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Nội dung chính

• Bối cảnh: những sự kiện chính trong năm 2021
• COVID-19 và những vấn đề người dân quan ngại nhất năm 2021
• Thực hiện dân chủ cơ sở và tham gia bầu cử năm 2021
• Tổng quan một số kết quả khảo sát PAPI ở cấp quốc gia

PA P I

Bối cảnh năm 2021
• Sự kiện chính trong năm 2021

• Đại hội Đảng toàn quốc với chủ trương “đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện
đại, hiệu quả”
• Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2021
• Năm đầu của nhiệm kỳ chính quyền các cấp giai đoạn 2021-2026

• Tác động của làn sóng thứ tư của COVID-19
• Sự xuất hiện của biến chủng Delta

• Giãn cách xã hội trên diện rộng ngay trước thời điểm khảo sát

• Suy giảm kinh tế (tăng trưởng GDP cả năm chỉ đạt 2.58%, trong đó Quý 3 giảm
6,17%)

• Dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
• Tiếp cận được dữ liệu công bố

• Có dữ liệu chung về nhập cư và thường trú theo tỉnh, thành phố

• Thực hiện chọn mẫu lại các đơn vị cấp huyện/quận, xã/phường/ và thôn/tổ dân phố
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Tổng quan về khảo sát PAPI 2021
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COVID-19 và những vấn đề
người dân quan ngại nhất năm 2021

PAPI

Y tế/bảo hiểm y tế trở thành vấn đề đáng quan
ngại nhất trong năm 2021
1.
2.
3.

Y tế/Bảo hiểm y
tế (23%)

Đói nghèo (19%)

Theo ông/bà, ba vấn đề hệ trọng nhất của đất nước
mà nhà nước cần ưu tiên tập trung giải quyết là gì?

Tăng trưởng kinh
tế/Tổng sản
phẩm quốc nội
GDP (11%)
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Thay đổi lớn trong những vấn đề đáng quan
ngại nhất từ năm 2015 đến năm 2021
• Quan ngại về y tế/
bảo hiểm y tế và việc
làm gia tăng
• Quan ngại về ô
nhiễm môi trường
giảm, trong khi hơn
70% người dân lựa
chọn bảo vệ môi
trường cần được ưu
tiên, cho dù phải hy
sinh phần nào kết quả
tăng trưởng kinh tế.
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Khác biệt về giới trong đánh giá vấn đề đáng quan
ngại nhất năm 2021
• Phụ nữ quan ngại về đói nghèo và chất lượng giáo dục

• Nam giới tập trung hơn vào vấn đề tăng trưởng kinh tế và quốc phòng
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Khác biệt trong đánh giá vấn đề đáng quan ngại nhất
năm giữa người Kinh và người dân tộc khác năm 2021
• Người dân tộc Kinh đặc biệt quan ngại về vấn đề y tế/bảo hiểm y tế

• Người các dân tộc khác cũng quan ngại về vấn đề y tế/bảo hiểm y tế,
nhưng quan ngại hơn về vấn đề đói nghèo
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Tỉ lệ người dùng hài lòng với dịch vụ bệnh viện
công tuyến huyện/quận giảm mạnh năm 2021
• Điều gì khiến cho người dân quan ngại hơn về vấn đề y tế/bảo hiểm y tế?
• Sức ép gia tăng trong năm 2021 do đại dịch COVID-19 có thể đã ảnh hưởng mạnh tới
chất lượng dịch vụ của bệnh viện tuyến dưới dẫn tới mức độ hài lòng thấp hơn.
Tỉ lệ người trả lời hài lòng với dịch vụ của bệnh viện công lập tuyến
huyện, 2011-2021
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Quan ngại về tình hình kinh tế của đất nước
gia tăng trong năm 2021
• Người dân quan tâm tới tình hình kinh tế của đất nước.

• Trước 2020, nhiều người lạc quan với tình hình kinh tế của đất nước.

• Năm 2021: quan ngại về tăng trưởng kinh tế gia tăng đi kèm với cảm
nhận bi quan hơn về tình hình kinh tế của đất nước
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Quan ngại về tình hình kinh tế của gia đình
gia tăng trong năm 2021
• Tỉ lệ người trả lời bi quan về tình hình kinh tế của hộ gia đình tăng lên
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Đánh giá về triển vọng kinh tế hộ gia đình trong 5
năm tới trong năm 2021
• Cảm nhận bi quan đó đi đôi với dự liệu không mấy sáng sủa về triển vọng
kinh tế hộ trong tương lai gần
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Tác động của COVID-19 tới việc làm
trong năm 2021
• Giãn cách xã hội kéo
dài và suy giảm kinh tế
có thể đã dẫn tới cảm
nhận bi quan.
• Đại dịch COVID-19 đã
gây ra tác động tiêu cực
đến việc làm và thu
nhập của người dân ở
diện rộng hơn vào năm
2021 so với năm 2020.
• Tỉ lệ người dân mất việc
làm/thu nhập ở các
trung tâm kinh tế trọng
điểm và lân cận Hà Nội,
Đà Nẵng và TP. HCM
cao hơn ở các địa
phương khác.
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Phát hiện và thông điệp chính
• Đại dịch COVID-19 khiến mối quan ngại của người dân có nhiều thay
đổi trong 2021 so với trước

• Sức ép lên ngành y tế có làm gia tăng mối quan ngại về y tế/bảo hiểm
y tế trong dân
o Cần ưu tiên đầu tư nâng cấp dịch vụ của bệnh viện công
tuyến huyện/quận/thành phố trực thuộc tỉnh

• Người dân quan ngại hơn về tình hình kinh tế của đất nước và của hộ
gia đình
o Các gói hộ trợ giảm nghèo và kích thích tăng trưởng kinh tế
rất cần thiết

• Mối quan tâm tới chất lượng môi trường giảm trong thời kỳ COVID-19
song bảo vệ môi trường vẫn được người dân lựa chọn
o Kỳ vọng của người dân về tăng trưởng xanh cần được quan
tâm đúng mức
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Tham gia bầu cử
và đóng góp tự nguyện
cho công trình công cộng
ở địa phương năm 2021
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Bối cảnh 2021
• Bầu cử

• Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tháng 5 năm 2021 khi
làn sóng COVID-19 lần thứ tư xuất hiện
• Tham gia bầu cử tăng hay giảm?

• Vấn đề giới và tham gia bầu cử

• Nỗ lực trong việc thúc đẩy quyền tham chính của phụ nữ
• Phụ nữ tham gia bầu cử ở mức độ nào?

• Cử tri còn có định kiến với ứng cử viên nữ không?

• Thực hiện dân chủ ở cơ sở

• Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn sắp trở thành luật về
thực hiện dân chủ cơ sở
• Tham gia ở cơ sở thay đổi như thế nào?

• Mức độ cạnh tranh cho vị trí trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố thay đổi
như thế nào?
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Tỉ lệ người dân trực tiếp tham gia bỏ phiếu trong
các cuộc bầu cử năm 2021 giảm
• Tỉ lệ người dân trực tiếp đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh, huyện, xã năm 2021 giảm so với hai năm bầu cử 2011 và 2016
• Việc đi bầu thay, bầu hộ gia tăng, có thể là do lo ngại bị nhiễm COVID-19.
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Tỉ lệ cử tri trực tiếp đi bầu năm 2011, 2016 và 2021
theo giới tính
• Tỉ lệ phụ nữ trực tiếp tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử thấp hơn khá
nhiều so với tỉ lệ nam giới ở cả ba vị trí dân bầu.
• Mức chênh lệch này quan sát được ở cả ba năm 2011, 2016 và 2021.
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Chênh lệch trong tác động của yếu tố giới tới việc lựa
chọn ứng cử viên vào hai vị trí dân bầu năm 2021

• Giới tính của một ứng cử
viên ít ảnh hưởng tới khả
năng được bầu chọn trở
thành đại biểu Quốc hội.
• Yếu tố này lại ảnh hưởng
tới khả năng được chọn
của các ứng cử viên vào
vị trí trưởng thôn/tổ
trưởng tổ dân phố. Các
ứng cử viên nam có cơ
hội được bầu làm trưởng
thôn/tổ trưởng tổ dân
phố cao hơn 2-3 điểm
phần trăm so với ứng cử
viên phụ nữ.
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Thực hiện dân chủ cơ sở qua tham gia bầu cử và đóng
góp cho công trình công cộng ở địa phương
• Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

• “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”
o Huy động nguồn lực từ dân cho công trình công cộng ở địa
phương (Nhà nước và nhân dân cùng làm)

o Tăng tính cạnh tranh của vị trí trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố
o Tăng cường giám sát các công trình công cộng ở địa phương

• Thực thiện

• Việc đóng góp cho công trình công cộng ở địa phương là tự
nguyện và có sự tham gia đông đảo?
• Tăng tính cạnh tranh của vị trí trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân
phố thay đổi như thế nào?
• Những thay đổi trong cơ cấu ứng viên cho vị trí này có ảnh
hưởng tới tỉ lệ tham gia đi bầu?
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Đóng góp tự nguyện cho dự án công trình công công ở địa
phương (trường học, đường xá, nhà văn hóa, …) giảm năm 2021

• Đóng góp tự nguyện cho
dự án công trình công
công ở địa phương giảm
dần từ năm 2016.
• Đóng góp cho công trình
xây dựng đường xá giảm
mạnh nhất qua các năm.

Trường học
Đường xá

Nhà văn hóa
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Số người tham gia bầu trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố
và mức độ cạnh tranh cho vị trí này giảm trong năm 2021
• Sự suy giảm có phải là do có thay đổi về đối tượng được đề xuất ra ứng
cử vị trí trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố?
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Phát hiện và thông điệp chính
• Thực hiện dân chủ cơ sở hiệu quả rất quan trọng, nhất là khi tới đây Luật
thực hiện dân chủ cơ sở thay thế cho Pháp lệnh 34
• Song tham gia bầu cử và đóng góp tự nguyện cho các công trình công
cộng ở địa phương cho thấy dấu hiệu đi xuống

• Rất có thể cơ sở hạ tầng căn bản được cải thiện nhiều, hoặc được các cấp
chính quyền đầu tư nhiều hơn trong hai năm qua.

• Thay đổi vị thế của vị trí trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố có thể dẫn
tới thay đổi cần thiết về cơ chế giám sát ở cấp cơ sở.
• Những phát hiện nghiên cứu này có ý nghĩa đối với những thảo luận
tới đây về dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở
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Tổng quan hiệu quả quản trị
và hành chính công cấp quốc gia

PAPI

Tổng quan và xu thế ở tám lĩnh vực nội dung
PAPI đo lường từ 2019 đến 2021

* Ghi chú: Chỉ số nội dung 5: Thủ tục hành chính công đã được cấu trúc lại trong năm 2021, vì vậy so
sánh điểm số qua hai năm 2020 và 2021 chỉ mang tính tương đối.
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Những thay đổi chính trong kết quả tám chỉ số
nội dung PAPI từ 2019 đến 2021
• Chỉ số nội dung 1: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

o Giảm trong đóng góp tự nguyện cho công trình công cộng ở địa phương
o Giảm trong tỉ lệ tham gia bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố

o Giảm trong tính cạnh tranh của vị trí trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố

• Ba chỉ số nội dung khác đáng lưu tâm

o Chỉ số nội dung 2: Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định
ở địa phương
o Chỉ số nội dung 4: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
o Chỉ số nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công
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Điểm Chỉ số nội dung 2 ‘Công khai, minh bạch’ năm 2021
giảm nhẹ, nhất là công khai thông tin đất đai
• Công khai, minh bạch có ý nghĩa quan trọng trong củng cố niềm tin

• Giảm mạnh ở nội dung công khai kế hoạch sử dụng đất/bảng giá đất ở
địa phương là lý do chính dẫn tới giảm điểm chung ở Chỉ số nội dung 2.
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Thu hồi đất ở có xu hướng giảm trong năm 2021

Chỉ khoảng 1,5% số
người trả lời cho
biết gia đình họ bị
thu hồi đất ở trong
năm 2021.
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Thu hồi đất canh tác cũng có xu hướng giảm
trong năm 2021
• Chỉ khoảng 3,7% cho biết hộ gia đình bị thu hồi đất canh tác trong năm 2021
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Thực hiện công khai thông tin đất đai có xu
hướng kém đi kể từ năm 2018
• Tỉ lệ người trả lời cho biết họ biết đến kế hoạch sử dụng đất giảm từ 29% năm
2018 xuống 14% năm 2021.

• Tỉ lệ được mời tham gia đóng góp ý kiến cho kế hoạch sử dụng đất ở địa phương
cũng giảm xuống.
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Thực tế công khai kế hoạch sử dụng đất và bảng
giá đất trên cổng thông tin điện tử năm 2021
•

Chỉ có 337 trong tổng 704
huyện/quận/thành phố/thị xã niêm yết công
khai kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông
tin điện tử cấp huyện trong năm 2021.

•

Chỉ có 29 trong tổng số 63 tỉnh/thành phố niêm
yết công khai bảng giá đất trên cổng thông tin
điện tử của tỉnh/thành phố năm 2021.

Nguồn: Nghiên cứu
congkhaithongtindatdai.info
(UNDP, CEPEW, RTA)
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Không có cải thiện đáng kể trong kiểm soát tham
nhũng trong khu vực công ở địa phương 2021
• Lần đầu tiên kể từ
năm 2016 xu thế
không dịch chuyển
theo hướng khá lên

• Một số cải thiện trong
đảm bảo công bằng
trong tuyển dụng vào
cơ quan nhà nước,
mặc dù điểm số vẫn
thấp nhất trong bốn
nội dung thành phần.
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Vị thân trong tuyển dụng công chức, viên chức ở cấp
xã/phường vẫn còn phổ biến trong năm 2021
• Tình hình dựa vào quan hệ thân quen (vị thân) trong tuyển dụng công chức, viên chức
ở cấp xã/phường vẫn còn phổ biến dù có xu hướng giảm dần.
• Vẫn có tới 58,7% đến 63,5% số người trả lời cho biết muốn xin vào làm 1 trong 5 vị trí
công chức, viên chức cấp xã, họ vẫn phải dựa vào quan hệ với người có chức, có
quyền trong bộ máy nhà nước.
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Hiện trạng vòi vĩnh ở bệnh viện công tuyến
huyện/quận có xu hướng gia tăng trong năm 2021
• Tỉ lệ người trả lời cho biết bệnh nhân/người nhà bệnh nhân vẫn phải ‘lót tay’ để được
khám, chữa bệnh tốt hơn ở bệnh viện công tuyến huyện tăng từ 27% năm 2020 lên
28% năm 2021

• Tỉ lệ người trả lời cho phải đưa lót tay để có việc làm trong khu vực nhà nước vẫn cao,
dù đang có xu hướng giảm dần
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Nhìn chung có cải thiện trong cung ứng một số
dịch vụ công căn bản năm 2021
• Lý do chính khiến điểm Chỉ số nội dung 6 ‘Cung ứng dịch vụ công’:
tình hình an ninh, trật tự địa bàn khu dân cư cải thiện đáng kể.
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Tỉ lệ người là nạn nhân của bốn loại hình tội phạm an
ninh, trật tự ở khu dân cư giảm mạnh trong năm 2021
• Tỉ lệ người trả lời cho biết bị trộm đột nhập vào nhà và trộm phương
tiện đi lại giảm nhiều nhất.
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Phát hiện và thông điệp chính
• COVID-19 có tác động đáng kể tới nhiều vấn đề PAPI đo lường trong năm 2021,
với một vài điểm sáng:

• cải thiện về điều kiện tiếp cận đường xá, nước sạch và vệ sinh, có lẽ do chính quyền
địa phương dành đầu tư công cho những hạng mục này;
• tình hình tội phảm giảm, có thể là do giãn cách xã hội và hạn chế đi lại;

• Song, đánh giá về y tế công lập ở địa phương tiêu cực hơn

 Cần cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của khối bệnh viện công tuyến
huyện/quận/thành phố trực thuộc tỉnh;
 Cần ngăn chặn hành vi vòi vĩnh ở bệnh viện công tuyến huyện

• Suy giảm trong thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất

 Luật Đất đai 2014 sửa đổi trong thời gian tới cần củng cố yêu cầu bắt buộc chính
quyền các cấp công khai thông tin đất đai để dân biết

• Suy giảm về điểm ở hai nội dung ‘Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở
địa phương’ và ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’ có thể có mối tương quan
với mức độ hài lòng với hiệu quả kiểm soát dịch bệnh COVID-19 năm 2021.
 Thúc đẩy thực thi công khai, minh bạch và tiếp tục phòng ngừa tham nhũng trong
khu vực công sẽ giúp củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền các cấp.
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Xin cám ơn!
www.papi.org.vn
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