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TÓM TẮT TỔNG QUAN

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công 
cấp tỉnh ở Việt Nam (sau đây gọi tắt theo tên 
tiếng Anh là PAPI) ngày càng được ghi nhận 
là công cụ phản ánh tiếng nói chung của 
người dân về mức độ hiệu quả của bộ máy 
nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ của 
chính quyền các cấp. Chỉ số PAPI đã và đang 
tạo động lực để lãnh đạo, cán bộ, công chức, 
viên chức các cấp, các ngành nâng cao hiệu 
quả điều hành, quản lý nhà nước, cung ứng 
dịch vụ công, với mục tiêu phục vụ nhân dân 
ngày càng tốt hơn, đóng góp vào sự phát 
triển chung của đất nước.

Báo cáo PAPI 2014 là kết quả khảo sát năm 
thứ tư liên tiếp trên phạm vi toàn quốc của 
chương trình nghiên cứu PAPI, dựa trên trải 
nghiệm của 13.552  người dân được chọn 
ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân 
khẩu đa dạng từ tất cả các tỉnh/thành phố 
trên cả nước. Tính từ năm đầu triển khai thí 
điểm (2009) tới nay, đã có gần 61.000 lượt 
người dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam tham 
gia trả lời phỏng vấn trực tiếp với PAPI để chia 
sẻ trải nghiệm và đánh giá của mình về hiệu 
quả quản trị và hành chính công của các cấp 
chính quyền từ cấp tỉnh/thành phố đến cấp 
thôn/tổ dân phố.

Chỉ số PAPI được xây dựng phù hợp với giai 
đoạn Việt Nam chuyển đổi trở thành quốc 
gia đạt mức thu nhập bậc trung. Chỉ số PAPI 
cũng nhằm mục đích tạo ra nguồn dữ liệu 
phong phú, giúp các nhà hoạch định chính 
sách đánh giá hiệu quả trong quản trị và hành 
chính công trên thực tế.  Từ năm 2011  đến 
nay, Chỉ số PAPI được thực hiện thường niên 
và trở thành công cụ kiểm toán xã hội lớn 
nhất ở Việt Nam. Đánh giá giữa kỳ PAPI năm 
2014 nhận định “Chỉ số PAPI đóng góp ngày 
càng lớn vào việc nâng cao nhận thức và hiểu 
biết về quản trị tốt và cải cách hành chính ở 

Việt Nam. Với cách tiếp cận lấy người dân là 
trung tâm, Chỉ số PAPI tạo điều kiện để người 
dân phản ánh với chính quyền và các đơn vị 
cung ứng dịch vụ công. Đây là bước đột phá ở 
Việt Nam” (chữ in đậm từ tài liệu gốc).

Thời gian qua, Chỉ số PAPI ngày càng được 
nhiều cơ quan, ban ngành, tổ chức trong và 
ngoài nước sử dụng. Phụ lục B liệt kê một số ví 
dụ về cách thức chính quyền các tỉnh/thành 
phố (như Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân 
dân tỉnh/thành phố) đã ‘phúc đáp’ những 
phát hiện nghiên cứu PAPI trong những năm 
qua. Số tỉnh/thành phố chính thức ban hành 
các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm cải 
thiện hiệu quả quản trị và hành chính công 
gia tăng theo thời gian. Ngoài ra, nhiều cơ 
quan nghiên cứu, các đối tác phát triển và 
các trường đại trong nước và quốc tế cũng 
sử dụng dữ liệu PAPI trong nghiên cứu chính 
sách và học thuật.

Trong chương trình bồi dưỡng đội ngũ dự 
nguồn cán bộ cao cấp đảm nhiệm những vị 
trí lãnh đạo ở trung ương và địa phương giai 
đoạn 2016-2020, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh đã và đang dành riêng một buổi 
chia sẻ kết quả PAPI với học viên là cán bộ 
lãnh đạo tại mỗi khóa học. Bên cạnh đó, Học 
viện cũng đi tiên phong trong việc thực hiện 
nghiên cứu hành động và tư vấn chính sách 
sử dụng dữ liệu PAPI làm cơ sở. Trong số sáu 
tỉnh Học viện đã cộng tác nghiên cứu và tư 
vấn chính sách trong hai năm 2013 và 2014, 
bốn tỉnh/thành phố đã ban hành kế hoạch 
hành động cụ thể để từng bước cải thiện 
những vấn đề còn tồn tại nhằm cải thiện mức 
độ hài lòng của người dân.

Nhiều đối tác phát triển của Việt Nam cũng 
quan tâm sử dụng số liệu PAPI. Ngân hàng 
Thế giới trong những năm qua liên tục sử 
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dụng dữ liệu PAPI trong phân tích các vấn đề 
quản trị và minh bạch tài khóa ở Việt Nam. 
Liên minh Châu Âu và Cơ quan hợp tác phát 
triển Vương quốc Bỉ đã tham khảo số liệu PAPI 
trong quá trình xây dựng các chương trình hỗ 
trợ Việt Nam về công tác quản trị. Cơ quan 
Hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) 
dùng PAPI làm dữ liệu cơ sở đo lường những 
tiến bộ đạt được trong công khai, minh bạch 
và trách nhiệm giải trình trong Chương trình 
hỗ trợ Việt Nam về quản trị nhằm tăng trưởng 
toàn diện. Ở phạm vi quốc tế, một số trường 
đại học danh tiếng như Đại học Princeton đã 
viết về PAPI như một điển hình của sự sáng 
tạo trong nghiên cứu chính sách. PAPI cũng 
là mô hình đang được một số quốc gia tham 
khảo, học hỏi.

Trên đây là một số bằng chứng cụ thể về ảnh 
hưởng của PAPI, về sự cần thiết của việc xây 
dựng và điều chỉnh chính sách dựa trên thực 
chứng. Cũng cần lưu ý rằng không nên xem 
các chỉ báo PAPI là mục tiêu hướng tới, mà là 
thước đo xu thế biến đổi qua thời gian. Một 
thông điệp quan trọng đối với các nhà hoạch 
định chính sách và thực tiễn triển khai ở địa 
phương, đó là điểm số PAPI nên được xem là 
cơ hội đánh giá hiệu quả công tác quản trị, 
điều hành của các cấp chính quyền ở nhiều 
mặt mang tính cấu trúc. Chỉ số PAPI không 
nhằm mục đích chỉ trích ai hoặc kêu gọi các 
cấp chính quyền tìm kiếm những cách thức 
không lành mạnh để tăng điểm số. Chỉ số 
PAPI được tạo ra để làm cơ sở cho các cấp 
chính quyền thực hiện hoạt động thực tiễn 
nhằm đổi mới thực chất phương thức quản 
trị và cung ứng dịch vụ công. Những gì Chỉ 
số PAPI đo lường đều phản ánh những vấn 
đề mang tính cấu trúc được người dân trải 
nghiệm trong quá trình tương tác với các 
cấp chính quyền và thực tế sử dụng dịch vụ 
công. Điểm số PAPI là những mặt gương phản 
chiếu hiệu quả công tác thực thi chính sách, 
pháp luật nhà nước ở địa phương, với cung 
ứng dịch vụ công và quản trị có sự tham gia 
của người dân. Qua những hình ảnh phản 
chiếu đó, các cấp chính quyền soi xét lại và 
tìm các giải pháp khả thi để cải thiện những 
ngành, lĩnh vực hay hoạt động còn chưa hiệu 
quả. Mục tiêu duy nhất của nghiên cứu PAPI 
là cung cấp dữ liệu thực chứng để các cấp 
chính quyền theo dõi và điều chỉnh phương 

thức điều hành, quản lý nhà nước và cung 
ứng dịch vụ sao cho khách hàng là người dân 
hài lòng hơn. Nếu chỉ tìm cách ‘lách’ để tăng 
điểm số mà không thực sự đổi mới cách thức 
thực hiện các nhiệm vụ thực thi chính sách đã 
được phân cấp, phân quyền, thì chính quyền 
các cấp khó có thể phát huy hiệu quả hay 
duy trì mức độ hài lòng của người dân đối với 
công tác hàng ngày của bộ máy công quyền 
tại địa phương. Trên thực tế, rất khó có thể tạo 
được hình ảnh tốt hơn nếu chỉ thay đổi tấm 
gương soi.

Báo cáo PAPI 2014 được xây dựng dựa trên 
dữ liệu đã thu thập qua khảo sát trên toàn 
quốc. Cấu trúc của báo cáo được duy trì qua 
các năm nhằm tạo điều kiện cho việc theo dõi 
những biến đổi trong phát hiện nghiên cứu 
qua thời gian về hiệu quả quản trị và hành 
chính công, phục vụ quá trình đổi mới chính 
sách ở Việt Nam. Bên cạnh báo cáo PAPI 2014 
còn có trang thông tin điện tử của PAPI (www.
papi.vn), qua đó có thể truy cập các ấn phẩm 
báo cáo PAPI, hồ sơ PAPI của các tỉnh/thành 
phố, các nghiên cứu trường hợp, các quyết 
sách của chính quyền địa phương nhằm cải 
thiện hiệu quả quản trị và hành chính công và 
nhiều thông tin cập nhật về PAPI khác. 

Quản trị và hành chính công ở Việt 
nam: Xu thế biến đổi ở cấp quốc gia

Tính đến năm 2014, Chỉ số PAPI đã được thực 
hiện trên phạm vi toàn quốc qua bốn năm 
liên tục. Kết quả khảo sát năm 2014 một lần 
nữa cho thấy mức độ ổn định của PAPI, qua 
đó thể hiện độ tin cậy của các thước đo. Điểm 
số của năm trong sáu lĩnh vực nội dung PAPI 
đo lường (bao gồm: ‘tham gia của người dân ở 
cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm 
giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng 
trong khu vực công; thủ tục hành chính công; 
và cung ứng dịch vụ công) có mức thay đổi 
dưới 2% so với năm 2013. Mặc dù có sự ổn 
định như vậy, dữ liệu tổng hợp cũng cho thấy 
những xu thế đáng lưu tâm.

Kết quả phân tích các chỉ tiêu thành phần ở 
cấp quốc gia cho thấy một số vấn đề quản trị 
và hành chính công chính cần được quan tâm 
cải thiện trong năm 2015: 
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1.  Chất lượng huy động người dân tham gia 
vào đời sống chính trị và công cuộc phát 
triển ở địa phương có xu hướng giảm 
tương đối mạnh, trong đó chỉ số nội dung 
thành phần ‘cơ hội tham gia’ có mức giảm 
về điểm lớn nhất. Điều đáng chú ý là tỉ lệ 
người dân tham gia bầu cử vị trí trưởng 
thôn/tổ trưởng dân phố giảm tương đối 
mạnh bên cạnh việc quên dần trải nghiệm 
tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng Nhân dân sau cuộc bầu cử gần đây 
nhất. Trước thềm các cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cho 
nhiệm kỳ 2016-2020, các nhà hoạch định 
chính sách cần thực hiện các biện pháp 
thúc đẩy sự tham gia bằng việc tạo điều 
kiện để tiếng nói và nguyện vọng của 
người dân được lắng nghe đồng thời tạo 
cơ chế để họ chủ động tham gia vào đời 
sống chính trị ở cơ sở. 

2.  Việt Nam cần tiếp tục thực hiện các biện 
pháp ngăn ngừa tham nhũng. Mặc dù đã 
có những chỉ đạo từ cấp cao nhất, song kết 
quả khảo sát năm 2014 cho thấy những 
tập quán tham nhũng dù nhỏ vẫn tồn tại 
dai dẳng.  

3.  Năm 2014, tỉ lệ người dân cho biết hộ gia 
đình bị thu hồi đất có xu hướng giảm so 
với trước. Cũng còn khá sớm để nhận định 
liệu Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 đem lại 
kết quả ban đầu, hay chỉ đơn thuần là do 
hiện trạng án binh bất động của lãnh đạo 
địa phương trước thềm Đại hội Đảng năm 
2016. Mặc dù tỉ lệ hộ gia đình cho biết bị 
thu hồi đất có giảm, song nhiều hộ bị thu 
hồi đất không hài lòng về việc giá đền bù 
đất của chính quyền địa phương không 
tương xứng với giá thị trường.

Báo cáo PAPI 2014 tổng hợp một số kết quả 
đánh giá từ khảo sát năm 2014 và xu thế biến 
đổi từ năm 2011-2014. Báo cáo giới thiệu 
chung về hiệu quả quản trị, kiểm soát tham 
nhũng, đồng thời giới thiệu những phát hiện 
từ những chỉ tiêu về tình hình thu hồi đất đai 
mới được bổ sung vào bộ phiếu hỏi năm 2014 
ở cấp quốc gia. Luật đất đai sửa đổi năm 2013 
đã có hiệu lực từ tháng 7 năm 2014, vì vậy đây 
là cơ hội để PAPI tìm hiểu những vấn đề liên 
quan đến công khai thông tin đất đai và đền 
bù thu hồi đất, tạo dữ liệu cơ sở cho việc theo 

dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện 
những quy định liên quan trong Luật Đất đai 
qua thời gian.

Nhìn từ cấp độ quốc gia, kết quả khảo sát năm 
2014 cho thấy sự ổn định trong điểm số ở sáu 
chỉ số nội dung thành phần của PAPI. Một lĩnh 
vực có sự thay đổi nhiều nhất là ‘Tham gia của 
người dân ở cấp cơ sở’, trong đó điểm của các 
chỉ số thành phần về ‘tri thức công dân’ và ‘cơ 
hội tham gia’ giảm nhiều nhất. Sự sụt giảm về 
điểm ở những chỉ số thành phần này là do 
khoảng cách về thời gian khảo sát và vòng 
bầu cử năm 2011 ngày càng rộng hơn. Ở chỉ 
số nội dung ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu 
vực công’, người dân không những ít thấy có 
sự chuyển biến về hiệu quả kiểm soát tham 
nhũng mà còn thấy có sự gia tăng các hiện 
tượng tiêu cực qua một số chỉ tiêu ở chỉ số 
nội dung này. Tỉ lệ người dân cho rằng tham 
nhũng và hối lộ là phổ biến trong một số 
ngành cung ứng dịch vụ công ở địa phương 
có xu hướng gia tăng.

Về công khai kế hoạch sử dụng đất, trong năm 
2014, tỉ lệ người dân cho biết hộ gia đình bị 
thu hồi đất có xu hướng giảm so với những 
năm trước. Hơn nữa, kết quả phân tích cũng 
khẳng định lại những kết quả khảo sát của 
những năm trước, đó là mối tương quan giữa 
công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
và mức độ hài lòng của người dân ở khía cạnh 
này không nhất thiết là mối tương quan thuận 
chiều. Những người được biết kế hoạch sử 
dụng đất ở địa phương trên thực tế ít hài lòng 
với chính sách đền bù hơn so với những người 
không được biết đến kế hoạch sử dụng đất.

Củng cố độ tin cậy của Chỉ số PAPI

Báo cáo PAPI thường trình bày kết quả phân 
tích một chủ đề chính sách cụ thể dựa trên 
dữ liệu khảo sát thường niên ở Chương 2. 
Trong báo cáo PAPI năm 2013, Chương 2 đề 
cập đến vấn đề bất bình đẳng trong quản trị 
và hành chính công ở cấp tỉnh. Trong báo cáo 
năm 2012 tham nhũng là chủ đề chính của 
Chương 2. Trong báo cáo năm 2014, Chương 2 
tập trung trình bày kết quả rà soát lại phương 
pháp luận và quá trình thực hiện khảo sát từ 
khâu chọn mẫu đến khâu phân tích dữ liệu. 
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Mục đích của chương này là nhằm đáp ứng 
một số yêu cầu cụ thể về việc rà soát phương 
pháp luận và các bước thực hiện nghiên cứu 
PAPI. Trước hết, Cơ quan Hợp tác và phát triển 
Thụy Sĩ (SDC) và UNDP đã tổ chức đánh giá 
giữa kỳ độc lập toàn bộ chương trình nghiên 
cứu PAPI trong năm 2014. Báo cáo đánh giá đã 
nêu một số vấn đề về phương pháp luận, đặc 
biệt là liệu phương pháp chọn mẫu phân tầng 
dưới cấp tỉnh đã phù hợp hay chưa. Bên cạnh 
đó, ở nhiều diễn đàn PAPI khác nhau, nhiều ý 
kiến cũng xoay quanh vấn đề chọn mẫu của 
PAPI. Đây là cơ hội tốt để đánh giá lại phương 
pháp chọn mẫu của PAPI nhằm giải quyết 
những băn khoăn đó một cách trực tiếp. Cùng 
với quá trình nhìn nhận lại phương pháp lấy 
mẫu, chương trình nghiên cứu cũng xem đây 
là cơ hội rà soát lại những khía cạnh khác của 
quy trình khảo sát.

Nhằm giải đáp một số băn khoăn về phương 
pháp luận của PAPI, một số bước kiểm định 
đã được nghiên cứu PAPI thực hiện trong 
năm 2014. Bước kiểm tra thứ nhất là so sánh 
phương pháp chọn mẫu của PAPI hiện đang 
áp dụng với một số khả năng thay thế theo 
đề xuất trong báo cáo đánh giá giữa kỳ và 
một số ý kiến khác. Kết quả phân tích giúp 
khẳng định lại tính ưu việt của phương 
pháp chọn mẫu ở cấp huyện/quận so với 
các phương án thay thế, nhất là ở giá trị 
giảm thiểu thiên kiến trong chọn mẫu đơn 
vị huyện/quận trong một tỉnh/thành phố  và 
đảm bảo tính đại diện tốt nhất phản ánh của 
người dân ở từng địa phương.

Bước kiểm tra thứ hai và thứ ba đánh giá chất 
lượng của quá trình thu thập và nhập dữ liệu 
bằng việc phỏng vấn lại một nhóm mẫu nhỏ 
người đã trả lời phiếu hỏi và nhập lại số liệu từ 
một số lượng phiếu khảo sát đã có thông tin, 
áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. 
Những biện pháp kiểm định này một lần nữa 
khẳng định mức độ tin cậy và tính chính xác 
của các khâu thu thập dữ liệu và nhập thông 
tin từ phiếu khảo sát. Tuy nhiên, kết quả phỏng 
vấn lại cũng cho thấy một vài khác biệt đáng 
lưu ý và có thể dẫn tới một số băn khoăn cho 
rằng có hiện tượng người thân trả lời thay cho 
người có tên trong danh sách chọn mẫu chính 
thức của PAPI. Song kết quả phân tích sâu cho 
thấy không có khác biệt nào được ghi nhận 
ở cấp vùng. Điều đó có nghĩa là một vài khác 

biệt ở cấp độ cá nhân không gây ảnh hưởng 
tới kết quả chung của khảo sát.

Kết quả đánh giá lại các bước thực hiện nghiên 
cứu PAPI cho thấy đây là khảo sát xã hội học 
về quản trị và hành chính công cấp tỉnh mang 
tính khoa học và đại diện vào bậc nhất ở Việt 
Nam hiện nay.  Mong rằng với những kết quả 
đó, các nhà hoạch định chính sách và giới 
nghiên cứu có thể hoàn toàn tin tưởng sử 
dụng dữ liệu PAPI để tìm ra các giải pháp chính 
sách cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính 
công, đóng góp một cách thiết thực cho quá 
trình phát triển của Việt Nam. 

Hiệu quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh tăng trưởng chậm

Báo cáo PAPI 2014 không trình bày kết quả 
xếp hạng của toàn bộ các tỉnh/thành phố. 
Thay vào đó, báo cáo trình bày các kết quả 
phân tích cụ thể ở cấp tỉnh trong năm 2014 
và đánh giá xu thế biến đổi của các chỉ số nội 
dung, chỉ số nội dung thành phần và chỉ tiêu 
thành phần qua bốn năm từ 2011 đến 2014. 
Phần so sánh giữa các tỉnh/thành phố được 
thực hiện ở cấp vùng theo tám vùng địa lý, 
kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, năm thành phố 
trực thuộc trung ương cũng được so sánh 
với nhau nhằm tìm hiểu hiệu quả quản trị và 
hành chính công ở những địa phương có tỉ 
lệ dân cư đô thị lớn hơn. Qua đó, những địa 
phương chưa thực hiện tốt công tác điều 
hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ 
công có thể học hỏi từ những địa phương 
thực hiện tốt hơn trong vùng với đặc điểm 
địa lý, kinh tế-xã hội tương đồng, nhằm cải 
thiện hiệu quả quản trị và hành chính công vì 
lợi ích của người dân và sự phát triển của địa 
phương và đất nước.

Một điểm cần lưu ý đó là báo cáo PAPI 2014 
phản ánh điểm số của 61 tỉnh/thành phố trên 
toàn quốc, mặc dù khảo sát đã được thực 
hiện trên toàn bộ 63 tỉnh/thành phố. Dữ liệu 
của hai tỉnh không được đưa vào phân tích 
trong báo cáo này do thông tin thu thập được 
không đủ độ tin cậy để ước lượng nhiều chỉ 
tiêu một cách khách quan. 

Kết quả phân tích 
so sánh các phương 
án chọn mẫu giúp 
khẳng định lại tính 
ưu việt của phương 
pháp chọn mẫu ở cấp 
huyện/quận so với 
các phương án thay 
thế, nhất là ở giá trị 
giảm thiểu thiên kiến 
trong chọn mẫu đơn vị 
huyện/quận trong một 
tỉnh/thành phố.

PAPI là khảo sát xã 
hội học về quản trị và 
hành chính công cấp 
tỉnh mang tính khoa 
học và đại diện vào 
bậc nhất ở Việt Nam 
hiện nay.
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Tham gia của người dân ở cấp cơ sở: 
Quyền hiến định của người dân

Tham gia tích cực và chủ động vào đời sống 
chính trị, xã hội của đất nước là quyền hiến 
định của người dân Việt Nam, và đã được thể 
chế hóa trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ 
ở xã, phường, thị trấn năm 2007 (Pháp lệnh 
THDCCS). Để đánh giá mức độ tham gia và vai 
trò của người dân trong quản trị nhà nước, 
nghiên cứu PAPI tìm hiểu mức độ tham gia 
của người dân ở cấp cơ sở, qua đó tìm hiểu 
mức độ hiệu quả của các cấp chính quyền địa 
phương trong việc huy động sự tham gia của 
người dân cũng như tính chủ động thực hiện 
quyền và nghĩa vụ công dân của người dân.

Hiệu quả huy động sự tham gia của người 
dân ở cấp cơ sở vẫn còn hạn chế ở những nội 
dung được PAPI đo lường. Có tới ba trong số 
bốn chỉ số nội dung thành phần cấu thành 
chỉ số nội dung ‘Tham gia của người dân 
ở cấp cơ sở’ có xu hướng giảm điểm so với 
kết quả khảo sát của năm bản lề 2011. Đây 
là quan sát đáng lưu tâm bởi việc người dân 
tham gia tích cực vào đời sống chính trị và 
hoàn thiện chính sách sẽ giúp cải thiện hiệu 
quả công tác quản trị ở địa phương. Kết quả 
nghiên cứu năm 2014 tiếp tục cho thấy tính 
hình thức của việc bầu chọn người đại diện 
của dân ở cấp thôn/ấp/tổ dân phố, bởi trên 
thực tế ở phần lớn địa phương, người dân chỉ 
có một ứng viên để bầu chọn vào vị trí trưởng 
thôn/tổ trưởng tổ dân phố, và phần lớn ứng 
viên do chính quyền địa phương hiệp thương 
và gợi ý để dân bầu. Chỉ số thành phần ‘đóng 
góp tự nguyện’ có chiều hướng thay đổi tích 
cực hơn. Tỉ lệ người dân tham gia vào việc 
ra quyết định xây mới, tu sửa các công trình 
công cộng và thiết kế các công trình đó trong 
năm 2014 tăng lên so với những năm trước. 

Các địa phương không cần đầu tư nhiều 
ngân sách để cải thiện những mặt còn tồn 
tại trong lĩnh vực nội dung này. Điều quan 
trọng là quyết tâm của các cấp chính quyền 
địa phương trong việc tạo điều kiện để người 
dân tham gia tích cực vào đời sống chính trị 
và xây dựng, hoàn thiện chính sách từ cấp cơ 
sở, đồng thời tuân thủ các quy định của nhà 
nước về tổ chức bầu cử ở địa phương.

Công khai, minh bạch: Thực hiện quyền 
được biết của người dân 

Chỉ số PAPI đo lường “quyền được biết” về 
chính sách của nhà nước có ảnh hưởng trực 
tiếp đến quyền và nghĩa vụ tham gia quản trị 
đời sống và sinh kế của người dân. Chỉ số nội 
dung ‘công khai, minh bạch’ được cầu thành 
từ ba chỉ số nội dung thành phần, gồm công 
khai, minh bạch danh sách hộ nghèo; công 
khai, minh bạch ngân sách cấp xã; và công 
khai, minh bạch quy hoạch/kế hoạch sử 
dụng đất và khung giá đất đền bù. 

Diễn biến qua các năm ở chỉ số nội dung 
‘Công khai, minh bạch’ cho thấy xu hướng 
thay đổi theo cả hai chiều tích cực và tiêu 
cực, đồng thời cũng gợi ý những khía cạnh 
cần được cải thiện trong thời gian tới. Mặc 
dù mức độ công khai, minh bạch về danh 
sách hộ nghèo và về thu, chi ngân sách 
cấp xã/phường sụt giảm nhẹ, nhưng mức 
độ công khai, minh bạch về quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất và khung giá đất đền bù 
tiếp tục được cải thiện trong năm 2014 tuy 
điểm số ở chỉ số nội dung thành phần này 
vẫn thấp hơn so với hai chỉ số thành phần 
trên. Đặc biệt là mức độ công khai, minh 
bạch về thu, chi ngân sách cấp xã vẫn còn 
hạn chế do chỉ có tám trong số 100 người 
được hỏi cho biết họ được biết, đã đọc và tin 
vào độ chính xác của bảng kê thu, chi ngân 
sách của chính quyền cấp cơ sở. Tương tự, 
mức độ công khai, minh bạch quy hoạch/kế 
hoạch sử dụng đất vẫn còn thấp. Mặc dù tỉ lệ 
người trả lời đến từ những hộ gia đình bị thu 
hồi đất cho rằng mức tiền đền bù cho đất bị 
thu hồi tiệm cận đến giá thị trường tăng lên, 
song tỉ lệ cho rằng thông tin về quy hoạch và 
mục đích dụng đất thu hồi được chia sẻ để 
dân được biết lại có xu hướng giảm xuống. 
Việc tiếp tục theo dõi xu hướng trái chiều 
này và tìm hiểu tại sao lại có xu hướng đó là 
cần thiết.  

Để cải thiện mức độ công khai, minh bạch ở 
những nội dung PAPI đo lường theo hướng 
bền vững, các cấp chính quyền địa phương 
cần tìm ra những phương thức chia sẻ thông 
tin đáng tin cậy tới người dân với nhiều đặc 
điểm nhân khẩu khác nhau. Cổng thông tin 

Việc người dân tham 
gia tích cực vào đời 
sống chính trị và hoàn 
thiện chính sách sẽ 
giúp cải thiện hiệu quả 
công tác quản trị ở địa 
phương.
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điện tử ở cấp tỉnh và cấp huyện, bảng tin 
công khai ở Ủy ban Nhân dân xã/phường/
thị trấn, tờ tin hoặc loa truyền thanh ở cấp 
thôn/tổ dân phố vẫn là những công cụ hữu 
hiệu để công khai, minh bạch thông tin đến 
người dân.

Trách nhiệm giải trình với người dân: 
Hiện thực hóa quyền dân bàn, dân 
kiểm tra

Chỉ số nội dung ‘Trách nhiệm giải trình với 
người dân’ đo lường hiệu quả tương tác giữa 
chính quyền với người dân, và hiệu quả hoạt 
động trên thực tế của các thiết chế thực hiện 
dân chủ cơ sở, gồm Ban Thanh tra Nhân dân 
(Ban TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng (Ban GSĐTCĐ). Trên tinh thần của Pháp 
lệnh THDCCS, những cơ chế đối thoại giữa 
chính quyền và người dân, và thiết chế để 
người dân thực hiện vai trò giám sát hiệu quả 
thực thi chức năng quản lý nhà nước của chính 
quyền cấp cơ sở là nhằm hiện thực hóa quyền 
“dân bàn” và “dân kiểm tra” của người dân.

Phát hiện nghiên cứu năm 2014 cho thấy hiệu 
quả thực hiện các cơ chế giải trình với người 
dân ở cấp tỉnh có cải thiện nhưng không đáng 
kể khi so sánh điểm số ở lĩnh vực này qua bốn 
năm. Hai chỉ số nội dung thành phần ‘hiệu 
quả của Ban GSĐTCĐ’ và ‘hiệu quả tương tác 
với chính quyền địa phương’ có những thay 
đổi tích cực hơn so với chỉ số ‘hiệu quả của 
Ban TTND’ xét ở cả hai mặt về mức độ phổ 
biến và hiệu quả hoạt động. 

Kể từ khi có những quy định đầu tiên về thực 
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 1997, 
Ban TTND và Ban GSĐTCĐ được định hình là 
những thiết chế để người dân tham gia giám 
sát và tăng cường trách nhiệm giải trình của 
các cấp chính quyền với người dân. Song trên 
thực tế, với mức độ ghi nhận hạn chế của 
người dân về sự tồn tại và hiệu quả của những 
thiết chế này, đã đến lúc xem xét lại hiệu quả 
hoạt động thực sự của những ban này và tìm 
những phương thức mới để những ban này 
thực sự đem lại kết quả như mong đợi của 
người dân, đến gần với người dân hơn. Sự 
nhập cuộc của các tổ chức phi chính phủ, với 
năng lực và nguồn lực sẵn có, vào các hoạt 

động của Ban TTND và Ban GSĐTCĐ và qua 
đó hướng dẫn để hai ban này hoạt động có 
hiệu quả hơn có thể là một hướng đi khả thi. 

Bên cạnh các thiết chế giám sát ở cộng đồng, 
chính quyền địa phương cũng cần tương tác 
tích cực hơn với người dân thông qua các 
buổi tiếp dân định kỳ hoặc bất thường nhằm 
nâng cao trách nhiệm giải trình trực tiếp với 
người dân.  Hơn nữa, để người dân chủ động 
tham gia đóng góp ý kiến cải thiện điều kiện 
quản trị và hành chính công ở địa phương, 
chính quyền cũng cần áp dụng những cách 
thức mới trong tiếp nhận đề xuất từ người 
dân, như hộp thư điện tử trên các cổng thông 
tin điện tử hoặc gửi tin nhắn qua số điện thoại 
di động công khai. Song, chính sự chủ động 
phúc đáp của cán bộ chính quyền khi nhận 
được những yêu cầu, đề xuất của người dân 
sẽ giúp các cấp chính quyền cải thiện khả 
năng đáp ứng và hình ảnh của mình trước 
người dân. 

Kiểm soát tham nhũng: Vai trò 
của chính quyền và người dân đều 
quan trọng

Kết quả khảo sát PAPI năm 2014 ở chỉ số nội 
dung này phản ánh cảm nhận và trải nghiệm 
của người dân về hiệu quả phòng, chống 
tham nhũng của các cấp chính quyền qua 
bốn chỉ số nội dung thành phần. Bốn chỉ số 
đó bao gồm: ‘kiểm soát tham nhũng trong 
chính quyền địa phương’, ‘kiểm soát tham 
nhũng trong cung ứng dịch vụ công’, ‘công 
bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực 
công’ và ‘quyết tâm chống tham nhũng’. 

Phát hiện nghiên cứu năm 2014 cho thấy, 
những nỗ lực kiểm soát tham nhũng ở cấp 
tỉnh đến nay chưa đem lại nhiều kết quả 
như mong đợi. Theo đánh giá của người 
dân trên toàn quốc, ‘chủ nghĩa vị thân’ trong 
tuyển dụng nhân lực vào khu vực công, hiện 
tượng nhũng nhiễu đòi hối lộ của cán bộ 
chính quyền vẫn còn rất phổ biến. Trong khi 
đó, cả chính quyền và người dân đều thiếu 
quyết tâm đẩy lùi tham nhũng. Các tỉnh/
thành phố cũng có xu hướng tập trung theo 
vùng khi nhóm theo bốn cấp độ hiệu quả. 
Người dân các vùng Nam Trung Bộ và phía 

Chính quyền địa 
phương cần tương 
tác tích cực hơn với 
người dân thông qua 
các buổi tiếp dân định 
kỳ hoặc bất thường 
nhằm nâng cao trách 
nhiệm giải trình trực 
tiếp với người dân.
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Nam có xu hướng ghi nhận và trải nghiệm 
tốt hơn về những nỗ lực của các cấp chính 
quyền địa phương trong kiểm soát các hành 
vi tham nhũng trong khu vực công so với 
các vùng khác. 

Những tỉnh/thành phố được người dân đánh 
giá cao hơn có thể chia sẻ kinh nghiệm với 
những địa phương trong nhóm đạt điểm 
thấp trong việc đảm bảo tuyển dụng công 
bằng; giám sát và giảm thiểu các hành vi nhận 
tiền ngoài quy định khi cung ứng dịch vụ 
công; ngăn chặn cán bộ, công chức lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn để tư lợi qua các hành 
vi vòi vĩnh khi làm thủ tục hành chính cho 
người dân; sử dụng công quỹ vào mục đích 
cá nhân; và nhận ‘lót tay’ trong tuyển dụng 
nhân sự vào khu vực công. Đồng thời, người 
dân cũng cần chủ động hơn trong việc tố giác 
các hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, 
công chức, viên chức để góp giảm thiểu tham 
nhũng, nhũng nhiễu.

Thủ tục hành chính công: Cần tiếp tục 
cải cách thủ tục, nâng cao chất lượng 
dịch vụ 

Hiệu quả cung ứng dịch vụ hành chính công 
được đo lường thông qua các chỉ số về chất 
lượng dịch vụ hành chính công ở những lĩnh 
vực cần thiết nhất cho đời sống của người 
dân, bao gồm dịch vụ chứng thực, xác nhận 
của chính quyền cơ sở; dịch vụ cấp giấy phép 
xây dựng; dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất (giấy CNQSD đất), và dịch vụ 
hành chính công cấp xã/phường. Các chỉ tiêu 
đánh giá tập trung vào các yếu tố tác động 
đến sự hài lòng của người dân với những dịch 
vụ hành chính công này. 

So với kết quả khảo sát năm 2013, hiệu quả 
cung ứng dịch vụ hành chính công dường 
như chững lại. Kết quả phân tích ở lĩnh vực 
nội dung này cũng cho thấy sự mất cân đối 
về chất lượng dịch vụ hành chính công phục 
vụ người dân ở bốn nhóm dịch vụ hành chính 
PAPI đo lường. Trong bốn dịch vụ đó, dịch 
vụ chứng thực, xác nhận của các cấp chính 
quyền được người dân đánh giá cao hơn 
nhiều so với dịch vụ cấp giấy CNQSD đất.  

Trong bốn nhóm dịch vụ hành chính công 
PAPI đo lường, dịch vụ cấp giấy CNQSD đất 
hầu như vẫn chưa nhận được sự hài lòng đáng 
kể từ người dân. Chỉ số thành phần ‘thủ tục 
liên quan đến giấy CNQSD đất’ đạt mức điểm 
thấp nhất so với ba chỉ số thành phần còn lại. 
Điểm chỉ số thành phần này ở cấp tỉnh có xu 
hướng suy giảm so với những năm trước.

Những thách thức đối với chính quyền địa 
phương mong muốn nâng cao mức độ hài 
lòng của người dân với dịch vụ hành chính 
công qua bốn năm qua vẫn là thiếu công khai, 
minh bạch về phí và lệ phí làm thủ tục hành 
chính; trả kết quả chưa đúng hẹn; và thái độ và 
năng lực thực hiện công vụ của đội ngũ công 
chức vẫn còn yếu và thiếu. Những biện pháp 
cải thiện mức độ hài lòng của người dân với 
dịch vụ hành chính công trong thời gian trước 
mắt bao gồm đẩy mạnh việc công khai về phí 
và lệ phí tại các bộ phận ‘một cửa’ và thông 
báo tới người làm thủ tục đầy đủ về thời hạn 
nhận kết quả cũng như trả kết quả đúng lịch 
hẹn. Phát hiện nghiên cứu PAPI trong những 
năm qua đã khẳng định tầm quan trọng của 
việc cải thiện ‘kỹ năng mềm’ của đội ngũ cán 
bộ, công chức, đặc biệt là kỹ năng tiếp xúc với 
người dân và năng lực thừa hành các nhiệm 
vụ được giao trong xử lý thủ tục hành chính 
và cung ứng dịch vụ cho người dân. 

Cung ứng dịch vụ công: Cải thiện chất 
lượng viên chức góp phần phát triển 
bền vững

Chất lượng cung ứng dịch vụ công được 
đo lường qua mức độ hiệu quả cung ứng 
bốn dịch vụ căn bản cho người dân, gồm y 
tế công lập; giáo dục tiểu học công lập; cơ 
sở hạ tầng căn bản; và an ninh, trật tự tại 
địa bàn khu dân cư. Thông qua Chỉ số PAPI, 
người dân chia sẻ trải nghiệm của mình về 
mức độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công, 
chất lượng và mức độ sẵn có của các dịch vụ 
công căn bản ở các cấp xã/phường, quận/
huyện và tỉnh/thành phố. 

Phát hiện nghiên cứu năm 2014 cho thấy lĩnh 
vực cung ứng dịch vụ công có dấu hiệu cải 
thiện ở ba trong số bốn nhóm dịch vụ công 
(gồm y tế công lập, cơ sở hạ tầng căn bản và 

Phát hiện nghiên cứu 
PAPI trong những năm 
qua đã khẳng định 
tầm quan trọng của 
việc cải thiện ‘kỹ năng 
mềm’ của đội ngũ cán 
bộ, công chức, đặc biệt 
là kỹ năng tiếp xúc với 
người dân và năng lực 
thừa hành các nhiệm 
vụ được giao trong xử 
lý thủ tục hành chính 
và cung ứng dịch vụ 
cho người dân.
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GIỚI THIỆUan ninh, trật tự địa bàn khu dân cư). Đặc biệt, 
những cải thiện trong tiếp cận với cơ sở hạ 
tầng căn bản (điện, đường, nước sạch phục 
vụ ăn uống và thu gom rác thải) đã đóng 
góp nâng điểm chỉ số nội dung này. Tuy 
nhiên, trên phạm vi toàn quốc, dịch vụ giáo 
dục tiểu học công lập nhận được sự hài lòng 
của người sử dụng thấp hơn so với ba dịch 
vụ còn lại. Do vậy, các cấp chính quyền và 
ngành giáo dục cần quan tâm đầu tư nhiều 
hơn cho dịch vụ giáo dục tiểu học công lập, 
đặc biệt ở hai phương diện nguồn nhân lực 
và mối quan hệ tương tác giữa bên cung 
ứng dịch vụ và người dân.

Khi Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức 
thu nhập bậc trung trên thế giới, việc tiếp 
tục cải thiện chất lượng dịch vụ công và cơ sở 
hạ tầng là rất cần thiết.  Một khi những dịch 
vụ công, đặc biệt là y tế và giáo dục, có chất 
lượng tốt hơn sẽ góp phần xây dựng nguồn 
nhân lực có chất lượng hơn, đủ năng lực 
sáng tạo và đổi mới vì một nền kinh tế-xã hội 
phát triển hơn. Đồng thời, một nền tảng cơ 
sở hạ tầng căn bản tốt cùng với an ninh, trật 
tự được đảm bảo sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy 
được năng lực sản xuất và hiệu quả lao động. 
Đây cũng là những nền tảng căn bản để Việt 
Nam phát triển bền vững.        


