn giữa Đà Nẵng và Phú Thọ. Đồng Tháp ở giữa. Có tới 18% người trả 

lời ở Phú Thọ không chắc chắn về việc dịch vụ y tế đã thay đổi (hình 32). 
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Hình 32. Chất lượng của dịch vụ y tế so với 3 năm trước (%) 

 

 

Dịch vụ giáo dục  

Theo kết quả khảo sát, Đồng Tháp và Phú Thọ có tỷ lệ trẻ em bỏ học trong lứa tuổi 6-14 như 

nhau (3-4%) song không có trẻ em nào của các hộ gia đình trả lời phỏng vấn ở Đà Nẵng không 

đến trường trong những năm học gần đây (hình 33). 

Hình 33. Số học sinh bỏ học và khoảng cách trung bình đến trường tiểu học 
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Nhìn chung, phần lớn người được hỏi ở cả ba tỉnh/thành phố xác nhận rằng giáo dục tiểu học 

đã được cải thiện mặc dù có sự khác biệt về quy mô: 72% ở Đà Nẵng nói là nó đã cải thiện rất 

nhiều so với chỉ có 49% ở Phú Thọ (hình 34).   

Hình 34. Chất lượng giáo dục tiểu học so với 3 năm trước (%) 

 

 

Nguồn nước uống  

Đà Nẵng thực hiện tốt nhất việc cung cấp nước máy. Nguồn nước chính ở Đồng Tháp là sông 

ngòi trong khi ở Phú Thọ là nước giếng khoan (hình 35).  

Hình 35. Tỷ lệ về nguồn nước sử dụng (%) 
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Điện lưới  

Hầu hết các hộ gia đình có người tham gia khảo sát ở cả ba tỉnh/thành phố cho biết gia đình họ 

đang sử dụng điện lưới quốc gia (hình 36).  

Hình 36. Tỷ lệ sử dụng điện lưới (%) 

 

 

Dịch vụ thu gom rác  

Có tới 59% hộ gia đình ở Phú Thọ và 74% ở Đồng Tháp của người được hỏi không có dịch vụ 

thu gom rác trong khu dân cư/thôn của họ, trong khi đó 14% số người được hỏi ở Đà Nẵng cho 

biết có dịch vụ này (hình 37).  

Điều đáng quan tâm là độ bao phủ của dịch vụ này có thể khác nhau giữa khu vực nông thôn 

và khu vực thành thị. Vì vậy câu hỏi này cần được hiệu chỉnh để phản ánh tốt hơn điều kiện vệ 

sinh môi trường ở cả nông thôn và thành thị.  

Hình 37. Tỷ lệ về dịch vụ thu gom rác (%) 
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Cơ sở hạ tầng (đường giao thông)  

Như dự đoán, đường giao thông ở Đà Nẵng là tốt nhất trong khi 18% người được hỏi ở Đồng 

Tháp và 23% ở Phú Thọ cho rằng đường gần nhà họ nhất vẫn còn là đường đất. Tới 84% người 

được hỏi ở Đà Nẵng cho biết cơ sở hạ tầng đã được cải thiện rất nhiều so với trước, trong khi 

chỉ có 60% số người được hỏi ở Phú Thọ đồng tình với quan điểm này (hình 38).  

Hình 38. Tỷ lệ về chất lượng đường giao thông (%) 

  

An ninh xã hội   

Nhìn chung, điều kiện an ninh, trật tự xã hội ở ba tỉnh/thành phố này đều tốt. Theo kết quả 

khảo sát, trong ba tỉnh/thành phố, Đồng Tháp là an toàn nhất còn Phú Thọ là ít an toàn nhất, 

song sự khác biệt giữa hai địa phương này là không lớn (hình 39).  

Hình 39. Tình hình an ninh (%) 

 

Trong trục này, khảo sát PAPI cũng gặp phải những thách thức tương tự khi tìm hiểu về cảm 

nhận của người dân về nhiều mặt chất lượng giáo dục, y tế, chẳng hạn chất lượng cơ sở hạ 

tầng, chất lượng của công chức/viên chức, sự tồn tại của việc hối lộ, v.v. Câu trả lời cho các 

đối tượng khác nhau (trường tiểu học, y tế xã, bệnh viện huyện, v.v.) là tương đối đơn nhất và 

không mấy khác biệt khi đều co cụm vào đoạn giữa của trục đo lường. Do đó, trong giai đoạn 

tiếp theo Bản câu hỏi cần đươc hoàn thiện để khắc phục được vấn đề này.  
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6 Phản hồi, những bài học và các bước tiếp theo  

6.1 Phản hồi 

Ba hội thảo cấp tỉnh đã được tổ chức tại các tỉnh/thành phố khảo sát thử nghiệm nhằm mục 

đích trao đổi với lãnh đạo các cơ quan trong tỉnh (Đảng, các sở, ban,ngành; Mặt trận tổ quốc và 

các tổ chức thành viên), và đại diện truyền thông (xem danh sách tham dự trong Phụ lục) về 

các kết quả bước đầu của nghiên cứu PAPI, tập hợp ý kiến phản hồi, nhằm hoàn thiện phương 

pháp cũng như Bản câu hỏi sử dụng cho giai đoạn tiếp theo, đặc biệt khi mở rộng ra 63 tỉnh, 

thành phố.  

Nhìn chung, khảo đã nhận được sự đồng thuận cao về ý tưởng từ các đại biểu tham dự hội thảo. 

Những ý kiến đóng góp có tác dụng hoàn thiện Bản câu hỏi cũng như phương pháp luận. Những 

quan sát và bài học chính rút ra từ các cuộc hội thảo được tập hợp trong các mục sau đây.  

Sự phù hợp của khảo sát PAPI 

Kết quả từ nghiên cứu và cuộc khảo sát thử nghiệm của nghiên cứu PAPI đã được các đại biểu 

ở ba tỉnh/thành phố đón nhận. Ủy viên thường vụ tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch Mặt trận tổ quốc tỉnh 

Phú Thọ cho rằng các thông tin do PAPI cung cấp là một nguồn tài liệu tốt cho thảo luận ở Đại 

hội Đảng tỉnh Phú Thọ năm 2010. Chủ tịch Mặt trận tổ quốc kiêm Phó bí thư tỉnh uỷ Đồng 

Tháp nhấn mạnh rằng kết quả khảo sát của PAPI là rất hữu ích để xem cải cách hành chính 

công đóng góp như thế nào cho sự phát triển của tỉnh. Ông cũng ví kết quả tìm được của PAPI 

như một thấu kính để chính quyền địa phương nhìn vào và nhận ra cái gì cần làm để nâng cao 

chất lượng của dịch vụ hành chính công và dịch vụ công ở Đồng Tháp.  

Độ tin cậy của kết quả khảo sát PAPI  

Nhìn chung, những kết quả nhận được trong giai đoạn thử nghiệm của dự án được chứng minh 

là đáng tin cậy vì chúng phản ánh thực tế đang diễn ra ở địa phương trong phạm vi rộng. Các 

lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cả ba tỉnh/thành phố đều cho rằng những kết quả 

đạt được của PAPI thể hiện một cái nhìn tổng quát và đáng tin cậy về tình hình hiện tại của 

chính quyền địa phương ở từng tỉnh/thành phố, song cũng lưu ý vẫn cần hoàn thiện Bản câu 

hỏi để thu thập thông tin tốt hơn. Một đại biểu tại Đồng Tháp đã cho biết thông tin về nghiên 

cứu nội bộ của Văn phòng tỉnh uỷ Đồng Tháp và nói rằng kết quả của PAPI bổ sung cho 

những phân tích của Văn phòng cả sáu trục của khảo sát. Đại diện Hội cựu chiến binh Đà Nẵng 

đánh giá cao những kết quả đạt được của PAPI, hoàn toàn đồng ý với các kết quả này và cảm 

thấy tự hào vì Đà Nẵng được chọn là địa phương thử nghiệm khảo sát.  

Tính khách quan và tính chủ quan trong cảm nhận của người dân  

Một số đại biểu trong các hội thảo cho rằng các kết quả khảo sát của PAPI có tính khách quan 

cao vì nó được thực hiện bởi một tổ chức không liên quan đến hệ thống hành chính công, trong 

khi một số đại biểu khác (phần lớn đến từ các sở Nội vụ) cho rằng vì kết quả tìm được của 

PAPI dựa trên cảm nhận của người dân nên có thể mang tính chủ quan vì người dân bình 

thường khó có thể biết chính quyền địa phương làm gì. 

Tính hữu dụng của thông tin  

Có những nội dung rất hữu ích cho cải cách hành chính công song cũng có những nội dung ít 

hữu ích hơn cần được xem xét lại trong giai đoạn khảo sát tiếp theo.  

Những nội dung hữu ích là thông tin phản ánh việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở, phòng 

chống tham nhũng, thực thi dịch vụ “một cửa”, các dịch vụ hành chính, y tế và giáo dục. Một 
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số đại biểu thậm chí đã gợi ý nên thêm nhiều câu hỏi về vấn đề phòng chống tham nhũng, môi 

trường, vệ sinh và cung cấp nước sạch.   

Một số đại biểu cho rằng nội dung ít hữu dụng nhất là thông tin về bầu trưởng thôn với lập 

luận rằng, hiện nay vị trí này không hấp dẫn người dân ở thôn/xã. Một số đại biểu ở Đồng 

Tháp cho rằng chính quyền địa phương rất khó huy động người dân đảm nhận chức trưởng 

thôn với lý do phụ cấp thấp và làm những việc không tên cho cộng đồng không khuyến khich 

người dân tham gia đảm nhận vị trí này.  

Tính đại diện của dân cư được chọn trả lời phỏng vấn 

Một số đại biểu tỏ ý quan tâm đến tính đại diện trong cuộc khảo sát. Ở Phú Thọ, một đại biểu 

của Mặt trận tổ quốc Việt Nam đặt vấn đề về cỡ mẫu nhỏ, khi khảo sát chỉ bao gồm 12 thôn/tổ 

dân phố trong tổng số trên 2.800 thôn/tổ dân phố và chỉ có 180 người được phỏng vấn trong số 

1.313.000 người dân của tỉnh Phú Thọ.  

Tuy nhiên, việc lựa chọn ngẫu nhiên người trả lời phỏng vấn đã được một số đại biểu tham dự 

hội thảo đánh giá cao. Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng đánh giá cao cách tiếp 

cận của nghiên cứu khảo sát này vì nó thể hiện tính khách quan trong việc lựa chọn mẫu. Mặc 

dù chỉ có một số lượng nhỏ dân số được lựa chọn, kết quả tìm được của cuộc khảo sát đã nắm 

bắt được thực tế tương đối tốt.  

Một số đề xuất của các đại biểu 

- Kết quả nghiên cứu, khảo sát PAPI là tài liệu tham khảo cho Đại hội Đảng, chương trình 

tổng thể cải cách hành chính công và định hướng cho những năm tiếp theo.   

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc vào tháng 1 năm 2011, đại hội Đảng các cấp (từ tỉnh 

đến xã) sẽ lần lượt được tổ chức trong năm 2010. Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam và 

Đảng ủy của các tỉnh/thành phố được khảo sát thử nghiệm đã coi kết quả của PAPI là một 

nguồn thông tin tham khảo giá trị cho Đại hội Đảng ở địa phương. Đồng thời lãnh đạo 

tỉnh/thành phố cũng coi PAPI là nguồn tài liệu tốt và kịp thời cho quá trình tổng kết chương 

trình cải cách hành chính công giai đoạn 2001- 2010 và xây dựng chương trình cho giai đoạn 

2011 -2020.  

Cả ba tỉnh/thành phố đều bày tỏ sự quan tâm được tham gia vào giai đoạn khảo sát diện rộng 

vào năm 2010 của PAPI.  

- Câu hỏi phù hợp để nắm bắt được cảm nhận/nhận định của người dân về kết quả hoạt động 

của chính quyền địa phương/hành chính công.  

Các đại biểu đề xuất nhóm nghiên cứu PAPI cần sửa một số câu hỏi để nắm bắt tốt hơn bức tranh 

hoạt động của chính quyền và hành chính công ở các địa phương. Những câu hỏi này đề cập đến 

các vấn đề như: Ban giám sát đầu tư cộng đồng (phương thức thành lập); nội dung dân chủ ở cơ 

sở, có thể sử dụng những cụm từ dễ hiểu để đặt những câu hỏi sát với cuộc sống hàng ngày hơn; 

vấn đề miễn học phí cho giáo dục tiểu học (cần phân biệt giữa trường công và trường tư); thủ tục 

hành chính trong quản lý đất (điều chỉnh các câu hỏi trong lĩnh vực này để người dân nói thực); 

bảo hiểm y tế (cần phân biệt giữa người sử dụng y tế trả tiền và sử dụng bảo hiểm y tế để điều trị 

bệnh và hỏi người dân những lợi ích mà người bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nhận được từ dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe); vấn đề tự nguyện đóng góp cho các dự án đầu tư cộng đồng (cần phân 

biệt giữa đóng góp tự nguyện và được huy động); vấn đề bầu trưởng thôn (đâu là giá trị tăng của 

chức vụ này vì có những quan ngại là vị trí này không thật hấp dẫn, đặc biệt là ở Đà Nẵng và 

Đồng Tháp); vấn đề ưu tiên cho người thân ở cấp xã (trong khi có những tranh luận rằng các vị 

trí như giáo viên tiểu học, cán bộ ở Văn phòng UBND xã và ở trạm xá không hấp dẫn vì thiếu 

chính sách khuyến khich, đặc biệt là ở Đồng Tháp). 
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- Địa phương hóa các từ của câu hỏi để chúng trở nên dễ hiểu hơn.  

Đại biểu thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đồng Tháp đặc biệt gợi ý rằng các câu hỏi trong cuộc 

khảo sát nên được địa phương hóa tương ứng với tiếng địa phương của tỉnh/thành phố hoặc 

vùng. Cũng gợi ý là, cần dùng ngôn ngữ hàng ngày khi hỏi về dân chủ cơ sở, dịch vụ “một 

cửa”, “một cửa liên thông”, hoặc về môi trường, vệ sinh.  

Cập nhật ranh giới nghèo cần được sử dụng trong câu hỏi về chuẩn nghèo.  

6.2 Bài học kinh nghiệm  

Về công tác chuẩn bị  

Quá trình liên lạc, thông tin gửi qua, gửi lại theo yêu cầu của thủ tục chọn mẫu khảo sát ngẫu 

nhiên (PPS) là rất mới, nhưng khá phiền phức đối với với đội ngũ cộng tác với nhóm nghiên 

cứu ở địa phương (có thể  trước đây họ chưa từng làm theo cách này). Vì vậy, quá trình chuẩn 

bị cần thời gian dài, kiên nhẫn và khéo léo trong trao đổi, giao thiệp.  

Ở một số nơi, cán bộ Mặt trận Tổ quốc đã gợi ý chọn các địa phương khác phần lớn là vì sự 

thuận tiện (khoảng cách đến trung tâm tỉnh/thành phố ngắn hơn) hoặc bởi vì sự quen thuộc với 

các địa phương này. Một lần nữa, ở đây đòi hỏi sự giải thích và khả năng giao thiệp khéo léo 

để các bộ cộng tác tại địa phương trung thành với phương pháp lựa chọn PPS.   

Kinh nghiệm cho thấy làm việc trực tiếp với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh/thành phố hiệu 

quả hơn làm việc với các đơn vị thành viên cấp dưới (vì phương thức tổ chức, khả năng tạo 

ảnh hưởng v.v.)  

Về việc lựa chọn người trả lời câu hỏi  

Trong trường hợp của khảo sát thử nghiệm, Mặt trận Tổ quốc (thông qua trưởng thôn) thông 

báo miệng tới những người trả lời phỏng vấn được chọn, trong một số trường hợp đã gửi thư 

mời. Cộng tác viên ở địa phương cần được giải thích cẩn thận vì sao liên lạc với người được 

phỏng vấn là quan trọng và đảm bảo rằng họ nằm trong danh sách gốc các cá nhân được mời. 

Do thiếu thông suốt về vấn đề này nên ở Đồng Tháp đã có sự chênh lệch lớn về giới tính của 

người trả lời khi các chủ hộ phần lớn là nam.   

Đề xuất cụ thể về việc làm thế nào để giải quyết khó khăn và quản lý việc lựa chọn người trả 

lời được trình bày ở phần tiếp theo.  

Về môi trường phỏng vấn  

Nơi gặp mặt đã được chọn một cách sáng tạo và dường như không ảnh hưởng đến không khí buổi 

phỏng vấn. Người dân có thể đi bộ hoặc đi xe đến chỗ phỏng vấn và nhóm nghiên cứu không thấy 

ai phàn nàn gì về việc đi lại. Một số chỗ có thể ồn nếu diện tích nhỏ và có hoạt động khác đang 

diễn ra cùng lúc ở gần đó (chẳng hạn chương trình truyền thông của thôn được phát từ cùng một 

căn phòng). Quan trọng nhất là chỗ phỏng vấn đã cho phép nhóm nghiên cứu (nhóm trưởng) kiểm 

soát tất cả các bản trả lời sau khi kết thúc, do đó những lỗi hiển nhiên hoặc cố tình có thể tránh 

được. Đồng thời, những người tiền hành phỏng vấn cũng tích cực hơn khi biết có sự giám sát.    

Nguồn lực địa phương (cộng tác viên tiến hành phỏng vấn) 

Đội ngũ cộng tác viên địa phương tham gia tiến hành phỏng vấn đến từ các phòng ban khác nhau 

trong Mặt trận Tổ quốc tỉnh/thành phố. Kỹ năng và sự tận tụy được xếp loại từ trung bình đến rất 

tốt. Mặt khác, những cán bộ này khá bận rộn với công việc ở Mặt trận Tổ quốc, do đó cần yêu cầu 

sự cộng tác tốt và có kế hoạch trước để tránh xung đột lịch làm việc. Đồng thời, như đã đề cập ở 

trên, mối quan hệ tốt giữa nhóm nghiên cứu với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh là nhân tố quan 

trọng để đảm bảo sự cam kết là các công việc có thể được giải quyết nhanh gọn.   
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Về Bản câu hỏi phỏng vấn 

Kết quả cuộc khảo sát thử nghiệm cho thấy rằng có một số câu hỏi trong Bản câu hỏi hiện tại, 

hầu hết trong trục “Phòng chống tham nhũng” do tính nhạy cảm của những câu hỏi này mà câu 

trả lời chưa phản ánh ý kiến thực sự của người trả lời. Ở các phần khác, chẳng hạn như mô 

hình dịch vụ hành chính “một cửa”, y tế và giáo dục, thì các câu hỏi chưa đủ chính xác để 

người trả lời đánh giá đúng chất lượng các cơ quan, tổ chức. Bản câu hỏi cần được xem xét và 

hoàn thiện tất cả các phần này. Tập trung theo nhóm và phỏng vấn thử phải được thực hiện 

trước khi tiến hành khảo sát trên diện rộng.  

Xem Bản câu hỏi trong Phụ lục 7.3 để có thêm thông tin về những phần cần phải xem xét và 

hoàn thiện.  

Đề xuất những thay đổi cho qúa trình chọn mẫu trong giai đoạn tới 

Những việc sau đây được đề xuất để sửa chữa những thiếu sót được mô tả ở trên trong việc 

chọn người trả lời và theo dõi tỷ lệ không trả lời:  

- Cuối giai đoạn chuẩn bị, Mặt trận Tổ quốc địa phương thông báo cho nhóm nghiên cứu có 

bao nhiêu người trong danh sách chính đã đồng ý là sẽ trả lời phỏng vấn.  

- Với những người không đồng ý trước thì cần đưa ra lý do (người trả lời bận vào ngày phỏng 

vấn, hay không thể liên hệ được).  

- Mặt trận Tổ quốc cần nói với người dân trong danh sách trả lời là không thay thế người khác 

trong hộ gia đình.  

- Vào ngày phỏng vấn, người dân có mặt để được điểm danh lần nữa theo danh sách.    

- Nếu người dân đồng ý đến nhưng đến phút cuối lại vắng mặt, có thể khó tìm ngay người thay 

thế từ danh sách thay thế tại thời điểm đó. Vì vậy, cần có kế hoạch trong ngày tiếp theo cho 

những trường hợp này.  

6.3 Các bước tiếp theo 

Bước tiếp theo là khảo sát mở rộng cho 30 tỉnh, thành phố trong năm 2010. Đây là một con số 

vừa phải để bắt đầu so sánh giữa các tỉnh, thành phố về mặt hiệu quả trong lĩnh vực hành chính 

công cấp tỉnh. Dự kiến đến tháng 11 năm 2010 sẽ có kết quả khảo sát để cung cấp tới Mặt trận 

tổ quốc và Chính phủ thông tin và số liệu để dùng tham khảo cho Đại hội Đảng năm 2011 

nhằm hướng tới hoạch định chính sách cho giai đoạn 2011-2020. Những tài liệu này dự kiến 

cũng là đầu vào cho giai đoạn tiếp theo của Chương trình tổng thể về cải cách hành chính công 

(2011-2020). Từ năm 2011 về sau, các cuộc khảo sát dự kiến sẽ được nhân rộng trên toàn quốc 

(63 tỉnh, thành phố).  
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7 Phụ lục 

7.1  Danh sách các điểm khảo sát thử nghiệm của khảo sát điều tra PAPI (chọn theo PPS) 

 

Phú Thọ Đồng Tháp TP. Đà Nẵng 

Huyện Lâm Thao  Huyện Cao Lãnh  Quận Hải Châu 

Thị trấn Hùng Sơn Xã Mỹ Thọ  Phường Hải Châu 2 

Thôn 6   Thôn 1 Tổ dân phố 18 

Thôn 10     Thôn 3 Tổ dân phố 31 

Xã Kinh Kệ Xã Mỹ Hội  Precinct Thanh Bình 

Thôn 4 Thôn Đông Mỹ Tổ dân phố 9 

Thôn 8 Thôn Tây Mỹ Tổ dân phố 30 

Thành phố Việt Trì  Huyện Lai Vung Huyện Hòa Vang 

Xã Trưng Vương Xã Hòa Thành  Xã Hòa Nhơn 

Thôn Đình Thôn Tân Thạnh Thôn H.K.Tây 

Thôn Đình Hải Thôn Tân Long Thôn T.N.Tây 

Xã Tân Đức Xã Tân Hòa Xã Hòa Châu 

Thôn 2 Thôn Hòa Bình  Thôn Cẩm Nam 

 Thôn 4 Thôn Tân Thuận Thôn Đông Hòa 

Huyện Đoan Hùng  TP. Cao Lãnh  Quận Cẩm Lệ 

Xã Hữu Đô Phường 4 Phường Hòa An 

Thôn 8 Tổ dân phố 1 Tổ dân phố 2 

Thôn 9 Tổ dân phố 4 Tổ dân phố 14 

Xã Minh Phú Xã Mỹ Tân Phường Hòa Thọ Đông 

Thôn 3  Thôn 2 Tổ dân phố 1 

Thôn 10  Thôn 4 Tổ dân phố 34 

 

7.2 Danh sách đại biểu tham dự các hội thảo tại 3 tỉnh/thành phố 

Hội thảo tại Đồng Tháp (03/12/2009) 

STT Họ và tên Chức danh  

1.  Ông Lê Phát Bang Lãnh đạo Văn phòng tỉnh uỷ 

2.  Ông Võ Minh Tâm Chuyên viên văn phòng tỉnh uỷ 

3.  Ông Nguyễn Hải Quân Uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ, chủ tịch MTTQ Đồng Tháp 

4.  Ông Trần Phước Hừng Lãnh đạo sở Nội vụ 

5.  Ông Lê Hoàng Anh Lãnh đạo sở Tư Pháp tỉnh Đồng Tháp 
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STT Họ và tên Chức danh  

6.  Ông Cao Hồng Phúc Lãnh đạo sở Kế hoạch & Đầu tư 

7.  Bà Lê Thị Thanh Mai Lãnh đạo sở Y tế 

8.  Ông Trần Mạnh Liêm Lãnh đạo sở Giáo dục & Đào tạo 

9.  Ông Võ Thanh Lừng Lãnh đạo sở Xây dựng 

10.  Ông Lê Văn Hồng Sở Tài nuyên và Môi trường 

11.  Ông Dương Nghĩa Quốc Lãnh đạo sở Nông nghiệp & PTNT 

12.  Ông Nguyễn Thanh Trận Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp 

13.  Ông Đặng Đức Duy Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp 

14.  Ông Lê Văn Sa Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp 

15.  Ông Nguyễn Thành Đạt  Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam Tỉnh  

16.  Ông Lê Minh Tâm   P.trưởng Ban DC&PL UBMTTQ Đồng Tháp 

17.  Ông Nguyễn Văn Đúng  Lãnh đạo Hội đồng Tư vấn pháp luật UBMTTQ VN Tỉnh  

18.  Ông Nguyễn Văn Lẹ Lãnh đạo Hội đồng Tư vấn pháp luật UBMTTQ VN Tỉnh  

19.  Ông Lê Hữu Huệ Hội đồng Tư vấn pháp luật UBMTTQ Việt Nam Tỉnh  

20.  Ông Hoàng Hải Giám đốc Trung tâm Công tác Lý luận, UBTW MTTQ 

21.  Ông Hoàng Sơn Trung tâm Công tác Lý luận, UBTW MTTQ Việt Nam 

22.  Bà Lê Thị Kim Loan Lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh 

23.  Ông Phạm Văn Chuẩn Lãnh đạo Hội Nông dân Tỉnh 

24.  Bà Đỗ Thị Thanh Quang PBT tỉnh đoàn 

25.  Ô. Phạm Hồng Phương Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Tỉnh 

26.  Ô. Nguyễn Văn Nguyễn Lãnh đạo Hội người cao tuổi Tỉnh 

27.  Bà Nguyễn Thị Hà  Lãnh đạo hội Khuyến học Tỉnh 

28.  Bà Nguyễn Thị Thu Ba Lãnh đạo lien đoàn lao động Tỉnh 

29.  Ô. Dương Hồng Lạc Lãnh đạo UBND huyện Cao Lãnh 

30.  Ô. Nguyễn Tấn Nhã Lãnh đạo UBND huyện Lai Vung 

31.  Ô. Nguyễn Văn Ca Lãnh đạo UBND thành phố Cao Lãnh 

32.  Ô. Trần Quốc Thành Lãnh đạo VP đoàn đại biểu quốc hội và HDND Tỉnh 

33.  Ô. Nguyễn Công Đoàn Đài phát thanh và truyền hình Tinht 

34.  Bà Nguyễn Kim Bông Đài phát thanh và truyền hình Tinht 

35.  Ô. Nguyễn Khánh Duy Báo Đồng Tháp 

36.  Bà Nguyễn Thị Mới UBMTTQ Tỉnh 

37.  Ô. Trần Văn Tháng UBMTTQ Tỉnh 

38.  Bà Trần Thị Ngọc Dung UBMTTQ Tỉnh 

39.  Ô. Nguyễn Thành Nam Phóng viên báo Đồng Tháp 
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STT Họ và tên Chức danh  

40.  Ô. Jairo Acuña-Alfaro Cố vấn chính sách về CCHC và chống tham nhũng - UNDP 

41.  Bà Đỗ Thị Thanh Huyền UNDP tại Hà Nội 

42.  Ô. Đặng Ngọc Dinh Chủ nhiệm dự án 

43.  Ô. Trần Ngọc Nhẫn Nguyên trưởng ban DC&PL UBTW MTTQ Việt Nam 

44.  Ô. Đặng Hoàng Giang Cán bộ dự án 

45.  Bà Lê Thị Nghệ Cán bộ dự án  

 

Hội thảo tại TP. Đà Nẵng (12/11/2009) 

STT Họ và tên Chuc danh 

1.  Ông. Văn Hữu Chiến  Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng  

2.  Ô. Nguyễn Thanh Quang Thường vụ Thành uỷ, chủ tịch UB MTTQ Đà Nẵng 

3.  Bà Hà Thị Minh Phượng  Phó chủ tịch MTTQ Thành phố Đà Nẵng 

4.  Ô. Nguyễn Văn Long  Lãnh đạo UBND thành phố 

5.  Ô. Vũ Tiến Dũng Lãnh đạo sở Tư pháp 

6.  Bà Hồ Thị Bích Thuỷ Lãnh đạo sở Tài Nguyên & Môi trường Thành phố 

7.  Bà Phùng Thị Kim Anh Lãnh đạo văn phòng Thành uỷ 

8.  Bà Lê Thành Hải 
Chánh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng 

9.  Ô. Ngô Văn Trung Lãnh đạo UBMTTQ thành phố 

10.  Ô. Đoàn Chương CT. hội Cựu chiến binh thành phố 

11.  Bà Lê Thị Thanh Thuỷ Lãnh đạo thành đoàn 

12.  Ô. Nguyễn Tồn Phó chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ 

13.  Ô. Nguyễn Tiến Nhung Quận uỷ quận Ngũ Hoành Sơn 

14.  Ô. Đặng Bình Luân Quận uỷ Liên Chiều 

15.  Ô. Nguyễn Hồng Nam Lãnh đạo văn phòng UBND thành phố 

16.  Ô. Hồ Quốc Khánh Lãnh đạo MTTQ phường Hoà Sơn 

17.  Ô. Trung Đình Sơn Chánh văn phòng UBMTTQ Đà Nẵng 

18.  Ô. Nguyễn Phước Nhi CT hội Nông dân thành phố 

19.  Bà Lê Thị Tín Lãnh đạo Liên hiệp hội phụ nữ thành phố 

20.  Ô. Nguyễn Thành Nhân P. trưởng ban Dân chủ và Pháp luật UBMTTQ Đà Nẵng 

21.  Ô. Đoàn Sơn Trung PV báo Đà Nẵng 

22.  Bà Hoàng Thị Thu Hương Lãnh đạo hội Liên hiệp phụ nữ thành phố 

23.  Ô. Nguyễn Văn Hải Biên tập viên đài truyền hình Đà Nẵng 

24.  Ô. Văn Chân Biên tập viên đài truyền hình Đà Nẵng 
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STT Họ và tên Chuc danh 

25.  Bà Phạm Thị Hồng  Phó GD Trung tâm Công tác Lý luận, UBTW MTTQ 

26.  Bà Phạm Thị Kim Cúc Trung tâm Công tác Lý luận, UBTW MTTQ Việt Nam 

27.  Ô. Đặng Thanh Phương Lãnh đạo ban tổ chức, UBTW MTTQ Việt Nam 

28.  Ô. Chu Bá Thình Lãnh đạo ban tổ chức, UBTW MTTQ Việt Nam 

29.  Ô. Văn Hữu Chiên UBMTTQ Đà Nẵng 

30.  Ô. Jairo Acuña-Alfaro Cố vấn chính sách về CCHC và chống tham nhũng - UNDP 

31.  Bà Đỗ Thị Thanh Huyền UNDP tại Hà Nội 

32.  Ô. Đặng Ngọc Dinh Chủ nhiệm dự án 

33.  Ô. Trần Ngọc Nhẫn Nguyên trưởng ban DC&PL UBTW MTTQ Việt Nam 

34.  Bà Lê Thị Nghệ Cán bộ dự án 

35.  Ô. Nguyễn Đình Huấn Cán bộ dự án 

36.  Ô. Đặng Hoàng Giang Cán bộ dự án 

 

Hội thảo tại Phú Thọ (06/11/2009) 

STT Họ và tên Chuc danh 

1.  Ông Trần Phú Tiêu Uỷ viên thường trực tỉnh uỷ, chủ tịch MTTQ tỉnh Phú Thọ 

2.  Ô. Nguyễn Mạnh Thắng Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh 

3.  Ô. Vũ Như Dương Lãnh đạo sở Tư pháp  

4.  Bà Phạm thị Dung Lãnh đạo sở Giáo dục & Đào tạo 

5.  Ô. Vũ Ngọc Sơn Lãnh đạo sở Nội vụ 

6.  Ô. Bạch Thái Toang Lãnh đạo sở Tài Nguyên Môi trường 

7.  Ô. Nguyễn Thành Văn  Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh 

8.  Ô. Đặng Quốc Tuấn Trưởng Ban Dân chủ và Pháp Luật UBMTTQ tỉnh 

9.  Ô. Nguyễn Mạnh Thắng Chủ tịch UBND xã Tân Đức TP. Việt Trì 

10.  Ô. Nguyễn Văn Cảnh  Trưởng Đề án 30 

11.  Ô. Tạ Duy Phú  Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh 

12.  Bà Cù Thị Kim Hợp CT hội khuyến học 

13.  Ô. Đỗ Văn Liệu Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh 

14.  Bà Phạm Thu Hương Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

15.  Ô. Nguyễn Xuân Hân Lãnh đạo sở Y tế 

16.  Ô. Đinh Văn Hùng  Lãnh đạo UBND thị trấn Hùng Sơn 

17.  Ô. Chu Đức Thăng PCT  UBMTTQ tỉnh 

18.  Ô. Nguyễn Văn Khảm CT Hội Người cao tuổi tỉnh 

19.  Ô. Nguyễn Văn Phong  UBMTTQ tỉnh 
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STT Họ và tên Chuc danh 

20.  Ô. Nguyễn Trung Kiên Lãnh đạo tỉnh đoàn 

21.  Ô. Đỗ Anh Tuấn Lãnh Đạo sở Nông nghiệp & PTNT 

22.  Ô. Bùi Mạnh Thường CT. UBND xã Trưng Vương 

23.  Ô. Nguyễn Đức Khanh Lãnh đạo sở Giáo dục & Đào Tạo 

24.  Ô. Ngô Văn Tùng PCT. UBND huyện Đoan Hùng 

25.  Ô. Nguyễn Chí Hải  PCT. UBND thành phố Việt Trì 

26.  Ô. Nguyễn Văn Lâm CT. Hội Nông dân tỉnh 

27.  Ô. Tạ Văn Chiến  CT. Hội Cựu chiến binh tỉnh 

28.  Bà Đào Thị Thu Thanh UBMTTQ tỉnh 

29.  Bà Đặng Thị Tình UBMTTQ tỉnh 

30.  Ô. Trần Ngọc Linh Cổng giao tiếp điện tử tỉnh 

31.  Bà Lưu Thị Vân Anh Cổng giao tiếp điện tử tỉnh 

32.  Ô. Trần Mạnh Cường PV đài truyền hình Phú Thọ 

33.  Ô. Hoàng Anh Tuấn Đài truyền hình tỉnh 

34.  Ô. Phạm Huy Thắng  PV báo Phú Thọ 

35.  Ô. Jairo Acuña-Alfaro Cố vấn chính sách về CCHC và chống tham nhũng - UNDP 

1.  Bà Đỗ Thanh Huyền UNDP tại Hà Nội 

37.  Ô. Đặng Ngọc Dinh Chủ nhiệm dự án 

38.  Bà Lê Thị Nghệ Cán bộ dự án 

39.  Ô. Đặng Hoàng Giang Cán bộ dự án 

40.  Ô. Nguyễn Đình Huấn Cán bộ dự án 

41.  Ô. Trần Ngọc Nhẫn 
Nguyên trưởng ban DC&PL UBTW MTTQ Việt Nam, Cán bộ 

dự án 

 

 

7.3 Phiếu hỏi phỏng vấn  

Xem tài liệu đính kèm 
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