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thành phần được biểu thị ở dạng giá trị đã được chuẩn
hóa từ các chỉ tiêu thành phần. Qua những điểu số
này, độc giả có thể hình dung được bức tranh chung
về kết quả PAPI. Mỗi chỉ số thành phần được lựa chọn
để cấu thành nên một trục nội dung được chuẩn hóa
và cân chỉnh theo thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 1 là
điểm số thể hiện mức độ hiệu quả thấp nhất và 10 là
điểm số thể hiện mức độ hiệu quả cao nhất. Sau khi
các chỉ tiêu, chỉ số thành phần đã được chuẩn hóa,
điểm số các trục nội dung và nội dung thành phần
được ước lượng bằng cách lấy giá trị trung bình của
các chỉ tiêu và chỉ số thành phần. 

Mỗi trục nội dung gồm ba hoặc bốn nội dung thành
phần. Điểm số tối đa của mỗi trục nội dung có thể là
10 và điểm số tối thiểu có thể là 1. Vậy một trục nội
dung với bốn nội dung thành phần, thì điểm số cao
nhất của mỗi trục nội dung thành phần là 2,5 (hoặc
bằng một phần tư của 10 điểm), và điểm số thấp là
0,25 (hoặc bằng một phần tư của 1 điểm). Đối với trục
nội dung được cấu thành từ ba nội dung thành phần,
thì thang điểm cho mỗi nội dung thành phần là từ 0,33
đến 3,33 điểm. Chỉ số tổng hợp PAPI thể hiện tổng
điểm của sáu trục nội dung, vì vậy thang điểm của chỉ
số tổng hợp có thể dao động từ 6 điểm (điểm thấp
nhất) đến 60 điểm (điểm cao nhất). 

Nội dung của Chương 3 tập trung miêu tả kết quả ở
cấp độ nội dung thành phần cấu thành nên sáu trục
nội dung cụ thể liên quan đến quản trị và hành chính
công, bao gồm: (i) tham gia của người dân ở cấp cơ
sở; (ii) công khai, minh bạch; (iii) trách nhiệm giải trình
với người dân; (iv) kiểm soát tham nhũng trong khu vực
công; (v) thủ tục hành chính công; và (vi) cung ứng dịch
vụ công. Chương này cũng cung cấp nhiều thông tin,
dữ liệu về kết quả công tác quản trị và hành chính công
của 63 tỉnh/thành phố trong năm 2012, đồng thời so
sánh xu thế biến đổi qua hai năm thực hiện khảo sát
trên phạm vi toàn quốc (2011 và 2012) của mỗi
tỉnh/thành phố. 

Phát hiện nghiên cứu ở cấp trục nội dung được trình
bày riêng để độc giả tiện theo dõi. Mỗi trục nội dung
trong PAPI 2012 bao gồm nhiều nội dung thành phần,
và mỗi nội dung thành phần gồm nhiều chỉ tiêu, chỉ
báo thành phần. Các chỉ tiêu thành phần được xây
dựng từ các câu hỏi cụ thể trong Bộ phiếu hỏi PAPI. Để
các dữ liệu thống kê được sử dụng thuận lợi và rõ ràng,
báo cáo trình bày kết quả khảo sát theo hai cách. Ở
cách thứ nhất, các chỉ tiêu thành phầ được biểu thị ở
dạng dữ liệu thô để độc giả có thể biết được các chỉ
tiêu đó được rút ra từ câu hỏi khảo sát nào, và mỗi nội
dung thành phần bao gồm những chỉ tiêu nào. Ở cách
thứ hai, điểm số của mỗi trục nội dung và nội dung
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3.1. TRụC NộI DUNG 1:  THAM GIA CủA NGườI DÂN Ở CẤP Cơ SỞ

Bản đồ 3.1:  Tham gia của người dân ở cấp tỉnh phân theo 4 cấp độ hiệu quả
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Nhằm đánh giá mức độ hiệu quả trong việc huy động
sự tham gia của người dân vào xây dựng đời sống
chính trị và hạ tầng ở cấp cơ sở (Trục nội dung 1), PAPI
đo lường bốn nội dung thành phần, bao gồm: (i) hiểu
biết của công dân về các vị trí dân cử (hay ‘tri thức công
dân’); (ii) cơ hội tham gia bầu cử các vị trí dân cử (hay
‘cơ hội tham gia’); (iii) chất lượng bầu cử vị trí trưởng
thôn/tổ trưởng tổ dân phố (hay ‘chất lượng bầu cử’; và,
(iv) đóng góp tự nguyện cho các công trình công cộng
ở địa phương (hay ‘đóng góp tự nguyện’). Biểu đồ 3.1a
thể hiện mức độ hiệu quả trong việc tạo điều kiện để
người dân tham gia vào đời sống chính trị và xã hội ở
địa phương.

Tương tự với phát hiện nghiên cứu PAPI 2011, khi so
sánh các tỉnh/thành phố với nhau, có thể thấy khoảng
cách giữa điểm số của nhóm tỉnh đạt điểm cao nhất
và nhóm tỉnh đạt điểm thấp nhất là khá xa. Các tỉnh
Bình Định, Thái Bình, Bình Phước, Hà Nam và Hà Tĩnh
là năm địa phương đạt số điểm từ 6,18 xuống đến
5,98. Trong số này, Bình Định vẫn giữ được điểm số
cao của năm 2011, bốn địa phương còn lại có nhiều
cải thiện trong năm 2012.

Các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Tháp, Phú Yên, Bạc Liêu và Cà
Mau thuộc về nhóm năm tỉnh đạt điểm thấp nhất, với
mức điểm từ 4,17 lên đến 5,54. So với kết quả năm
2011, nhóm tỉnh này hầu như không có sự cải thiện
nào: Phú Yên, Bạc Liêu và Cà Mau vẫn thuộc về nhóm
năm địa phương cuối bảng, trong khi Đắk Lắk và Đồng
Tháp cũng thuộc nhóm trung bình thấp. Điểm số trung
bình toàn quốc ở trục nội dung này là 5,16, thấp hơn
không đáng kể so với điểm số 5,3 của PAPI 2011.

Tương tự phát hiện nghiên cứu PAPI 2011, nội dung
thành phần ‘cơ hội tham gia’ mang giá trị điểm cao
nhất so với ba nội dung thành phần còn lại, đạt 1,82
điểm trên thang điểm từ 0,25-2,5. Tuy vậy giá trị điểm
này thấp hơn so với 1,88 điểm của năm trước. Điểm số
cao thứ hai thuộc về nội dung thành phần ‘chất lượng
bầu cử, với số điểm là 1,47-tương đương với 1,45 của
năm 2011. Nội dung thành phần ‘tri thức công dân’ đạt
1,06 điểm (thấp hơn so với 1,11 điểm của năm 2011), và
‘đóng góp tự nguyện’ vẫn là nội dung thành phần có
điểm số thấp nhất, chỉ đạt 0,81 điểm (thấp hơn so với
0,85 điểm của năm 2011).

Bảng 3.1 là danh mục các chỉ số thành phần cấu thành
Trục nội dung 1. Ở mỗi chỉ số thành phần, Bảng 3.1 cho

biết điểm số trung bình chung toàn quốc với khoảng
tin cậy 95% của năm 2012, được đặt bên cạnh giá trị
tương ứng của năm 2011 để so sánh. Ngoài ra, bảng
cũng thể hiện các giá trị ở điểm số cao nhất, trung vị
và thấp nhất cùng với tên tỉnh/thành phố đạt những
giá trị điểm đó.

Bản đồ 3.1 biểu thị bốn nhóm cấp độ hiệu quả của 63
tỉnh/thành phố ở Trục nội dung 1. Màu xanh đậm biểu
thị cho nhóm các tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất
(có điểm số nằm ở bách phân vị thứ 75 trở lên) và màu
vàng biểu thị cho nhóm tỉnh/thành phố đạt điểm thấp
nhất (có điểm số dưới bách phân vị thứ 25). Màu xanh
lá cây biểu thị cho nhóm các tỉnh/thành phố đạt điểm
trung bình cao, và màu cam biểu thị cho nhóm các
tỉnh/thành phố đạt điểm trung bình thấp.

Kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy, các tỉnh/thành
phố thuộc nhóm đạt điểm cao nhất gồm có: Bình Định,
Thái Bình, Bình Phước, Hà Nam, Hà Tĩnh, Lào Cai, Phú
Thọ, Cần Thơ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Bình, Bắc
Kạn, Hưng Yên, Lâm Đồng, Thái Nguyên và Hòa Bình.
Những địa phương thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất
gồm có: Bình Thuận, Hậu Giang, Long An, Ninh Bình,
Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Khánh Hòa,
Điện Biên, Sóc Trăng, Lai Châu, Cà Mau, Bạc Liêu, Phú
Yên, Đồng Tháp và Đắk Lắk. Những địa phương còn lại
thuộc về nhóm đạt điểm trung bình, và có xu hướng
cụm lại quanh mức điểm trung bình từ 5-5,6 điểm với
khoảng cách điểm rất thấp. 

Biểu đồ 3.1b biểu thị mức độ biến đổi qua hai năm
2011 và 2012 của các địa phương. So với kết quả khảo
sát năm 2011, trong năm 2012 có tới khoảng nửa số
địa phương có những biến đổi tích cực ở trục nội dung
này, nửa còn lại có xu hướng giảm điểm. Các tỉnh
Thái Bình, Tây Ninh và Bình Thuận có mức độ thay đổi
tích cực nhất, với mức thay đổi từ 15% điểm trở lên.
Trong số các thành phố trực thuộc trung ương, Đà
Nẵng và Hải Phòng có mức độ tiến bộ nhất định với
mức tăng lên so với điểm số của năm 2011 là 3,5%
điểm. Ngược lại, Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có sự sụt
giảm tới 4,4% và 8% điểm tương ứng. Những địa
phương có mức sụt giảm điểm mạnh nhất đó là Bến
Tre, Sơn La, Đắk Lắk, Đồng Tháp và Lạng Sơn từ 14,3%
đến 20,6% điểm. Ở 30 địa phương còn lại dường như
không có sự dao động nào khi lấy mốc thay đổi có ý
nghĩa thống kê ± 5%.
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Biểu đồ 3.1a: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở (Trục nội dung 1)
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Biểu đồ 3.1b: Mức độ thay đổi qua hai năm 2011 và 2012 ở Trục nội dung 1 
(Tham gia của người dân ở cấp cơ sở)
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Hiểu biết về các vị trí dân cử

Tỉ lệ người dân biết về Pháp

lệnh thực hiện dân chủ ở xã,

hường, thị trấn (%)

Tỉ lệ người dân biết về khẩu

hiệu “Dân biết, dân bàn, dân

làm, dân kiểm tra” (%)

Tỉ lệ người dân nêu đúng thời

hạn nhiệm kỳ của vị trí trưởng

thôn là 2,5 năm (%)
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Nhân dân lần gần đây nhất (%)
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gần đây nhất (%)

Tỉ lệ người dân đã tham gia buổi

bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng tổ

dân phố lần gần đây nhất (%)

Tỉ lệ người dân trực tiếp bầu

trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân

phố (%)

Tỉ lệ người dân cho biết có tử

hai ứng cử viên trở lên để dân

bầu trưởng thôn/tổ trưởng tổ
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1,44

1,46

1,86

2,08

1,11

1,55

1,80

0,49

0,82

1,16

1,04

1,62

2,04

2,76%

32,07%

53,73%

33,84%

72,85%

98,35%

0,40%

5,45%

34,89%

41,32%

65,85%

84,07%

24,52%

57,52%

79,54%

61,95%

89,13%

99,55%

43,87%

71,49%

95,47%

20,64%

56,97%

85,78%

Đắk Lắk

Kon Tum

Bình Định

Đồng Tháp

Long An

Thái Bình

Ninh Bình

Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nam

Đồng Tháp

Kon Tum

Phú Thọ

Đắk Lắk

Tiền Giang

Cần Thơ

Đắk Lắk

Hà Nội

Thái Bình

Đồng Tháp

Tiền Giang

Đắk Nông

Đồng Tháp

Cao Bằng

Thái Bình

Hà Giang

Bình Thuận

Cần Thơ

Đà Nẵng

Gia Lai

Hà Nam

Ninh Bình

Thừa Thiên-Huế

Hải Phòng

Đồng Tháp

Hải Dương

Phú Thọ

Ninh Bình

Bắc Ninh

Lai Châu

Đồng Tháp

Kon Tum

Quảng Trị

Trục nội
dung, nội

dung thành
phần 

Mô tả Trục nội dung,
nội dung thành

phần và các chỉ số
thành phần

Câu hỏi
khảo

sát PAPI
2012

Thang điểm

Tối
thiểu

Tối
đa

PAPI
2011

PAPI
2012

Khoảng 
tin cậy 95% 

Thấp Cao

Điểm số cấp tỉnh

Thước đo Điểm
số

Điểm trung bình
toàn quốc

Tỉnh/
Thành phố

Bảng 3.1: Danh mục chỉ số thành phần thuộc Trục nội dung 1 - Tham gia của
người dân ở cấp cơ sở
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3. Chất

lượng bầu

cử

3. Chất

lượng bầu

cử

3. Chất

lượng bầu

cử

3. Chất

lượng bầu

cử

3. Chất

lượng bầu

cử

4. Đóng góp

tự nguyện

4. Đóng góp

tự nguyện

4. Đóng góp

tự nguyện

4. Đóng góp

tự nguyện

4. Đóng góp

tự nguyện

Tỉ lệ người dân cho biết gia đình

được mời đi bầu trưởng thôn/tổ

trưởng tổ dân phố  (%)

Tỉ lệ người dân cho biết biết hình

thức bầu trưởng thôn/tổ trưởng tổ

dân phố là bỏ phiếu kín  (%)

Tỉ lệ người dân cho biết kết quả bầu

cử trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố

được niêm yết công khai (%)

Tỉ lệ người dân cho biết chính quyền

gợi ý bầu cho một ứng viên cụ thể

(%)

Tỉ lệ người dân cho biết họ đã bầu

cho người đã trúng cử (%)

Tỉ lệ người dân cho biết đã đóng góp

tự nguyện cho một công trình công

cộng ở xã/phường nơi sinh sống (%)

Tỉ lệ người dân cho biết Ban Thanh

tra nhân dân hoặc Ban giám sát

đầu tư cộng đồng giám sát việc xây

mới/tu sửa công trình (%)

Tỉ lệ người dân cho biết đóng góp

của họ được ghi chép vào sổ sách

của xã/phường  (%)

Tỉ lệ người dân cho biết đã tham gia

vào việc quyết định xây mới/tu sửa

công trình công cộng ở xã/phường  (%)

Tỉ lệ người dân cho biết có tham gia

đóng góp ý kiến trong quá trình thiết

kế để xây mới/tu sửa công trình (%)

d106

d107a

d107d

d107b

d107c

d109ba

d109bb

d109bc

d109bd

d109be

0%

0%

0%

0%

Tối

thiểu

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Tối đa

100%

100%

100%

100%

100%

57,72%

86,47%

60,28%

42,93%

90,74%

47,90%

10,97%

69,94%

34,42%

21,91%

58,38%

89,15%

63,63%

47,92%

88,66%

47,28%

8,56%

71,12%

37,29%

22,78%

55,42%

86,67%

59,68%

40,43%

86,60%

43,24%

6,72%

67,40%

33,44%

19,99%

61,34%

91,63%

67,58%

55,41%

90,72%

51,32%

10,40%

74,84%

41,15%

25,57%

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

26,08%

63,58%

85,84%

15,96%

87,82%

100%

26,06%

79,73%

99,94%

0,00%

49,59%

100%

54,36%

92,78%

100%

8,66%

42,72%

85,10%

0,00%

5,65%

28,89%

36,02%

75,00%

98,79%

9,28%

36,48%

82,88%

4,61%

22,54%

58,97%

Đồng Tháp

Kon Tum

Quảng Trị

Đà Nẵng

Phú Thọ

Cà Mau

Trà Vinh

Thừa Thiên-Huế

Yên Bái

Đà Nẵng

Kiên Giang

An Giang

Trà Vinh

Bình Thuận

Nam Định

Sơn La

Hải Phòng

Bắc Ninh

Bắc Kạn

Đồng Nai

Hưng Yên

Bà Rịa-Vũng Tàu

Long An

Quảng Bình

Lai Châu

Hòa Bình

Hà Tĩnh

Đồng Tháp

Quảng Trị

Sơn La

(*) Tối thiểu = Điểm số thấp nhất của mẫu; Tối đa = Điểm số cao nhất của mẫu

Tri thức công dân

Chỉ số thứ nhất trong nội dung thành phần này tìm
hiểu xem trong 5 năm vừa qua ở địa phương có tổ
chức bầu cử ba vị trí: (i) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
(UBND) xã/phường/thị trấn; (ii) đại biểu Hội đồng nhân
dân (HĐND); và (iii) đại biểu Quốc hội. Vị trí thứ nhất
được nêu lên để thử nghiệm hiểu biết của người dân
về các vị trí dân cử. Điểm trung bình toàn mẫu ở câu
hỏi này là 1,06 trong tổng số 3 điểm cho 3 câu trả lời
chuẩn xác (có nghĩa là với vị trí Chủ tịch UBND

xã/phường/thị trấn thì người dân không bầu trực tiếp,
và chỉ bầu trực tiếp hai vị trí còn lại). Điểm số này giảm
đáng kể so với kết quả 1,11 của năm 2011. Lý do có thể
là vì cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND gần đây
nhất diễn ra vào đầu năm 2011 và kết quả của năm
trước phản ánh trải nghiệm vừa xong của người dân,
vì vậy nhiều người có thể trả lời đúng hơn so với kết
quả của năm 2012. Điểm số của Thái Bình là cao nhất
(2,04), song thấp hơn 15% so với điểm cao nhất của

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

PAPI 2012
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dung, nội

dung thành
phần 
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sát PAPI
2012

Thang điểm
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2011
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2012
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Điểm trung bình
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Tỉnh/
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năm 2011 (thuộc về Đồng Nai với 2,3 điểm). Đắk Lắk
đạt điểm thấp nhất toàn quốc với 1,04, thấp hơn so với
điểm thấp nhất của năm 2011 (thuộc về Tây Ninh) ở
mức 1,15 điểm.

Chỉ số tiếp theo đo lường mức độ được thông tin về Pháp
lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Pháp lệnh
THDCCS), khuôn khổ pháp lý quan trọng quy định về quy
chế tham gia dân chủ ở cấp cơ sở của người dân. So
với kết quả trung bình toàn quốc 34,14% của năm 2011,
trong năm 2012 chỉ có khoảng 30,4% số người được hỏi
cho biết họ được biết đến Pháp lệnh THDCCS. Tỉ lệ người
dân được biết cao nhất là 53,7% ở Đắk Nông và thấp
nhất là 2,76% ở Đồng Tháp, và cả hai tỉ lệ này đều thấp
hơn so với phát hiện nghiên cứu năm 2011 (với 63,62%
ở tỉnh Quảng Bình và 11,75% ở tỉnh Sóc Trăng). 

Ngược lại, tỉ lệ người dân biết đến câu khẩu hiệu “dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, một nguyên lý
căn bản của Pháp lệnh THDCCS, cao hơn, đạt 67,51%,
tương tự tỉ lệ 64,66% của năm 2011. Thái Bình có tỉ lệ
người dân biết đến câu khẩu hiệu này nhiều nhất,
trong khi đó chỉ có khoảng 30% số người được hỏi ở
Đồng Tháp biết đến khẩu hiệu. Điều này một lần nữa
khẳng định lại nhận định trước đây của PAPI, đó là với
đa số dân cư nông thôn với trình độ học vấn còn hạn
chế, để công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về
Pháp lệnh THDCCS, cần tìm những phương thức giản
dị, dễ hiểu để người dân tiếp cận và biết được quyền
lợi pháp định của mình. 

Chỉ số cuối cùng là về nhiệm kỳ tại vị của một trưởng
thôn/tổ trưởng tổ dân phố/trưởng ấp/trưởng bản. Theo
quy định của pháp luật, một nhiệm kỳ của người
trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố là 2,5 năm. Phát hiện
nghiên cứu năm 2012 cho thấy chỉ có 7,26% số người
được hỏi trả lời đúng số năm của một nhiệm kỳ, tương
tự tỉ lệ 6,79% trong năm 2011. Cần Thơ có số người trả
lời đúng cao nhất, với tỉ lệ 34,89%, tương tự tỉ lệ 30%
của Sơn La năm 2011. Người dân Hà Giang dường như
không biết đến quy định này. Những kết quả này cho
thấy tính nhất quán cao giữa các phát hiện nghiên cứu
của năm 2011 và 2012, đồng thời là một chỉ báo quan
trọng về vị trí trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố. 

Ba chỉ số trên đây cấu thành nội dung thành phần về
hiểu biết của người dân (tri thức công dân) về Pháp
lệnh THDCCS và tham gia ở cơ sở. Điểm số chung của

nội dung thành phần này đạt 1,06 điểm trên thang
điểm từ 0,25 — 2,5, thấp hơn so với điểm số 1,11 của
năm 2011. Thái Bình là tỉnh đạt điểm ước lượng cao
nhất với 1,44 điểm và Đồng Tháp chỉ đạt 0,73.

Cơ hội tham gia

Nội dung thành phần này chỉ báo mức độ tham gia
của người dân vào các cuộc bầu cử các vị trí dân cử,
bao gồm đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội và trưởng
thôn/tổ trưởng tổ dân phố. PAPI tạo điều kiện để người
dân phản ánh cơ hội tham gia sinh hoạt chính trị quan
trọng này trong quãng thời gian 5 năm trở lại đây.

Trên phạm vi toàn quốc, tỉ lệ người dân đã tham gia
bầu cử đại biểu HĐND là 65,29% và đại biểu Quốc hội
là 55,66%. So với kết quả khảo sát năm 2011, những tỉ
lệ này có giảm đôi chút từ 71% và 66% tương ứng. Do
hoạt động bầu cử này đã diễn ra từ nửa đầu năm 2011,
việc giảm sút về tỉ lệ người tham gia bầu có thể được
lý giải là do người dân không còn nhớ nhiều tới cuộc
bầu cử năm trước. Kết quả khảo sát ở cấp tỉnh cho thấy
Hà Nam có số người tham gia bầu cử đại biểu HĐND
nhiều nhất, trong khi tỉ lệ này ở Đà Nẵng chỉ là 41,32%.
Về bầu cử đại biểu Quốc hội, Hải Phòng là địa phương
có số người cho biết đã tham gia đi bầu nhiều nhất,
với tỷ lệ 79,54% người dân, trong khi đó ở Ninh Bình tỉ
lệ này chỉ đạt 25,5%. Như đã đề cập trong báo cáo
PAPI năm 2011, những tỉ lệ này thấp hơn nhiều so với
những tỉ lệ được báo chí chính thức đưa tin.32 Nguyên
nhân có thể là vì hiện tượng một thành viên trong hộ
gia đình đi bầu thay cho tất cả các thành viên khác
trong độ tuổi cử tri.

Về mức độ tham gia vào các cuộc bầu cử trưởng
thôn/tổ trưởng tổ dân phố, có tới 85,57% số người được
hỏi trên toàn quốc cho biết ở địa bàn dân cư của họ
có tổ chức bầu cử (thay vì là sự chỉ định của lãnh đạo
chính quyền hoặc đảng uỷ cấp xã/phường). Tỉ lệ này
tương đối sát với tỉ lệ 83,38% của năm 2011. Phú Thọ
là địa phương có tỉ lệ đông đảo nhất số người cho biết
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32. Xem Kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội Khoá XIII (18/07/2011).
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PAPI 2012

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

đã có các cuộc bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân
phố, với 99,55% khẳng định địa phương đã tổ chức
bầu cử vị trí này. Đồng Tháp là địa phương có ít số
người nhất khẳng định có bầu cử, với 61,9%.

Trên phạm vi toàn quốc có 72,87% số người được hỏi
cho biết đã tham gia đi bầu trong lần bầu cử trưởng
thôn/tổ trưởng tổ dân phố gần nhất, và kết quả này rất
sát với kết quả khảo sát năm 2011. Tại Lai Châu có tới
95,47% đã tham gia đi bầu, và tỉ lệ này ở Ninh Bình là
thấp nhất với 43,87%.

Tương tự kết quả năm 2011, điểm số của nội dung thành
phần này cao nhất trong số bốn nội dung thành phần
cấu thành Trục nội dung 1, với điểm trung bình toàn
quốc đạt 1,82 trên thang điểm từ 0,25 — 2,5. Điểm số ở
nội dung thành phần này của năm 2011 là 1,88 điểm.
Hà Nam là địa phương đạt điểm cao nhất với 2,08
điểm, và Ninh Bình đạt điểm thấp nhất với 1,46 điểm.

Chất lượng bầu cử

Nội dung thành phần này đề cập đến một số vấn đề
chất lượng của các cuộc bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng
tổ dân phố dựa trên các nguyên tắc bầu cử đã quy
định như số người được đề cử tối thiểu là hai người,
dân bầu trực tiếp, hình thức bầu đảm bảo tính công
bằng, cạnh tranh dân chủ. Trên phạm vi toàn quốc,
58,4% số người được hỏi cho biết họ được mời tới tham
dự các buổi bầu cử, tương đương với tỉ lệ 57,7% của
năm 2011. Quảng Trị là địa phương có số người cho
biết họ được mời đi bầu cao nhất (85,78%) và Đồng
Tháp có tỉ lệ thấp nhất (26%).

Tương tự kết quả khảo sát năm 2011, khoảng trên 50%
số người được hỏi cho biết có ít nhất hai ứng viên để
họ lựa chọn theo tinh thần của Pháp lệnh THDCCS. Ở
Quảng Trị, 85,78% số người được hỏi cho biết các cuộc
bầu cử có ít nhất hai ứng viên, trong khi đó ở Đồng
Tháp chỉ có khoảng 20% số người được hỏi cho biết
như vậy. 

Về tính cạnh tranh dân chủ trong bầu cử, có khoảng
47,9% số người được hỏi trên toàn quốc cho biết họ có
được gợi ý nên bầu cho ứng cử viên nào, và tỉ lệ này
cũng sát với tỉ lệ 43% của năm 2011. Việc gợi ý nên bầu
cho ứng viên nào dường như rất phổ biến ở tỉnh An
Giang (100% số người được hỏi cho biết có hiện tượng

này), trong khi đó hiện tượng này được người dân Đà
Nẵng đánh giá là hầu như không xảy ra.  

Mặc dù việc gợi ý ứng cử viên diễn ra ở gần nửa số
cuộc bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân số, cách thức
bầu dường như được thực hiện theo quy định của
Pháp lệnh THDCCS. Trên toàn quốc, có tới 89,15% số
người được hỏi cho biết hình thức bầu là bỏ phiếu kín
(được đánh giá là công tâm hơn so với giơ tay biểu
quyết), rất sát với tỉ lệ 87% của năm 2011. Cũng như
phát hiện năm 2011, ở Đà Nẵng chỉ có 16% cho biết
hình thức bầu là bỏ phiếu kín, trong khi đó ở Cà Mau
tỉ lệ người trả lời cho biết hình thức này được áp dụng
là 100%. Trong năm 2012, 63,63% số người đã đi bầu
cho biết việc kiểm phiếu được thực hiện công khai,
tương ứng với tỉ lệ 60% của năm 2011. Giữa các địa
phương có sự khác biệt khá lớn: tỉ lệ người trả lời ở
Yên Bái là 99,94% (cao nhất) và ở Trà Vinh là 26%
(thấp nhất).

Với những phát hiện trên, có thể nhận định rằng các
cuộc bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố mang
tính hình thức và thiếu cạnh tranh. Trên toàn quốc,
89,15% số người đã đi bầu cho biết họ bầu cho người
thắng cử, tương đương với tỉ lệ 90,74% của năm 2011.
Tỉ lệ người trả lời Trà Vinh đã bầu cho người thắng cử
là 54% (thấp nhất toàn quốc), và tỉ lệ này ở hơn một
nửa số tỉnh/thành phố là 92,7% người trả lời trở lên. 

Điểm số trung bình toàn quốc ở nội dung thành phần
‘chất lượng bầu cử ‘ đạt 1,47 điểm, tương tự kết quả
1,45 của năm 2011. Tất cả các tỉnh, thành phố đều đạt
số điểm trong khoảng từ 1,1 (điểm của Đồng Tháp) đến
1,8 (điểm của Phú Thọ).

Đóng góp tự nguyện

Nội dung thành phần ‘đóng góp tự nguyện’ đánh giá
về mức độ hiệu quả trong việc huy động người dân
tham gia đóng góp tự nguyện cho các dự án công trình
công cộng tại địa bàn xã/phường/thị trấn. Các chỉ số
thành phần quan tâm tới mức độ tham gia đóng góp
tự nguyện của người dân bằng tiền mặt, công lao
động hay hiện vật cho công trình công cộng trong
vòng 12 tháng vừa qua. Trung bình toàn quốc có
47,28% cho biết họ đã tham gia đóng góp tự nguyện
trong năm 2012, tương đương với tỉ lệ 47,9% của năm
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2011. Điều này cho thấy hơn 50% số người đóng góp
cho các dự án cộng đồng đã phải chịu những sức ép
nhất định khi có yêu cầu đóng góp của chính quyền
địa phương hoặc trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố.
Hình thức yêu cầu bắt buộc đóng góp dường như phổ
biến nhất ở Sơn La bởi chỉ có 8,6% người dân cho biết
họ đóng góp tự nguyện. Ngược lại ở Bắc Ninh, 85,1%
số người đã đóng góp cho biết họ tham gia tự nguyện
và không phải chịu áp lực nào cho những đóng góp
đó. Những số liệu này khá tương đồng giữa hai năm
2011 và 2012.

Trên toàn quốc, có 71,12% số người được hỏi cho biết
đóng góp của họ được ghi vào sổ sách kế toán của
xã/phường, tương ứng với tỉ lệ 70% của năm 2011. Kết
quả khảo sát của các địa phương rất khác nhau: ở
Quảng Bình, 99% số người đóng góp cho biết tiền
đóng góp của họ được ghi vào sổ sách, trong khi đó ở
Bà Rịa-Vũng Tàu tỉ lệ này chỉ là 36%. 

Khoảng 37,29% người trả lời trên toàn quốc cho biết
đã tham gia vào việc quyết định xây mới/tu sửa công
trình công cộng ở xã/phường. Tỉ lệ này cao hơn 3% so
với kết quả năm 2011 và khá thấp so với quy định của
Pháp lệnh THDCCS là người dân phải được tham gia
vào quá trình ra quyết định. Tương tự với phát hiện
năm 2011, có khoảng cách lớn giữa tỉ lệ cao nhất và
thấp nhất: ở Lai Châu, chỉ có 9,2% tham gia ý kiến,
trong trong khi tỉ lệ này ở Hà Tĩnh là 82,88%. Tỉ lệ người
trả lời cho biết có tham gia đóng góp ý kiến trong quá
trình thiết kế để xây mới/tu sửa công trình khá thấp, chỉ
có 22,78%. Ở Đồng Tháp, tỉ lệ này chỉ đạt 4,6%.

Trên tinh thần của Pháp lệnh THDCCS, các dự án công
trình công cộng có sự tham gia của người dân cần
được giám sát bởi Ban Giám sát đầu tư cộng đồng
(GSĐTCĐ) hoặc Ban Thanh tra nhân dân (TTND) về quy
trình và chất lượng thực hiện nhằm đảm bảo những
đóng góp được sử dụng đúng mục đích và tránh lãng
phí. Trong năm 2011, tỉ lệ người dân cho biết có sự
giám sát việc xây mới/tu sửa công trình là gần 11%. Tỉ
lệ này giảm xuống còn 8,56% trong năm 2012. Phần
lớn người trả lời cho rằng chính quyền địa phương,
trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố thực hiện giám sát,
hoặc không ai giám sát. Ở Hưng Yên, địa phương có tỉ
lệ người trả lời cho biết người dân có tham gia giám
sát cao nhất, cũng chỉ có 28,89% cho biết các Ban
cộng đồng này đã tham gia giám sát. Trên phạm vi
toàn quốc, chỉ có 5% số người được hỏi cho biết có sự
giám sát của cộng đồng, và ở Bắc Kạn hầu như không
ai quan sát thấy có sự tham gia giám sát của cộng
đồng. Chỉ tiêu này cũng cho thấy trách nhiệm giám sát
của Ban TTND và Ban GSĐTCĐ mới chỉ mang tính pháp
lý hình thức mà thiếu tính thực tiễn, đồng thời đòi hỏi
cần có sự cải thiện hiệu quả hoạt động của các Ban
cộng đồng này. 

Tóm lại, điểm số ở nội dung thành phần này là thấp
nhất trong bốn nội dung thành phần. Điểm trung bình
toàn quốc chỉ đạt 0,81 trên thang điểm 0,25 - 2.25, và
thấp hơn một chút so với điểm trung bình 0,85 điểm
của năm 2011. Cần Thơ là địa phương đạt điểm cao
nhất với 1,16 điểm, và Đắk Lắk đạt điểm thấp nhất với
0,49 điểm.



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

PAPI 2012
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3.2. TRụC NộI DUNG 2: CÔNG KHAI, MINH BạCH

Bản đồ 3.2: Công khai, minh bạch ở cấp tỉnh phân theo 4 cấp độ hiệu quả
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PAPI vận dụng khái niệm “công khai, mình bạch”, hay
“quyền được biết” của người dân theo tinh thần của
Pháp lệnh THDCCS. Theo quy định của pháp luật, các
cấp chính quyền phải thực hiện một số chính sách
một cách công khai, minh bạch. PAPI đo lường hiệu
quả của chính quyền địa phương trong việc đảm bảo
công khai, minh bạch thông qua ba quy định chính
sách, gồm: (i) công khai, minh bạch về danh sách hộ
nghèo; (ii) công khai, minh bạch về thu chi ngân sách
cấp xã/phường; và (iii) công khai, minh bạch trong
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giá đền bù đất
bị thu hồi. 

Phát hiện nghiên cứu chung của Trục nội dung 2 được
biểu thị trên Biểu đồ 3.2a. Nhìn chung, ở Trục nội dung
2, các tỉnh/thành phố đạt điểm cao hơn khi so với Trục
nội dung 1 về tham gia của người dân ở cấp cơ sở.
Điểm thấp nhất toàn quốc là 4,5 điểm, và điểm cao
nhất đạt gần 7 điểm. Năm tỉnh đạt điểm cao nhất bao
gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Hà Nam và
Nam Định, đều là những tỉnh nằm ở khu vực phía Bắc.
Trong số này, Hà Nam và Nam Định có sự gia tăng về
điểm lớn nhất khi so với điểm số của những địa
phương này trong năm 2011.

Năm địa phương có số điểm thấp nhất là Trà Vinh,
Bình Thuận, Bạc Liêu, Kiên Giang và Đắk Lắk, với số
điểm chỉ ở khoảng 4,55 — 4,92 điểm. Trong số này,Trà
Vinh, Bình Thuận, Bạc Liêu và Kiên Giang cũng nằm
trong nhóm đạt điểm thấp nhất trong năm 2011, trong
khi điểm số của Đắk Lắk giảm tương đối nhiều so với
điểm số của tỉnh (thuộc nhóm trung bình) trong năm
2011. Điểm trung bình toàn quốc ở Trục nội dung 2 là
5,61, cao hơn không đáng kể so với điểm số 5,47 của
năm 2011. Trong số 63 địa phương, Hưng Yên là tỉnh
có mức điểm trung vị 5,78 điểm.

Tương tự kết quả khảo sát năm 2011, các tỉnh/thành
phố dường như có mức độ công khai, minh bạch trong
lập danh sách hộ nghèo.Điểm trung bình toàn quốc ở
nội dung thành phần đạt 2,33 trên thang điểm 0,33 -
3,33, cao hơn so với điểm số 2,15 của năm 2011. Điểm
số này cũng cao hơn nhiều so với điểm số ở nội dung
thành phần về công khai, minh bạch quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất và khung giá đất. Nội dung thành

phần ‘công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất và khung giá đất’ chỉ đạt 1,61 điểm trung bình
toàn quốc, có tăng không đáng kể so với điểm số 1,56
của năm 2011. Nội dung thành phần về công khai,
minh bạch thu chi ngân sách cấp xã/phường/thị trấn
hầu như không có biến đổi qua hai năm: chỉ đạt 1,77
trong năm 2012, so với 1,76 trong năm 2011 trên thang
điểm 0,33 - 3,33.

Bản đồ 3.2 cho một bức tranh chung về mức độ hiệu
quả của các tỉnh/thành phố trong việc đảm bảo công
khai, minh bạch được tổng hợp từ ba nội dung thành
phần và xếp theo bốn nhóm. Màu xanh đậm thể hiện
nhóm tỉnh/thành phố đạt điểm số cao nhất, và màu
vàng cho nhóm đạt điểm thấp nhất. Màu xanh lá cây
biểu thị nhóm đạt điểm trung bình cao và màu cam
cho nhóm đạt điểm trung bình thấp.

Biểu đồ 3.2b biểu thị mức độ thay đổi về điểm số của
63 tỉnh/thành phố qua hai năm 2011 và 2012. Ở Trục
nội dung 2, có tới 19 địa phương có sự tiến bộ đáng kể
với mức độ thay đổi về điểm số từ 10% trở lên. Những
địa phương có mức độ cải thiện tích cực nhất bao gồm
Hà Nam, Lâm Đồng, Phú Yên, Phú Thọ, Tiền Giang, với
mức gia tăng về điểm từ 20% trở lên. Tuy nhiên, điểm
số của khoảng 20 tỉnh/thành phố có suy giảm. Những
địa phương có sự sụt giảm về điểm lớn nhất là Sơn La,
Khánh Hòa, Trà Vinh và Đắk Lắk, với mức giảm từ 9,7%
đến 15,2%. Điểm số của Tp. Hồ Chí Minh giảm 3,45%
trong khi điểm của Hà Nội tăng lên không đáng kể ở
mức 4,49%.

Bảng 3.2 liệt kê các chỉ tiêu, chỉ số thành phần được
sử dụng để xây dựng ba nội dung thành phần cấu
thành Trục nội dung 2. Ba cột đầu tiên nêu cụ thể tên
gọi của trục nội dung, nội dung thành phần, chỉ số
thành phần và các câu hỏi tương ứng trong Bộ phiếu
hỏi PAPI. Các cột tiếp theo giới thiệu điểm trung bình
toàn quốc của năm 2011 và 2012, và khoảng tin cậy
95% của điểm trung bình toàn quốc năm 2012. Các cột
phía bên phải biểu thị điểm số thấp nhất, trung vị
(điểm của tỉnh nằm ở vị trí thứ 32) và cao nhất, và các
tỉnh/thành phố có số điểm tương ứng phục vụ việc so
sánh về điểm giữa các địa phương.
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0,33

0,33

0,34

0%

0% 

0% 

0%

0%

0%

0%

0%

10

3,3

3,3

3,4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5,47

2,15

1,76

1,56

53,55%

39,85% 

34,66% 

29,80%

37,38%

69,66%

19,99%

6,19%

5,61

2.23

1,77

1,61

58,26%

37,04%

34,11%

34,12%

334,07%

73,34%

19,61%

6,49%

5,52

2,19

1,73

1,58

55,03%

34,42%

31,52%

31,31%

30,36%

70,41%

17,34%

5,43%

5,69

2,28

1,81

1,63

61,50%

39,66%

36,71%

36,94%

37,77%

76,26%

21,88%

7,56%

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

4,56

5,78

6,95

1,51

2,34

2,79

1,33

1,80

2,39

1,26

1,61

1,94

31,90%

64,17%

94,69%

8,12%

34,01%

73,55%

6,30%

34,39%

68,79%

10,19%

38,95%

81,73%

8,75%

32,00%

76,43%

33,26%

74,39%

96,89%

4,10%

19,07%

48,22%

0,41%

6,17%

26,40%

Trà Vinh

Hưng Yên

Quảng Bình

Bình Thuận

Hải Dương

Quảng Bình

Kiên Giang

Bắc Kạn

Bình Phước

Đắk Lắk

Hà Tĩnh

Thái Bình

Trà Vinh

Hải Phòng

Quảng Bình

Điện Biên

Thái Bình

Bình Thuận

Hải Phòng

Đồng Nai

Bình Thuận

An Giang

Thừa Thiên-Huế

Thái Bình

Ninh Bình

Hà Giang

Quảng Ninh

Trà Vinh

Bình Phước

Vĩnh Long

Trà Vinh

Vĩnh Long

Hà Nam

Trà Vinh

Khánh Hòa

Hà Nam

Bảng 3.2: Danh mục chỉ số thành phần thuộc Trục nội dung 2 - Công khai, minh bạch

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

PAPI 2012

PAPI 47

Trục nội
dung, nội

dung thành
phần 

Mô tả Trục nội dung,
nội dung thành

phần và các chỉ số
thành phần

Câu hỏi
khảo

sát PAPI
2012

Thang điểm

Tối
thiểu

Tối
đa

PAPI
2011

PAPI
2012

Khoảng 
tin cậy 95% 

Thấp Cao

Điểm số cấp tỉnh

Thước đo Điểm
số

Điểm trung bình
toàn quốc

Tỉnh/
Thành phố



48 PAPI

CHươNG   3 HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH NĂM 2012

Công khai danh sách hộ nghèo

Công khai, minh bạch trong việc lập và thông tin về
danh sách hộ nghèo là một nghiệm vụ quan trọng của
các cấp chính quyền cơ sở. Danh sách hộ nghèo là
một công cụ chính sách an sinh xã hội quan trọng, đặc
biệt đối với những hộ gia đình được xếp vào diện hộ
nghèo, bởi hộ gia đình đó sẽ nhận được ưu đãi về an
sinh xã hội, chẳng hạn như được miễn giảm học phí
bậc đại học hoặc được cấp bảo hiểm y tế miễn phí.
Nội dung thành phần này được cấu thành từ tỉ lệ phần
trăm (%) người dân cho là đúng của ba chỉ tiêu: (i) Danh
sách hộ nghèo được công bố công khai trong 12 tháng

qua; (ii) Có những hộ thực tế rất nghèo nhưng không
được đưa vào danh sách hộ nghèo; và (iii) Có những
hộ thực tế không nghèo nhưng lại được đưa vào danh
sách hộ nghèo.

Ở chỉ tiêu thứ nhất, trên phạm vi toàn quốc, 58,26% số
người được hỏi cho biết danh sách hộ nghèo được công
bố công khai trong 12 tháng qua, tăng 5% so với kết quả
khảo sát năm 2011. Quảng Bình có tỉ lệ người trả lời
đồng ý với ý kiến này cao nhất, đạt khoảng 95%. Trà
Vinh là tỉnh có tỉ lệ thấp nhất, ở mức xấp xỉ 32%.

Ở chỉ tiêu thứ hai, trên toàn quốc có 37% số người được
hỏi cho biết có những hộ thực tế rất nghèo nhưng

3. Quy hoạch/kế

hoạch sử dụng

đất và giá đền

bù đất

3. Quy hoạch/kế

hoạch sử dụng

đất và giá đền

bù đất

3. Quy hoạch/kế

hoạch sử dụng

đất và giá đền

bù đất

3. Quy hoạch/kế

hoạch sử dụng

đất và giá đền

bù đất

3. Quy hoạch/kế

hoạch sử dụng

đất và giá đền

bù đất

3. Quy hoạch/kế

hoạch sử dụng

đất và giá đền

bù đất

3. Quy hoạch/kế

hoạch sử dụng

đất và giá đền

bù đất

Chính quyền địa phương đã

tiếp thu ý kiến đóng góp của

người dân cho quy hoạch, kế

hoạch sử dụng đất (%)

Ảnh hưởng của kế hoạch/quy

hoạch sử dụng đất tới hộ gia

đình (1=Không có ảnh hưởng

gì, 2=Bất lợi; 3=Có lợi)

Hộ gia đình không bị thu hồi

đất theo quy hoạch, kế hoạch

sử dụng đất gần đây (%)

Hộ gia đình bị thu hồi đất

được đền bù với giá xấp xỉ giá

thị trường (%)

Khi bị thu hồi đất, gia đình

được thông báo cụ thể về mục

đích sử dụng đất (%)

Đất bị thu hồi hiện đang được

sử dụng đúng với mục đích

quy hoạch ban đầu (%)

Biết nơi cung cấp thông tin

bảng giá đất được chính thức

ban hành ở địa phương (%)

d205a

d206

d207

d207a

d207c

d207d

d208

0%

1

0%

0%

0%

0%

0%

100%

3

100%

100%

100%

100%

100%

81,12%

2,05

71.38%

12,86%

93,12%

85,40%

38,25 %

82,65%

2,09

74.91%

17,96%

90,66%

82,64%

42,76%

75,89%

2,02

72,80%

12,83%

86,37%

78,17%

40,18%

89,41%

2,15

77,03%

23,10%

94,95%

87,11%

45,34%

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

19,66%

90,13%

100%

1,75

2,06

2,52

33,01%

74,36%

97,99%

0,00%

12,19%

71,57%

30,22%

96,42%

100%

26,07%

90,30%

100%

9,63%

43,65%

76,64%

Đắk Lắk

Thái Bình

Hậu Giang

Hải Phòng

Long An

Điện Biên

Lai Châu

Quảng Nam

Trà Vinh

Điện Biên

Lâm Đồng

Thái Bình

Hải Dương

Khánh Hòa

Quảng Bình

Vĩnh Phúc

Bình Thuận

Phú Yên

Lai Châu

Tiền Giang

Hải Phòng

Trục nội
dung, nội

dung thành
phần 

Mô tả Trục nội dung,
nội dung thành

phần và các chỉ số
thành phần

Câu hỏi
khảo

sát PAPI
2012

Thang điểm

Tối
thiểu

Tối
đa

PAPI
2011

PAPI
2012

Khoảng 
tin cậy 95% 

Thấp Cao

Điểm số cấp tỉnh

Thước đo Điểm
số

Điểm trung bình
toàn quốc

Tỉnh/
Thành phố



không được đưa vào danh sách hộ nghèo, có cải thiện
chút ít so với tỉ lệ 39,8% của năm 2011. Ở Bình Thuận,
73,5% số người được hỏi xác nhận có hiện tượng như
vậy xảy ra, trong khi ở Điện Biên chỉ có 8% cho biết như
vậy. Thái Bình là địa phương có tỉ lệ người đồng ý có
hiện tượng này ở mức trung vị là 34%, có nghĩa là hiện
tượng làm sai lệch đối tượng hộ nghèo diễn ra khá phổ
biến ở 31 địa phương.

Một vấn đề khác được phản ánh diễn ra khá phổ biến
ở cấp cơ sở đó là có những hộ thực tế không nghèo
nhưng lại được đưa vào danh sách hộ nghèo, phần
lớn là qua các mối quan hệ thân quen với cán bộ chính
quyền để được hưởng các chế độ đãi ngộ về an sinh
xã hội. Trên toàn quốc có khoảng 34% số người được
hỏi cho biết hiện tượng này xảy ra ở địa bàn
xã/phường nơi họ sinh sống. Tỉ lệ này tương đồng với
kết quả khảo sát năm 2011. Người dân Bình Thuận cho
biết sai phạm này khá phổ biến do có tới 68,7% số
người được hỏi hỏi quan sát có hiện tượng như vậy.
Hải Phòng dường như là địa phương đảm bảo tốt tính
minh bạch trong việc lập danh sách hộ nghèo, bởi chỉ
có 6,3% số người trả lời cho biết có hiện tượng làm sai
như vậy tại địa bàn dân cư.

Nhìn chung, điểm số ở nội dung thành phần này là
cao nhất trong số ba nội dung thành phần, tương tự
với phát hiện nghiên cứu năm 2011, đạt 2,23 điểm trên
thang điểm từ 0,33 — 3,33. Quảng Bình đạt điểm rất
gần điểm cao nhất với số điểm 2,79 (song vẫn thấp
hơn nhiều so với 3,14 điểm, mức điểm cao nhất của
năm 2011 của Sơn La). Bình Thuận là địa phương có
điểm số thấp nhất, chỉ đạt 1,5 điểm.

Công khai thu chi ngân sách cấp xã,
phường

Việc công khai đầy đủ về nội dung của bảng kê thu chi
ngân sách cấp xã/phường là rất cần thiết để tránh sai
phạm trong quản lý công quỹ theo quy định của Pháp
lệnh THDCCS. Đây cũng là mối quan tâm của các cấp
chính quyền, các nhà tài trợ và xã hội dân sự. Nội dung
thành phần này tìm hiểu mức độ tuân thủ các quy định
này của các cấp chính quyền cơ sở, đồng thời đánh
giá chất lượng của thông tin ngân sách được công bố
công khai. 

Kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy chỉ có khoảng
34% số người được hỏi cho biết xã/phường nơi họ
đang sinh sống có công bố công khai các khoản thu
chi ngân sách, tăng 5% so với tỉ lệ của năm 2011. Mặc
dù vậy, tỉ lệ này còn rất thấp khi xét đến tầm quan
trọng của việc công khai ngân sách cấp xã, và khi so
với tỉ lệ người dân biết đến danh sách hộ nghèo. Thái
Bình vẫn là địa phương có số người dân cho biết chính
quyền cấp xã/phường công khai ngân sách lớn nhất,
với 81.7%, cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ này của tỉnh
(67%) trong năm 2011. Tỉ lệ này ở An Giang là thấp
nhất, chỉ ở mức10,2%.

Chỉ tiêu đánh giá tiếp là về tỉ lệ người dân đã từng đọc
bảng thống kê thu chi ngân sách. Trong số những
người cho biết thu chi ngân sách cấp xã được công bố
công khai, có khoảng 34% đã từng đọc bảng này,
giảm nhẹ so với tỉ lệ 37,4% của năm 2011 và thấp hơn
nhiều so với tỉ lệ 51% của năm 2010. Việc công bố công
khai bảng thống kê thu chi ngân sách sẽ không có tác
dụng nếu thông tin truyền tải đến người dân khó đọc,
khó hiểu và không thu hút sự chú ý. Ninh Bình chỉ có
8,7% người dân đã từng xem bảng thống kê thu chi
ngân sách, trong khi ở Quảng Ninh có  tới  76,4% người
trả lời đã từng đọc thông tin này.

Một kết quả đáng khích lệ đó là trong số những người
đã đọc bảng thống kê ngân sách của xã/phường/thị
trấn, có tới 73,3% tin vào tính chính xác của thông tin
được công bố. Tỉ lệ này tương tự với tỉ lệ 70% của năm
2011. Khoảng cách về điểm các tỉnh/thành phố thuộc
nhóm có điểm cao nhất và nhóm có điểm thấp nhất
là khá rộng, thể hiện qua tỉ lệ người dân tin vào độ
chính xác của thông tin công bố về ngân sách cấp
xã/phường ở Vĩnh Long là 96,89%, trong khi tỉ lệ này ở
Trà Vinh chỉ là 33,2%.

Nhìn chung có sự nhất quán trong phát hiện nghiên
cứu về mức độ công khai, minh bạch thu chi ngân sách
cấp xã/phường/thị trấn giữa hai năm 2011 và 2012.
Trong năm 2012, điểm số trung bình toàn quốc của nội
dung thành phần này đạt 1,77 (tương đương điểm 1,76
của năm 2011), chỉ đạt 59% của điểm cao nhất cần đạt
được là 3,33 và thấp hơn nhiều so với điểm trung bình
ở nội dung thành phần về danh sách hộ nghèo. Bình
Phước đạt điểm cao nhất với 2,39 điểm, và Kiên Giang
đạt điểm thấp nhất với 1,33 điểm.

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

PAPI 2012

PAPI 49
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Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất và khung giá đất

Công khai, minh bạch trong quản lý đất đai, đặc biệt
là trong quá trình quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng
đất, đền bù thu hồi đất là việc làm hết sức bức thiết
hiện nay, đặc biệt với dân cư nông thôn. Quản lý đất
đai là một trong những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng
nhất và dễ dẫn tới căng thẳng và xung đột giữa chính
quyền địa phương với người dân. Hai vụ việc mâu
thuẫn đất đai giữa người dân và chính quyền địa
phương ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, và huyện Văn
Giang, Hưng Yên cho thấy rõ tầm quan trọng của việc
công khai, minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất và khung giá đất đền bù.33 

Do vậy, PAPI tập trung vào nội dung thành phần này
nhiều hơn ở Trục nội dung 2. Nội dung thành phần này
được cấu thành từ 9 chỉ số thành phần, một lượng chỉ
số lớn nhất trong toàn bộ nghiên cứu PAPI. Chỉ số
thành phần thứ nhất cho biết mức độ người dân được
thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện nay
của xã/phường nơi họ cư trú. Theo quy định của Pháp
lệnh THDCCS, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được
ban hành đồng thời với kế hoạch phát triển kinh tế-xã
hội và các chính sách, quy định khác của chính quyền
địa phương. Tuy nhiên, kết quả khảo sát năm 2012 cho
thấy chỉ có 19,6% số người trả lời trên toàn quốc được
biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tương đương
với tỉ lệ của năm 2011. Ở Trà Vinh chỉ có 4,1% người dân
được biết thông tin quan trọng này. Ở Hà Nam, địa
phương có tỉ lệ người dân được biết thông tin quy
hoạch đất đai nhiều nhất trong cả nước cũng chỉ đạt
48,2% được biết thông tin. Các tỉ lệ cao nhất và thấp
nhất này đều rất gần với phát hiện nghiên cứu năm
2010 và 2011.

Chỉ số tiếp theo cho biết mức độ chính quyền địa
phương tạo điều kiện cho người dân tham gia đóng góp
ý kiến đối với dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
trước khi phê duyệt. Mặc dù đây là một yêu cầu quan

trọng của Pháp lệnh THDCCS, nhưng trên thực tế, hầu
như các cấp chính quyền địa phương  còn coi nhẹ. Kết
quả khảo sát năm 2012 không mấy khả quan, bởi chỉ
có 6,49% số người trả lời cho biết họ có cơ hội được
tham gia đóng góp ý kiến, tương tự với kết quả của năm
2011. Hà Nam dường như làm tốt hơn cả mặc dù cũng
chỉ có 26,4% số người trả lời cho biết họ có cơ hội được
góp ý. Trong khi đó tỉ lệ này ở Trà Vinh chỉ là 0,4%. Việc
người dân ít có cơ hội tham gia đóng góp ý kiến vào quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở xã/phường/thị trấn có
thể là nhân tố dẫn tới gia tăng mâu thuẫn giữa người
dân và các cấp chính quyền cơ sở.

Một phát hiện nghiên cứu lạc quan hơn đó là trong số
những người đã có cơ hội góp ý cho dự thảo quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có đến 82,65% cho biết
ý kiến của họ đã được tiếp thu, tương đương với kết
quả 81% của năm 2011. Kết quả khảo sát ở 63
tỉnh/thành phố cho thấy có sự khác biệt đáng kể.
Trong khi 31 tỉnh/thành phố có tỉ lệ trên 90% số người
được hỏi cho biết ý kiến của họ được tiếp thu (giá trị
trung vị), đặc biệt ở Hậu Giang có tới 100% số người
đã góp ý với quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất xác
nhận ý kiến của họ được tiếp thu, thì tỉ lệ này ở tỉnh
Đắk Lắk chỉ là 19,6%.34

So với kết quả khảo sát năm 2010 và 2011, kết quả của
năm 2012 cho thấy tác động của quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất trong thời gian gần nhất đến hộ gia đình
gần như không đổi. Giá trị “1” có nghĩa là hộ gia đình
không bị tác động; giá trị “2” có nghĩa là hộ gia đình
bị ảnh hưởng bất lợi; và giá trị “3” có nghĩa là hộ gia
đình được hưởng lợi. Điểm trung bình chung toàn
quốc là 2,09, rất gần với điểm số 2,05 của năm 2011
và 2,04 của năm 2010 (sát giá trị 2: ảnh hưởng bất lợi).
Số hộ dân ở Điện Biên được hưởng lợi nhiều bởi điểm
số trung bình của tỉnh đạt 2,52 (gần giá trị 3), còn ở
Hải Phòng các hộ gia đình bị ảnh hưởng bất lợi nhiều
hơn, thể hiện qua điểm số trung bình 1,75 điểm (gần
giá trị 2).

34. Lưu ý: trên thực tế số người đã đóng góp ý kiến rất thấp (đôi khi
chỉ có khoảng 10 người ở mỗi tỉnh/thành phố), vì vậy dữ liệu này
cần được xử lý cẩn thận để đảm bảo tính ổn định của dữ liệu khi
so sánh qua các năm.

33. Vụ việc ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tác động đến 166 hộ
nông dân và gây dư luận trên toàn quốc. Xem Tuổi Trẻ Online
(25/04/2012). Cưỡng chế thu hồi đất, tạm giữ 20 người, tại
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/488813/cuong-che-thu-hoi-
dat-tam-giu-20-nguoi.html. Hai vụ việc Tiên Lãng và Văn Giang
đều xảy ra trước khảo sát PAPI 2012.
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PAPI cũng xem xét tác động của quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất từ một góc nhìn khác, đó là hộ gia đình
của người trả lời hay người dân cùng xã/phường có bị
thu hồi (mất) đất do hệ quả của quy hoạch, kế hoạch
đó hay không. Trung bình cả nước có 74,9% số người
trả lời cho biết hộ gia đình không bị thu hồi đất, và tỉ lệ
này tương đương với tỉ lệ 71,4% của năm 2011. Tỉ lệ
người dân phản ánh không bị thu hồi đất cao nhất vẫn
ở Trà Vinh (98%), và thấp nhất ở Lai Châu với33%. 

Một trong những vấn đề nóng bỏng còn tồn tại đó là
mức giá đền bù cho đất bị thu hồi. Kết quả khảo sát
năm 2011 cho thấy trung bình toàn quốc chỉ có 12,86%
số hộ gia đình bị mất đất cho biết giá đền bù gần với
giá thị trường. Tỉ lệ này tăng đến 17,96% trong năm
2012, song vẫn ở mức rất thấp. Nếu hiện trạng đền bù
đất đai dưới mức giá thị trường còn tồn tại thì khiếu kiện
liên quan đến đền bù đất đai sẽ còn gia tăng. Thái
Bình là địa phương có tỉ lệ người trả lời cho biết giá đất
đền bù sát với giá thị trường đạt mức cao nhất (71,5%),
trong khi tỉ lệ này ở Điện Biên là 0%. Ở hơn 30
tỉnh/thành phố, tỉ lệ người dân cho biết giá đền bù sát
với giá thị trường chỉ ở mức dưới 11%.  

Chỉ số thành phần về việc công khai mục đích sử dụng
đất thu hồi của người dân có tín hiệu khả quan hơn.
Trung bình cả nước có 90,6% số người được hỏi từ
những hộ gia đình bị thu hồi đất cho biết họ nhận được
thông tin về mục đích sử dụng sau thu hồi, gần tương
đương với tỉ lệ 93% của năm 2011. Tỉ lệ này ở Quảng
Bình là cao nhất, đạt 100%, và thấp nhất ở Hải Dương

(30,2%). Tương tự như vậy, trên toàn quốc có tới 82,6%
số người được hỏi từ những hộ bị thu hồi đất cho biết,
hiện nay đất sau thu hồi đang được sử dụng với đúng
mục đích ban đầu, gần bằng với tỉ lệ 85% của năm
2011. Có tới 100% hộ dân Phú Yên ghi nhận điều này,
trong khi đó tỉ lệ này ở tỉnh Vĩnh Phúc chỉ là 26,1%. 

Chỉ số cuối cùng trong nội dung thành phần này cho
biết người dân sẽ làm gì khi muốn tìm hiểu về bảng
giá đất được chính thức ban hành ở địa phương. Chỉ
số này có ý nghĩa bởi khi người dân không biết làm thế
nào để có được thông tin về khung giá đất, họ rất có
thể trở thành nạn nhân của hành vi cố ý làm sai của
cán bộ chính quyền liên quan đến đất đai và giá đền
bù. Trên toàn quốc, chỉ có 42,7% số người được hỏi cho
biết họ sẽ làm gì để có được thông tin, giảm 4% so với
tỉ lệ của năm 2011. Có khoảng 76,6% số người được
hỏi ở Hải Phòng cho biết họ biết tìm kiếm thông tin này
ở đâu, trong khi đó tỉ lệ này ở Lai Châu chỉ là 9,6%.   

Kết quả chung của nội dung thành phần về công khai,
minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và
khung giá đền bù thu hồi đất là thấp nhất trong toàn
bộ Trục nội dung 2. Điểm số trung bình toàn quốc ở
nội dung thành phần này chỉ đạt 1,61, đạt dưới 50% so
với mức điểm tối đa cần đạt được là 3,33, và hầu như
không có chuyển biến đáng kể so với kết quả 1,56
điểm của năm 2011. Thái Bình là tỉnh đạt điểm cao nhất
ở mức 1,94 điểm, giữ nguyên vị trí đứng đầu của tỉnh
với điểm số 1,9 của năm 2011. Hải Phòng đạt điểm
thấp nhất ở mức 1,26 điểm.
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3.3. TRụC NộI DUNG 3: TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VớI NGườI DÂN

Bản đồ 3.3: Trách nhiệm giải trình với người dân ở cấp tỉnh 
phân theo 4 cấp độ hiệu quả
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Khái niệm ‘trách nhiệm giải trình với người dân’ trong
nghiên cứu PAPI xuất phát từ các quy định về báo cáo,
giải trình của Pháp lệnh THDCCS. Trục nội dung này
được cấu thành từ ba nội dung thành phần, bao gồm:
(i) mức độ và hiệu quả khi người dân tiếp xúc với các
cấp chính quyền, (ii) Ban Thanh tra nhân dân (Ban
TTND), và (iii) Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (Ban
GSĐTCĐ).

Nội dung thành phần thứ nhất đề cập đến mức độ và
hiệu quả tương tác giữa người dân với các cấp chính
quyền. Người dân càng có cơ hội tiếp với xúc các cấp
chính quyền để yêu cầu hỗ trợ giải quyết các khúc mắc
của cá nhân, gia đình, hàng xóm, hoặc với chính
quyền địa phương, thì chính quyền địa phương càng
thể hiện được trách nhiệm trước người dân về việc thực
hiện các chính sách của nhà nước, đồng thời lắng
nghe những tâm tư, bức xúc của người dân. Nội dung
thành phần thứ hai và thứ ba tìm hiểu mức độ hiểu biết
của người dân về Ban TTND và Ban GSĐTCĐ, và về tác
dụng cũng như hiệu quả của các ban này với chức
năng là thiết chế giám sát đảm bảo trách nhiệm giải
trình của các cấp chính quyền với người dân. Ban TTND
và Ban GSĐTCĐ là hai cơ chế giám sát ở cấp cộng
đồng để người dân thực hiện quyền “dân kiểm tra”
theo tinh thần của Pháp lệnh THDCCS. 

Biểu đồ 3.3a biểu thị điểm số tổng hợp ở Trục nội dung
3 của các tỉnh/thành phố theo đồ thị dạng thanh. Các
tỉnh/thành phố đạt từ 4,42 điểm (Kiên Giang) đến 6,96
điểm (Thái Bình), tương đương với khoảng điểm quan
sát được trong năm 2011. Điểm trung bình toàn quốc
là 5,58 điểm, tương tự với mức điểm 5,5 của năm 2011.

Nhìn chung, điểm số trung bình toàn quốc ở ba nội
dung thành phần của Trục nội dung 3 gần bằng nhau.
Điểm trung bình toàn quốc ở nội dung thành phần thứ
nhất về mức độ và hiệu quả khi tiếp xúc với các cấp
chính quyền là 1,88 điểm; điểm số trung bình ở nội
dung thành phần về Ban TTND là 1,87 điểm; và điểm
trung bình của nội dung thành phần về Ban GSĐTCĐ
là 1,83 điểm.

Năm tỉnh đạt điểm cao nhất ở Trục nội dung 3 gồm
Thái Bình, Quảng Bình, Hải Dương, Nam Định và

Quảng Trị, với mức điểm đạt được trong khoảng từ 6,61
đến 6,96. Trong số đó, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái
Bình và Nam Định cũng đứng đầu ở trục nội dung 2 về
‘công khai, minh bạch’. Bốn tỉnh này cũng đứng đầu
trong nhóm sáu tỉnh đứng đầu ở Trục nội dung 3 về
‘trách nhiệm giải trình với người dân’ trong năm 2011.
Điều này thể hiện tính nhất quán của kết quả khảo sát
PAPI qua các năm.

Kiên Giang, Khánh Hòa, Bạc Liêu, An Giang và Tây
Ninh là những địa phương đạt điểm thấp nhất với ước
lượng điểm trung bình từ 4,42 đến 5,11. Đây cũng là
những địa phương thuộc về nhóm điểm trung bình
thấp và thấp nhất của năm 2011. Ngoài ra, Kiên Giang,
Bạc Liêu vàTrà Vinh cũng là những tỉnh trong nhóm đạt
điểm thấp nhất ở Trục nội dung 2 về công khai, minh
bạch. Điều này cho thấy mối tương quan có ý nghĩa
thống kê giữa hai nội dung ‘công khai, minh bạch’ và
‘trách nhiệm giải trình với người dân’. Bản đồ 3.3 biểu
thị sự phân bố về không gian của các nhóm điểm cao
nhất, trung bình cao, trung bình thấp và thấp nhất.

Biểu đồ 3.3b thể hiện sự biến đổi về điểm số của từng
địa phương qua hai năm 2011 và 2012.So với kết quả
năm 2011, khoảng 20 tỉnh/thành phố có dấu hiệu cải
thiện ở trục nội dung này, với mức độ cải thiện từ 5%
trở lên. Cao Bằng, Sóc Trăng, Hưng Yên, Hải Phòng và
Hậu Giang là năm địa phương có mức độ cải thiện
nhiều nhất, với mức gia tăng về điểm tương ứng từ 15%
xuống tới 9,4%. Trong hai thành phố lớn nhất cả nước,
Hà Nội có mức gia tăng về điểm ở mức xấp xỉ 6. Ngược
lại, cũng có khoảng 20 tỉnh/thành phố có sự sụt giảm
về điểm. Các tỉnh Kiên Giang, Khánh Hòa, Hòa Bình,
Quảng Trị và Long An có mức giảm mạnh nhất (tương
ứng từ -16,5% đến-8%). Tp. Hồ Chí Minh cũng sụt giảm
nhẹ (gần -2%).

Bảng 3.3 liệt kê các chỉ tiêu, chỉ số thành phần được
sử dụng để xây dựng Trục nội dung 3 và các nội dung
thành phần, với điểm trung bình toàn quốc của năm
2012 cùng nằm trong khoảng điểm với độ tin cậy 95%.
Bảng 3.3 cũng biểu thị điểm cao nhất, điểm trung vị
và điểm thấp nhất của các địa phương có mức điểm
tương ứng.
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Biểu đồ 3.3a: Trách nhiệm giải trình với người dân (Trục nội dung 3)
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Biểu đồ 3.3b: Mức độ thay đổi qua hai năm 2011 và 2012 ở Trục nội dung 3
(Trách nhiệm giải trình với người dân)
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giải quyết khúc mắc (%)

Cuộc gặp với trưởng thôn/Tổ

trưởng TDP để giải quyết khúc

mắc có kết quả tốt (%)

Cuộc gặp với cán bộ

xã/phường để giải quyết

khúc mắc có kết quả tốt (%)

Góp ý xây dựng với chính

quyền (%)

Việc góp ý xây dựng với chính

quyền đem lại kết quả tốt (%)

Xã/phường có Ban Thanh tra

nhân dân (%)

Ban Thanh tra nhân dân

được nhân dân bầu (%)

Ban Thanh tra nhân dân hoạt

động có hiệu quả (%)

d301a1

d301b1

d301a1

d301b2

d302a1

d302a2

d303

d303a

d303c

1

0,33

0,33

0,34

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10

3,3

3,3

3,4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5,50

1,87

1,85

1,78

18,54%

12,20%

87,96%

80,49%

23,36%

87,28%

33,84%

43,54%

78,70%

5,58

1,88

1,87

1,83

18,07%

12,01%

86,82%

82,82%

25,96%

87,28%

33,18%

42,55%

78,64%

5,51

1,85

1,83

1,80

15,86%

10,40%

83,19%

78,85%

23,79%

85,07%

30,45%

38,88%

76,14%

5,65

1,91

1,91

1,86

20,28%

13,62%

90,45%

86,79%

28,14%

89,48%

35,90%

46,21%

81,15%

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

4,42

5,65

6,96

1,25

1,93

2,39

1,43

1,92

2,67

1,31

1,89

2,30

0,54%

18,53%

58,85%

1,27%

10,97%

39,08%

18,69%

90,33%

100%

0,00%

85,74%

100%

8,76%

26,58%

65,27%

52,73%

86,73%

100%

12,33%

35,40%

76,63%

4,15%

40,54%

74,18%

49,50%

78,56%

97,15%

Kiên Giang

Cần Thơ

Thái Bình

Hà Giang

Đắk Lắk

Quảng Bình

Kiên Giang

Tuyên Quang

Thái Bình

Trà Vinh

Thừa Thiên-Huế

Quảng Trị

Hà Giang

Điện Biên

Bắc Kạn

Nam Định

Quảng Nam

Bắc Kạn

Hà Tĩnh

Long An

Quảng Trị

Hà Giang

Phú Yên

Bình Phước

Ninh Thuận

Tây Ninh

Quảng Bình

Trà Vinh

Hà Nam

Ninh Thuận

Bạc Liêu

Đà Nẵng

Thái Bình

Cao Bằng

Bắc Kạn

Thái Bình

Bắc Ninh

Đồng Tháp

Bà Rịa-Vũng Tàu

Bảng 3.3: Danh mục chỉ số thành phần thuộc Trục nội dung 3 - Trách nhiệm giải
trình với người dân

56 PAPI

Trục nội
dung, nội

dung thành
phần 

Mô tả Trục nội dung,
nội dung thành

phần và các chỉ số
thành phần

Câu hỏi
khảo

sát PAPI
2012

Thang điểm

Tối
thiểu

Tối
đa

PAPI
2011

PAPI
2012

Khoảng 
tin cậy 95% 

Thấp Cao

Điểm số cấp tỉnh

Thước đo Điểm
số

Điểm trung bình
toàn quốc

Tỉnh/
Thành phố
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3. Ban Giám sát

đầu tư cộng đồng

3. Ban Giám sát

đầu tư cộng đồng

Xã/phường đã có Ban

Giám sát đầu tư cộng

đồng (%)

Ban Giám sát đầu tư

cộng đồng hoạt động

có hiệu quả (%)

d304

d304b

0%

0%

100%

100%

14,48%

81,65%

16,69%

83,23%

15,04%

79,51%

18,33%

86,95%

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

1,16%

15,20%

43,92%

35,22%

87,94%

100%

Tiền Giang

Đồng Nai

Thái Bình

Bạc Liêu

Thái Bình

Tiền Giang

(*) Tối thiểu = Điểm số thấp nhất của mẫu; Tối đa = Điểm số cao nhất của mẫu

Mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với
chính quyền

Nội dung thành phần này chỉ báo mức độ và hiệu quả
tương tác giữa người dân và các cấp chính quyền địa
phương khi người dân có nhu cầu giải quyết khúc mắc
của cá nhân, gia đình, hàng xóm hoặc liên quan tới
chính quyền địa phương. Nội dung thành phần này
được xây dựng từ sáu chỉ số cụ thể.

Số người trả lời cho biết trong vòng 12 tháng qua đã
liên hệ với trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố để yêu
cầu giải quyết khúc mắc chỉ chiếm 18,07% trong toàn
mẫu, tương đương tỉ lệ của năm 2011. Trong đó, tỉ lệ
người trả lời cho biết đã từng liên hệ với UBND
xã/phường/thị trấn thấp hơn nhiều. Ở Nam Định, chỉ
có 1,2% số người được hỏi cho biết họ đã đi qua kênh
này, trong khi ở Bắc Kạn tỉ lệ này khá cao ở mức 39%.

Trong số những người đã tiếp xúc với với các cấp chính
quyền cơ sở khi có khúc mắc, đa số cho rằng các cuộc
tiếp xúc đó cũng có tác dụng nhất định. Tỉ lệ người dân
chia sẻ tác dụng tốt của lần gặp gỡ, tiếp xúc với trưởng
thôn/tổ trưởng tổ dân phố trên toàn quốc là 86,8%.
Tương tự, khoảng 82,8% số người đã liên hệ với lãnh
đạo UBND xã/phường cho biết cuộc gặp của họ là có
tác dụng như mong đợi. Những kết quả này rất nhất
quán với phát hiện nghiên cứu năm 2011. Giữa các địa
phương cũng có sự khác biệt đáng kể. Ở Hà Tĩnh, chỉ
có 18,6% số người đã tiếp xúc cho rằng cuộc gặp với
trưởng thôn/tổ trưởng dân phố đem lại kết quả như
mong đợi. Ở Hà Giang, hầu hết những người được hỏi
trả lời đã tiếp xúc với lãnh đạo UBND xã/phường đều
cho rằng  các cuộc tiếp xúc đó không đem lại kết quả.

Hai chỉ số thành phần tiếp theo rất đáng quan tâm. Tỉ
lệ người dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng với
chính quyền địa phương có ý nghĩa dự báo về một môi
trường quản trị cởi mở và thân thiện tạo điều kiện cho
người dân tham gia đóng góp xây dựng chính quyền.
Trung bình toàn quốc có 26% số người được hỏi cho
biết họ đã trực tiếp góp ý xây dựng với chính quyền
trong vòn một năm trở lại, tăng nhẹ so với kết quả năm
2011. Tỉ lệ này đặc biệt cao ở Quảng Bình, với khoảng
65%, và rất thấp ở Ninh Thuận với khoảng 8,7%.

Kết quả ở chỉ số thành phần về mức độ hài lòng với sự
tiếp nhận góp ý, đề xuất của người dân khá khả quan.
Khoảng 87,28% số người đã tham gia góp ý kiến trên
toàn quốc cho biết việc làm của họ có tác dụng nhất
định, tương đương với tỉ lệ này của năm 2011. Một phát
hiện đáng lưu ý là mặc dù Ninh Thuận có tỉ lệ người
dân tham gia đóng góp ý kiến thấp nhất, song tất cả
số người đó cho biết họ hài lòng với mức độ tiếp nhận
của chính quyền địa phương. Trà Vinh có tỉ lệ người
dân phản ánh đóng góp của họ được lắng nghe chỉ
đạt khoảng 52%. Điều này có thể được diễn giải với hai
khả năng: thứ nhất, người dân chỉ tham gia góp ý với
chính quyền khi đóng góp của họ được tiếp nhận thỏa
đáng; và thứ hai,những người đã tham gia góp ý với
chính quyền thường có trình độ học vấn cao và có mối
liên hệ nào đó với các cấp chính quyền.

Về tổng thể, điểm số trung bình toàn quốc ở nội dung
thành phần này là 1,88 trên thang điểm từ 0,33 - 3,33,
tương đồng với điểm số 1,87 của năm 2011. Quảng Bình
là địa phương đứng đầu ở nội dung thành phần này với
điểm số 2,39. Hà Giang đứng cuối bảng với 1,25 điểm.

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

PAPI 2012

PAPI 57

Trục nội
dung, nội

dung thành
phần 

Mô tả Trục nội dung,
nội dung thành

phần và các chỉ số
thành phần

Câu hỏi
khảo

sát PAPI
2012

Thang điểm

Tối
thiểu

Tối
đa

PAPI
2011

PAPI
2012

Khoảng 
tin cậy 95% 

Thấp Cao

Điểm số cấp tỉnh

Thước đo Điểm
số

Điểm trung bình
toàn quốc

Tỉnh/
Thành phố



Ban Thanh tra nhân dân (Ban TTND)

Ban TTND là thiết chế để người dân yêu cầu các cấp
chính quyền giải trình, đã được đưa vào áp dụng theo
Luật Thanh tra từ năm 2004.35 Trong thập niên vừa
qua, Ban TTND đã được thành lập ở hầu hết các xã,
phường, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên,
theo kết quả khảo sát của PAPI năm 2012, trên toàn
quốc chỉ có khoảng 33% số người được hỏi cho biết ở
địa bàn xã/phường của họ có Ban TTND, tương ứng
với tỉ lệ của năm 2010 và 2011. Ở Thái Bình, tỉ lệ người
dân cho biết ở xã/phường của họ có Ban TTND cao
nhất đạt xấp xỉ 76,63%, trong khi tỉ lệ này ở Bạc Liêu
chỉ đạt gần 12,3%.

Trong số những người cho biết ở địa bàn xã/phường
của họ có Ban TTND (33% trên phạm vi toàn quốc), chỉ
có gần 43% cho biết Ban TTND được thành lập theo
hình thức chuẩn là do dân bầu. Tỉ lệ này tương đương
với kết quả của năm 2011. Hơn một nửa trong số 33%
đó cho biết Ban TTND là do HĐND, UBND và MTTQ cấp
xã/phường thành lập. Thái Bình là tỉnh có tỉ lệ người
được hỏi cho biết Ban TTND được thiết lập theo cơ chế
dân bầu cao nhất (74.18%), trong khi tỉ lệ thấp nhất
(4,15%) thuộc về Cao Bằng.

Chỉ số thành phần cuối cùng về hiệu quả hoạt động
của Ban TTND có dấu hiệu khả quan hơn. Trong số
những người cho biết có Ban TTND ở xã/phường của
mình tính trên phạm vi toàn quốc, có tới 78,6% cho
rằng những ban này trên thực tế có hoạt động, tương
đương với tỉ lệ của năm 2011. Ở Bà Rịa—Vũng Tàu, tỉ lệ
này đạt cao tới 97%, trong khi ở Bắc Ninh chỉ đạt 50%.

Nhìn chung, kết quả ở nội dung thành phần này trong
năm 2012 khá nhất quán với kết quả năm 2011. Điểm
trung bình toàn quốc đạt 1,87 trên 3,33 điểm. Thái  Bình
đạt điểm cao nhất với 2,67 điểm, gần gấp đôi so với
điểm thấp nhất (1,43) của Kiên Giang.

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (Ban
GSĐTCĐ)

Tương tự nội dung về Ban TTND, nội dung thành phần
này bàn về mức độ phổ biến và hiệu quả hoạt động
của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (Ban GSĐTCĐ). Chỉ
số thành phần thứ nhất cho biết mức độ phổ biến của
Ban GSĐTCĐ dựa trên thông tin tỉ lệ người dân cho biết

ở địa bàn xã/phường của họ có Ban GSĐTCĐ hay
không. Trên phạm vi toàn quốc, có khoảng 16,7% số
người được hỏi cho biết xã/phường của họ có Ban
GSĐTCĐ. Tỉ lệ này tăng nhẹ so với kết quả khảo sát năm
2011 song thấp hơn so với tỉ lệ 19,4% của năm 2010.Một
lý giải cho mức độ phổ biến của Ban GSĐTCĐ còn hạn
chế, đó là ở nhiều địa phương Ban TTND kiêm nhiệm
các chức năng của Ban GSĐTCĐ. Thái Bình là tỉnh có tỉ
lệ người dân cho biết có sự tồn tại của Ban GSĐTCĐ cao
nhất toàn quốc ở mức 43,9%, cao hơn rất nhiều so với
tỉ lệ thấp nhất là 1,1% của Tiền Giang.

Mặc dù vậy, kết quả khảo sát mức độ hiệu quả của
Ban GSĐTCĐ khá khả quan. Trong số những người cho
biết ở địa bàn xã/phường của họ có Ban GSĐTCĐ, có
tới 83,2% cho biết Ban GSĐTCĐ trên thực tế có hoạt
động. Kết quả khảo sát này tương ứng với tỉ lệ của năm
2011. Ở Tiền Giang, tỉ lệ này đạt 100%, trong khi ở Bạc
Liêu chỉ đạt khoảng 35%. Song, cũng cần cẩn trọng khi
sử dụng dữ liệu này bởi lẽ ở một số địa phương số
người trả lời câu hỏi này khá nhỏ.

Kết quả của nội dung thành phần này khá nhất quán
với phát hiện nghiên cứu PAPI 2011. Điểm trung bình
toàn quốc trong năm 2012 đạt 1,83 điểm, cao hơn
không đáng kể so với điểm số 1,75 của năm 2011.
Quảng Trị một lần nữa đạt điểm cao nhất ở nội dung
thành phần này với 2,3 điểm, thấp hơn một chút so với
điểm cao nhất (2,4 điểm) mà tỉnh đạt được năm 2011.
Trà Vinh chỉ đạt 1,3 điểm, thấp nhất toàn quốc.

Nhìn chung, những dữ liệu trên cho thấy mặc dù trong
suốt thập niên vừa qua, nhiều địa phương đã thành
lập Ban TTND và Ban GSĐTCĐ với vai trò đảm bảo trách
nhiệm giải trình của các cấp chính quyền với người
dân. Song, kết quả khảo sát PAPI cho thấy phạm vi và
hiệu quả hoạt động của những Ban này còn nhiều hạn
chế. Đây cũng là minh chứng cho những khó khăn
trong việc tăng cường hiệu quả của các thiết chế giám
sát này như báo chí đã nêu.36

58 PAPI
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36. Đánh giá về những bất cập trong giám sát đầu tư cộng đồng ở tỉnh
Nghệ An là một ví dụ về hiệu quả của Ban GSĐTCĐ nói chung trên
cả nước. Xem Báo Nghệ An Online (9/10/2012). Bất cập trong giám
sát đầu tư cộng đồng. Đăng tải tại
http://baonghean.vn/news_detail.asp?Catid=92&NewsId=92243.35. TheoĐiều 11, Luật Thanh tra số 2/2004/QH11 năm 2004.



PAPI 59

PAPI 2012

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

3.4. TRụC NộI DUNG 4:  KIểM SOÁT THAM NHũNG TRONG KHU VựC CÔNG

Bản đồ 3.4: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công ở cấp tỉnh phân theo 4
cấp độ hiệu quả



Ở trục nội dung này, PAPI tìm hiểu trải nghiệm và cảm
nhận của người dân về bốn nội dung thành phần
thuộc các loại hành vi tham nhũng nhỏ, bao gồm (i)
tham nhũng trong cán bộ chính quyền, (ii) tham nhũng
trong cung ứng dịch vụ công; (iii) tình trạng ‘vị thân’ (lợi
dụng quen thân) trong tuyển dụng nhân lực vào khu
vực nhà nước, và (iv) mức độ quyết tâm phòng chống
tham nhũng của chính quyền tỉnh/thành phố. Phần
này cũng trình bày một số đánh giá về xu thế biến đổi
vềmức độ hiệu quả trong kiểm soát tham nhũng của
các cấp chính quyền ở bốn nội dung thành phần trên
đây qua hai năm 2011 và 2012, qua đó tìm hiểu địa
phương nào có chuyển biến tích cực, địa phương nào
cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng, chống
tham nhũng.

Trước khi đi vào phân tích cụ thể, cần lưu ý có một số
thay đổi nhỏ trong cấu trúc của Trục nội dung 4: tất cả
các chỉ số, chỉ tiêu thành phần về mức độ và quy mô
hối lộ trong ba loại hình dịch vụ công (gồm cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp cận dịch vụ chăm
sóc sức khoẻ ở bệnh viện tuyến huyện/quận và dịch
vụ giáo dục tiểu học công lập) đã được tách ra và phân
tích ở Chương 2. Mặc dù có thay đổi nhưng kết quả
chung ở cấp trục nội dung cho thấy có sự ổn định và
nhất quán cao so với kết quả của năm 2011. 
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tỉnh/thành phố, sử dụng ước lượng điểm trung bình ở
các nội dung thành phần cấu thành Trục nội dung 4.

Biểu đồ 3.4a cho thấy một số phát hiện đáng lưu ý từ
kết quả khảo sát năm 2012. Kiểm soát tham nhũng là
trục nội dung có mức độ khác biệt giữa các tỉnh/thành
phố lớn nhất so với năm trục nội dung còn lại. Khi so
sánh ước lượng điểm trung bình của các tỉnh/thành
phố, điểm số cao nhất và điểm số thấp nhất cách
nhau tới 2,4 điểm. Tiền Giang là tỉnh đạt điểm cao
nhất, với số điểm 6,95; Điện Biên đạt điểm thấp nhất
với 4,25 điểm, và thay thế vị trí cuối bảng của Cao
Bằng trong năm 2011 (xem Bảng 3.4). Từ kết quả so
sánh ở Bảng 1.1 (Chương 1), có thể thấy rằng trên phạm
vi toàn quốc, các địa phương có dấu hiệu cải thiện ở
trục nội dung ‘kiểm soát tham nhũng’, với mức độ cải
thiện đạt giá trị +2,59% khi so sánh điểm trung bình
toàn quốc của năm 2012 với 2011.

Trong số những địa phương đạt điểm cao nhất Tiền
Giang là tỉnh đứng đầu, tiếp đến là Bình Định và Long

An. Những địa phương khác cùng đứng trong nhóm
dẫn đầu phần lớn là các tỉnh/thành phố thuộc khu vực
Trung bộ và Nam bộ (ví dụ: Đà Nẵng, Sóc Trăng,
Quảng Trị, Vĩnh Long, Quảng Nam và Bà Rịa-Vũng
Tàu). Đặc điểm vùng, miền này quan sát được từ kết
quả năm 2012 cũng tương tự với quan sát của năm
2010 và 2011. Khoảng 45 tỉnh/ thành phố có số điểm
rất gần nhau: khoảng cách giữa điểm 6,39 của Tp. Hồ
Chí Minh và 5,02 của Kiên Giang chỉ là 1.37 điểm (tính
theo giá trị trung bình ở cấp tỉnh). Trong số 10 địa
phương đứng cuối bảng, Hải Phòng và Ninh Thuận là
hai địa phương lặp lại vị trí cuối bảng đã quan sát được
trong PAPI 2011. Bản đồ 3.4 cho thấy phần nào tính
vùng, miền của điểm số cấp tỉnh ở Trục nội dung 4.

Kết quả so sánh điểm số giữa hai năm 2011 và 2012
cho thấy có những diễn biến đáng lưu tâm trong đánh
giá của người dân về nỗ lực phòng, chống tham
nhũng của các cấp chính quyền địa phương (xem Biểu
đồ 3.4b). Hiệu quả kiểm soát tham nhũng của tỉnh Bắc
Giang có sự chuyển biến tích cực, thể hiện qua mức
gia tăng về điểm qua hai năm đạt 25,69%. Cao Bằng
cũng có những chuyển biến tích cực ở nội dung này,
với điểm số của năm 2012 tăng khoảng 15,95% so với
năm 2011, mặc dù tỉnh vẫn nằm trong số năm địa
phương cuối bảng. Bình Định vẫn duy trì được mức
điểm cao của tỉnh như trong năm 2011. Lào Cai, Bến
Tre, Đắk Nông và Thái Nguyên hầu như không có
chuyển biến về điểm giữa hai năm. Ngược lại, Điện
Biên có mức sụt giảm về điểm lớn nhất (-16,8%) so với
kết quả của tỉnh trong năm 2011. Khánh Hòa và Bạc
Liêu cũng có sự sụt giảm về điểm khá lớn, với mức
giảm tương ứng là 13,8% và 13% so với năm 2011.37

60 PAPI

CHươNG   3 HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH NĂM 2012

37. Độc giả có thể quan tâm đến tính ổn định và khả năng so sánh
của Chỉ số PAPI qua các năm khi có những thay đổi về cấu trúc
bộ chỉ số. Nhóm nghiên cứu đã tính toán hồi quy để xem xét
mức độ tương quan giữa Chỉ số PAPI 2011 và Chỉ số PAPI 2012
sau khi điều chỉnh Trục nội dung 4 ở những chỉ tiêu thành phần
và rút ra kết luận: kết quả ở Trục nội dung 4 của hai năm có độ
tương quan lớn (r = 0,94), và có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05. Lý
do: ở Trục nội dung 4 vẫn có đủ các chỉ số thành phần mang ý
nghĩa thống kê cao và đảm bảo tính ổn định khi so sánh qua
các năm.



PAPI 61

PAPI 2012

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

Bảng 3.4 nêu cụ thể các chỉ số thành phần cấu thành
các nội dung thành phần trong Trục nội dung 4, đặc
biệt trong đó có phân tích so sánh điểm trung bình
toàn quốc của hai năm khảo sát 2011 và 2012 ở các
cấp độ: trục nội dung; nội dung thành phần; và chỉ số,
chỉ tiêu thành phần. Bảng 3.4 cũng biểu thị điểm cao
nhất, trung vị và thấp nhất của các tỉnh/thành phố có
mức điểm tương ứng.

Bảng 3.4 cho thấy có những chuyển biến tích cực ở
ba trong số bốn nội dung thành phần, gồm ‘kiểm
soát tham nhũng trong chính quyền địa phương’,
‘công  bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực
nhà nước’ và ‘quyết tâm chống tham nhũng’ so với
kết quả của PAPI 2011. Trong ba nội dung thành
phần này, điểm số ở nội dung thành phần ‘quyết tâm
chống tham nhũng’ tăng 5,72% so với năm trước
(xem Bảng 1.1, Chương 1). Sự gia tăng về điểm ở nội
dung thành phần này có thể được giải thích từ thực
tế là trong năm 2012, Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam đã ban hành và thực hiện Nghị quyết số
12-NQ/TW về một số vấn đề cấp bách về xây dựng
Đảng, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện
nghiêm “nguyên tắc tự phê bình và phê bình” nâng
cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.38

Bên cạnh đó,thông tin và trao đổi trên báo chí về sửa
đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng và
quyết định thành lập lại Ban Nội chính trung ương
với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng,
chống tham nhũng cũng có thể tác động đến đánh
giá của người dân.

Nhìn chung, kết quả của năm 2012 cho thấy đánh giá
của người dân về nỗ lực kiểm soát tham nhũng trong
chính quyền khá đồng nhất với phát hiện của năm
2011. Bảng 3.4 cho thấy trong năm 2012, có 52,7% số
người được hỏi cho biết họ không thấy có hiện tượng
cán bộ chính quyền địa phương sử dụng công quỹ vào
mục đích riêng, 51,27% cho rằng không cần phải ‘lót
tay’ mới được việc khi xin cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, và 54,1% cho rằng không cần đưa ‘lót tay’
mới nhận được giấy phép xây dựng.

Ở nội dung thành phần ‘kiểm soát tham nhũng trong
cung ứng dịch vụ công’, so với kết quả năm 2011 có sự
giảm nhẹ về niềm tin của người dân vào hiệu quả
giảm thiểu tham nhũng vặt của các cấp, các ngành
liên quan. Trên toàn quốc, chỉ có 45,64% người trả lời
cho rằng không phải chi thêm tiền để được quan tâm
hơn khi đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tuyến
huyện/quận; và 59% người trả lời cho rằng phụ huynh
học sinh trường tiểu học công lập không phải chi thêm
tiền để con em họ được quan tâm hơn.

Ngoài ra, gần như không có sự thay đổi nào về tỉ lệ
người trả lời nhận định nhiều người phải đưa tiền ‘lót
tay’ khi xin việc vào khu vực nhà nước. Có tới 39,07%
số người được hỏi cho biết có hiện tượng phải ‘lót tay’
mới có việc làm trong cơ quan nhà nước. Ngoài ra, mối
quan hệ cá nhân với người có chức, có quyền trong hệ
thống nhà nước được xem là yếu tố quyết định thành
bại trong khi xin việc vào một trong năm vị trí được
khảo sát gồm công chức địa chính, công chức tư pháp,
công an xã/phường, giáo viên tiểu học trường công
lập, và nhân viên văn phòng UBND xã/phường.

38. Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng
(khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Đăng tải trênBáo Điện Tử Chính phủ (17/01/2012)tại
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Nghi-quyet-Hoi-nghi-
Trung-uong-4-Mot-so-van-de-cap-bach-ve-xay-dung-Dang-
hien-nay/20121/125067.vgp.
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Biểu đồ 3.4b: Mức độ thay đổi qua hai năm 2011 và 2012 ở Trục nội dung 4 
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đích riêng (% đồng ý)
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Số vị trí mà trong đó mối quan
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Bảng 3.4: Danh mục chỉ số thành phần thuộc Trục nội dung 4 - Kiểm soát tham
nhũng trong khu vực công
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Trục nội
dung, nội
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Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền
địa phương

Ở nội dung thành phần này, người dân được hỏi về
quan sát trực quan của họ đối với một số nhận định
cho trước về một số tình huống có tham nhũng nhỏ xảy
ra liên quan đến cán bộ, công chức ở địa phương. Một
phần nội dung được trao đổi với người dân là về trải
nghiệm thực tế của cá nhân họ với các tình huống đó.
Với nhận thức rằng người trả lời có thể cảm thấy các
câu hỏi về tham nhũng là nhạy cảm, các câu hỏi được
diễn đạt theo hướng tìm hiểu quan điểm nhằm nắm
bắt được trải nghiệm thực tế của người dân về các vấn
đề được nêu ra trong Bộ phiếu hỏi.39

Theo kết quả phân tích năm 2012 (xem Bảng 3.4), điểm
trung bình toàn quốc ở nội dung thành phần này đạt
1,44 điểm và Cà Mau là tỉnh ở vị trí trung vị với điểm
tương ứng là 1,51. Tiền Giang đạt điểm cao nhất cả
nước ở mức1,94 điểm trên thang điểm từ 0,25-2,5.

Điện Biên đạt mức điểm thấp nhất ở mức 0,91. Điều
này có nghĩa là người dân Tiền Giang đánh giá nỗ lực
của chính quyền địa phương mình trong kiểm soát
tham nhũng trong bộ máy chính quyền cao hơn so với
người dân ở Điện Biên.

Biểu đồ 3.4c biểu thị tình trạng tham nhũng nhỏ (tham
nhũng vặt) trong khu vực công thông qua sáu tiêu chí
đo lường rút ra từ phản ánh của người dân. Độ dài các
cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao biểu thị tỉ lệ người dân
cho rằng sáu nhận định như được ghi trong chú giải
biểu đồ là đúng. Tương tự phát hiện nghiên cứu năm
2011, không có tỉnh/thành phố nào có hình sao biểu
thị gần với hình sao ‘hoàn hảo’ ở góc dưới của Biểu đồ
3.4c. Các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung và miền
Nam dường như có hiệu quả hơn trong kiểm soát
tham nhũng ở khu vực công (cụ thể là các tỉnhTiền
Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình
Định và Long An). Tương tự kết quả năm 2011, Tiền
Giang và Sóc Trăng là hai địa phương được người dân
đánh giá tương đối tốt ở các tiêu chí đo lường với hình
sao đại diện tiệm cận hình sao hoàn hảo.

Số liệu thống kê ở nội dung thành phần này cho thấy,
79,87% số người được hỏi ở Quảng Trị cho biết không
có hiện tượng cán bộ chính quyền sử dụng công quỹ
sai mục đích, trong khi tỉ lệ này ở Đồng Nai chỉ là
28,36%. Khi sử dụng dịch vụ hành chính về cấp giấy

4. Quyết tâm chống

tham nhũng của chính

quyền địa phương

4. Quyết tâm chống

tham nhũng của chính

quyền địa phương

4. Quyết tâm chống

tham nhũng của chính

quyền địa phương

4. Quyết tâm chống

tham nhũng của chính

quyền địa phương

Tỉ lệ người dân biết về Luật

Phòng chống tham nhũng (%)

Tỉ lệ người dân cho biết chính

quyền tỉnh/thành phố đã xử lý

nghiêm túc vụ việc tham

nhũng ở địa phương (%)

Mức tiền đòi hối lộ người dân

bắt đầu tố cáo (đơn vị 1000

VNĐ)

Người bị vòi vĩnh đã tố cáo

hành vi đòi hối lộ (%)
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0%

0%
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0%

42,45%

22,95%

5,523

9,15%

44,11%

24,47%

5,111

7,01%

41,21%

22,68%

4,692

1,10%

47,01%

26,26%

5,530
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Thấp nhất
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Cao nhất

Thấp nhất
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Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất
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10,04%

44,50%

77,41%

4,11%

23,62%

59,09%

2,038

4,880

10,400

0%

0%

96,30%

Lai Châu

Yên Bái

Thái Bình

Trà Vinh

Sơn La

Hà Nội

Thái Nguyên

Hà Nam

Bắc Ninh

Bến Tre

Hà Nam

Sóc Trăng

(*) Điểm số ở Trục nội dung 4 trong PAPI 2011 đã được điều chỉnh để so sánh; (**) Tối thiểu = Điểm số thấp nhất của mẫu; Tối đa = Điểm số
cao nhất của mẫu. 

39. Kinh nghiệm giám sát quá trình thu thập dữ liệu ở thực địa trong
các năm 2009, 2010 và 2011 cho thấy người dân ngại cung cấp
thông tin cá nhân mà không ngại nêu quan điểm của cá nhân
về các vấn đề khảo sát.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị 
và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 
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Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng
dịch vụ công

Nội dung thành phần này đo lường mức độ tham
nhũng theo trải nghiệm và cảm nhận của người dân
khi đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện/quận
và sử dụng dịch vụ giáo dục tiểu học công lập. Qua
các chỉ số thành phần cấu thành nên nội dung thành

phần này, có thể thấy được mức độ cố gắng trong
kiểm soát tham nhũng của các cấp chính quyền địa
phương nhằm giảm thiểu những hành vi nhũng nhiễu
trong cung ứng dịch vụ công.

Theo Bảng 3.4, điểm trung bình toàn quốc ở nội dung
thành phần này là 1,75 điểm trên thang điểm 0,25 -
2,5, tương đương với kết quả 1,76 điểm của năm 2011.

chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy CNQSD đất),
70,5% số người trả lời ở Long An cho biết không có hiện
tượng phải đưa ‘lót tay’ mới được việc, trong khi người
dân Điện Biên cho rằng hiện tượng ‘lót tay’ khá phổ
biến (vì chỉ có 19,7% số người trả lời không có hiện
tượng này). Hiện tượng phải ‘lót tay’ mới làm xong thủ
tục cấp phép xây dựng được phản ánh là khá phổ biến
ở Hải Phòng (chỉ 20,44% số người được hỏi cho rằng
không có hiện tượng này). Ngược lại, ở Bắc Kạn tỉ lệ
người dân cho rằng không có hiện tượng này là khá
cao (75.9%).

Trong số năm thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội
và Hải Phòng thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất ở các
chỉ tiêu thành phần này, và dường như không có
chuyển biến tích cực nào so với phát hiện nghiên cứu
của năm 2011. Riêng trường hợp của Hà Nội, chỉ có
45,9% số người được hỏi cho rằng không có hiện
tượng cán bộ chính quyền sử dụng công quỹ vào mục
đích riêng, và cũng chỉ có 38,2% cho rằng người dân
không phải đưa ‘lót tay mới xong thủ tục xin cấp giấy
CNQSD đất. Những tỉ lệ tương ứng ở Hải Phòng là
52,7% và 33,2%.
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Biểu đồ 3.4c: Tình trạng tham nhũng vặt trong khu vực công 
theo cảm nhận của người dân

(Độ dài của các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện % số người trả lời bảng hỏi cho biết 
họ KHÔNG gặp phải tình trạng được nêu)



PAPI 67

PAPI 2012

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

40. Những phát hiện nghiên cứu này khá tương đồng với phát hiện
của nghiên cứu đánh giá tình hình tham nhũng của Thanh tra
Chính phủ và Ngân hàng Thế giới năm 2012. Xem thêm phần
phân tích ở Báo cáo của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng
Thế giới (2012), trang 88.

41. Chương 2 đã giới thiệu những phát hiện nghiên cứu về phạm vi
và quy mô hối lộ khi người dân sử dụng dịch vụ khám, chữa
bệnh ở bệnh viện công lập tuyến huyện/quận và dịch vụ giáo
dục tiểu học công lập.

Kết quả này cho thấy hầu như không có bước cải thiện
trong hiệu quả ‘kiểm soát tham nhũng’ ở hai loại hình
dịch vụ công quan trọng là giáo dục và y tế.40 Tiền
Giang đạt cao nhất với 2,15 điểm trong khi Điện Biên
đạt thấp nhất với 1,26 điểm.

Trên phạm vi toàn quốc,có 46,52% số người trả lời cho
rằng không cần phải đưa hối lộ để được quan tâm
chăm sóc tốt hơn khi đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện
tuyến huyện/quận. Người dân Đà Nẵng hầu như ít thấy
hiện tượng đưa hối lộ ở bệnh viện tuyến huyện/quận
hơn so với người dân ở các tỉnh/thành phố khác. Để tiếp
cận với dịch vụ giáo dục tiểu học có chất lượng, 59% số
người được hỏi cho biết không có hiện tượng phải đưa
‘lót tay’, ‘bồi dưỡng’để con em nhận được sự quan tâm
hơn của thầy, cô giáo ở trường tiểu học công lập.41 

Phát hiện nghiên cứu qua các chỉ số thành phần cho
thấy không có địa phương nào đạt điểm cao nhất
(nghĩa là 100% số người được hỏi phản ánh không có
hiện tượng tiêu cực xảy ra ở bệnh viện công tuyến
huyện/quận và trường tiểu học công lập). Biểu đồ 3.4c
cho thấy, Đà Nẵng, Sóc Trăng và Tiền Giang có tỉ lệ cao
nhất số người trả lời cho biết người dân không phải
đưa hối lộ bệnh viện tuyến huyện/quận và trường tiểu
học. Ngược lại, Điện Biên, Khánh Hòa, Hải Phòng và
Hà Nội là những địa phương có số người phản ánh có
hiện tượng người dân phải đưa hối lộ nhiều nhất khi
sử dụng hai dịch vụ công này. Mặc dù Quảng Trị là địa
phương được đánh giá rất cao về hiệu quả kiểm soát
tham nhũng, song tỉnh cũng cần tập trung xử lý vấn
đề nhận hối lộ trong bệnh viện tuyến huyện/thành
phố. Đà Nẵng cũng là địa phương trong nhóm đứng
đầu, song cần xử lý triệt để hơn hành vi nhận hối lộ
của giáo viên tiểu học công lập.

Công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu
vực nhà nước

Nội dung thành phần này gồm hai chỉ số thành phần
đo lường cảm nhận của người dân về mức độ công
bằng trong tuyển dụng nhân lực vào cơ quan nhà
nước, đó là: (i) không phải đưa tiền ‘lót tay’ khi xin việc
làm trong cơ quan nhà nước, và (ii) không có hiện
tượng phải quen biết, có mối quan hệ cá nhân với
người có chức quyền (vị thân) mới được tuyển dụng
vào làm ở năm vị trí trong cơ quan nhà nước được
khảo sát.

So sánh kết quả ở nội dung thành phần này qua hai
năm cho thấy có sự dao động không đáng kể, từ 0,94
điểm của năm 2011 lên 0,96 điểm của năm 2012, trong
khi điểm tối đa cần đạt được là 2,5 điểm. Theo kết quả
ở Bảng 3.4, Tiền Giang có tỉ lệ cao nhất số người trả lời
cho rằng có sự công bằng nhất định trong tuyển dụng
nhân lực vào khu vực nhà nước so với các địa phương
khác, mặc dù điểm số của Tiền Giang cũng chỉ đạt
1,32. Điện Biên đạt số điểm thấp nhất toàn quốc là
0,48 điểm, sát với điểm tối thiểu ở nội dung thành
phần này. 

Biểu đồ 3.4c ở trên cho thấy hiện tượng phải đưa tiền
‘lót tay’ để xin việc làm trong cơ quan nhà nước dường
như phổ biến trên phạm vi toàn quốc, được biểu thị
qua độ dài các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao ngắn
hơn rất nhiều so với độ dài ở vị trí tương ứng trong hình
sao hoàn hảo. Trung bình trên cả nước chỉ có 39,07%
số người trả lời cho biết không có hiện tượng ‘lót tay
chạy việc’. Ở cấp tỉnh, Tiền Giang là địa phương có số
người cho biết không có hiện tượng trên nhiều nhất
(70,49%). Ở Điện Biên, tỉ lệ này là thấp nhất (7,79%). Tỉ
lệ này ở Tuyên Quang vẫn duy trì ở mức trung vị với
36,53% số người trả lời cho biết không có hiện tượng
phải ‘lót tay’ khi đi xin việc vào cơ quan nhà nước, tăng
nhẹ so với tỉ lệ 33,31% của tỉnh năm 2011. 

Mối quan hệ cá nhân với người có chức, có quyền
đóng vai trò quan trọng đối với những ai theo đuổi
nghiệp công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước,
đặc biệt là trong năm vị trí việc làm được khảo sát trong
nghiên cứu PAPI. Tính phổ biến và tính hệ thống của
tình trạng ‘vị thân’ trong khu vực nhà nước, thậm chí ở
cả vị trí thấp nhất trong hệ thống chính quyền đã được



khẳng định dựa trên kết quả khảo sát PAPI trong ba
năm qua. Biểu đồ 3.4d biểu thị kết quả khảo sát năm
2012 thông qua 63 hình sao có hình dạng và kích cỡ
khác nhau. Qua đó có thể thấy rằng có sự khác biệt
không đáng kể giữa các tỉnh/thành phố về tính phổ
biến của hiện trạng ‘vị thân’ trong tuyển dụng nhân lực
vào cơ quan nhà nước. Biểu đồ hình sao lớn nhất thuộc
về tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ nhỏ bằng 1/5 diện tích của
hình sao hoàn hảo (mang ý nghĩa tượng trưng cho tính
công bằng tuyệt đối trong tuyển dụng nhân lực vào
khu vực nhà nước).

Ngoài Vĩnh Phúc, các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An
và Bình Định cũng được người dân đánh giá tốt hơn so
với các địa phương khác. Trong tổng số 5 vị trí ‘xin vào
làm việc’ được đo lường, thì Vĩnh Phúc đạt 2,23 điểm
(trên 5 điểm), có nghĩa là theo đánh giá của người dân
Vĩnh Phúc, việc thân quen là không quan trọng ở
khoảng 2 trong số 5 vị trí, cao hơn so với điểm trung
bình toàn quốc là 1,2 (xem Bảng 3.4).42 Khánh Hòa chỉ
đạt 0,4 trên 5 điểm, có nghĩa là mối quan hệ cá nhân
với người có chức quyền khi xin việc vào làm ở khu vực
nhà nước ở tỉnh là quan trọng ở cả 5 vị trí.
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Zero

Tây Ninh

Trà Vinh

Ninh Bình

Hoà Bình

Long An

Biểu đồ 3.4d: Tầm quan trọng của việc quen thân theo loại vị trí xin vào làm việc
(Độ dài của các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện tỉ lệ % số người trả lời bảng hỏi cho rằng

quan hệ thân quen hoặc hối lộ để có việc làm trong cơ quan nhà nước là KHÔNG quan trọng)

42. Các tiêu chí trong câu hỏi d403 trong Bộ phiếu hỏi đã được điều
chỉnh thành các biến lưỡng phân: ‘1’ có nghĩa là ‘không quan
trọng’ và ‘0’ có nghĩa là ‘quan trọng’. Điểm 5 có nghĩa là quan
hệ cá nhân với người có chức có quyền là không quan trọng ở
cả 5 vị trí được khảo sát.
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Quyết tâm chống tham nhũng

Nội dung thành phần này đo lường quyết tâm phòng
chống tham nhũng của chính quyền địa phương và
hiệu quả của việc khuyến khích người dân tham gia
phòng, chống tham nhũng thông qua các chỉ số đo
lường nhận thức và trải nghiệm. Các chỉ số về nhận
thức bao gồm (i) tỉ lệ người dân biết đến Luật Phòng,
chống tham nhũng (Luật PCTN), (ii) tỉ lệ người dân cho
biết chính quyền tỉnh/thành phố nghiêm túc trong việc
xử lý các vụ việc tham nhũng ở địa phương, và (iii) mức
tiền đòi hối lộ khiến người dân tố cáo hành vi vòi vĩnh
của cán bộ chính quyền cấp xã/phường. Các chỉ số về
trải nghiệm bao gồm (i) tỉ lệ người dân cho biết không
bị cán bộ, chính quyền địa phương vòi vĩnh đòi hối lộ
trong 12 tháng vừa qua, và (ii) tỉ lệ người dân đã bị vòi
vĩnh song không tốt cáo hành vi đòi hối lộ đó.

Trên toàn quốc, tỉ lệ người trả lời phỏng vấn biết đến
Luật PCTN là 44,11%, tương đương với tỉ lệ 42,45% của
năm 2011. Tỉ lệ này cao hơn so với tỉ lệ người dân biết
đến Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
(30,35%). Thái Bình là địa phương có tỉ lệ người dân
biết đến Luật PCTN cao nhất (77,41%), trong khi tỉ lệ này
ở Lai Châu thấp nhất (10,04%).

Tuy nhiên, tỉ lệ người dân cho rằng chính quyền
tỉnh/thành phố nghiêm túc trong xử lý các vụ việc tham
nhũng thấp hơn nhiều. Trên toàn quốc, chỉ có 24,47%
số người được hỏi cho rằng chính quyền tỉnh/thành phố
của họ nghiêm túc trong xử lý các vụ việc tham nhũng
đã được phát hiện. Tỉ lệ này cao hơn một chút so với
năm 2011 (22,95%), song vẫn còn rất thấp. Người trả lời
ở Hà Nội một lần nữa đánh giá cao hơn mức độ nghiêm
túc của chính quyền địa phương, với tỉ lệ đánh giá tích
cực là 59,09%, trong khi tỉ lệ này ở Trà Vinh thấp nhất
(4,11%).

Về mức độ chịu đựng hành vi vòi vĩnh của cán bộ chính
quyền địa phương, giá trị trung vị toàn quốc của khoản

hối lộ khiến người dân phải tố cáo cho cả hai vị trí được
hỏi (gồm cán bộ UBND xã/phường và công an
xã/phường) là 5,11 triệu VNĐ, tương tự với giá trị tìm
được từ khảo sát PAPI 2011. Người dân Bắc Ninh dường
như có sức chịu đựng lớn hơn cả, bởi nhìn chung người
dân cho rằng họ sẽ không tố cáo nếu số tiền bị vòi vĩnh
chưa lên đến 10,4 triệu VNĐ (Bắc Ninh thay thế vị trí của
Thái Bình năm 2011 ở chỉ tiêu thành phần này). Ngược
lại, người dân Thái Nguyên nói chung cho rằng họ sẽ
tố cáo hành vi đòi hối lộ của cán bộ xã/phường nếu
số tiền đó là từ 2 triệu VNĐ trở lên.  

Về trải nghiệm thực tế, người trả lời phỏng vấn dường
như rụt rè hơn khi kể về sự việc bị vòi vĩnh mà cá nhân
hoặc hộ gia đình mình đã trải qua. Chính vì vậy những
chỉ số về nhận thức ở trên là quan trọng bởi qua đó có
thể diễn giải được cảm nhận của người dân đối với tình
hình tham nhũng. Khảo sát PAPI 2012 cho thấy, khi
được hỏi về việc trong thời gian 12 tháng vừa qua, cá
nhân hoặc người thân trong gia đình có bị vòi vĩnh phải
đưa hối lộ hay không, trên toàn quốc có tới 95,39% số
người trả lời cho biết họ chưa bao giờ bị vòi vĩnh (bằng
với tỉ lệ của năm 2011). Hầu hết số người được hỏi ở
Tiền Giang cho biết họ chưa bao giờ bị vòi vĩnh. Tỉ lệ
này ở Đồng Nai thấp nhất, ở mức 84,13%.

Trên phạm vi toàn quốc,trong số những người trả lời
cho biết cá nhân họ hoặc người thân trong gia đình
mình đã từng bị cán bộ xã/phường vòi vĩnh, chỉ có 7%
cho biết họ đã tố cáo hành vi đó. Phát hiện từ khảo sát
PAPI 2012 cũng cho thấy người dân ở hơn 30
tỉnh/thành phố e ngại không tố cáo hành vi vòi vĩnh
đòi hối lộ của cán bộ, công chức. Những lý do người
dân giải thích về việc tại sao là nạn nhân của tham
nhũng nhưng họ không tố cáo rất đa dạng: 72,88%
cho biết tố cáo không mang lại lợi ích gì; 7,8% sợ bị trù
úm, trả thù; 5,22% thấy rằng thủ tục tố cáo quá rườm
rà, 2,45% không biết tố cáo như thế nào, và số còn lại
đưa ra nhiều lý do khác nhau hoặc từ chối không trả
lời câu hỏi.
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3.5. TRụC NộI DUNG 5: THủ TụC HÀNH CHÍNH CÔNG

Bản đồ 3.5: Thủ tục hành chính công ở cấp tỉnh phân theo 4 cấp độ hiệu quả
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Trục nội dung 5 (Thủ tục hành chính công) đo lường
một số loại dịch vụ hành chính được xem là quan trọng
đối với người dân, qua đó tìm hiểu mức độ hiệu quả
cung ứng dịch vụ và chất lượng dịch vụ hành chính của
các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả (hay còn gọi là bộ phận
‘một cửa’). Mục đích của Trục nội dung 5 là tìm hiểu trải
nghiệm của người dân từ những tiếp xúc, giao dịch với
các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương khi đi
làm bốn loại thủ tục liên quan đến quyền lợi và nghĩa
vụ công dân, gồm: (i) chứng thực/xác nhận, (ii) cấp
phép xây dựng, (iii) giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, và (iv) một số thủ tục hành chính cá nhân thuộc
thẩm quyền cấp phát của cấp xã/phường/thị trấn (gọi
chung là ‘thủ tục hành chính cấp xã/phường’). Như đã
trình bày trong báo cáo PAPI 2010 và 2011,43 các chỉ số
thành phần cấu thành trục nội dung này chỉ báo mức
độ hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính
nhà nước ở địa phương liên quan đến sáu yếu tố tạo
nên một nền hành chính chuyên nghiệp và phục vụ,
đó là: sự tiện lợi, tính bảo đảm, độ tin cậy, quan tâm
đến người dân và chủ động tìm giải pháp giải quyết
vấn đề, tính công bằng và trách nhiệm giải trình.44 

Kết quả tổng hợp ở Trục nội dung 5 cho thấy, điểm tổng
hợp của toàn bộ 63 tỉnh/thành phố trong cung ứng
dịch vụ hành chính công tới người dân dường như
không thay đổi qua hai năm 2011 và 2012. Điểm trung
bình toàn quốc năm 2012 của trục nội dung này là 6,87
điểm (trong khoảng điểm từ 6,83 - 6.91 với khoảng tin
cậy 95%) giảm 0,17% điểm so với năm 2011. Đây là trục
nội dung có điểm trung bình toàn quốc cao thứ hai sau
Trục nội dung 6 ‘Cung ứng dịch vụ công’ trong năm
2012. Điều này có nghĩa là những nỗ lực cải cách thủ
tục hành chính và cải thiện chất lượng dịch vụ hành
chính đang có những tác động tích cực nhất định; song,
qua đánh giá của người dân, các cơ quan hành chính
nhà nước cũng còn nhiều việc phải làm để nâng cao
hơn nữa chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công.

Biểu đồ 3.5a cho thấy có sự  hội tụ về điểm của tất cả
các tỉnh/thành phố xung quanhđiểm trung bình toàn
quốc 6,87 điểm. Quan sát này tương tự với phát hiện
nghiên cứu năm 2011. Khoảng cách chênh lệch về

điểm giữa tỉnh đạt cao nhất (7,55 điểm của Yên Bái) và
thấp nhất (6,28 điểm của Quảng Ninh) có giá trị nhỏ
nhất so với năm trục nội dung còn lại. Điều này cho
thấy có sự đồng nhất về mức độ hiệu quả thực hiện cải
cách thủ tục hành chính trên toàn quốc, đặc biệt là
trong xử lý bốn loại dịch vụ và thủ tục hành chính được
đo lường, tương tự quan sát từ hai khảo sát PAPI 2010
và 2011. Khi đặt mối quan hệ so sánh trong khoảng tin
cậy 95%, địa phương đứng đầu bảng chưa hẳn đã khá
hơn nhiều so với địa phương đứng cuối bảng. Bản đồ
3.5 cho thấy kết quả phân tích dữ liệu năm 2012 về thủ
tục hành chính công giữa các địa phương không có
dấu hiệu hội tụ theo vùng, miền.

Kết quả phân tích năm 2012 cũng cho thấy dường như
không có sự thay đổi đáng kể về mặt thống kê ở điểm
số của bốn nội dung thành phần so với năm 2011. Ở
nội dung thành phần ‘thủ tục cấp phép xây dựng’, ước
lượng điểm từ phân tích số liệu của năm 2011 và 2012
gần như bằng nhau. Điểm số của ba nội dung thành
phần khác có thay đổi nhưng không đáng kể (xem
Bảng 1.1 ở Chương 1,và Bảng 3.5).

Mặc dù điểm số tổng hợp ở phạm vi toàn quốc khá ổn
định so với năm 2011, song ở cấp tỉnh đã có những
thay đổi đáng kể. Yên Bái, một tỉnh miền núi phía Bắc,
vượt lên dẫn đầu với 7,55 điểm trên thang điểm từ 1-
10, trong khi Quảng Ninh xếp cuối bảng với 6,28 điểm
(xem Bảng 3.5). Tiếp sau Yên Bái là Đà Nẵng, Lào Cai
và Quảng Bình. Như trên đã phân tích, khi xét đến
khoảng tin cậy 95%, sự khác biệt về điểm số giữa các
địa phương ở trục nội dung này là không đáng kể.
Khoảng hơn 30 tỉnh/thành phố đạt từ 7 điểm trở lên.
Đắk Nông đạt điểm cao nhất ở dịch vụ ‘chứng thực,
xác nhận’, Điện Biên ở thủ tục ‘cấp phép xây dựng’,
Vĩnh Long ở thủ tục cấp ‘giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất (giấy CNQSD đất)’, và Phú Thọ ở ‘thủ tục hành
chính cấp xã/phường’. Ngược lại, các tỉnh Phú Yên, Sóc
Trăng, Quảng Ninh vàTrà Vinh cần cải thiện nhiều ở
bốn loại hình dịch vụ hành chính này để bắt kịp các
địa phương khác. 

Biểu đồ 3.5b cho thấy mức độ thay đổi về điểm số qua
hai năm 2011 và 2012 của 63 tỉnh/thành phố. Nếu lấy
giá trị 5% để thể hiện mức độ thay đổi hoặc tích cực
hoặc tiêu cực mang ý nghĩa thống kê qua thời gian, thì
trong năm 2012, 10 địa phương đã có những dấu hiệu
cải thiện đáng kể, trong đó Lào Cai, Tiền Giang, Quảng
Nam, Cần Thơ và Hải Dương có mức cải thiện ấn tượng
nhất. Ngược lại, các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương
và Đồng Nai có mức sụt giảm về điểm số ở Trục nội
dung 5 lớn nhất. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh hầu như
không có thay đổi nào so với năm 2011.

43. XemMTTQ, CECODES & UNDP, 2011 (trang 54-56) và CECODES,
TCMT, BDN & UNDP, 2012 (trang 69-70)

44. Xem Acuña-Alfaro, Jairo & Do Thanh Huyen (2012) trong đó
phân tích sâu về tác dụng của dữ liệu PAPI đối với việc phân tích
hiệu quả cung ứng dịch vụ hành chính công.
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Trục nội dung 5

Nội dung thành

phần 1

Nội dung thành

phần 2

Nội dung thành

phần 3

Nội dung thành

phần 4

1. Dịch vụ chứng

thực, xác nhận của

chính quyền địa

phương

1. Dịch vụ chứng

thực, xác nhận của

chính quyền địa

phương

2. Thủ tục xin cấp

phép xây dựng

2. Thủ tục xin cấp

phép xây dựng

2. Thủ tục xin cấp

phép xây dựng

2. Thủ tục xin cấp

phép xây dựng

3. Thủ tục liên

quan đến giấy

CNQSD đất

3., Thủ tục liên

quan đến giấy

CNQSD đất

Thủ tục hành chính công

Dịch vụ chứng thực, xác nhận

của chính quyền

Thủ tục xin cấp phép xây

dựng

Thủ tục liên quan đến giấy

CNQSD đất

Thủ tục hành chính ở cấp

xã/phường 

Tỉ lệ người dân đã đi làm

chứng thực, xác nhận của

chính quyền địa phương trong

12 tháng qua (%)

Tổng chất lượng dịch vụ

chứng thực, xác nhận của

chính quyền (8 tiêu chí)

Tỉ lệ hộ gia đình đã làm thủ

tục xin cấp phép xây dựng (%)

Không phải đi qua nhiều ‘cửa’

để làm thủ tục xin cấp phép

xây dựng (%)

Đã nhận được giấy phép xây

dựng (%)

Tổng chất lượng dịch vụ hành

chính về giấy phép xây dựng

(8 tiêu chí)

Tỉ lệ hộ gia đình đã làm thủ

tục liên quan đến giấy CNQSD

đất (%)

Không phải đi qua nhiều ‘cửa’

để làm xong thủ tục liên quan

đến đến giấy CNQSD đất (%)

d501

d503a-e,

d503g-i

d505

d505d

d505e

d505fa-fe,

d505fg-fi

d507

d507e

1

0,25

0,25

0,25

0,25

Tối

thiểu 

0

Tối

thiểu

0%

0%

0

0%

0%

10

2,5

2,5

2,5

2,5

Tối

đa

8

Tối

đa

100%

100%

8

100%

100%

6,88

1,68

1,77

1,58

1,84

38,82%

7,10

4,89%

92,86%

91,96%

6,82

10,64%

84,68%

6,87

1,67

1,77

1,57

1,86

37,52%

7,14

4,38%

87,58%

92,70%

6,55

8,38%

78,03%

6,83

1,65

1,76

1,55

1,84

35,36%

7,00

3,43%

80,47%

86,76%

6,14

7,08%

70,42%

6,91

1,70

1,78

1,58

1,88

39,68%

7,27

5,32%

94,68%

98,65%

6,96

9,68%

85,63%

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

6,28

7,01

7,55

1,50

1,68

2,07

1,53

1,80

1,96

1,18

1,58

1,82

1,66

1,90

2,06

18,07%

36,82%

70,18%

5,38

7,38

7,85

0,10%

2,89%

29,78%

22,50%

96,62%

100%

43,76%

99,85%

100%

2,10

7,07

8,00

0,23%

8,73%

18,80%

9,56%

89,63%

100%

Quảng Ninh

Quảng Nam

Yên Bái

Phú Yên

Thái Nguyên

Đắk Nông

Sóc Trăng

Bình Phước

Điện Biên

Quảng Ninh

Quảng Bình

Vĩnh Long

Trà Vinh

Nam Định

Phú Thọ

Hà Giang

Hà Nội

Đắk Nông

Kiên Giang

Đồng Nai

Vĩnh Phúc

Hưng Yên

Bắc Ninh

Điện Biên

Bình Dương

Hậu Giang

Bắc Giang

Đắk Nông

Sơn La

Long An

Phú Thọ

Điện Biên

Yên Bái

Bắc Giang

Sóc Trăng

Gia Lai

Quảng Ninh

Nghệ An

Tuyên Quang

Bảng 3.5: Danh mục chỉ số thành phần thuộc Trục nội dung 5 -
Thủ tục hành chính công

Trục nội
dung, nội

dung thành
phần 

Mô tả Trục nội dung,
nội dung thành

phần và các chỉ số
thành phần

Câu hỏi
khảo

sát PAPI
2012

Thang điểm

Tối
thiểu

Tối
đa

PAPI
2011

PAPI
2012

Khoảng 
tin cậy 95% 

Thấp Cao

Điểm số cấp tỉnh

Thước đo Điểm
số

Điểm trung bình
toàn quốc

Tỉnh/
Thành phố



PAPI 75

PAPI 2012

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

3. Thủ tục liên

quan đến giấy

CNQSD đất

3. Thủ tục liên

quan đến giấy

CNQSD đất

4. Thủ tục hành

chính ở cấp

xã/phường

4. Thủ tục hành

chính ở cấp

xã/phường

4. Thủ tục hành

chính ở cấp

xã/phường

Đã nhận được kết quả liên

quan đến giấy CNQSD đất (%)

Tổng chất lượng dịch vụ hành

chính về thủ tục liên quan đến

giấy CNQSD đất (8 tiêu chí)

Tỉ lệ người dân đã đi làm ≥ 1

loại thủ tục được hỏi ở UBND

xã/phường

Tổng chất lượng dịch vụ hành

chính của UBND xã/phường

(8 tiêu chí)

Không phải đi qua nhiều ‘cửa’

để làm xong thủ tục (%)

d507g

d507ha-hh

d508a-d508k

d508d1a-d1e,

d508d1g-d1i

d508c1

0%

0

Tối

thiểu 

0

0%

100%

8

Tối

đa

8

100%

82,48%

5,05

33,04%

6,79

93,14%

80,74%

4,87

33,15%

6,91

94,57%

74,78%

4,47

30,94%

6,74

92,83%

86,70%

5,27

35,37%

7,08

96,32%

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

Thấp nhất

Trung vị

Cao nhất

18,31%

83,96%

100%

0,32

5,03

7,79

15,32%

35,33%

52,14%

4,62

7,13

7,93

77,05%

97,87%

100%

Hà Giang

Kiên Giang

Trà Vinh

Quảng Ninh

Lạng Sơn

Quảng Ngãi

Trà Vinh

Điện Biên

Kon Tum

Lai Châu

Lạng Sơn

Bến Tre

Cà Mau

Quảng Ngãi

Bắc Giang

Trục nội
dung, nội

dung thành
phần 

Mô tả Trục nội dung,
nội dung thành

phần và các chỉ số
thành phần

Câu hỏi
khảo

sát PAPI
2012

Thang điểm

Tối
thiểu

Tối
đa

PAPI
2011

PAPI
2012

Khoảng 
tin cậy 95% 

Thấp Cao

Điểm số cấp tỉnh

Thước đo Điểm
số

Điểm trung bình
toàn quốc

Tỉnh/
Thành phố

Dịch vụ chứng thực, xác nhận

Tương tự PAPI 2011, PAPI 2012 cũng tìm hiểu trải nghiệm
của người dân khi sử dụng dịch vụ chứng thực/xác nhận
ở cấp huyện/quận và xã/phường. Qua đó, người dân
có cơ hội được phản ánh về chất lượng cung ứng dịch
vụ của UBND xã/phường, phòng tư pháp quận/huyện
hoặc ở các cơ quan hành chính địa phương. Các câu hỏi
cụ thể được nêu để tìm hiểu về mức độ rõ ràng của thủ
tục cần làm, mức phí có được công khai hay không, thái
độ của công chức tiếp dân, mức độ thạo việc của công
chức, mức độ đơn giản về thủ tục, hẹn lịch nhận kết quả
và nhận được kết quả như lịch hẹn và mức độ hài lòng
chung sau khi sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ chứng thực, xác nhận được sử dụng nhiều nhất
trong bốn loại dịch vụ và thủ tục hành chính (bốn nội
dung thành phần) được nghiên cứu. Trong tổng số
13.747 người trả lời trong năm 2012, có khoảng 37,52%
đã đi lấy chứng thực, xác nhận của chính quyền cấp
huyện/quận hoặc xã/phường. Trong số đó, có tới 92%
đi làm ở UBND xã/phường và chỉ có 4,4% làm ở phòng
tư pháp huyện/quận. Điểm trung bình toàn quốc của
nội dung thành phần này đạt 1,67 điểm (trong khoảng
điểm từ 1,65 đến 1,7 với khoảng tin cậy 95%) (xem Bảng
3.5). Đắk Nông đạt điểm cao nhất ở nội dung thành
phần này với 2,07 điểm; Phú Yên đạt điểm thấp nhất với
1,5 điểm.

Biểu đồ 3.5c mô tả chi tiết kết quả tổng hợp về 8 tiêu
chí đánh giá chất lượng dịch vụ chứng thực, xác nhận

của chính quyền, thể hiện qua mức độ đồng ý của
người trả lời với những nhận định cho trước về chất
lượng dịch vụ chứng thực, xác nhận. Chỉ số này được
cân chỉnh theo khoảng điểm từ 0-8, trong đó 8 là tổng
điểm cao nhất có thể được tổng hợp từ 8 tiêu chí đo
lường. Kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy những
người đã sử dụng dịch vụ hài lòng với chất lượng cung
ứng dịch vụ. Điểm trung bình toàn quốc của chỉ số này
đạt 7,14 điểm, rất gần với điểm tối đa (8 điểm). Khoảng
một nửa số tỉnh/thành phố ghi điểm từ 5,38 (điểm của
Kiên Giang) đến 7,38 (điểm của Đồng Nai). Vĩnh Phúc
(đạt 7,85 điểm) vượt trội hơn so với các tỉnh/thành phố
ở chỉ số thành phần này.

Ở cấp tỉnh, số địa phương có chuyển biến tích cực ở cả
tám tiêu chí tăng lên đến 20 tỉnh/thành phố so với năm
2011, biểu thị qua các biểu đồ hình sao với kích cỡ gần
bằng hình sao hoàn hảo (xem Biểu đồ 3.5c). Thách
thức đặt ra với các địa phương đứng cuối bảng là cải
thiện ở mức nào để có thể bắt kịp với các địa phương
đầu bảng. Trong số những địa phương cuối bảng,
Kiên Giang được người dân đánh giá là còn yếu trong
cả 8 tiêu chí. Người dân các tỉnh Lai Châu, Khánh Hòa
và Thừa Thiên-Huế tiếp tục mong muốn chính quyền
địa phương công khai mức phí phải nộp, bởi đây là
điểm yếu tồn tại từ năm 2011. Người dân tỉnh Cao Bằng
còn phàn nàn về trình độ nghiệp vụ và thái độ của
công chức khi thực hiện nhiệm vụ chứng thực, xác
nhận. Người dân các tỉnh Bình Dương, Cao Bằng, Đắk
Lắk và   Điện Biên cho rằng thủ tục còn rườm rà.

(*) Tối thiểu = Điểm số thấp nhất của mẫu; Tối đa = Điểm số cao nhất của mẫu 



76 PAPI

Dịch vụ và thủ tục cấp phép xây dựng

Cũng như hai lần khảo sát trước, PAPI 2012 đo lường
chất lượng dịch vụ cấp phép xây dựng cho cá nhân
hoặc hộ gia đình muốn xây nhà, mở rộng hoặc cải tạo
nhà đang ở trên mức cơ bản (với một số ngoại lệ dành
cho người dân ở vùng xa, vùng núi).

Cũng như phát hiện ở các vòng khảo sát 2010 và 2011,
số người trả lời cho biết đã đi làm thủ tục xin cấp phép
xây dựng trong năm 2012 chỉ chiếm 4,42% trong toàn
mẫu khảo sát. Điểm trung bình toàn quốc ở nội dung
thành phần này cũng tương đương với điểm số của
năm 2011, đạt 1,77 điểm trên thang điểm từ 0,25 — 2,5.
Điểm số này cũng cao hơn chút ít so với điểm số ở hai
nội dung thành phần về thủ tục cấp giấy CNQSD đất và
thủ tục chứng thực/xác nhận (xem Bảng 3.5). Mức độ
chênh lệch điểm của63 tỉnh/thành phố trong nội dung
thành phần này là rất nhỏ, thể hiện qua khoảng cách
chênh lệch giữa điểm cao nhất (1,96 của Điện Biên) và
điểm thấp nhất (1,53 của Sóc Trăng) chỉ là 0,43 điểm.

Điện Biên vẫn là địa phương có tỉ lệ người được hỏi cho
biết hộ gia đình của họ đã xin cấp phép xây dựng
trong ba năm qua cao nhất với 29,78%, một tỉ lệ cao
đáng ngạc nhiên khi so với các tỉnh/thành phố khác
và cao hơn 3% so với kết quả khảo sát năm 2011. Hưng
Yên có số người xin cấp phép xây dựng thấp nhất với
chỉ 0,10%, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ trung bình toàn
quốc là 4,42%.

Trong số những người cho biết cá nhân hoặc thành
viên trong hộ gia đình đã được cấp phép xây dựng, có
tới 87,58% trong số họ không phải đi qua nhiều ‘cửa’
hay gặp nhiều người mới làm xong thủ tục. Bắc Giang
dường như làm tốt trong xử lý thủ tục cấp giấy phép
xây dựng cho người dân ở các bộ phận ‘một cửa’ bởi
hầu như không có người nào đã được cấp phép xây
dựng  phản ảnh phải đi qua nhiều ‘cửa’. Ngược lại ở
Bình Dương chỉ có 22,5% số người đã xin cấp phép xây
dựng cho biết họ không phải đi qua nhiều nơi, gặp
nhiều người mới nhận được giấy phép. Ở Long An, hầu
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Biểu đồ 3.5c: Đánh giá về thủ tục và chất lượng dịch vụ chứng thực, xác nhận
(Các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện mức độ đồng ý với những nhận định được nêu 

trong chú giải biểu đồ)
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Biểu đồ 3.5d: Đánh giá về thủ tục và chất lượng dịch vụ hành chính cấp phép
xây dựng

(Các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện mức độ đồng ý với những nhận định 
được nêu trong chú giải biểu đồ)

Phú Yên có số điểm chung cho 8 tiêu chí gần đạt đến
số điểm tối đa. Ngược lại, tỉnh Tuyên Quang và Tp.
Hồ Chí Minh đạt điểm rất thấp. Tiền Giang đã được
đánh giá rất cao về cả 8 tiêu chí trong năm 2011, song
người dân Tiền Giang vẫn còn phàn nàn về việc chính
quyền địa phương chưa công khai đầy đủ mức phí và
lệ phí cấp phép (xem cạnh chỉ lúc 2 giờ trên biểu đồ
hình sao của Tiền Giang). Người dân Đồng Nai phàn
nàn về việc thiếu công khai phí và lệ phí cũng như sai
lịch hẹn trả kết quả. Cơ quan cấp phép xây dựng ở
Lai Châu còn bị phàn nàn về việc thiếu công khai các
thủ tục cần làm khi xin cấp phép xây dựng cũng như
phí và lệ phí.Người xin cấp phép xây dựng ở Đắk
Nông còn phàn nàn về thiếu minh bạch trong phí và
lệ phí. Người dân Quảng Nam còn phàn nàn về thủ
tục rườm rà và thái độ cũng như năng lực của công
chức thừa hành.

hết số người được hỏi đã trực tiếp hoặc có người thân
đã làm thủ tục xin cấp phép xây dựng cho biết họ đã
được cấp phép. Ở Sơn La, địa phương với tỉ lệ trung vị
ở chỉ tiêu này, cũng có tới 99,8% đã xin cấp phép xây
dựng cho biết đã nhận được giấy phép. Tuy nhiên, cần
thận trọng khi sử dụng những dữ liệu này ở cấp tỉnh
bởi số người đã xin cấp phép xây dựng ở mỗi địa
phương có thể rất nhỏ.

Các đồ thị hình sao trong Biểu đồ 3.5d cho biết mức
độ hài lòng của người dân với các tiêu chí được nêu
về chất lượng cung ứng dịch vụ cấp phép xây dựng
của chính quyền địa phương.Điểm cần chú ý là Biểu
đồ 3.5d chỉ biểu thị đánh giá đối với những tỉnh/thành
phố có từ 15 người dân trở lên cho biết đã đi xin cấp
phép xây dựng. Các đồ thị hình sao trên Biểu đồ 3.5d
cho biết có sự khác biệt đáng chú ý giữa các
tỉnh/thành phố. Các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Bình và
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45. Theo thông tin của Chính phủ, Vĩnh Long là một trong số những
địa phương ở khu vực phía Namđã hoàn tất việc cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất với các loại đất chính trong năm 2012.
Xem Báo điện tử của Chính phủ (03/03/2013). Để cấp thêm 6
triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trích đăng từ cuộc
phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trên
Truyền hình Việt Nam.Đăng tải
tạihttp://baodientu.chinhphu.vn/Home/De-cap-them-6-trieu-
giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat/20133/163011.vgp (Truy
cập ngày 11/03/2013).

Bảng 3.5 cũng cho thấy phần lớn người đi làm thủ tục
liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
không phải tới nhiều cơ quan, gặp nhiều người mới
được việc. Mặc dù vậy, so với kết quả của năm 2011,
chỉ số này có phần sụt giảm về giá trị. Trung bình cả
nước có 78,03% số người đã làm thủ tục liên quan đến
giấy CNQSD đất cho biết họ không phải qua nhiều
‘cửa’, giảm 6% so với năm 2011. Tuyên Quang là địa
phương có 100% số người đã xin cấp mới, cấp đổi và
chuyển nhượng giấy CNQSD đất cho biết họ không
phải đi qua nhiều ‘cửa’. Tỉ lệ này thấp nhất ở Quảng
Ninh với 9,56%. Song, điều đáng khích lệ là trên một
nửa số tỉnh/thành phố có tỉ lệ dao động từ 89,63% (của
Nghệ An) tới 100% (của Tuyên Quang).

Chỉ số thành phần này còn cho biết tỉ lệ người dân đã
làm thủ tục xong và đã nhận được kết quả tính đến
thời điểm khảo sát. Trên toàn quốc, khoảng 80,74%
cho biết họ đã nhận được kết quả, giảm 2% so với
năm 2011. Ở Trà Vinh, 100% số người đã làm thủ tục
cho biết đã nhận kết quả, trong khi tỉ lệ này ở Hà Giang
chỉ là18,3%. Thời gian xử lý thủ tục trung bình trên
phạm vi toàn quốc là 30 ngày, song có mức chênh
lệch lớn ở cấp độ mẫu cá nhân với khoảng thời gian
rất rộng từ 1 ngày đến 720 ngày, tương tự với phát hiện
của PAPI 2011.

Chỉ số về tổng chất lượng cung ứng dịch vụ cấp
GCNQSD đất (xem chú giải ở Biểu đồ 3.5e) cho thấy
có sự khác biệt tương đối lớn giữa các tỉnh/thành phố.
Điểm trung bình toàn quốc là 4,87 trên thang điểm từ
0-8 điểm. Các đồ thị hình sao trong Biểu đồ 3.5e biểu
thị cho 43 tỉnh/thành phố có từ 15 người trở lên đã trực
tiếp làm một trong ba loại thủ tục liên quan đến giấy
CNQSD đất. Qua Biểu đồ 3.5e có thể thấy phần lớn
các địa phương còn yếu kém ở cả 8 tiêu chí là các
tỉnh/thành phố thuộc khu vực phía Bắc, trừ Tp. Hồ Chí
Minh, An Giang và Kiên Giang. Ở một số địa phương
có kết quả khá, song chất lượng dịch vụ là không
đồng đều qua 8 tiêu chí. Người dân Hậu Giang hầu
như không hài lòng với việc thiếu công khai về các
khoản phí, lệ phí và chậm trễ trong trao trả kết quả.
Người dân Bắc Giang dường như hài lòng hơn với
mức độ thạo việc của công chức thừa hành công việc
so với phản ánh năm 2011, song vẫn chưa hài lòng
với việc thiếu công khai về các khoản phí và lệ phí.
Riêng ở Phú Thọ, người dân còn phàn nàn nhiều về
sự chậm trễ của cơ quan hành chính trong việc trả kết
quả.

Dịch vụ và thủ tục cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất

Ở nội dung thành phần này, PAPI đo lường mức độ
hiệu quả và chất lượng của dịch vụ và thủ tục hành
chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất (giấy CNQSD đất) cho cá nhân và hộ gia
đình, bao gồm cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, và chuyển nhượng quyền sử
dụng đất ở ba cấp tỉnh, huyện và xã. Cũng như với
các nội dung thành phần khác, các chỉ số thành phần
ở nội dung này cho biết số người đã đi làm thủ tục
liên quan đến CNQSD đất, chất lượng dịch vụ của bộ
phận ‘một cửa’, mức độ rõ ràng của thủ tục cần làm,
mức phí có được công khai hay không, thái độ của
công chức tiếp dân, mức độ thạo việc của công chức,
mức độ đơn giản về thủ tục, hẹn lịch nhận kết quả và
nhận được kết quả như lịch hẹn và mức độ hài lòng
của người đã sử dụng dịch vụ.

Trong số 1.576 người trả lời (chiếm 8,38% tổng mẫu
khảo sát) trên toàn quốc cho biết cá nhân họ hoặc
người thân trong gia đình đã từng làm thủ tục liên
quan đến chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng
ba năm qua, có khoảng 25,6% thực hiện xin cấp mới,
12,58% xin cấp đổi, và 61,77% xin chuyển nhượng
quyền sử dụng đất. Khoảng 72% đi làm thủ tục ở
UBND xã/phường và 13,72% ở UBDN huyện/quận.

Bảng 3.5 cho thấy điểm số tổng hợp của nội dung
thành phần này là thấp nhất trong 4 nội dung thành
phần của Trục nội dung 5, với điểm số 1,57 trên thang
điểm từ 0,25-2,5 điểm, tương tự kết quả khảo sát năm
2011. Vĩnh Long đạt điểm số cao nhất với 1,82 điểm;45

và Quảng Ninh đạt  thấp nhất với 1,18 điểm. Điểm số
của những địa phương còn lại có xu hướng hội tụ ở
khoảng giữa của hai giá trị thấp nhất và cao nhất. Điều
này cho thấy, tất cả các tỉnh/thành phố cần cải thiện
hơn nữa chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính trong
cấp giấy CNQSD đất cho người dân.
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Dịch vụ và thủ tục hành chính ở cấp
xã/phường

Nội dung thành phần này tập trung vào mức độ hiệu
quả trong cung ứng dịch vụ hành chính cho người dân
của UBND xã/phường thông qua 8 thủ tục liên quan đến
cá nhân hoặc hộ gia đình mà người dân có nhu cầu vào
thời điểm nào đó trong năm. Các thủ tục được khảo sát
bao gồm đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết
hôn, thay đổi hay cải chính và xác định lại dân tộc, đăng
ký hộ khẩu thường trú, xin cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà
ở, trợ cấp khó khăn cho các đối tượng bảo trợ xã hội
hoặc xin vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm.46

Kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy, điểm trung bình
toàn quốc ở nội dung thành phần này đạt 1,86 điểm,
mức điểm cao nhất trong bốn nội dung thành phần
cấu thành Trục nội dung 5, và cao hơn 1% so với điểm
trung bình toàn quốc năm 2011. Mức độ chênh lệch
giữa điểm cao nhất và thấp nhất ở nội dung này (2,06
điểm của Phú Thọ so với 1,66 của tỉnh Trà Vinh) cũng
nhỏ nhất. Điều này cho thấy người dân nhìn chung hài
lòng với chất lượng dịch vụ thủ tục hành chính được
thực hiện ở cấp xã/phường/thị trấn. 

Hà Gi ng L i Châu TP.HCM Tu n Qu ng Y n B B  Ninh

An Gi ng B  K Hà N Ki n Gi ng H i D ng H  Bình Qu ng Tr

N  nh Tâ  Ninh ng N i Bình Thu C  B ng Hà T nh Th i Ngu

K n Tu L ng S Gi  L i Th nh H Ninh Bình V nh Ph S  Tr ng

Ngh  An  Nông Cà M u BRVT Lâ  ng ng Th Bình Ph

L ng An Ti n Gi ng n Bi B n Tre Qu ng Bình  L Ph  Th

B  Gi ng V nh L ng H u Gi ng

Biểu đồ 3.5e: Đánh giá về thủ tục và chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính 
liên quan đến cấp giấy CNQSDĐ

(Các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện mức độ đồng ý với những nhận định 
được nêu trong chú giải biểu đồ)

46. Đây là 8 loại thủ tục đã được lựa chọn từ danh mục các thủ tục
hành chính được giao cho UBND cấp xã/phường thực hiện.
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Ninh Bình

BRVT TP.HCM

Trà Vinh

Biểu đồ 3.5g: Đánh giá dịch vụ thủ tục hành chính ở cấp xã/phường
(Các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện mức độ đồng ý với những nhận định 

được nêu trong chú giải biểu đồ)

Mức độ phổ biến của việc đi làm thủ tục hành chính ở
cấp xã/phường cũng không cao. Trên toàn quốc có
khoảng 33,2% số người được hỏi cho biết đã đi làm
một trong tám loại thủ tục hành chính cấp xã/phường
trong vòng 12 tháng trước thời điểm khảo sát. Ở Kon
Tum tỉ lệ này là 52,14% (cao nhất toàn quốc) và ở Trà
Vinh là 15,32% (thấp nhất).

Dường như có sự đồng đều giữa các tỉnh/thành phố
về chất lượng dịch vụ trong việc xử lý các thủ tục hành
chính của chính quyền cấp xã/phường (xem Biểu đồ
3.5g). Điểm trung bình toàn quốc ở chỉ số tổng quát về
chất lượng là 6,91 trên thang điểm từ 0-8 điểm, cao
hơn không đáng kể so với 6,79 điểm của năm 2011.
Trên 30 tỉnh/thành phố đạt từ 7,13 - 7,93 điểm.  Mức

độ chênh lệch giữa điểm cao nhất là 7,93 của Bến Tre
và điểm thấp nhất là 4,62 của Lai Châu cũng nhỏ hơn
so với mức chênh lệch quan sát được ở hai nội dung
thành phần ‘thủ tục cấp phép xây dựng’ và ‘thủ tục cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất’.

Tương tự phát hiện nghiên cứu trong PAPI 2011, mặc dù
mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ này trên toàn
quốc nhìn chung là cao, song giữa các tỉnh/thành phố
vẫn có một số khác biệt, đặc biệt là khoảng cách giữa
địa phương đạt điểm cao nhất và địa phương đạt điểm
thấp nhất ở chỉ số tổng quát về chất lượng. Biểu đồ 3.5g
cho thấy người dân ở tỉnh Lai Châu vẫn chưa hài lòng với
dịch vụ hành chính do chính quyền cấp xã/phường cung
ứng. Năm 2012 Bến Tre vượt qua vị trí đứng đầu của Bà
Rịa-Vũng Tàu trong năm 2011 ở chỉ số này.
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3.6. TRụC NộI DUNG 6: CUNG ứNG DỊCH Vụ CÔNG

Bản đồ 3.6: Cung ứng dịch vụ công ở cấp tỉnh phân theo 4 cấp độ hiệu quả
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Trục nội dung 6 của PAPI đánh giá hiệu quả trong
cung ứng dịch vụ công thông qua bốn loại hình dịch
vụ công, bao gồm: (i) y tế công lập, (ii) giáo dục tiểu học
công lập, (iii) cơ sở hạ tầng căn bản, và (iv) an ninh, trật
tự ở khu dân cư. Tương tự những khảo sát PAPI trước,
qua Bộ phiếu hỏi, người trả lời có cơ hội chia sẻ kinh
nghiệm thực tế về mức độ tiện íchkhi sử dụng các dịch
vụ cơ bản do chính quyền cơ sở ở địa bàn xã/phường,
quận/huyện, tỉnh/thành phố nơi họ đang sinh sống.
Qua đó, PAPI đo lường mức độ đáp ứng nhu cầu căn
bản và những đòi hòi chính đáng của người dân về
dịch vụ công, đồng thời cho thấy hiệu suất và hiệu quả
trong đầu tư công vào bốn lĩnh vực nêu trên ở cấp tỉnh.

Kết quả chung của toàn quốc cho thấy có sự cải thiện
đáng kể ở hiệu quả cung ứng dịch vụ công trong năm
2012 so với năm 2011 (xem Bảng 3.6). Điểm trung bình
toàn quốc năm 2012 ở Trục nội dung 6 đạt 6,9 điểm
(trong khoảng điểm từ 6,84 đến 6,95 với khoảng tin cậy
95%)-2,29% cao hơn so với kết quả năm 2011. Đây là
trục nội dung có mức điểm trung bình toàn quốc cao
nhất trong sáu trục nội dung của PAPI, và là điểm số
khá cao trên thang điểm từ 1 - 10 điểm. Những cải thiện
ghi nhận được từ nội dung thành phần ‘cơ sở hạ tầng
căn bản’ đóng góp nhiều nhất cho Trục nội dung 6.
Điểm số ở nội dung thành phần này tăng 5,83% so với
kết quả 2011. Điểm số ở nội dung thành phần ‘dịch vụ y
tế tuyến huyện/quận’ tăng ở mức độ khiêm tốn hơn,
1,66% so với năm 2011. Điểm số của hai nội dung thành
phần còn lại gồm ‘giáo dục tiểu học công lập’ và ‘an
ninh, trật tự ’ tăng không đáng kể trong hai năm qua.

Khi phân nhóm các tỉnh/thành phố theo bốn cấp độ hiệu
quả, có thể thấy sự phân bố vùng, miền không còn rõ
như năm 2011 (xem Bản đồ 3.6). Các tỉnh/thành phố
trong nhóm tỉnh đạt điểm cao nhất từ 7,02 đến 7,65 nằm
rải rác ở tất cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Các thành
phố trực thuộc trung ương vẫn duy trì được thứ hạng cao
ở trục nội dung này, phần lớn là do chất lượng của cơ sở
hạ tầng căn bản tốt hơn so với những địa phương khác
(xem Biểu đồ 3.6a). Trong nhóm địa phương đạt điểm
cao nhất cũng có những tỉnh còn khó khăn nhất định về
điều kiện phát triển, chẳng hạn Quảng Bình, Ninh Thuận,
Quảng Trị, Bình Định và Thanh Hóa.

Những địa phương đứng cuối bảng ở Trục nội dung 6
phần lớn là những tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên,
Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ, với điểm số trung bình
dao động trong khoảng từ 5,92đến 6,58. Tây Ninh,

Đắk Nông, Cà Mau, Gia Lai, Yên Bái, Bình Phước, Cao
Bằng và Sơn La  là những địa phương thuộc nhóm cuối
bảng. Chất lượng đường giao thống còn kém, thiếu
nước máy để ăn uống, thiếu điện sử dụng, và dịch vụ
thu gom rác thải không đồng đều vẫn là những vấn
đề nổi cộm ở những địa phương này. Điểm trung bình
của mỗi địa phương ở nhóm này cũng có sự thay đổi
nhất định qua hai năm 2011 và 2012.

Biểu đồ 3.6a và Bảng 3.6 cho thấy, trong số bốn nội
dung thành phần, điểm số ở nội dung ‘cơ sở hạ tầng
căn bản’ có sự chênh lệch lớn nhất khi so sánh giữa các
tỉnh/thành phố. Mức độ chênh lệch ở nội dung ‘an ninh,
trật tự’ dường như không đáng kể. Đà Nẵng một lần nữa
đạt điểm cao nhất với điểm số 7,65 ở trục nội dung này,
cao hơn một chút so với điểm đứng đầu của Đà Nẵng
trong năm 2011. Quan điểm của người dân Đà Nẵng rất
thống nhất trong đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ
công của chính quyền, biểu hiện qua mức dao động rất
nhỏ về điểm của thành phố trong khoảng tin cậy 95%.47

Ngược lai, Tây Ninh cùng với Đắk Nông đạt điểm thấp
nhất ở nội dung này với 5,9 (xem Bảng3.6) do người dân
chưa hài lòng với chất lượng dịch vụ giáo dục tiểu học
công lập và điều kiện cơ sở hạ tầng.48

Biểu đồ 3.6b còn cho biết mức độ thay đổi qua hai năm
của từng địa phương về hiệu quả cung ứng dịch vụ công.
Theo đánh giá của người dân ở 2/3 số tỉnh/thành phố,
chính quyền địa phương có những cải thiện đáng kể ở
chất lượng và hiệu quả của bốn loại dịch vụ công mà
PAPI đo lường. Nếu cho rằng độ dao động về điểm từ
5% trở lên ở cả hai chiều tích cực và tiêu cực là có ý nghĩa
về mặt thống kê, thì có khoảng 17 địa phương dường như
đã có những bước cải thiện nhất định so với năm 2011.
Hà Giang là địa phương có mức gia tăng về điểm lớn
nhất (16%), tiếp đến là Thừa Thiên-Huế, Nam Định, Bình
Thuận và Bình Phước. Các tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh và Sơn
La có sự sụt giảm về điểm lớn nhất. Mức độ hài lòng của
người dân Hà Nội với hiệu quả cung ứng dịch vụ công
gần như không đổi so với năm 2011, thậm chí có giảm
nhẹ ở mức 0,5%. Lạng Sơn, Đồng Tháp và Phú Thọ vẫn
giữ nguyên mức điểm của năm 2011.

47. Tham khảo thông tin về khoảng tin cậy 95% và xác suất dao
động điểm cực đại, trung bình và cực tiểu của mỗi tỉnh/thành
phố ở cấp trục nội dung của PAPI 2012 tại www.papi.vn.

48. Đắk Nông cũng đạt điểm thấp nhất ở Trục nội dung 6 ở
PAPI2011. Xem CECODES, TCMT, BDN & UNDP (2012), trang 85. 
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Biểu đồ 3.6a: Cung ứng dịch vụ công (Trục nội dung 6)
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Chỉ số Hiệu quả Quản trị 
và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 
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Biểu đồ 3.6b: Mức độ thay đổi qua hai năm 2011 và 2012 ở Trục nội dung 6 
(Cung ứng dịch vụ công)
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Trục nội

dung 6
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thành phần

1
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Cung ứng dịch vụ công 

Y tế công lập

Giáo dục tiểu học công lập

Cơ sở hạ tầng căn bản

An ninh, trật tự

Tỉ lệ người dân có bảo hiểm y tế

(%)

Tác dụng của thẻ bảo hiểm y tế

((1=Không có tác dụng, 4=Có tác

dụng rất tốt)

Dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí

cho trẻ dưới 6 tuổi (1=Rất kém;

5=Rất tốt)

Tỉ lệ người dân cho biết người

nghèo được hỗ trợ để mua bảo

hiểm y tế (%)

Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí

khám chữa bệnh (%)

Tổng chất lượng bệnh viện tuyến

huyện/quận (10 tiêu chí)

Quãng đường đi bộ tới trường (KM

— theo giá trị trung vị) 

Quãng thời gian tới trường (PHÚT

— theo giá trị trung vị)

Nhận xét về chất lượng dạy học

của trường tiểu học công lập

(1=Rất kém; 5=Rất tốt)
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Bảng 3.6: Danh mục chỉ số thành phần thuộc Trục nội dung 6 - 
Cung ứng dịch vụ công

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

PAPI 2012

PAPI 85

Trục nội
dung, nội

dung thành
phần 

Mô tả Trục nội dung,
nội dung thành

phần và các chỉ số
thành phần

Câu hỏi
khảo

sát PAPI
2012

Thang điểm

Tối
thiểu

Tối
đa

PAPI
2011

PAPI
2012

Khoảng 
tin cậy 95% 

Thấp Cao

Điểm số cấp tỉnh

Thước đo Điểm
số

Điểm trung bình
toàn quốc

Tỉnh/
Thành phố
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2. Giáo dục

tiểu học

công lập

3. Cơ sở hạ

tầng căn
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4. An ninh,

trật tự
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trật tự

4. An ninh,

trật tự

Tổng chất lượng trường tiểu học

tại địa bàn xã/phường (9 tiêu chí)

Tỉ lệ hộ gia đình đã dùng điện lưới

(%)

Loại đường giao thông gần hộ gia

đình nhất (1=Đường đất; 4=Đường

trải nhựa)

Mức độ thường xuyên của dịch

vụ thu gom rác thải của chính

quyền địa phương (0=Không có;

4=Hàng ngày)

Tỉ lệ hộ gia đình dùng nước máy

là nguồn nước ăn uống chính (%)

(5=Trạm cấp nước tập trung;

6=nước máy về tận nhà)

Tỉ lệ hộ dùng nước chưa hợp vệ

sinh (%) (1=Nước mưa; 2=Nước

sông/hồ/suối

Mức độ an toàn, trật tự ở địa bàn

đang sinh sống (0=Rất không an

toàn; 3=Rất an toàn)

Tỉ lệ người dân cho biết có thay

đổi về mức độ an toàn theo

hướng tốt lên sau 3 năm (%)

Tỉ lệ người dân là nạn nhân của

một trong 4 loại tội phạm về an

ninh, trật tự (%)
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Mô tả Trục nội dung,
nội dung thành

phần và các chỉ số
thành phần

Câu hỏi
khảo

sát PAPI
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Thang điểm

Tối
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Tối
đa

PAPI
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PAPI
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Điểm số cấp tỉnh

Thước đo Điểm
số

Điểm trung bình
toàn quốc
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(*) Tối thiểu = Điểm số thấp nhất của mẫu; Tối đa = Điểm số cao nhất của mẫu 



PAPI 87

PAPI 2012

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

Biểu đồ 3.6c: Đánh giá của người dân về bệnh viện tuyến huyện/quận
(Các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện mức độ đồng ý với những nhận định 

được nêu trong chú giải biểu đồ)

Y tế công lập

Nội dung thành phần này tập trung tìm hiểu chất lượng
chung của bệnh viện công lập ở tuyến huyện/quận/thành
phố trực thuộc tỉnh. Đồng thời, qua nội dung này, từ trải
nghiệm của người sử dụng ở địa phương, các địa phương
cũng hiểu được tác dụng của bảo hiểm y tế, về mức độ
sẵn có và tác dụng của việc chăm sóc y tế miễn phí cho
trẻ dưới sáu tuổi và cho người nghèo.

Bảng 3.6 trình bày cụ thể kết quả khảo sát của các chỉ
số cấu thành nội dung thành phần về y tế công lập.
Trên thang điểm từ 0,25-2,5, điểm trung bình toàn
quốc của năm 2012 là 1,78, tương tự với kết quả của
năm 2011. Điểm số trung vị toàn quốc là 1,81 điểm, cho

thấy nhìn chung người dân trên cả nước khá hài lòng
với những tiêu chí về dịch vụ y tế công lập tuyến huyện.
Lào Cai là tỉnh có điểm số trung bình cao nhất, với 2,15
điểm. Lâm Đồng một lần nữa xếp cuối bảng với điểm
số 1,56 điểm, mặc dù có cao hơn so với điểm 1,47 của
tỉnh theo kết quả PAPI 2011 ở nội dung thành phần này.

Biểu đồ 3.6c cho thấy mức độ đồng ý của người dân
với những nhận định về 10 tiêu chuẩn tối thiểu của
bệnh viện tuyến huyện/quận. Những phát hiện nghiên
cứu này được tập hợp từ đánh giá của 75,15% số người
trả lời cho biết họ hoặc người thân đã đi khám, chữa
bệnh ở bệnh viện công tuyến huyện trong quãng thời
gian ba năm trước khảo sát năm 2012.49

49.. Trong số những người đã trực tiếp hoặc có người thân đi khám,
chữa bệnh trong thời gian ba năm trở lại đây (xem câu hỏi d604
trong Bộ phiếu hỏi có đăng tải tại trang www.papi.vn), có tới
74,9% cho biết đã đến bệnh viện tuyến huyện/quận, 30,4% đến
bệnh viện tư nhân, 7,4% đến bệnh viện trung ương đặt tại
tỉnh/thành phố và 43,8% đến bệnh viện trực thuộc tỉnh/thành
phố. Những tỉ lệ này tương ứng với quan sát trong PAPI 2011.
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Người sử dụng dịch vụ y tế ở bệnh viện tuyến
huyện/quận ở các tỉnh/thành phố có đánh giá khác
nhau về chất lượng dịch vụ dựa trên 10 tiêu chí ‘chuẩn
mực’ cho trước. Điều này có nghĩa là các tỉnh/thành
phố có những điểm đã và chưa làm được trong việc
đảm bảo điều kiện tối thiểu về chất lượng bệnh viện
tuyến huyện/quận. Điểm trung bình toàn quốc là 5,57
điểm trên thang điểm từ 0-10 điểm, và kết quả này gần
như không đổi so với năm 2011. Sơn La một lần nữa là
địa phương đạt số điểm cao nhất với 8,85 điểm. Bắc
Giang có số điểm thấp nhất với 3,27 điểm. Hải Phòng
là tỉnh ở vị trí trung vị, đạt 5,74 điểm. Nhìn chung, người
sử dụng dịch vụ y tế công tuyến huyện còn phàn nàn
nhiều về tình trạng bệnh nhân phải nằm chung giường
và nhiều người phản ánh họ hoặc người thân không
khỏi bệnh sau khi xuất viện.

Một điều đáng chú ý là những địa phương còn nghèo
như Sơn La, Trà Vinh, Tiền Giang và Lào Cai lại nằm
trong nhóm 15 địa phương đạt điểm cao nhất ở chỉ số
chất lượng bệnh viện tuyến huyện/quận. Ngược lại,
những địa phương có điều kiện phát triển tốt hơn như
Bắc Giang, Thừa Thiên-Huế và Hải Dương lại thuộc
nhóm 10 tỉnh có điểm thấp nhất. Trong số 5 thành phố
trực thuộc trung ương, Cần Thơ và Đà Nẵng thuộc
nhóm 10 địa phương đầu bảng, còn Tp. Hồ Chí Minh,
Hải Phòng và Hà Nội thuộc nhóm trung bình thấp.

Ở chỉ số thành phần về bảo hiểm y tế, nhìn chung trên
toàn quốc có 53% số người được hỏi cho biết họ có thẻ
bảo hiểm y tế, gần với tỉ lệ 53,9% trong năm 2011. So
với kết quả năm 2011, khoảng cách về tỉ lệ sử dụng thẻ
bảo hiểm y tế trong năm 2012 nhỏ hơn giữa tỉnh có tỉ
lệ cao nhất (94,66% của Lào Cai) và tỉnh có tỉ lệ thấp
nhất (30,8% của Phú Yên). Tỉ lệ trung vị là 58,84%, có
nghĩa là khoảng 31 tỉnh/thành phố đạt tỉ lệ phổ cập
bảo hiểm y tế chiếm trên 50%. Trong số những người
có thẻ bảo hiểm y tế, 48,2% cho biết họ được cấp phát
miễn phí, 40,7% mua bảo hiểm y tế tự nguyện, và
11,5% mua bảo hiểm y tế bắt buộc. 

Khi được hỏi về tác dụng của thẻ bảo hiểm y tế, phần
lớn số người có thẻ bảo hiểm cho biết bảo hiểm y tế có
tác dụng tốt trong lần khám chữa bệnh gần đây. Điều
này được thể hiện qua điểm trung bình chung toàn quốc
ở chỉ số thành phần này là 3,33 điểm trên thang điểm
từ 1-4 điểm. Người có thẻ bảo hiểm y tế ở tỉnh Lai Châu
đánh giá rất cao tác dụng của thẻ bảo hiểm y tế, đạt
3,79 điểm. Người sử dụng thẻ bảo hiểm ở Hải Phòng
chưa mấy hài lòng, với mức điểm đánh giá chỉ đạt 2,87.

Đa phần hộ gia đình nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y
tế miễn phí, do có tới 75% số người được hỏi cho biết

chính sách này được thực hiện ở địa bàn xã/phường
nơi họ đang sinh sống. Ở Hải Dương, 92,49% cho rằng
hộ nghèo được cấp thẻ miễn phí, trong khi đó tỉ lệ này
ở Tp. Hồ Chí Minh chỉ là 51,17%. Việc thực hiện chính
sách chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em dưới sáu
tuổi cũng được người dân đánh giá tương đối tốt. Ở Hà
Giang, tỉ lệ người dân cho biết trẻ dưới sáu tuổi được
khám, chữa bệnh miễn phí là cao nhất với 99,85% (một
đánh giá hoàn toàn trái ngược với kết quả khảo sát
của tỉnh năm 2011,theo đó chỉ có 32,6% số người được
hỏi ở Hà Giang cho biết trẻ em dưới 6 tuổi được khám,
chữa bệnh miễn phí). Đà Nẵng chuyển từ vị trí địa
phương có tỉ lệ cao nhất năm 2011 xuống điểm trung
vị của năm 2012, với 76,33% số người được hỏi cho
rằng địa phương có thực hiện chính sách ưu đãi này.

Giáo dục tiểu học công lập

Nội dung thành phần này được cấu thành từ bốn chỉ
số thành phần, gồm có: (i) khoảng cách từ nhà tới
trường (tính theo đơn vị ki-lô-mét), (ii) quãng thời gian
cần thiết để học sinh tiểu học đi tới trường (tính theo
đơn vị phút), (iii) tổng chất lượng trường tiểu học dựa
trên chín tiêu chí chung nhất, và (iv) đánh giá chất
lượng trường tiểu học dựa trên thang điểm từ 1-5 điểm.
Đây là một số tiêu chí rút ra từ quy định về mức chất
lượng tối thiểu của trường tiểu học mà người dân có
thể đánh giá được từ trải nghiệm của mình.

Khi so sánh với điểm trung bình toàn quốc ở 1,67 điểm
trên thang điểm từ 0,25-2,5, phần lớn các tỉnh/thành
phố đạt điểm tương đối cao ở nội dung thành phần này
(xem Bảng 3.6). Tuy nhiên, khi so với kết quả năm 2011
dường như không có mấy chuyển biến. Kon Tum thay
vị trí đầu bảng của Long An trong năm 2011 và trở thành
địa phương đạt điểm cao nhất với 2,06 điểm ở nội dung
thành phần này. Ngược lại, Tây Ninh thay Đắk Nông ở
vị trí cuối bảng. Điểm trung vị ở nội dung thành phần
này của năm 2012 không đổi so với kết quả năm 2011.

Biểu đồ 3.6d biểu thị điểm số của chín tiêu chí cấu
thành chỉ số về tổng chất lượng trường tiểu học qua
các biểu đồ hình sao. Điểm số trung bình toàn quốc ở
chỉ số này là 4,88 điểm (cao hơn một chút so với năm
2011) trên thang điểm từ 0 -9, trong đó 9 điểm có nghĩa
là một địa phương nào đó được người dân đánh giá
tốt về cả 9 tiêu chí ‘chuẩn mực’ cho trước. Trường tiểu
học ở Quảng Bình dường như đáp ứng được nhiều tiêu
chí hơn cả, đạt 7,18 điểm. Hà Tĩnh có sụt giảm mạnh
về điểm so với năm trước, từ 6,08 điểm của năm 2011
xuống còn 2,98 điểm trong năm 2012.
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Các đồ thị hình sao trong Biểu đồ 3.6d cho thấy có sự
khác biệt giữa các tỉnh/thành phố về những điểm đã
làm được và chưa làm được ở từng tiêu chí đánh giá
chất lượng trường tiểu học công lập. Mười tỉnh/thành
phố đứng đầu có điều kiện phát triển kinh tế khá đa
dạng (ví dụ:Quảng Bình, Hải Phòng, Hòa Bình, Phú
ThọvàTp. Hồ Chí Minh). Mặc dù Quảng Bình được đánh
giá tốt hơn cả, song người dân còn phàn nàn nhiều về
hiện tượng giáo viên ưu ái những học sinh tham gia
các lớp học thêm do mình tổ chức, thiếu lớp học dẫn
đến tình trạng học sinh phải học ca ba, và sĩ số lớp học
lớn hơn quy định 36 học sinh/lớp. Hải Phòng và Tp. Hồ
Chí Minh cũng có chung những điểm yếu này. Tính đa
dạng của các đồ thị hình sao đại diện cho các
tỉnh/thành phố về chất lượng trường tiểu học công lập
cũng cho thấy các địa phương cần nỗ lực hơn nhiều
để đạt được những chỉ tiêu tối thiểu theo quy định.

Tương tự kết quả của PAPI 2011, phần lớn người trả lời
có con em đi học tiểu học nhận xét, chất lượng dạy học
của trường tiểu học công lập nói chung đạt mức trung

bình và khá, thể hiện qua giá trị trung bình toàn quốc
ở chỉ số này là 3,96 điểm trên thang điểm từ 1 (rất kém)
đến 5 (rất tốt). Người dân ở Hậu Giang đánh giá khá
tích cực về chất lượng dạy học, thể hiện qua ước lượng
điểm là 4,27 (tức là từ ‘tốt’ đến ‘rất tốt’).Phụ huynh học
sinh tiểu học ở Sơn La cho rằng chất lượng dạy học chỉ
đạt mức trung bình.

Khoảng cách từ nhà đến trường tiểu học trung bình
toàn quốc là 0,95km và quãng thời gian để học sinh
đến trường là khoảng 9,7 phút, tương đương với phát
hiện nghiên cứu PAPI 2011. Khoảng cách và quãng thời
gian này được xem là hợp lý để trẻ đi bộ đến trường.

Cơ sở hạ tầng căn bản

Nội dung thành phần này xem xét điều kiện tiếp cận
với điện lưới quốc gia, chất lượng đường xá và dịch vụ
thu gom rác thải ở địa bàn khu dân cư, và chất lượng
nước sử dụng cho ăn uống. Nội dung thành phần này

Biểu đồ 3.6d: Đánh giá của người dân về trường tiểu học công lập
(Các cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao thể hiện mức độ đồng ý với những nhận định 

được nêu trong chú giải biểu đồ)
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có tác dụng chỉ báo về mức độ quan tâm của các cấp
chính quyền địa phương để đảm bảo các dịch vụ công
ích này đến với tất cả người dân.

Như đã đề cập ở phần phân tích ban đầu về Trục nội
dung 6, dường như có sự cải thiện đáng kể về hạ tầng
căn bản, với sự gia tăng về điểm là 5,83% so với năm
2011. Hải Phòng duy trì vị trí đầu bảng với mức điểm
cao nhất toàn quốc, đạt 2,46 điểm, tương đương với
điểm số 2,5 của năm 2011. Yên Bái đạt mức điểm thấp
nhất với 1,28 điểm.

Về điều kiện tiếp cận với điện lưới quốc gia, mặc dù
một số tỉnh/thành phố có tới 97,76% số hộ gia đình
đang sử dụng điện lưới quốc gia, mức độ chênh lệch
giữa tỉ lệ hộ gia đình được sử dụng điện rất khác nhau
giữa các địa phương. Tỉ lệ này ở Hà Nội là 99,4% và ở
Điện Biên là 53,4%. Điện Biên dường như không có cải
thiện nào trong việc mở rộng diện bao phủ dịch vụ
điện lưới quốc gia trong hai năm qua.

Những phát hiện nghiên cứu về điều kiện tiếp cận của
người dân với đường giao thông dân sinh, thu gom rác
thải và nước uống đảm bảo an toàn của năm 2012
không khác so với của năm 2011. Ở tỉnh Yên Bái, người
dân cho biết đường xá gần nhà chủ yếu là đường đất
hoặc đường rải sỏi, trong khi đó ở Hải Phòng đường
xá chủ yếu là rải nhựa. Điều này cho thấy được phần
nào sự khác biệt giữa thành phố trực thuộc trung ương
và tỉnh miền núi về điều kiện đường xá. Về mức độ
thường xuyên của dịch vụ thu gom rác thải, Ninh Bình
đã bắt kịp Đà Nẵng để trở thành một trong những địa
phương làm rất tốt dịch vụ này, bởi có tới 100% số
người được hỏi cho biết việc thu gom rác thải được
chính quyền thực hiện hàng ngày. Trong số 63
tỉnh/thành phố, Cà Mau vẫn là địa phương yếu nhất
trong cung ứng dịch vụ này. Phát hiện này hoàn toàn
trùng khớp với phát hiện nghiên cứu năm 2010 và 2011.

Một lần nữa Hải Phòng có số dân sử dụng nước máy
cao nhất (100%), trong khi đó tỉ lệ này ở tỉnh Gia Lai chỉ
là 0,5%. Về chất lượng nước dùng cho ăn uống, trên
toàn quốc, khoảng 42% số người được hỏi cho biết hộ
gia đình có nước máy về tận nhà, cao hơn nhiều so với
tỉ lệ 6,4% cho biết họ vẫn dùng nước sông/suối/hồ và
nước mưa chưa qua xử lý đề ăn uống. Tỉ lệ trung vị
toàn quốc đạt xấp xỉ 30% cho thấy điều kiện tiếp cận
nước máy để ăn uống còn nhiều hạn chế ở tất cả 63
tỉnh/thành phố. 

An ninh, trật tự khu dân cư

Tình hình an ninh, trật tự ở khu dân cư được đo lường
thông qua đánh giá của người dân về mức độ an toàn
ở địa bàn khu dân cư nơi họ đang sinh sống. Nội dung
thành phần này gồm ba chỉ số thành phần, gồm: (i)
mức độ an ninh ở địa bàn khu dân cư, (ii) thay đổi về
mức độ an ninh qua ba năm, và (iii) tỉ lệ người dân là
nạn nhân của một hoặc một số trong bốn loại hình tội
phạm an ninh, trật tự gồm bị mất trộm phương tiện đi
lại, bị cướp giật, bị đột nhập vào nhà và bị hành hung.

So với những phát hiện nghiên cứu năm 2011, kết quả
năm 2012 dường như không khả quan hơn. Điểm số
trung bình toàn quốc của nội dung thành phần này bằng
kết quả của năm 2011, đạt 1,6 điểm trên số điểm tối đa
có thể là 2,5. Nam Định được người dân đánh giá là khá
an toàn. Người dân Vĩnh Phúc dường như lo lắng về điều
kiện an ninh, trật tự khu dân cư biểu hiện ở tỉ lệ người
dân cho rằng điều kiện an ninh trở nên xấu đi so với ba
năm trước là cao nhất toàn quốc (17%). Ngược lại, người
dân Cà Mau thấy có sự cải thiện đáng kể về tình hình an
ninh, trật tự: có tới 32,45% cho rằng sống ở địa bàn của
họ bây giờ an toàn hơn so với ba năm trước. Trên toàn
quốc, mức độ an ninh, trật tự có chiều hướng tăng lên
không đáng kể, thể hiện qua tỉ lệ người dân cho rằng
sống ở địa bàn hiện nay an toàn hơn so với ba năm
trước chỉ là 11%, cao hơn một chút so với năm 2011.

Mức độ an ninh ở khu dân cư của các tỉnh/thành phố khi
so sánh tỉ lệ người trả lời là nạn nhân của một trong
những loại hình tội phạm được khảo sát năm 2012 cho
thấy dấu hiệu đáng lo ngại, mặc dù đã có một số cải
thiện nhỏ so với năm 2011. Trên toàn quốc, có khoảng
17,2% số người được hỏi cho biết họ hoặc gia đình đã
trực tiếp gặp phải ít nhất một trong bốn loại tội phạm (bị
mất trộm phương tiện đi lại, bị trộm đột nhập vào nhà,
bị cướp giật và bị trộm hành hung). Có tới 61,8% số người
được hỏi ở Thái Nguyên cho biết họ là nạn nhân của một
trong bốn loại hình tội phạm này trong quảng thời gian
12 tháng trước khi được khảo sát. Tỉ lệ này ở Hòa Bình chỉ
là 3,38%. Môi trường sống ngày một thiếu an toàn được
người dân ở 63 tỉnh/thành phố phản ánh. Tương tự với
phát hiện nghiên cứu năm 2011, loại hình tội phạm gây
mất an ninh, trật tự khu dân cư phổ biến nhất là bị trộm
đột nhập vào nhà và bị trộm phương tiện đi lại, mức độ
phổ biến nhất là ở các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Kon
Tum, và Bình Dương. Việc bị mất trộm phương tiện đi lại
diễn ra khá phổ biến ở Thái Nguyên và Bắc Ninh. 
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3.7. CHỈ Số TổNG HợP PAPI 2012 VÀ
PHươNG PHÁP TổNG HợP

Như đã đề cập ở báo cáo PAPI năm 2010 và 2011, để
tạo điều kiện so sánh giữa các tỉnh/thành phố, điểm
số của sáu trục nội dung trình bày ở trên được tổng
hợp lại thành một con số đơn nhất, gọi là Chỉ số tổng
hợp. Có ba phương pháp khác nhau để xây dựng Chỉ
số tổng hợp PAPI. Độc giả có thể lựa chọn phương
pháp tùy theo nhu cầu sử dụng. Song, độc giả cũng
cần lưu ý, mặc dù ở mỗi phương pháp tổng hợp các
tỉnh/thành phố được xếp hạng theo điểm số từ cao
nhất đến thấp nhất, mục đích của nghiên cứu PAPI là
làm rõ mức độ hiệu quả ở từng nội dung cụ thể nhằm
chỉ ra những mặt đã làm được và những mặt cần được
cải thiện của từng tỉnh/thành phố.

Phần này của báo cáo trình bày ba phương pháp ước
lượng Chỉ số tổng hợp PAPI.Cách thứ nhất là thể hiện
điểm số tổng hợp của các tỉnh/thành phố dưới dạng
đồ thị hình sao (hay ở dạng “bảng đồng hồ” hoặc “hệ
thống chỉ báo”) thể hiện đánh giá tổng hợp của người
dân về sáu trục nội dung liên quan tới quản trị và hành
chính công của từng địa phương. Cách thứ hai là trình
bày xếp hạng các tỉnh/thành phố khi chưa có trọng số,
trong đó nhấn mạnh việc tính toán khoảng tin cậy
xung quanh những điểm số xếp hạng đó.50 Cách thứ

ba là trình bày Chỉ số tổng hợp có trọng số để thể hiện
vị trí xếp hạng của các tỉnh/thành phố trong mẫu khảo
sát, trong đó trọng số được rút ra từ phân tích hồi quy
mức độ hài lòng của người dân với kết quả công việc
của các cấp chính quyền địa phương (biến phụ thuộc
từ câu hỏi d305 trong Bộ phiếu hỏi về mức độ hài lòng
của người dân với chất lượng công tác của các cấp
chính quyền).

Chỉ số tổng hợp PAPI 2012 theo sáu trục
nội dung

Cách tiếp cận thứ nhất là dùng Biểu đồ 3.7a minh họa
Chỉ số tổng hợp của PAPI theo dạng “bảng đồng hồ”
(hiển thị 64 đồ thị hình sao, trong đó 63 hình sao biểu
thị cho mức độ hiệu quả của 63 tỉnh/thành phố, và
hình ‘hoàn hảo’ thể hiện một đơn vị tỉnh với mức độ
hiệu quả lý tưởng). Mỗi trục nội dung được tổng hợp
trên thang điểm từ 1-10, trong đó 1 là điểm số thấp nhất
và 10 là điểm số cao nhất của mỗi trục nội dung sau
khi tổng hợp từ các chỉ số thành phần cấu thành trục
nội dung đó của mỗi tỉnh/thành phố. Tất cả các
tỉnh/thành phố đều có khả năng đạt 10 điểm ở mỗi trục
nội dung, và đồ thị hình sao của tỉnh/thành phố “hoàn
hảo” là hình trong đó sáu cạnh hình sao đều đạt giá
trị hoàn hảo (10 điểm).

50. Các đồ thị với khoảng tin cậy được đăng tải trên trên website
www.papi.vn. Qua những đồ thị đó, độc giả có thể xác định
được sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các tỉnh/thành phố.
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Biểu đồ 3.7a: Chỉ số PAPI 2012 theo sáu trục nội dung
(Mỗi cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao=mức độ hiệu quả ở từng trục nội dung, 

trên thang điểm từ 1-10)

Việc trình diễn kết quả tổng hợp của mỗi tỉnh/thành
phố theo dạng đồ thị hình sao trong “bảng đồng hồ”
giúp các địa phương, kể cả tỉnh/thành phố đạt điểm
cao ở các trục nội dung, xác định được mặt mạnh, mặt
yếu của mình. Đây là lợi thế vượt trội của “bảng đồng
hồ” khi so với cách biểu thị theophương pháp cộng dồn
ước lượng điểm của sáu trục nội dung. Lấy trường hợp
của tỉnh Quảng Bình làm ví dụ. Mặc dù là địa phương
được người dân đánh giá cao ở hầu hết các trục nội
dung, song Quảng Bình vẫn cần cải thiện hơn nữa ở
trục nội dung ‘kiểm soát tham nhũng’ (biểu thị qua độ
dài của cạnh từ tâm đến đỉnh hình sao ở trục “kim
đồng hồ chỉ 6 giờ”: ‘Kiểm soát tham nhũng’ của Quảng
Bình còn hạn chế). Một ví dụ khác là Tp. Hồ Chí Minh,
địa phương cần tập trung cải thiện mức độ tham gia ở
cấp cơ sở cho người dân (kim đồng hồ chỉ 12 giờ) và
trách nhiệm giải trình với người dân (kim đồng hồ chỉ
4 giờ). Ngược lại, địa phương đứng cuối nhóm
tỉnh/thành phố đạt điểm thấp nhất, Khánh Hòa dường
như vẫn được người dân đánh giá là khá hiệu quả ở
trục nội dung ‘cung ứng dịch vụ công’ (kim đồng hồ chỉ
10 giờ). Tây Ninh, một địa phương có thứ hạng thấp ở

cả hai năm 2011 và 2012, ghi điểm cao ở nội dung ‘thủ
tục hành chính công’ (kim đồng hồ chỉ 8 giờ), song kém
hơn so với nhiều địa phương khác ở những nội dung
còn lại.

Điểm mạnh của nghiên cứu PAPI là ở chỗ dữ liệu và
thông tin được nghiên cứu và trình bày theo hướng
đảm bảo tính khách quan và khoa học. Tuy nhiên, nếu
chỉ biểu thị điểm trung bình ở cấp trục nội dung như
đã thể hiện ở Biểu đồ 3.7a, tính xác thực của từng chỉ
báo được sử dụng trong PAPI sẽ bị coi nhẹ. Qua đó có
thể khẳng định khá chắc chắn là điểm số trung bình
là điểm số có khả năng xảy ra nhất trong một dãy
điểm từ một mẫu ngẫu nhiên được chọn lặp đi lặp lại.
Biểu đồ 3.7b cho một góc nhìn khác, biểu thị khoảng
điểm số có thể cho từng trục nội dung cho ba địa
phương: Quảng Bình, với tổng điểm của sáu trục nội
dung cao nhất; Khánh Hoà với tổng điểm thấp nhất;
và Phú Yên với tổng điểm ở vị trí trung vị. Thay vì biểu
thị điểm trung bình của mỗi địa phương, Biểu đồ 3.7b
so sánh điểm số ở mỗi trục nội dung của ba địa
phương trên khi sử dụng điểm số cao nhất và thấp
nhất với khoảng tin cậy 90%.
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Cách biểu thị điểm số PAPI theo cách trên đây giúp
chuyển tải được nhiều thông tin tới độc giả, đặc biệt là
các nhà hoạch định chính sách. Ở hai trục nội dung
‘Công khai, minh bạch’ và ‘Trách nhiệm giải trình với
người dân’, điểm số giữa ba địa phương đã nêu có sự
khác biệt lớn có ý nghĩa thống kê.Như vậy, có thể nói
một cách chắc chắn rằng nếu lấy mẫu lặp đi lặp lại
(tới 9 trên 10 lần lấy mẫu), thứ tự của các tỉnh này (tốt
nhất, trung bình, kém nhất) vẫn giữ nguyên. Ở ba trục
nội dung (‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’, ‘Thủ
tục hành chính công’ và ‘Cung ứng dịch vụ công’),
khoảng điểm tin cậy của Phú Yên và Khánh Hòa khá
sát nhau, cho thấy điểm số của hai địa phương này
không khác biệt về mặt thống kê và có thể cho kết quả
khác khi mẫu lặp lại. Điểm số tổng hợp của Quảng
Bình ở mỗi trục nội dung cao hơn nhiều so với Khánh
Hòa. Như vậy, mặc dù không thể tìm ra sự khác nhau
giữa nửa số tỉnh/thành phố đứng đầu, song có thể tìm
thấy sự khác biệt về điểm số khi so sánh những địa
phương này với nhóm đứng cuối bảng. Độc giả quan
tâm đến khoảng tin cậy xung quanh điểm số tổng hợp
của các địa phương có thể tìm đọc và tải tài liệu từ
trang web của PAPI tại www.papi.vn.

Bảng 3.7 là một dạng thể hiện hiệu quả ở cấp trục nội
dung của các tỉnh/thành phố. Với mã màu sử dụng ở
các bản đồ thể hiện bốn phân nhóm hiệu quả ở
Chương 3 (màu xanh đậm biểu thị điểm cao nhất;

xanh lá cây biểu thị điểm trung bình cao; màu da cam
biểu thị điểm trung bình thấp; và màu vàng biểu thị
điểm thấp nhất), Bảng 3.7 cho thấy có tỉnh/thành phố
thuộc vào nhóm có điểm số cao nhất ở một số trục nội
dung song lại thuộc vào nhóm có điểm số thấp nhất ở
các trục nội dung khác. Bảng 3.7 biểu thị mức độ hiệu
quả của sáu tỉnh/thành phố đông dân nhất. Có thể dễ
dàng nhận ra rằng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An
và Thanh Hóa thuộc về nhóm tỉnh/thành phố đạt điểm
cao nhất (với mức điểm từ bách phân vị thứ 75 trở lên)
ở một số trục nội dung. Hà Nội đạt điểm khá ở hai trục
nội dung ‘Công khai, minh bạch’ và ‘Trách nhiệm giải
trình với người dân’, song lại thuộc về nhóm đạt điểm
thấp nhất ở trục nội dung ‘Kiểm soát tham nhũng’. Tp.
Hồ Chí Minh đạt điểm cao ở các trục nội dung ‘Kiểm
soát tham nhũng’ và ‘Cung ứng dịch vụ công’, song lại
rơi vào nhóm đạt điểm thấp nhất ở trục nội dung
‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’ và ‘Trách nhiệm
giải trình với người dân’. Nghệ An thuộc về nhóm đạt
điểm cao nhất ở hai trục nội dung ‘Công khai, minh
bạch’ và ‘Trách nhiệm giải trình với người dân’, song
lại rơi vào nhóm đạt điểm thấp nhất ở trục nội dung
‘Cung ứng dịch vụ công’. Trong số 6 tỉnh/thành phố
đông dân nhất toàn quốc, An Giang và Đồng Nai
thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất ở năm trong sáu
trục nội dung, song cùng nằm trong nhóm đạt điểm
trung bình cao ở trục nội dung ‘Cung ứng dịch vụ
công’.

0

9

Biểu đồ 3.7b: So sánh điểm số PAPI 2012 của ba tỉnh/thành phố 
(với khoảng tin cậy 90%)
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Bảng 3.7: So sánh sáu chỉ số thành phần của sáu tỉnh/thành phố 
đông dân cư nhất

Tỉnh/
Thành phố

An Giang

Đồng Nai

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

Nghệ An

Thanh Hóa

4,691

4,729

5,507

4,743

5,487

5,390

5,077

5,002

6,263

5,798

6,132

6,093

5,030

5,135

6,057

5,144

6,151

5,629

5,293

5,378

5,399

6,396

5,794

5,973

6,538

6,743

6,868

7,076

7,024

7,248

6,870

6,920

7,020

7,517

6,553

7,026

1. 
Tham gia của người

dân ở cấp cơ sở

2. 
Công khai,
minh bạch

3.
Trách nhiệm giải

trình với người dân

4. 
Kiểm soát

tham nhũng

5.
Thủ tục hành
chính công

6.
Cung ứng dịch

vụ công

Nhóm đạt điểm cao nhất

Nhóm đạt điểm trung bình cao

Nhóm đạt điểm trung bình thấp

Nhóm đạt điểm thấp nhất

Từ bách phân vị thứ 75 trở lên

Từ bách phân vị thứ 50 — 75

Từ bách phân vị thứ 25 — 50

Dưới bách phân vị thứ 25

Mã màu:

Qua Bảng 3.7, các nhà hoạch định chính sách và hoạt
động thực tiễn ở sáu địa phương có thể biết được địa
phương nào đã làm tốt ở phương diện nào và từ đó
trao đổi và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn tốt cho địa
phương mình.Chẳng hạn, Hà Nội và Nghệ An có thể
trao đổi, học hỏi về thực tiễn tốt trong thực hiện trách
nhiệm giải trình với người dân với Tp. Hồ Chí Minh, An
Giang và Đồng Nai. Về nội dung ‘Cung ứng dịch vụ
công’, Nghệ An có thể tham khảo, học hỏi từ việc phân
tích những gì Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Thanh Hóa
đang thực hiện.

Chỉ số tổng hợp PAPI 2012 
chưa có trọng số

Phương pháp xây dựng Chỉ số tổng hợp PAPI chưa
có trọng số là cộng điểm của tất cả sáu trục nội

dung thành một điểm số.51 Phương pháp tổng hợp
điểm cá thể khi ước lượng Chỉ số PAPI tổng hợp có
tác dụng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tính
khoảng tin cậy cho điểm số tổng hợp, vì đã tính được
phương sai trong điểm số cuối cùng cho mỗi người
trả lời phỏng vấn. Việc tổng hợp sáu trục nội dung
tính ra được điểm số PAPI lý thuyết là từ 6 đến 60.
Trên thực tế, không có tỉnh/thành phố nào luôn đạt
điểm cao nhất hoặc thấp nhất trong thang điểm đó,
do vậy dải điểm thực tế là từ 31,8 (Khánh Hòa) đến
40,6 (Quảng Bình).  

Biểu đồ 3.7c và Bản đồ 3.7a biểu thị chỉ số tổng hợp
PAPI chưa có trọng số của 63 tỉnh/thành phố, sử dụng
phương pháp tổng hợp từ điểm số của các chỉ số
thành phần. Màu sắc của mỗi thanh ngang ở Biểu đồ
3.7c thể hiện mức độ hiệu quả ở mỗi trục nội dung của
từng địa phương.

51. Ở đây sử dụng hàm: PAPI=∑ Trục nội dungj ; n=6   
n
i=1
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Bản đồ 3.7a: Chỉ số tổng hợp PAPI 2012 
chưa có trọng số phân theo 4 cấp độ hiệu quả
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Chỉ số tổng hợp PAPI 2012 có trọng số

Cách xây dựng Chỉ số tổng hợp PAPI thứ ba đó là sử
dụng phương pháp hồi quy. Áp dụng theo phương
pháp hồi quy đã được mô tả cụ thể ở những báo cáo
PAPI trước, cách tiếp cận này về căn bản tính toán mối
liên hệ giữa các trục nội dung chính của PAPI và mức
độ hài lòng của người dân về hiệu quả công tác của các
cấp chính quyền từ trung ương đến cơ sở, coi đây là yếu
tố kiểm soát các yếu tố khác có thể gây ảnh hưởng tới
mức độ hài lòng của người dân với từng trục nội dung
cụ thể. Biến số phụ thuộc (tác động), hay còn gọi là yếu
tố kiểm soát, được rút ra từ câu hỏi d305 của Bộ phiếu
hỏi, trong đó người trả lời phỏng vấn được yêu cầu điền
vào một “nhiệt kế đo mức độ hài lòng” trong khoảng từ
0 đến 100 điểm để đo mức độ hài lòng của người dân
với chất lượng công tác của các cấp chính quyền.

Để đảm bảo tính nhất quán qua thời gian, Chỉ số tổng
hợp PAPI 2012 có trọng số được tính toán dựa trên
những trọng số đã áp dụng trong những năm trước.
Biểu đồ 3.7d và Bản đồ 3.7b biểu thị kết quả tổng hợp
Chỉ số PAPI 2012 có trọng số.

Một tín hiệu đáng khích lệ quan sát được từ Chỉ số
PAPI 2012 có trọng số đó là, khi so sánh kết quả tương
ứng với Chỉ số PAPI 2011 có trọng số, các tỉnh/thành
phố dường như đạt được điểm số tổng hợp cao hơn.
Trong năm 2011, chỉ có ba địa phương đạt trên 40
điểm ước lượng có trọng số (gồm Bà Rịa-Vũng Tàu,
Quảng Bình và Long An). Trong năm 2012, số địa
phương đạt trên 40 điểm ước lượng tăng lên đến tám
tỉnh/thành phố, gồm Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng
Trị, Nam Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Thái Bình
và Long An.

Bên cạnh đó cũng có xu thế tích cực nhìn từ nhóm địa
phương cuối bảng. Theo Chỉ số PAPI 2011 (có trọng số),
có tới 11 địa phương có số điểm thấp nhất ở mức dưới
35 điểm ước lượng (Lai Châu, Bình Thuận, Quảng Ngãi,
Ninh Bình, Hưng Yên, Lâm Đồng, Phú Yên, Cao Bằng,
Tây Ninh, Trà Vinh, và Hà Giang). Theo kết quả phân
tích từ dữ liệu 2012, chỉ còn lại năm địa phương có số
điểm dưới 35 điểm (gồm Đắk Lắk, Trà Vinh, Cà Mau,
Tây Ninh, và Khánh Hòa).
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Biểu đồ 3.7d: Chỉ số tổng hợp PAPI 2012 theo trục nội dung
(Trục nội dung được hiển thị qua 6 màu, đã áp trọng số từ tác động 

của thước đo về chất lượng công việc của các cấp chính quyền)
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Bản đồ 3.7b: Chỉ số tổng hợp PAPI 2012 (có trọng số) 
phân theo 4 cấp độ hiệu quả
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Tương tự với phát hiện nghiên cứu của PAPI 2011, như
dự đoán, Chỉ số PAPI 2012 không có trọng số và có
trọng số tương quan chặt chẽ với nhau với ý nghĩa
thống kê mạnh (0,90***). Tuy nhiên, vị trí của một số
địa phương xét về điểm tổng hợp có những dao
động nhất định. Những dao động về vị trí dù nhỏ
cũng cho thấy cần phải chú ý đến khoảng tin cậy
xung quanh điểm số cuối cùng và không chỉ dừng

lại ở thước đo tổng hợp. Biểu đồ 3.7e thể hiện điều
này. Bốn phân nhóm vị trí các tỉnh/thành phố đã nêu
ở trên vẫn giữ nguyên (xem thêm Bản đồ 3.7b). Vẫn
có những địa phương nằm trên vị trí ở bách phân vị
thứ 75 (hay từ 38,737 điểm trở lên) và dưới vị trí ở
bách phân vị thứ 25 (hay từ 36,578 điểm trở xuống),
và hai nhóm tỉnh nằm ở giữa hai điểm bách phân vị
thứ 75 và thứ 25.

Tính ổn định của Chỉ số PAPI

Biểu đồ 3.7f biểu thị mối tương quan giữa PAPI 2011 và
PAPI 2012 của 63 tỉnh/thành phố. Giá trị tương quan
r=0,69 là tương đối có ý nghĩa về mặt thống kê với

khoảng tin cậy 99%. Điều này cũng cho thấy điểm số
PAPI tổng hợp tương đối ổn định qua thời gian (mặc
dù không cố định) và tạo điều kiện cho các tỉnh/thành
phố cải thiện mức độ hiệu quả quản trị và hành chính
công qua thời gian.
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Biểu đồ 3.7e: Chỉ số PAPI 2012 tổng hợp có trọng số (với khoảng tin cậy 95%)
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Chỉ số Hiệu quả Quản trị 
và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 

Mối tương quan giữa Chỉ số PAPI 2012 và
các chỉ số khác

Khi đã xây dựng được chỉ số tổng hợp PAPI có trọng
số, câu hỏi tiếp theo cần tìm hiểu là chỉ số PAPI có
tương quan như thế nào với các thước đo khác về hiệu
quả quản trị công ở địa phương? Điều này cho phép
trả lời liệu chỉ số PAPI có phản ánh được những khía
cạnh khác nhau của quản trị và hành chính công hay
không, hay có một yếu tố nào khác xác định tốt hơn về
hiệu quả quản trị công.

Biểu đồ 3.7g trình bày mối tương quan giữa Chỉ số
PAPI 2012 với Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) 2012. Có thể nhận thấy hai chỉ số này có hệ số
tương quan tỉ lệ thuận với nhau, song mối tương quan
đó yếu và không có ý nghĩa thống kê. Điều này có
nghĩa là ở một số địa phương người dân đánh giá

chính quyền địa phương cao hơn so với đánh giá của
doanh nghiệp. Ngược lại, một số địa phương có điểm
số PCI cao hơn PAPI, và dường như ở những địa
phương này người dân không hài lòng với chính
quyền bằng doanh nghiệp.

Mối tương quan tỉ lệ thuận nhưng yếu giữa hai đại
lượng đo lường này cho thấy có nhiều điểm khác biệt
trong quan điểm và trải nghiệm của doanh nghiệp và
người dân về hiệu quả quản trị ở cấp tỉnh. Điều này
đòi hỏi lãnh đạo chính quyền địa phương khả năng
xác định nhu cầu của từng nhóm đối tượng trước khi
ra quyết sách. Có thể thấy một số địa phương dường
như đã cân đối được lợi ích của người dân và doanh
nghiệp, song nhiều địa phương khác vẫn chưa tìm
được giải pháp hài hòa chính sách nhằm đáp ứng tốt
nhu cầu của cả hai nhóm đối tượng này.

Qu ng Bình2

Thai Binh

Hà Nam

Nam nh
Qu  Tr

 N g

Bình nh

Bình D ng

Bà R a V ng Tàu

TP. H  Chí Minh Long An

V nh Long

40
4

Hà N i

Hà Giang

B c K n

Tuyên Quang

Lào Cai

S  La

Hoà Bình

Thái Nguyên

L  S n

B c Giang

Phú Th

V nh Phúc

H i D ng

H i Phòng

H ng YênNinh Bình

Thanh Hóa

N  An
Hà T nh

Th a Thiên Hu

Qu  Nam

Qu g Ngãi

Phú Yên

Kon Tum
Gia Lai

Lâm ng
Bình Ph c Ti n Giang

B  Tre

C n Th

H u Giang

Sóc Tr ng

38

P
A
P
I2 Cao B g

n Biên

Lai Châu

Yên Bái

Qu  Ninh
 Nin

Bình Th n

k kk Nông

ng Nai

Trà Vinh

ng Tháp

An Giang
Kiên Giang

B c Liêu

Cà Mau

4
36

Khánh Hòa

32
3 % 

 

32 34 36 38 40 42

PAPI 2

r=.6

Tây ninh

Biểu đồ 3.7f: Mối tương quan giữa Chỉ số PAPI 2011 và Chỉ số PAPI 2012



Biểu đồ 3.7g cũng biểu thị mối tương quan giữa Chỉ số
PAPI 2012 (có trọng số) và Tổng thu nhập quốc nội
(GDP) năm 2011. Mối quan hệ này cũng tỉ lệ thuận với
nhau, song cũng khó có thể diễn giải được mối quan
hệ đó có ý nghĩa gì, bởi khó có thể nhận biết chỉ số nào
tác động lên chỉ số nào. Cách diễn giải thứ nhất có thể
dẫn tới nhận định là những địa phương nào có hiệu
quả quản trị cao có xu hướng tăng trưởng mạnh hơn,
nếu xét đến các giả định trong nhiều nghiên cứu phát
triển hiện nay. Song cũng có một cách diễn giải khác,
đó là những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao có
thể đầu tư nhiều hơn cho công tác quản trị và tuyển
dụng được cán bộ, công chức giỏi. Cũng rất có thể đơn

giản là do một khi người dân có đời sống cao, họ có
xu hướng đánh giá tích cực hơn về hiệu quả của chính
quyền (song nếu nhìn vào biểu đồ hồi quy trên thì mối
quan hệ nhân quả này không tồn tại). Cho dù lý giải
như thế nào, thì quản trị và phát triển cũng có thể chịu
tác động từ yếu tố văn hóa, xã hội hoặc lịch sử nào đó.
Chính vì vậy, các biến hồi quy có xu hướng tụ dồn song
lại không có mối quan hệ trực tiếp nào. Trên thực tế,
độc giả cần lưu ý tới yếu tố văn hóa, xã hội hoặc lịch
sử, bởi phần lớn các địa phương có đông đồng bào
dân tộc thiểu số thường nằm trong nhóm tỉnh có điểm
số thấp.
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Biểu đồ 3.7g: Mối tương quan giữa Chỉ số PAPI 2012 
và Chỉ số PCI 2012 và GDP 2011
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