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Đồng tài trợ bởi:

Chia sẻ một số phát hiện từ nghiên cứu
Chỉ số PAPI về dịch vụ công trực tuyến
Tại hội thảo tham vấn Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định
số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Người trình bày
Đỗ Thanh Huyền
Chuyên gia phân tích chính sách công
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam

Phương pháp, cách tiếp cận, địa bàn và nội dung khảo sát PAPI

Quần đảo
Hoàng Sa

Quần đảo
Trường Sa

NHÀ NƯỚC

(cán bộ, công chức, viên chức)

Global E-Governance Index
Chỉ số Quản trị điện tử thế giới

WJI-Rule of Law Index:
Chỉ số Pháp quyền thế giới

PAR-INDEX

MỘT SỐ CHỈ SỐ
ĐO LƯỜNG
HIỆU QỦA

Global Corruption Perception Index
Phong vũ biểu cảm nhận tham nhũng
toàn cầu

HOẠT ĐỘNG
CỦA BỘ MÁY

CHÍNH QUYỀN

PACA
ICT-INDEX

Global Competitiveness Index
Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu
Doing Business
Xếp hạng về môi trường kinh
doanh

PSI
SIPAS
Human Development Index
Chỉ số phát triển con người

Ở VIỆT NAM

XÃ HỘI
(công dân)

PAPI
OBI/POBI

PCI

Moody’s Country Credit Rating:
Hệ số tín nhiệm quốc gia
Moody’s

THỊ TRƯỜNG
(doanh nghiệp)

Người dân và doanh
nghiệp thấy gì từ bộ máy
hành chính công?

Hoạch
định chính
sách

Thực thi
chính sách

Giám sát thực
thi chính sách

Mong đợi

Đầu vào

Quy trình

Đầu ra

Thực tiễn

Đầu vào

Quy trình

Đầu ra

Một số thay đổi chính trong cơ cấu chỉ số thành phần PAPI 2020
Các chỉ số nội dung
Chỉ số nội dung 1: Tham gia của người dân ở
cấp cơ sở
Chỉ số nội dung 2: Công khai, minh bạch trong
việc ra quyết định ở địa phương
Chỉ số nội dung 3: Trách nhiệm giải trình với
người dân
Chỉ số nội dung 4: Kiểm soát tham nhũng
trong khu vực công
Chỉ số nội dung 5: Thủ tục hành chính công

19
21
13
16

• Bỏ 2 tiêu chí
•

Tỉ lệ người dân gửi câu hỏi/ý kiến qua mục
Hỏi đáp trực tuyến trên cổng thông tin
điện tử của chính quyền)

•

Tỉ lệ người dân hài lòng với phản hồi của
chính quyền qua mục Hỏi đáp trực tuyến
trên cổng thông tin điện tử

18

Chỉ số nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công

21

Chỉ số nội dung 7: Quản trị môi trường

10

Chỉ số nội dung 8: Quản trị điện tử

Nội dung thành phần 8.3: Phúc đáp qua cổng dịch
vụ công trực tuyến

8

Số tiêu chí

126

Số chỉ số thành phần

29

Số chỉ số nội dung

8

• Thêm 1 tiêu chí đo lường
•

Tỉ lệ người trả lời cho biết đã sử dụng
cổng dịch vụ công trực tuyến khi làm giấy
tờ tùy thân ở cấp xã/phường
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2016
2017
2018
2019

Smartphone

92%

Internet access at home

51%

Flush toilet

97%

Computer

Fridge

94%

Air-conditioner

13%

Mobile telephone

Landline telephone

Cable TV/Digital TV/ K+
Connected TV

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Television

Car/Truck/Van/ Farming
vehicle

Chỉ số sở hữu tài sản hộ gia đình PAPI qua 10 năm (2011-2020)
89%
81%

68%

44%

11%

2020

Sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia (PAPI 2020):
Người dùng chủ yếu là CB, CC, VC trong cơ quan nhà nước
Ông/bà đã bao giờ sử dụng Cổng
dịch vụ công trực tuyến Quốc gia
chưa?
4%

Rồi
Chưa

96%

Ông/bà đã có tài khoản (tên
người dùng và mật khẩu truy
cập) trên Cổng dịch vụ công
trực tuyến quốc gia chưa?

Sử dụng theo lĩnh vực ngành nghề người trả lời đã
từng/đang công tác (%)
Dịch vụ/Kinh doanh (Nước ngoài/Liên doanh)

0%

Công nghiệp (Nước ngoài/Liên doanh)

0%
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Công nghiệp (Tư nhân)

0%

Công nghiệp (Nhà nước)

0%

Dịch vụ/Kinh doanh (Nhà nước)

0%

Nông nghiệp
Rồi

44%
56%

Chưa

0%

Dịch vụ/Kinh doanh (Tư nhân)

1%

Cơ quan nhà nước

2%
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Khoảng cách lớn giữa tỉ lệ người sử dụng Internet và tỉ lệ dùng
cổng thông tin điện tử của địa phương

Tình hình sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Hà Nội, 2019-2020
so với tỉ lệ người cho biết họ có Internet tại nhà
69.07%
72.04%

Tỷ lệ người trả lời cho biết có kết nối Internet tại nhà (%)

Tỷ lệ người trả lời tiếp cận tin tức trong nước qua
Internet (%)

44.44%
47.15%

Tỷ lệ người trả lời cho biết đã lấy đủ thông tin chỉ dẫn
và biểu mẫu cần thực hiện từ cổng thông tin điện tử địa
phương khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất (%)

0.23%
1.50%

Tỷ lệ người trả lời cho biết đã lấy đủ thông tin chỉ dẫn
và biểu mẫu cần thực hiện từ cổng thông tin điện tử địa
phương khi làm thủ tục cấp phép xây dựng (%)

0.36%
0.88%

2019
2020

Tỷ lệ người trả lời cho biết đã lấy đủ thông tin chỉ dẫn
và biểu mẫu cần thực hiện từ cổng thông tin điện tử địa
phương khi làm chứng thực, xác nhận (%)

3.21%
3.85%
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Làm thủ tục hành chính về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
qua cổng dịch vụ công trực tuyến ở địa phương
• Trong số người đã đi làm thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân năm 2020 trên
phạm vi toàn quốc, chiếm tỉ lệ 4.35% tổng mẫu khảo sát PAPI 2020:
• 33% cho biết đã nộp hồ sơ xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân qua cổng dịch vụ công
trực tuyến ở địa phương;
• 99% nhận được thông báo tự động cho biết hồ sơ nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến đã được tiếp
nhận
• 51% đã thanh toán trực tuyến phí dịch vụ làm giấy XNTTHN qua cổng dịch vụ công trực tuyến ở địa
phương

• 79% vẫn phải đích thân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở xã/phường để trình giấy tờ gốc
sau khi đã nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến
• 11.5% vẫn phải đi qua ‘cò’, ‘môi giới’ để làm xong thủ tục
• 6% phải tới nhiều nơi (đi tới nhiều ‘cửa’, gặp nhiều người) để làm thủ tục
• 97% nhận được kết quả đúng như lịch hẹn
• 5% vẫn phải chi lót tay để làm xong giấy XNTTHN
• 96% đánh giá đội ngũ công chức thừa hành có thái độ lịch sự

• 96% cho rằng đội ngũ công chức thừa hành thạo việc

Hàm ý
• Dư địa phục vụ người dân thông qua cổng
dịch vụ công trực tuyến với còn rất lớn, đặc
biệt để tránh tương tác trực tiếp giữa người
dân và công chức, viên chức do COVID-19
(ngắn hạn) và giúp giảm thiểu nhũng nhiễu về
lâu dài.

• Cần tạo lập một hệ thống dữ liệu thống nhất
trên nguyên tắc mỗi công dân một hồ sơ trên
toàn lãnh thổ Việt Nam.
• Hỗ trợ và hướng dẫn người dân, đặc biệt là
người đồng bào thiểu số, những người gặp
khó khăn trong sử dụng máy vi tính, điện thoại
trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Nên chăng thêm một nội dung vào phần liên thông đăng ký khai sinh, thường trú
và thẻ bảo hiểm y tế và số định danh cá nhân (chưa ảnh)/số an sinh xã hội?

Cổng thông tin về Chỉ số PAPI

Để biết thêm chi tiết về PAPI, xem:

www.papi.org.vn
Và theo dõi #PAPIvn tại:
www.facebook.com/papivn
www.twitter.com/PAPI_Vietnam

www.youtube.com/user/PAPIVietNam

