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PHẦN I. MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ không nhằm mục tiêu lợi nhuận, 

phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nƣớc, bắt buộc và khuyến khích doanh nghiệp và 

ngƣời dân phải làm để bảo đảm trật tự và an toàn xã hội. Sản phẩm của các dịch vụ 

này đƣợc cơ quan hành chính nhà nƣớc (hoặc tổ chức đƣợc ủy quyền) có thẩm quyền 

cấp cho tổ chức, cá nhân dƣới hình thức các loại giấy tờ (hoặc thông tin số hóa) có giá 

trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan đó quản lý. 

Nâng cao chất lƣợng dịch vụ hành chính công luôn luôn là một vấn đề nghiên 

cứu đƣợc chính quyền các địa phƣơng quan tâm trƣớc yêu cầu ngày càng cao của 

doanh nghiệp và ngƣời dân bởi vì chất lƣợng dịch vụ hành chính công là yếu tố quyết 

định đến năng lực cạnh tranh của một địa phƣơng và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của 

doanh nghiệp, ngƣời dân. Với sự đa dạng của các loại dịch vụ công nói chung và dịch 

vụ hành chính công nói riêng, các hình thức cung ứng và những đặc điểm riêng biệt 

của  dịch vụ hành chính công so với các loại dịch vụ khác, có thể thấy rằng cung ứng 

loại dịch vụ này một cách có hiệu quả không phải là một vấn đề đơn giản.  

Trong hai thập kỷ trở lại đây đã có rất nhiều nghiên cứu về  dịch vụ hành chính 

công ở các nƣớc trên thế giới và Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào ba hƣớng 

chính nhƣ: Bản chất, vai trò, phân loại dịch vụ công; Các vấn đề quản lý khu vực công 

nói chung và quản lý dịch vụ hành chính công nói riêng; Phân tích thực trạng cung ứng 

một số loại dịch vụ công cơ bản và thực trạng xã hội hóa cung ứng dịch vụ công để đề 

xuất kiến nghị nâng cao chất lƣợng và hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công cho xã hội 

[41]. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều tập trung phân tích ở cấp độ quốc gia và 

một số ít công trình đi sâu nghiên cứu ở cấp độ chính quyền địa phƣơng. Trên thực tế, 

giữa cấp độ chính phủ và chính quyền địa phƣơng có sự khác biệt khá lớn trong cung 

ứng dịch vụ và các tiêu chí đánh giá chất lƣợng dịch vụ. Ở cấp độ chính phủ, xét về mặt 

cung ứng dịch vụ hành chính công thì chính phủ thƣờng là cơ quan đề ra chính sách ở 

cấp độ vĩ mô, phạm vi quốc gia trong khi đó, việc triển khai thực hiện đƣợc giao cho 

chính quyền địa phƣơng các cấp thực hiện [14]. Mặt khác, giữa các địa phƣơng trong 

một quốc gia cũng có những sự khác biệt và đặc trƣng riêng về điều kiện kinh tế, xã hội 

và hệ thống hành chính. Với sự đa dạng về cấp độ và phạm vi của các nghiên cứu về 

chất lƣợng dịch vụ hành chính công đã thực hiện, việc tổng hợp các nghiên cứu trong và 

ngoài nƣớc sẽ cho phép tìm ra đƣợc các khoảng trống về mặt lý luận của luận án. 
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Hiện nay, áp lực cải thiện chất lƣợng dịch vụ hành chính công ngày càng cao 

vì nhiều lý do. Thứ nhất, việc cung ứng dịch vụ hành chính công vẫn còn mang tính 

quan liêu, chƣa quan tâm đúng mức đến hiệu quả và chất lƣợng dịch vụ. Thứ hai, 

dịch vụ hành chính công ngày càng bị cạnh tranh. Thái độ và hành vi của doanh 

nghiệp và ngƣời dân đối với việc lựa chọn và sử dụng dịch vụ hành chính công 

cũng có những thay đổi to lớn từ ngƣời sử dụng bị động trở thành ngƣời sử dụng 

chủ động với những yêu cầu và đòi hỏi cao hơn về chất lƣợng dịch vụ; Bên cạnh 

đó, mức độ tham gia của DN và ngƣời dân trong quá trình chuyển giao dịch vụ 

ngày càng lớn. Thứ ba, Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ năm 2011 về 

Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011 – 2020 đã chỉ 

rõ: “Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là nâng cao chất 

lượng dịch vụ hành chính chính công”[9]. Để thúc đẩy quá trình cải cách hành 

chính, chính phủ đã ban hành và sửa đổi nhiều quy định liên quan đến cải cách 

trong khu vực công, mà cụ thể là cải cách các dịch vụ hành chính công. Vì vậy, nếu 

không nâng cao chất lƣợng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nƣớc, thì 

chất lƣợng dịch vụ hành chính công về tổng thể sẽ bị giảm sút, ảnh hƣởng tiêu cực 

đến đời sống của ngƣời dân và sự phát triển chung của toàn xã hội.  

Là một tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, trong thời gian vừa qua chính 

quyền các cấp ở tỉnh Quảng Bình có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách dịch vụ 

hành chính công. Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai các quy trình cải cách hành 

chính nhằm thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, liên thông tại các đơn vị hành chính 

cấp tỉnh, huyện và xã; thƣờng xuyên đúc kết kinh nghiệm, hoàn thiện, nâng cao 

chất lƣợng mô hình cho phù hợp với thực tiễn theo hƣớng giảm thiểu phiền hà cho 

công dân và tổ chức [44]. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chƣa đáp ứng đủ các 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phƣơng. Điều này đƣợc phản ánh qua các 

chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền địa phƣơng nhƣ Chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh (PAPI)…. Cụ thể, kết quả điều tra hàng năm của PCI và PAPI cho thấy 

việc cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn 

chế nhƣ: thủ tục hành chính tuy đã đƣợc cắt giảm nhƣng vẫn còn rƣờm rà; các 

doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn rắc rối trong một số lĩnh vực nhƣ địa chính; tƣ 

pháp; ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; tinh thần, thái độ và trách nhiệm 
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đối với công việc phục vụ của một số cán bộ, công chức chƣa cao [7]; Chỉ số PCI 

của Quảng Bình không có sự cải thiện đáng kể, trong giai đoạn 2014 - 2019 chỉ xếp 

hạng trong khoảng 44 - 54 trên 63 tỉnh/thành phố cả nƣớc [45]; Chỉ số PAPI sau 

giai đoạn 2011-2017 ở nhóm dẫn đầu cả nƣớc đã tụt xuống xếp thứ 13 năm 2019 

[7]. Đây là những rào cản đối với sự phát triển của địa phƣơng trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, Quảng Bình là địa phƣơng thu hút 

nhiều hoạt động đầu tƣ đặc biệt là các lĩnh vực thƣơng mại, du lịch và năng lƣợng. 

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tƣ năm 2018 của tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ và Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tƣ cho 66 dự án với tổng số vốn đầu tƣ 

170.000 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 7,34 tỷ USD [40]. Hội nghị Xúc tiến đầu tƣ năm 

2021 đã trao Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ và Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tƣ cho 

37 dự án với tổng số vốn đầu tƣ là 141.038 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 6,12 tỷ USD[38]. 

Do đó chính quyền tỉnh Quảng Bình cần có sự chuyển biến mạnh mẽ trong cung 

ứng các dịch vụ hành chính công để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của DN và 

ngƣời dân và các nhà đầu tƣ. 

Xuất phát từ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên, việc nghiên cứu về chất 

lƣợng dịch vụ hành chính công nói chung và các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch 

vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là rất cần thiết. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung  

Mục tiêu chung của luận án là đánh giá về chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành chính 

công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng cung 

ứng dịch vụ hành chính công đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và ngƣời 

dân, góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu 1: Hệ thống hóa đƣợc những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lƣợng 

cung ứng dịch vụ hành chính công, các yếu tố chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành chính 

công và ảnh hƣởng của nó đến sự hài lòng của doanh nghiệp và ngƣời dân. 

Mục tiêu 2: Xác định mức độ ảnh hƣởng và tầm quan trọng của các nhân tố 

chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành chính công đến sự hài lòng của doanh nghiệp và 

ngƣời dân khi thực hiện các dịch vụ hành chính công của các cấp chính quyền trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
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Mục tiêu 3: Nhận diện đƣợc các ƣu điểm, hạn chế và nguyên nhân liên quan 

đến thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phƣơng các cấp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Mục tiêu 4: Đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lƣợng cung ứng 

dịch vụ hành chính công cho doanh nghiệp và ngƣời dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành chính 

công và sự hài lòng của doanh nghiệp và ngƣời dân đối với chất lƣợng cung ứng các 

dịch vụ hành chính công. 

3.2. Phạm vi nội dung 

Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu, luận án sẽ tập 

trung vào các dịch vụ hành chính công cơ bản đƣợc cung ứng bởi chính quyền địa 

phƣơng các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong đó chú trọng phân tích chất 

lƣợng dịch vụ hành chính công đối với doanh nghiệp đƣợc cung ứng bởi các cơ 

quan hành chính công ở cấp tỉnh và huyện. Trong thời gian vừa qua chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) dựa trên điều tra doanh nghiệp của Quảng Bình xếp hạng 

khá thấp, chỉ nằm trong nhóm trung bình cả nƣớc, do đó việc chú trọng phân tích 

chất lƣợng các dịch vụ hành chính công cho doanh nghiệp (đƣợc cung ứng ở cấp 

tỉnh, cấp huyện) và sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lƣợng cung ứng các dịch 

vụ đó sẽ giúp luận án có đóng góp sâu sắc về mặt thực tiễn. 

3.3. Phạm vi không gian và thời gian 

- Phạm vi không gian: Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

- Phạm vi thời gian: Các số liệu thứ cấp và sơ cấp đƣợc tập trung thu thập và 

điều tra trong các năm từ 2017 đến 2019 nhằm phục vụ đánh giá chất lƣợng cung ứng 

DVHCC và sự hài lòng của DN và ngƣời dân. Ngoài ra một số dữ liệu thứ cấp đƣợc 

thu thập trong giai đoạn dài hơn nhằm đánh giá quá trình nâng cao chất lƣợng cung 

ứng DVHCC. Các giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ hành chính công đƣợc đề 

xuất trong giai đoạn đến năm 2030. 

4. Đóng góp của luận án 

4.1. Về mặt lý luận: Luận án này đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần 

bổ sung vào hệ thống lý luận liên quan đến vấn đề nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch 

vụ hành chính công ở Việt Nam. Cụ thể là: 
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+ Luận án đã tổng hợp, bổ sung và làm rõ các khái niệm nghiên cứu, khung lý 

thuyết về chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành chính công và các yếu tố ảnh hƣởng đến 

sự hài lòng của DN và ngƣời dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công;  

+ Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trƣớc đây, tác giả đã xây dựng và phát 

triển thang đo chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành chính công; đề xuất mô hình phân 

tích, đánh giá chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành 

chính nhà nƣớc ở địa bàn nghiên cứu; đồng thời kết hợp báo cáo các Bộ chỉ số đánh 

giá chính thức do các tổ chức nhà nƣớc và các tổ chức độc lập, phi chính phủ thực hiện 

để so sánh với kết quả khảo sát, điều tra. 

4.2. Về phương pháp nghiên cứu: Các nghiên cứu đã thực hiện trƣớc đây 

thƣờng sử dụng phƣơng pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính 

để phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành 

chính công đến sự hài lòng của DN và ngƣời dân. Hạn chế của các phƣơng pháp trên 

là bỏ qua sai số của mô hình đo lƣờng [85] và do đó sẽ ảnh hƣởng đến độ tin cậy của 

kết quả nghiên cứu [93]. Nghiên cứu này đã sử dụng mô hình phƣơng trình cấu trúc 

tuyến tính bình phƣơng tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) – đây là mô hình nghiên cứu 

hành vi để phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành 

chính công đến sự hài lòng của DN và ngƣời dân. Mô hình nghiên cứu này đƣợc sử 

dụng khá phổ biến trong nghiên cứu hành vi ngƣời tiêu dùng trong những năm gần đây 

[82, 93] nhờ ƣu thế là sự kết hợp giữa phân tích nhân tố và hồi quy tuyến tính [66]. 

Ngoài ra việc sử dụng PLS-SEM cho phép nhà nghiên cứu xem xét đồng thời sai số đo 

lƣờng của cả biến độc lập và biến phụ thuộc, đánh giá mô hình cấu trúc và kiểm định 

các giả thuyết của mô hình nghiên cứu [67].  

4.3. Về mặt thực tiễn: 

- Từ việc đánh giá đúng thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính công do các cơ 

quan hành chính nhà nƣớc của tỉnh Quảng Bình cung cấp cho DN và ngƣời dân, phát 

hiện những yếu kém và nguyên nhân các hạn chế, dự báo nhu cầu xã hội về dịch vụ 

hành chính công để đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng cung ứng 

dịch vụ hành chính công trên địa bàn nghiên cứu. 

- Luận án cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trƣơng, chính 

sách, cơ chế quản lý dịch vụ hành chính công của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp đối với các cấp chính quyền địa phƣơng trong 
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tỉnh nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành chính công, đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. 

- Kết quả nghiên cứu đề tài luận án cũng có thể là tài liệu tham khảo tốt cho 

chính quyền địa phƣơng ở các tỉnh, thành phố khác trong cả nƣớc có điều kiện tƣơng 

tự nhƣ Quảng Bình để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính và cung ứng 

dịch vụ hành chính công cho DN và ngƣời dân theo định hƣớng năng suất, chất lƣợng 

và hiệu quả. 

5. Kết cấu của luận án 

Nội dung chính của luận án đƣợc kết cấu nhƣ sau: 

Phần I. Mở đầu 

Phần II. Tổng quan vấn đề nghiên cứu  

Phần III. Nội dung và kết quả nghiên cứu 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành chính công; 

Chương 2: Đặc điểm địa bàn và phƣơng pháp nghiên cứu; 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu về chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành 

chính công tại Quảng Bình; 

Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành chính 

công tại Quảng Bình. 

Phần IV. Kết luận  
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PHẦN II. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

Trong nhiều năm trở lại đây, chủ đề nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC đã 

thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nƣớc đến từ các 

lĩnh vực kinh tế và quản lý. Trong phạm vi nội dung nghiên cứu của luận án, chúng tôi 

giới thiệu tổng quan một số kết quả nghiên cứu điển hình liên quan đến cung ứng 

DVHCC: 

1. Tổng quan các nghiên cứu ngoài nƣớc 

1.1. Các nghiên cứu về mô hình quản lý và cung ứng DVHCC 

1.1.1. Mô hình hành chính công cũ (Old Public Administration) 

Theo Denhardt, Janet V và Robert B Denhardt [60], đến những năm 70 của thế 

kỷ 20, mô hình cung ứng DVHCC với những đặc điểm của Hành chính công (HCC) 

cũ nhƣ: (1) Chính phủ tập trung vào cung ứng dịch vụ trực tiếp thông qua các cơ sở 

hiện có; (2) Chính sách HCC có liên hệ với việc hình thành và triển khai các chính 

sách tập trung vào một mục tiêu xác định về chính trị. (3) Cán bộ HCC có vai trò giới 

hạn trong công tác hoạch định và quản lý chính sách; (4) Việc cung ứng dịch vụ cần 

đƣợc tiến hành bởi cán bộ hành chính có trách nhiệm với các viên chức đƣợc chọn và 

có đƣợc sự thận trọng trong công việc. (5) Cán bộ hành chính chịu trách nhiệm với các 

nhà lãnh đạo chính trị đƣợc bầu cử. (6) Các chƣơng trình công đƣợc triển khai một 

cách tốt nhất thông qua các tổ chức phân cấp, và những ngƣời quản lý chủ yếu kiểm 

soát từ cấp phía trên của tổ chức. (7) Giá trị chính của các tổ chức công là hiệu quả và 

hợp lý. (8) Các tổ chức công hoạt động hiệu quả nhất với tƣ cách là một hệ thống khép 

kín; vì vậy, sự tham gia của DN, ngƣời dân bị hạn chế. (9) Vai trò của cán bộ HCC 

đƣợc xác định là lập kế hoạch, sắp xếp công việc, bố trí đội ngũ nhân viên, chỉ đạo, 

phối hợp báo cáo và lập ngân sách. Mô hình này tồn tại hạn chế là thiếu tập trung vào 

ngƣời sử dụng dịch vụ (DN, ngƣời dân). 

1.1.2. Quản lý công mới (New Public Management - NPM) 

Từ những năm 70, sự cần thiết của việc cung cấp các DVHCC chất lƣợng cao 

trong bối cảnh tăng trƣởng kinh tế thấp và sự thắt chặt chi tiêu công của Chính phủ đã 

yêu cầu phải áp dụng mô hình Quản lý công mới (New Public Management - NPM), 

với cách tiếp cận “Khách hàng là trên hết” [109]. Cuốn sách “Managerialism and the 

public services: The Anglo-American experience” [107] của Giáo sƣ Christopher 

Pollitt đã phân tích sâu về sự khác biệt ngữ cảnh (nhân khẩu học, kinh tế, văn hóa, xã 
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hội) trong cung cấp DVC giữa chính quyền Anh của Thủ tƣớng Margaret Thatcher và 

chính quyền Mỹ của Ronald Reagan vào những năm 1970 về sau. Ở lần tái bản thứ 2 

(năm 1993), Pollitt đã phân tích mô hình Quản lý công mới (NPM) là đề tài chính mới 

nổi của những thảo luận trong lý luận DVC thời đó, với các yếu tố chính: (1) việc sử 

dụng nhiều hơn các cơ chế tƣơng tự cơ chế thị trƣờng; (2) sự phân quyền mang tính tổ 

chức và không gian đƣợc tăng cƣờng trong quản trị và cung ứng dịch vụ; (3) sự nhấn 

mạnh nhu cầu phải cải thiện chất lƣợng, và (4) sự bức thiết trong việc quan tâm tới các 

mong muốn của “khách hàng” [96]. 

Năm 1995, Pollitt và Bouckaert [108] đã cung cấp góc nhìn mới và đa dạng 

về khái niệm chất lƣợng dịch vụ trong khu vực công, hai tác giả đã chỉ ra rằng chất 

lƣợng là một khái niệm đa cực (multi-polar concept), vì vậy những dịch vụ thỏa 

mãn yêu cầu của nhà cung cấp có thể không làm thỏa mãn khách hàng. Các tác giả 

cũng chỉ ra 02 mẫu hình quản trị từ các ví dụ: (1) một là các cơ chế định hƣớng 

ngƣời sản xuất thƣờng đƣợc gắn với các mẫu hình quản trị truyền thống - HCC cũ 

(Old Public Administration), (2) hai là các chƣơng trình định hƣớng khách hàng 

(DN, ngƣời dân) gắn với cách tiếp cận mang tính cải cách đối với quản trị - Quản lý 

công mới (New Public Management - NPM). Những kết quả này đã cho thấy tầm 

quan trọng nổi lên của khách hàng trong phát triển chất lƣợng cung ứng DVHCC. 

Theo Denhardt, Janet V và Robert B Denhardt [60], Chính phủ trong mô hình 

NPM có các đặc điểm: mang tính chất xúc tác, “lái thuyền” thay vì “chèo thuyền”; có 

tính cạnh tranh, đƣa cạnh tranh vào quá trình cung ứng dịch vụ; hoạt động theo sứ 

mệnh thúc đẩy, thay đổi những tổ chức nặng về quy chế, TTHC; hoạt động theo định 

hƣớng kết quả, đầu tƣ vào yếu tố đầu ra, thay vì đầu vào; quan tâm tới khách hàng, đáp 

ứng các nhu cầu của DN, ngƣời dân chứ không phải yêu cầu từ nội tại của bộ máy 

hành chính; dám mạo hiểm: đầu tƣ để tăng thêm nguồn thu chứ không chỉ chi tiêu; 

phân quyền, chuyển từ thứ bậc sang tăng cƣờng sự tham gia và cách thức làm việc 

nhóm; hoạt động theo định hƣớng thị trƣờng, vận dụng cơ chế thị trƣờng để tạo động 

lực thay đổi. Có thể thấy các đặc điểm này khá tƣơng đồng với các thành phần của 

định hƣớng thị trƣờng trong khu vực tƣ nhân bao gồm: Định hƣớng khách hàng, Định 

hƣớng cạnh tranh, Phối hợp chức năng, Ứng phó nhanh nhạy.  
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1.1.3. Dịch vụ công kiểu mới (New Public Service - NPS) 

Do một số hạn chế của mô hình NPM nhƣ: thiếu cơ chế lên tiếng hay tăng cƣờng 

tiếng nói và đối tác của công dân trong cung cấp dịch vụ [60] và sự thay đổi nhanh 

chóng của CNTT nên đến đầu thế kỷ 21, nhiều học giả đã đề xuất mô hình DVC kiểu 

mới (NPS) với đặc điểm nhƣ sau:  

- Phục vụ “công dân”, không phải “khách hàng”; Coi trọng con ngƣời, không chỉ 

năng suất. 

- Tìm kiếm lợi ích công, coi trọng quyền công dân hơn nguyên lý kinh doanh; 

- Suy nghĩ chiến lƣợc, hành động dân chủ; 

- Phục vụ (Serving) hơn là định hƣớng (Steering);  

Đặc điểm của mô hình DVC kiểu mới so sánh với 2 mô hình HCC cũ, Quản lý 

công mới đƣợc liệt kê cụ thể ở Bảng dƣới đây: 

Bảng 1: Đặc điểm của các mô hình quản trị dịch vụ hành chính công 

 
Hành chính công cũ  Quản lý công mới  Dịch vụ công mới  

Cơ sở lý thuyết 

và nền tảng 

nhận thức 

Lý luận chính trị, phản 

biện xã hội và chính trị đi 

lên từ khoa học xã hội 

nguyên sơ  

Lý thuyết kinh tế, phức 

tạp hơn nhờ vào khoa học 

xã hội thực chứng  

Lý thuyết dân chủ, có nhiều 

cách tiếp cận kiến thức bao 

gồm khoa học xã hội thực 

chứng, XHH giải nghĩa và 

XHH phê phán  

Tính hợp lý và 

các mô hình liên 

quan đến hành 

vi con ngƣời 

Tính hợp lý  khái quát , 

"administrative man" 

(ngƣời quản lý) 

Tính hợp lý về kỹ thuật và 

kinh tế, "economic man" 

(ngƣời thực dụng) ngƣời 

đƣa ra quyết định vì lợi ích 

bản thân  

Tính hợp lý chiến lƣợc hoặc 

chính thức, nhiều thử 

nghiệm tính hơp lý trên 

phƣơng diện chính trị, kinh 

tế và tổ chức.  

Quan niệm về 

lợi ích công 

Lợi ích công đƣợc định 

nghĩa về mặt chính trị và 

thể hiện bằng luật pháp  

Lợi ích công thể hiện tập 

hợp lợi ích của các cá 

nhân  

Lợi ích công là kết quả của 

đối thoại về giá trị chung  

Đối tƣợng của 

DVHCC 

Khách hàng thƣờng 

xuyên và cử tri 

Khách hàng không 

thƣờng xuyên  
Công dân  

Vai trò của 

chính phủ 

Rowing - Định hƣớng và 

thực hiện (Thiết kế và 

thực hiện chính sách tập 

trung vào 1 mục tiêu 

chính trị xác định) 

Steering - Định hƣớng 

(hoạt động nhƣ chất xúc 

tác cho các nguồn lực 

trên thị trƣờng) 

Serving - Phục vụ ( đàm 

phán và môi giới lợi ích 

giữa công dân, các nhóm 

cộng đồng, tạo ra giá trị 

chung) 

Cơ chế để đạt 

đƣợc mục tiêu 

chính sách 

Chƣơng trình quản lý 

thông qua CQNN sẵn có  

Thành lập cơ cấu và cơ 

chế khuyến khích nhằm 

hoàn thành các mục tiêu 

chính sách thông qua các 

cơ sở tƣ nhân và các cơ 

quan phi lợi nhuận. 

Xây dựng liên hiệp các cơ 

sở công, cơ quan phi lợi 

nhuận và cơ sở tƣ nhân 

nhằm đạt đƣợc thoả thuận 

chung theo nhu cầu  

Cơ cấu trách 

nhiệm 

Thứ bậc - Ngƣời quản lý 

chịu trách nhiệm trƣớc 

lãnh đạo chính trị đƣợc 

bầu lên thông qua bầu cử 

dân chủ  

Định hƣớng thị trƣờng-  

Sự tích luỹ tƣ lợi dẫn đến 

kết quả mong muốn của 

đa số các nhóm công dân 

(khách hàng không 

thƣờng xuyên)  

Đa diện - Nhân viên 

DVHCC phải dựa vào  luật 

pháp, giá trị cộng đồng, quy 

tắc chính trị, tiêu chuẩn 

chuyên môn và lợi ích của 

công dân  
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Hành chính công cũ  Quản lý công mới  Dịch vụ công mới  

Quyền hành 

động trong 

quản trị 

Cán bộ quản lý bị hạn 

chế về mặt hành động  

Tầm hoạt động rộng 

nhằm đạt đƣợc mục tiêu 

của DN  

Cần có quyền hành động tự 

do nhƣng bị hạn chế và cần 

phải có trách nhiệm giải 

trình  

Cơ cấu tổ chức 

giả định 

Tổ chức quan liêu đƣợc thể 

hiện theo thứ bậc từ trên 

xuống dƣới trong các cơ 

quan cùng với sự kiểm soát 

hoặc điều tiết khách hàng 

thƣờng xuyên. 

Phân cấp các tổ chức 

công với quyền kiểm soát 

cơ bản thuộc về các Sở  

Cấu trúc hợp tác với sự lãnh 

đạo chia sẻ trong nội bộ và 

bên ngoài  

Cơ sở động lực 

giả định của 

nhân viên DVC 

và nhân viên 

hành chính 

Lƣơng và phúc lợi, dịch 

vụ bảo vệ dân sự  

Tinh thần kinh doanh, lý 

tƣởng thu nhỏ kích thƣớc 

chính quyền  

DVC, mong muốn đóng góp 

cho xã hội  

(Denhardt & Denhardt, 2015[60]) 

1.2. Các nghiên cứu về chất lượng DVHCC và đo lường chất lượng cung ứng 

DVHCC 

Để đo lƣờng chất lƣợng cung ứng DVHCC, nhiều nghiên cứu đã sử dụng mô 

hình SERVQUAL đƣợc đề xuất bởi Parasuraman, Valarie A Zeithaml [94]. Nghiên 

cứu của Donnelly, Mike, Mik Wisniewski [63] đã phân tích rõ việc áp dụng cách tiếp 

cận SERVQUAL để đo lƣờng chất lƣợng DVHCC ở cấp độ địa phƣơng, trong đó 

nhận định rằng mô hình này có thể đƣợc mở rộng để nghiên cứu 5 loại khoảng cách 

trong quá trình cung ứng DVHCC nhằm thỏa mãn mong đợi của khách hàng, bao 

gồm: (1) khoảng cách chất lƣợng dịch vụ, (2) khoảng cách thấu hiểu, (3) khoảng 

cách thiết kế, (4) khoảng cách cung ứng và (5) khoảng cách truyền thông. Mặc dù 

ban đầu đƣợc thiết kế để đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ trong khu vực tƣ nhân, 

SERVQUAL lại đƣợc đánh giá là một mô hình có thể đƣợc điều chỉnh phù hợp để dễ 

dàng áp dụng rộng rãi nhằm đo lƣờng và định chuẩn [56]. Vì vậy trong khu vực công 

địa phƣơng, mô hình SERVQUAL sẽ cung cấp một cơ chế để theo dõi chất lƣợng 

cung ứng dịch vụ theo thời gian, đồng thời so sánh chất lƣợng cung ứng dịch vụ giữa 

các cấp chính quyền khác nhau nhƣ nghiên cứu của Donnelly, Mike, Mik 

Wisniewski [63]. 

Tuy nhiên, Cronin & Taylor [59] có những tranh luận rằng mô hình 

SERVQUAL dễ gây nhầm lẫn giữa sự hài lòng và thái độ của khách hàng. Bởi vì 

khái niệm chất lƣợng cung ứng dịch vụ đƣợc dựa trên thái độ của khách hàng; trong 

khi đó sự hài lòng của khách hàng thì dựa trên sự việc đã xảy ra để so sánh sự khác 

biệt giữa kỳ vọng và kết quả. Nhƣ vậy, nếu chất lƣợng cung ứng dịch vụ đƣợc dựa 
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trên thái độ của khách hàng, thì cần đƣợc đánh giá theo những nhận thức về kết quả 

thực hiện các đặc trƣng của dịch vụ cụ thể. Do đó các tác giả đã đề xuất mô hình 

SERVPERF cũng có 5 khía cạnh cơ bản nhƣ mô hình SERVQUAL là: yếu tố hữu 

hình, sự tin cậy, khả năng đáp ứng, sự đảm bảo và đồng cảm; đồng thời xác định chất 

lƣợng đƣợc đánh giá trên quan điểm cảm nhận của khách hàng, không nhất thiết bao 

hàm giá trị kỳ vọng về dịch vụ. Nhiều nghiên cứu về chất lƣợng cung ứng DVHCC 

và sự hài lòng của khách hàng sử dụng các khía cạnh và bổ sung biến quan sát chất 

lƣợng của thang đo SERVQUAL nhƣng chỉ đo lƣờng phần đánh giá cảm nhận 

SERVPERF[25].  

Isaac Mwita, John [81] đã đề xuất mô hình quản lý DVHCC dựa trên cách tiếp 

cận hệ thống ở các nƣớc đang phát triển. Theo đó, mô hình quản lý DVHCC ở các 

nƣớc đang phát triển cần đƣợc phi tập trung hóa và trao quyền hơn cho cộng đồng. Với 

cách tiếp cận hệ thống, Isaac Mwita, John [81] cho rằng có 3 yếu tố quan trọng trong 

mô hình cung ứng DVHCC bao gồm: Các yếu tố đầu vào; hành vi và kết quả. Các yếu 

tố đầu vào là con ngƣời, CSVC, mục tiêu, các tiêu chuẩn, luật lệ, điều kiện làm việc, 

hƣớng dẫn…Hành vi là cách thức thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ. Kết quả 

cung ứng dịch vụ là những sự kiện xảy ra trong tƣơng lai, sau khi hành vi đƣợc thực 

hiện. Nhƣ vậy, các yếu tố đầu vào sẽ ảnh hƣởng đến hành vi và hành vi sẽ ảnh hƣởng 

đến kết quả cung ứng dịch vụ. Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu này đã cho thấy đƣợc việc 

cung ứng DVHCC là một quá trình bao gồm các yếu tố có liên quan và ảnh hƣởng lẫn 

nhau. Cách tiếp cận này đòi hỏi các cơ quan chính quyền khi đánh giá chất lƣợng cung 

ứng DVHCC cần xem xét trên khía cạnh tổng thể của hệ thống chứ không chỉ dựa trên 

kết quả đầu ra. Sự hài lòng của DN và ngƣời dân chịu tác động của nhiều biến số bao 

gồm các hoạt động chức năng đến kết quả đầu ra.  

Rodríguez, Pablo Gutiérrez, José Luis Vázquez Burguete [99] đã sử dụng mô 

hình SERVPERF để đánh giá chất lƣợng cung ứng DVHCC cấp địa phƣơng ở Tây 

Ban Nha. Các yếu tố quyết định đƣợc tác giả chia thành 3 nhóm bao gồm: (1) Các đặc 

điểm về kỹ thuật (Technical features) nhƣ CSVC, thông tin về TTHC; (2) Các đặc 

điểm về chức năng (Functional features) nhƣ khả năng phản hồi của nhân viên đối với 

dịch vụ, sự thấu hiểu của nhân viên đối với DN và ngƣời dân; và (3) Hình ảnh (Image) 

nhƣ kết quả dịch vụ, sự tin cậy đối với dịch vụ. Kết quả cho thấy Hình ảnh có ảnh 

hƣởng đến các đặc điểm về kỹ thuật, chức năng; và hai nhóm yếu tố này ảnh hƣởng 
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trực tiếp đến chất lƣợng cảm nhận bởi DN và ngƣời dân, qua đó tác động đến sự hài 

lòng. Hạn chế của nghiên cứu đó là các phân tích chủ yếu mang tính mô tả, tập trung 

vào các mối liên hệ mà chƣa đi sâu vào việc nghiên cứu nguồn gốc bắt nguồn của các 

mối liên hệ này. 

 Ilhaamie, Abdul Ghani Azmi [80] xác định khía cạnh quan trọng nhất và xem 

xét mức độ chất lƣợng dịch vụ, kỳ vọng và cảm nhận của khách hàng đối với các 

DVHCC của Malaysia. Mƣời công cụ SERVQUAL sử dụng để khảo sát 300 tổ chức 

công trên toàn Malaysia với 992 mẫu theo phƣơng pháp lấy mẫu thuận tiện. Kết quả 

phân tích cho thấy chất lƣợng tổng thể là khá tốt, trong đó Hữu hình là thành phần 

quan trọng nhất, tiếp theo là Độ tin cậy, Sự phản hồi. 

Ramseook-Munhurrun, Prabha, Soolakshna Desai Lukea-Bhiwajee [97] đã sử 

dụng mô hình SERVQUAL để đo lƣờng chất lƣợng cung ứng DVHCC của Cộng hòa 

Mauritius. Cuộc khảo sát nắm bắt những kỳ vọng của 202 khách hàng về một DVHCC 

xuất sắc và so sánh những kỳ vọng này với nhận thức của họ về dịch vụ đƣợc cung cấp 

bởi một bộ phận DVHCC cụ thể ở Mauritius. Một khảo sát cũng đƣợc thực hiện đồng 

thời để kiểm tra mức độ hiểu biết của 28 nhân viên tuyến đầu về kỳ vọng của khách 

hàng và các quy trình nội bộ hỗ trợ việc cung cấp các DVHCC chất lƣợng hàng đầu 

hiệu quả nhƣ thế nào. Kết quả cho thấy rằng có thiếu sót đáng kể trong việc đáp ứng 

kỳ vọng của khách hàng do một số hạn chế nhƣ hệ thống nội bộ không đủ để hỗ trợ 

các nhân viên và không đủ năng lực cung ứng dịch vụ chất lƣợng, do đó nhân viên 

không muốn hoặc không thể thực hiện dịch vụ ở mức khách hàng yêu cầu. Tuy nhiên 

kết quả cũng cho thấy rằng trong hai nhóm nhân viên và khách hàng không có sự khác 

biệt đáng kể về khoảng cách giữa nhận thức và kỳ vọng của họ về tổ chức công. 

Nghiên cứu cũng đề xuất cần tăng thêm đào tạo, bồi dƣỡng cho các nhân viên để nâng 

cao các kỹ năng cũng nhƣ thái độ của họ nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ đúng thời 

hạn. Nghiên cứu này có một số hạn chế nhƣ: Chỉ giới hạn trong một bộ phận thuộc 

khu vực công, do đó hạn chế tính khái quát trong toàn bộ DVHCC; xem xét nhận thức 

của nhân viên tuyến đầu và khách hàng mà chƣa tính đến quan điểm của lãnh đạo. 

Chatzoglou, Prodromos, Dimitrios Chatzoudes [57] đã sử dụng mô hình 

SERVQUAL để nghiên cứu mức độ chất lƣợng cung ứng DVHCC và các nhân tố ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng cung ứng DVHCC ở Hy Lạp. Kết quả cho thấy, điểm số chênh 

lệch cho các khía cạnh của sự Đồng cảm và Đáp ứng là tích cực, trong khi điểm số 



13 

tƣơng tự cho các khía cạnh của sự hữu hình, độ tin cậy và sự đảm bảo là tiêu cực. Mặc 

dù kỳ vọng của DN và ngƣời dân không đƣợc đáp ứng theo 03/05 thành phần của 

SERVQUAL, hiệu suất chất lƣợng tổng thể là trên mức trung bình, cho phép khẳng 

định rằng các Trung tâm đã đạt đƣợc mục tiêu ban đầu. Nghiên cứu này đã kiểm tra 

tính hợp lệ và độ tin cậy của công cụ SERVQUAL để đảm bảo rằng việc sử dụng nó 

phù hợp với môi trƣờng DVHCC; đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự 

tham gia của DN và ngƣời dân trong quá trình lập kế hoạch và cung ứng dịch vụ, do 

đó cung cấp thêm một khía cạnh cho “Quản lý công mới” (NPM). Tuy vậy hạn chế 

của nghiên cứu này cũng đến từ hạn chế của công cụ SERVQUAL bởi vì định nghĩa 

của chất lƣợng dịch vụ trong khu vực công có nghĩa rộng hơn trong khu vực tƣ nhân, 

do đó việc đo lƣờng nó phức tạp và khó khăn hơn; đồng thời tác giả cũng khuyến nghị 

nên nghiên cứu thêm đối với các dịch vụ đƣợc cung ứng trực tuyến. 

Wijesekera, AT và RL Fernando [103] đã phát triển một công cụ gồm 19 mục 

từ mô hình SERVQUAL để đánh giá nhận thức của khách hàng về chất lƣợng cung 

ứng dịch vụ DVHCC với sự tham vấn đặc biệt của các CQNN ở Sri Lanka. Cả phƣơng 

pháp định tính và định lƣợng đều đƣợc sử dụng trong ba giai đoạn cơ bản do 

Parasuraman, A, Valarie A Zeithaml [95] khuyến nghị. Cụ thể, ban đầu, một nghiên 

cứu định tính đƣợc thực hiện ở 5 bộ phận thuộc Quận Gampaha thông qua các cuộc 

phỏng vấn với 50 khách hàng, tạo ra 42 mục với 8 nhân tố nổi lên; Sau đó đƣa vào một 

bảng câu hỏi và thực hiện nghiên cứu định lƣợng với 100 khách hàng của các Bộ phận 

thuộc Quận Gampatha. Để đảm bảo độ tin cậy và tính hợp lệ, kiểm tra độ tin cậy và 

phân tích nhân tố đƣợc sử dụng. Cuối cùng, một thang đo mới gồm 19 mục đã đƣợc 

phát triển để đo lƣờng chất lƣợng với 5 khía cạnh là Đáp ứng, Giao tiếp, Hữu hình, 

Đồng cảm và Đảm bảo. Trong số này, Đáp ứng là khía cạnh ít quan trọng nhất và 

Đồng cảm đƣợc khách hàng quan tâm nhất. 

Nghiên cứu của Abdullah, Firdaus và Ummi Aminah Zamhari [50] cho thấy có 

5 nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cung ứng DVHCC ở Sarawwak, Malaysia bao 

gồm: (1) Hệ thống hóa dịch vụ; (2) Tính hiệu quả trong quá trình cung ứng dịch vụ; 

(3) Độ tin cậy trong cung ứng dịch vụ; (4) Sự phục vụ và (5) Các yếu tố liên quan đến 

nhân viên; trong đó Hệ thống hóa dịch vụ là nhân tố quan trọng nhất. Trên cơ sở phân 

tích kết quả nghiên cứu, tác giả đã đã đƣa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng 

cung ứng DVHCC nhƣ đổi mới công nghệ; phát triển các chiến lƣợc giao tiếp có hiệu 
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quả; đổi mới chất lƣợng dịch vụ của nhân viên và cải thiện hệ thống phản hồi của DN 

và ngƣời dân.  

Hadian, Dedi [68] đã nghiên cứu xác định và phân tích hiệu quả hoạt động cung 

ứng DVHCC ở các văn phòng cấp huyện thuộc tỉnh Tây Java. Mẫu khảo sát là 130 

ngƣời đứng đầu các văn phòng cấp huyện. Kết quả cho thấy các khía cạnh đƣợc đánh 

giá (gồm: Hiệu quả, rõ ràng và đảm bảo, thái độ, minh bạch, năng lực, kịp thời, đáp 

ứng, thích ứng) đều ở mức tốt, trong đó khía cạnh tốt nhất là sự rõ ràng và đảm bảo. 

Tuy nhiên hạn chế của nghiên cứu là sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu thăm dò, phân 

tích mô tả sử dụng phần mềm Excel và phƣơng pháp lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản. 

Wu, Wei-Ning và Kyujin Jung [104] đã sử dụng mô hình phƣơng trình cấu trúc 

tuyến tính (SEM) để nghiên cứu mối liên hệ giữa hiệu suất hoạt động DVHCC thông 

qua số liệu cuộc khảo sát công dân hàng năm của San Francisco. Kết quả phân tích cho 

thấy mức độ tham gia cao của DN và ngƣời dân có liên quan tích cực đến sự hài lòng 

của DN và ngƣời dân, nhƣng mối quan hệ giữa sự tham gia và sự hài lòng đƣợc gián 

tiếp ảnh hƣởng đáng kể bởi nhận thức về hiệu suất công. Các phát hiện nhấn mạnh 

rằng sự tham gia tích cực của DN và ngƣời dân có thể khiến các nhà QLNN phải chịu 

trách nhiệm về hiệu quả hoạt động, và hiệu suất công đƣợc nhận thức có liên quan tích 

cực đến sự hài lòng của DN và ngƣời dân.  

Một nghiên cứu gần đây của Hailu, Alemseged Gerezgiher và Hailay 

Gebretsadik Shifare [69] đã đánh giá việc cung ứng dịch vụ hiện có và sự hài lòng 

của DN và ngƣời dân đối với các CQNN ở Ethiopia. Các công cụ thu thập dữ liệu 

đƣợc sử dụng trong nghiên cứu là bảng câu hỏi, đƣợc thu thập từ 165 nhân viên và 

423 ngƣời dân. Kết quả cho thấy khách hàng của các tổ chức DVHCC nhận thấy 

rằng họ hài lòng với việc cung ứng dịch vụ tổng thể của các tổ chức. Nghiên cứu đã 

có đóng góp mới trong việc sử dụng kết hợp giữa phƣơng pháp định tính và phƣơng 

pháp định lƣợng trong các nghiên cứu về chất lƣợng cung ứng DVHCC, cũng nhƣ áp 

dụng mô hình SERVQUAL. Những yếu tố chính ảnh hƣởng đến việc cung ứng 

DVHCC và sự hài lòng của khách hàng là (1) trách nhiệm giải trình, (2) mức độ sẵn 

sàng cung ứng dịch vụ theo yêu cầu, (3) nhất quán giữa các quy tắc và quy định và 

(4) mức độ liên kết giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ chính phủ khác nhau. Các tổ 

chức DVHCC nên sử dụng các biện pháp giải trình phù hợp với thực tế; phối hợp để 

thống nhất các quy tắc, quy định và quy trình của họ một cách đồng bộ để có thể tích 
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hợp tốt hơn, cho phép họ cung ứng dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Điểm hạn chế 

của nghiên cứu này là chỉ thực hiện nghiên cứu tại thủ đô của Ethiopia; Mặt khác 

thời gian vừa qua Ethiopia là đất nƣớc bất ổn về chính trị và kinh tế, do đó yếu tố 

Mức độ liên kết giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ khác nhau có thể không đóng vai 

trò quan trọng khi phân tích trong bối cảnh khác. 

Bảng 2: Các nhân tố chất lƣợng cung ứng DVHCC (các nghiên cứu ngoài nƣớc) 

 

Tác giả 

Đề tài/ 

hƣớng 

nghiên cứu 

Phƣơng pháp 
Các nhân tố chất lƣợng cung ứng 

DVHCC 

Rodríguez, Pablo 

Gutiérrez, José 

Luis Vázquez 

Burguete (2009) 

Các khía 

cạnh chất 

lƣợng cung 

ứng 

DVHCC cấp 

địa phƣơng 

400 ngƣời dân địa phƣơng 

ở 76 đơn vị ở vùng 

Castilla y León, Tây Ban 

Nha; Phân tích PLS 

Mô hình SERVPERF 

Ilhaamie, Abdul 

Ghani Azmi 

(2010) 

Chất lƣợng 

cung ứng 

DVHCC 

300 tổ chức công ở 

Malaysia với 992 mẫu với 

phƣơng pháp lấy mẫu 

thuận tiện; thang đo Likert 

7 mức độ 

Mô hình SERVQUAL 

Ramseook-

Munhurrun, 

Prabha, 

Soolakshna 

Desai Lukea-

Bhiwajee (2010) 

Chất lƣợng 

cung ứng 

DVHCC 

202 khách hàng & 28 

nhân viên Cộng hòa 

Mauritius 

Mô hình SERVQUAL 

Abdullah, Firdaus 

và Ummi Aminah 

Zamhari (2013) 

Các nhân tố 

ảnh hƣởng 

đến chất 

lƣợng cung 

ứng DVHCC 

1.005 mẫu Sarawwak, 

Malaysia; Hồi quy đa biến 

(1) Hệ thống hóa dịch vụ; (2) Tính hiệu 

quả; (3) Độ tin cậy; (4) Sự phục vụ và 

(5) các yếu tố liên quan đến nhân viên 
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Tác giả 

Đề tài/ 

hƣớng 

nghiên cứu 

Phƣơng pháp 
Các nhân tố chất lƣợng cung ứng 

DVHCC 

Chatzoglou, 

Prodromos, 

Dimitrios 

Chatzoudes 

(2013) 

Chất lƣợng 

dịch vụ 

trong khu 

vực công 

843 ngƣời dân lấy mẫu 

ngẫu nhiên ở 221 Trung 

tâm DVHCC dân của Hy 

Lạp; thang đo Likert 7 

mức độ 

Mô hình SERVQUAL 

Hadian, Dedi 

(2016) 

Nghiên cứu 

mô tả chất 

lƣợng cung 

ứng dịch vụ 

của CQĐP 

130 ngƣời đứng đầu các 

văn phòng cấp huyện 

thuộc Tây Java, 

Indonesia; Phân tích mô tả 

Hiệu quả, rõ ràng và đảm bảo, thái độ, 

minh bạch, năng lực, kịp thời, đáp ứng, 

thích ứng 

Wu, Wei-Ning 

và Kyujin Jung 

(2016)  

Mối quan hệ 

giữa sự tham 

gia của công 

dân, sự hài 

lòng và hiệu 

suất công 

San Francisco, 4.700 mẫu; 

CFA, SEM (phần mềm 

AMOS 19) 

Mức độ tham gia cao của ngƣời dân có 

liên quan tích cực đến sự hài lòng của 

ngƣời dân, nhƣng mối quan hệ giữa sự 

tham gia và sự hài lòng đƣợc gián tiếp 

ảnh hƣởng đáng kể bởi nhận thức về 

hiệu suất công 

Hailu & Shifare 

(2019) 

Cung ứng 

DVC và sự 

hài lòng của 

khách hàng 

165 nhân viên và 423 

ngƣời dân - TP Addis 

Ababa (Ethiopia); Thống 

kê mô tả, Thống kê suy 

luận, 

Mô hình SERVQUAL 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2019) 

2. Tổng quan nghiên cứu trong nƣớc 

2.1. Các nghiên cứu về mô hình quản lý và cung ứng DVHCC  

DVHCC bắt đầu đƣợc nghiên cứu tại Việt Nam vào cuối thế kỷ 20 và thực sự 

thu hút đƣợc sự quan tâm của các nhà nghiên cứu quản lý, kinh tế từ những năm đầu 

thế kỷ 21 cho đến nay. Các nghiên cứu về DVHCC đƣợc công bố dƣới dạng các tham 

luận, bài báo, sách chuyên khảo, bắt nguồn từ các dự án về CCHC và cung ứng 

DVHCC của các CQNN (Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc 

gia, Học viện Hành chính quốc gia, UBND các tỉnh, thành phố…).  
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Chiếm số lƣợng nhiều nhất là các nghiên cứu về CCHC, cải cách khu vực sự 

nghiệp công, với các công trình của Lê Chi Mai [21] - "Cải cách DVHCC ở Việt 

Nam"; của Đinh Văn Ân, Hoàng Thu Hoà [16]- "Đổi mới cung ứng DVC ở Việt 

Nam". Các nghiên cứu này đã chỉ ra hàng loạt vấn đề trong cung ứng dịch vụ xã hội ở 

Việt Nam, trong đó đáng chú ý là chậm tách hoạt động sự nghiệp công ra khỏi hoạt 

động HCC. 

Các nghiên cứu khác về DVHCC ở thời kỳ đầu ở Việt Nam [10], [13], đã góp 

phần khẳng định sự tồn tại khách quan và phù hợp với quá trình phát triển KT - XH 

của DVHCC tại Việt Nam.  

Cho đến thập niên 80 của thế kỷ trước, DVHCC vẫn do các cấp chính quyền và 

các đơn vị công lập cung ứng, mang đậm đặc điểm của mô hình HCC cũ. Sau năm 

1986, Việt Nam có bƣớc đột phá chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu 

bao cấp sang cơ chế thị trƣờng định hƣớng XHCN. Để đáp ứng môi trƣờng kinh tế 

phát triển và hội nhập, Việt Nam cần phải cải cách nền hành chính cho phù hợp với 

yêu cầu phát triển trên. Việc chuyển đổi cung ứng DVHCC tại Việt Nam đƣợc nhiều 

nhà nghiên cứu nhận định bắt đầu sau khi Hiến pháp năm 1992 đƣợc ban hành. 

Giai đoạn 1991 - 2000: Đây là giai đoạn Hiến pháp năm 1992 đƣợc ban hành, lần 

đầu tiên xác định xây dựng nền hành chính của nhà nƣớc pháp quyền của dân, do dân, vì 

dân; thích ứng với nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trƣờng 

định hƣớng xã hội chủ nghĩa, thích ứng với sự hội nhập vào đời sống quốc tế. Hiến pháp 

đã đặt nền móng cho việc ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo cải cách DVHCC. Nhìn chung 

trong giai đoạn này cải cách DVHCC chƣa mang tính chất hệ thống, đồng bộ mà chủ yếu 

diễn ra ở một số lĩnh vực nhƣ: cải cách TTHC, thể chế hành chính về kinh tế; cải cách tiền 

lƣơng; tổ chức thi tuyển công chức theo nguyên tắc cạnh tranh [17]. 

Giai đoạn 2001 – 2010: CCHC đƣợc chú trọng, diễn ra đồng bộ và triệt để 

hơn [17], nổi bật là khung thể chế đƣợc hoàn thiện trong việc tách bạch DVHCC và 

DVSNC. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 quy định rõ việc quản lý DVHCC là 

một trong những chức năng chủ yếu của bộ máy hành chính nhà nƣớc; đồng thời 

Tách chức năng QLNN của cơ quan hành chính với chức năng cung ứng DVSNC của 

các tổ chức sự nghiệp; đánh dấu cột mốc tách rõ tổ chức sự nghiệp công với tổ chức 

hành chính để hoạt động theo cơ chế riêng, phù hợp và có hiệu quả [41]. Theo 

Nguyễn Quốc Việt và Đặng Đức Đạm [32], Việt Nam cũng đã theo xu hƣớng chuyển 
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đổi DVHCC trên thế giới, gắn với xã hội hoá việc cung ứng DVHCC, chuyển giao 

bớt gánh nặng và trách nhiệm thực hiện DVHCC cho chủ thể ngoài công lập. Giai 

đoạn này đã có nhiều tiến bộ trong cung ứng DVHCC, DN và ngƣời dân ngày càng 

đƣợc hƣởng các dịch vụ tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập về TTHC, nhiều 

hạn chế yếu kém trong cung ứng và quản lý dịch vụ mà nguyên nhân cơ bản là thể 

chế quản lý DVHCC vẫn chƣa chặt chẽ, chƣa hoàn thiện, chƣa theo kịp với quá trình 

phát triển [41]. 

Giai đoạn 2011-2020: Nếu chƣơng trình CCHC giai đoạn 2001-2010 tập trung 

vào 4 nội dung thì chƣơng trình mới giai đoạn 2011-2020 xác định rõ nhiệm vụ CCHC 

trên 6 lĩnh vực cụ thể (Bảng 3). Với hai nội dung tăng thêm (Cải cách TTHC; Hiện đại 

hóa hành chính và nâng cao chất lƣợng DVHCC) cho thấy Chính phủ đặt trọng tâm 

tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; đồng thời nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC 

với việc ban hành các quy định, Chƣơng trình về Cổng thông tin điện tử, Chính phủ 

điện tử nhằm hiện đại hóa hành chính (các Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 

14/10/2015, 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ). Trong giai đoạn này cũng 

đánh dấu việc nhiều nghiên cứu đƣợc thực hiện nhằm đánh giá mức độ hài lòng của 

DN và ngƣời dân đối với hiệu quả quản lý, điều hành của CQĐP cũng nhƣ hiệu quả 

cung ứng DVHCC thông qua nhiều phƣơng thức, bộ chỉ số đánh giá khác nhau do các 

tổ chức nhà nƣớc và các tổ chức độc lập, phi chính phủ thực hiện nhƣ PAPI, SIPAS, 

PAR INDEX, PCI … 

Bảng 3: Trọng tâm CCHC qua các giai đoạn  

Chƣơng trình tổng thể CCHC giai 

đoạn 2001-2010 

Chƣơng trình tổng thể CCHC nhà 

nƣớc giai đoạn 2011-2020 

 Cải cách thể chế hành chính;  

 Cải cách bộ máy hành chính nhà 

nƣớc;  

 Đổi mới, nâng cao chất lƣợng đội ngũ 

CBCC; 

 Cải cách tài chính công. 

 Cải cách thể chế; 

 Cải cách TTHC; 

 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

nhà nƣớc; 

 Xây dựng, nâng cao chất lƣợng đội 

ngũ CBCC;  

 Cải cách tài chính công; 

 Hiện đại hóa hành chính; Nâng cao 

chất lƣợng DVHCC. 

 (Tổng hợp của tác giả) 

 Nhận xét chung: Trong thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều chủ trƣơng, 

chính sách cải cách cung ứng DVHCC nói riêng. Chính phủ đã ban hành nhiều văn 
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bản chỉ đạo, văn bản QPPL nhằm từng bƣớc điểu chỉnh những bất cập, khắc phục 

những hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện cung ứng DVHCC, đáp ứng ngày 

càng cao nhu cầu của DN và ngƣời dân (Phụ lục 1). Điều này cho thấy những diễn 

biến tại nƣớc ta hiện tại phù hợp và đi theo xu hƣớng chung của chuyển đổi cung ứng 

DVHCC trên thế giới theo định hƣớng thị trƣờng và tập trung vào chức năng phục vụ 

DN và ngƣời dân, thể hiện qua các đặc trƣng: 

- Bộ máy trung ƣơng và địa phƣơng dần đƣợc điều chỉnh, thay đổi linh hoạt hơn, 

đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tập trung xây dựng nền hành chính vì DN và ngƣời 

dân, vận hành theo cơ chế thị trƣờng, thích ứng với sự hội nhập quốc tế. 

- Việc thu thập phản ánh, đánh giá mức độ hài lòng của DN và ngƣời dân qua các 

chỉ số PAPI, PCI, SIPAS, PAR-INDEX… là căn cứ để CQĐP phát hiện, khắc phục 

những hạn chế phát sinh trong cung ứng DVHCC, nâng cao chất lƣợng cung ứng 

DVHCC để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của DN và ngƣời dân. 

- Tách bạch DVHCC và DVSNC. Gia tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập; Khuyến khích xã hội hoá việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp cho chủ 

thể ngoài công lập. 

2.2. Tổng quan các Bộ chỉ số tại Việt Nam có thực hiện đánh giá dịch vụ hành 

chính công  

2.2.1. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

Chỉ số PCI (Provincial Competitiveness Index) đo lƣờng chất lƣợng điều hành 

kinh tế và nỗ lực CCHC, tạo môi trƣờng kinh doanh thuận lợi của chính quyền các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng thông qua 10 lĩnh vực có tác động tới sự phát 

triển của khu vực kinh tế tƣ nhân [45]. Thời gian vừa qua, Bộ chỉ số này đƣợc công 

nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn quốc nhằm giúp cho CQĐP nhận ra đƣợc điểm 

mạnh, điểm yếu trong quản lý điều hành kinh tế, tạo áp lực cải cách; tạo động lực cho 

thu hút đầu tƣ. Chỉ số PCI tìm hiểu và lý giải vì sao một số tỉnh, thành vƣợt lên các 

tỉnh, thành khác về phát triển kinh tế tƣ nhân, tạo việc làm và tăng trƣởng kinh tế, là 

nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho lãnh đạo CQĐP nói riêng, cũng nhƣ các nhà 

hoạch định chính sách nói chung, có thể xác định những điểm nghẽn trong điều hành 

kinh tế cũng nhƣ lựa chọn những giải pháp phù hợp để tiến hành những cải cách điều 

hành kinh tế một cách hiệu quả nhất. 

PCI đƣợc xây dựng theo quy trình 3 bƣớc, gồm: (1) Thu thập thông tin từ dữ 

liệu điều tra DN qua thƣ và các nguồn dữ liệu thống kê của các CQNN; (2) Tính toán 



20 

10 chỉ số thành phần và chuẩn hóa theo thang điểm 10, từ thông tin thu đƣợc qua phản 

hồi của các DN dân doanh và dữ liệu thống kê; (3) Tính điểm số PCI tổng hợp từ điểm 

trung bình có trọng số của 10 chỉ số thành phần trên thang điểm tối đa 100.  

Trong 10 chỉ số thành phần của PCI, có 04 chỉ số thành phần liên quan đến chất 

lƣợng cung ứng DVHCC, cụ thể: (1) Chỉ số Chi phí gia nhập thị trƣờng, (2) Chỉ số 

Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, (3) Chỉ số Chi phí thời gian để thực hiện các quy 

định của Nhà nƣớc, (4) Chỉ số Chi phí không chính thức (CPKCT). Các chỉ tiêu của các 

chỉ số này đƣợc chi tiết tại Phụ lục 2. 

2.2.2. Chỉ số Cải cách hành chính công (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) 

a. Chỉ số CCHC công (PAR INDEX - Public Administration Reform Index)[5] 

là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động CCHC đƣợc Bộ Nội vụ ban 

hành tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 về phê duyệt Đề án “Xác định 

chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương” với mục tiêu: Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách 

thực chất, khách quan, công bằng kết quả CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng trong quá trình triển khai thực 

hiện Chƣơng trình tổng thể CCHC nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020.  

Thông qua PAR INDEX có thể đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu của việc thực 

hiện CCHC; giúp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố có những điều chỉnh 

cần thiết về mục tiêu, nội dung CCHC hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC 

của mình. Việc đánh giá, chấm điểm PAR INDEX cấp tỉnh đƣợc thực hiện theo các quy 

trình: (1) Tự đánh giá, chấm điểm của các tỉnh/TP trực thuộc TW theo các tiêu chí, tiêu 

chí thành phần; (2) Bộ Nội vụ thẩm định kết quả tự đánh giá với sự tƣ vấn của Hội đồng 

thẩm định; (3) Đánh giá thông qua điều tra XHH với 6 nhóm đối tƣợng: Đại biểu 

HĐND cấp tỉnh; Lãnh đạo cấp Sở; Lãnh đạo cấp huyện; Lãnh đạo phòng thuộc cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh; Ngƣời dân; DN. 

Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh đƣợc cấu trúc thành 8 lĩnh vực, gồm: 

(1) Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; (2) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL 

tại tỉnh; (3) Cải cách TTHC; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nƣớc; (5) Xây 

dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC; (6) Cải cách tài chính công; (7) hiện đại hóa 

hành chính; (8) Tác động của CCHC đến ngƣời dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển KT 

– XH của tỉnh [5]. Ngoài lĩnh vực thứ tám đƣợc thực hiện điều tra riêng đối với hai nhóm 
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đối tƣợng DN và ngƣời dân qua chỉ số SIPAS; có 03 lĩnh vực đánh giá chất lƣợng cung 

ứng DVHCC đối với bốn nhóm đối tƣợng còn lại, gồm: Cải cách TTHC; Xây dựng và 

nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC và Hiện đại hóa hành chính. Cụ thể các tiêu chí và 

tiêu chí thành phần thuộc các lĩnh vực này đƣợc chi tiết tại Phụ lục 2. 

b. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính Nhà nước (SIPAS - Satisfaction Index of Public Administrative Services)[4] là Chỉ 

số thuộc Đề án đo lƣờng sự hài lòng của ngƣời dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nƣớc do Bộ Nội vụ ban hành
1
 với mục đích đo lƣờng sự hài lòng 

của DN và ngƣời dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nƣớc nhằm đánh 

giá khách quan chất lƣợng cung ứng DVHCC. Thông qua đó, các cơ quan hành chính 

nhà nƣớc nắm bắt đƣợc yêu cầu, mong muốn của DN và ngƣời dân để có những biện 

pháp cải thiện chất lƣợng phục vụ và cung ứng dịch vụ nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi 

ích của DN và ngƣời dân [4]. Nhƣ đã nói ở trên, kết quả của SIPAS sẽ đƣợc tổng hợp và 

làm cơ sở để phục vụ tính toán kết quả của PAR INDEX. 

SIPAS đƣợc xác định thông qua điều tra XHH (thu thập trên các phiếu hỏi) đối 

với DN và ngƣời dân đã hoàn thành giải quyết TTHC ở các TTHCC các cấp từ xã đến 

tỉnh. Để đo lƣờng sự hài lòng của DN và ngƣời dân, SIPAS đƣợc thực hiện đối với 5 

nhân tố cơ bản (với 24 tiêu chí) của quá trình cung ứng DVHCC, gồm: (1) Tiếp cận 

DVHCC của cơ quan hành chính nhà nƣớc; (2) TTHC; (3) Công chức trực tiếp giải 

quyết công việc; (4) Kết quả dịch vụ; (5) Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến 

nghị (chỉ áp dụng trong trƣờng hợp ngƣời dân/tổ chức đã thực hiện góp ý, phản ánh, 

kiến nghị liên quan đến việc cung ứng dịch vụ). 

Với mỗi tiêu chí đƣợc đánh giá qua thang đo 5 mức: (1) Rất không hài lòng, (2) 

Không hài lòng, (3) Bình thƣờng, (4) Hài lòng và (5) Rất hài lòng. Kết quả SIPAS 

đƣợc tính toán dựa trên tỷ lệ phần trăm số ngƣời dân, tổ chức có câu trả lời ở mức hài 

lòng và rất hài lòng đối với câu hỏi hài lòng chung về toàn bộ dịch vụ. Phƣơng pháp 

đo lƣờng này cung ứng các chỉ số thành phần theo từng tiêu chí của dịch vụ, các chỉ số 

đánh giá chất lƣợng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nƣớc theo từng yếu tố của 

dịch vụ, giúp cơ quan quản lý phân tích, xác định cụ thể mức độ hài lòng của ngƣời 

dân, tổ chức đối với dịch vụ đƣợc tiến hành khảo sát. 

                                              

 
1
 tại Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 và đƣợc thay thế tại Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 

10/10/2017 cho giai đoạn 2017-2020. 



22 

2.2.3. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

Chỉ số PAPI (Public Administration Performance Index)[7] đƣợc thực hiện từ 

năm 2009 nhằm hƣớng tới cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của CQĐP nhằm đáp 

ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của ngƣời dân thông qua việc: (i) tạo cơ hội cho 

ngƣời dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính 

quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân; và, (ii) thúc đẩy việc tự đánh giá để đổi 

mới, tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh và văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các 

CQĐP. Triết lý phát triển của PAPI đó là: Ngƣời dân là trọng tâm của quá trình phát 

triển, là “khách hàng” với đầy đủ khả năng đánh giá chất lƣợng phục vụ của nhà nƣớc 

và chính quyền các cấp, đồng hành cùng nhà nƣớc trên bƣớc đƣờng xây dựng “nhà 

nƣớc của dân, do dân và vì dân” ở Việt Nam. 

PAPI đƣợc thực hiện theo chuẩn lấy mẫu hiện đại quốc tế: Xác xuất quy mô 

dân số các đơn vị hành chính đến cấp thôn và lấy mẫu ngẫu nhiên ngƣời trả lời; khảo 

sát trên máy tính bảng từ năm 2015. Chỉ số PAPI gồm 08 chỉ số nội dung lớn: (1) tham 

gia của ngƣời dân ở cấp cơ sở; (2) công khai, minh bạch; (3) trách nhiệm giải trình với 

ngƣời dân; (4) kiểm soát tham nhũng; (5) TTHC công; (6) cung ứng DVC (các 

DVSNC); (7) quản trị môi trƣờng; (8) quản trị điện tử; trong đó 02 chỉ số quản trị môi 

trƣờng và quản trị điện tử đƣợc bổ sung từ năm 2018; tập trung nhiều hơn vào khía 

cạnh quản trị có sự tham gia của ngƣời dân vào từng khâu trong quá trình ra quyết 

định nhằm bảo vệ môi trƣờng (nhƣ một hàng hóa công) và phát triển chính phủ điện tử 

(có sử dụng nguồn lực công phục vụ xã hội). Trong 08 chỉ số trên, có 02 chỉ số đánh 

giá chất lƣợng cung ứng DVHCC, đó là TTHC công và Quản trị điện tử. Chi tiết danh 

mục chỉ số thành phần của 2 chỉ số nội dung này tại Phụ lục 2. 

2.2.4. Nhận xét chung về các Bộ chỉ số đánh giá  

Để đánh giá chất lƣợng cung ứng DVHCC của một địa phƣơng, có nhiều chỉ số 

đƣợc các cơ quan QLNN sử dụng để đo lƣờng các khía cạnh khác nhau của DVHCC. 

Mặc dù đối tƣợng điều tra khác nhau nhƣng các Bộ chỉ số nêu trên có ý nghĩa rất quan 

trọng trong việc đánh giá chất lƣợng cung ứng DVHCC. Ngoài các bộ chỉ số đánh giá 

đƣợc nghiên cứu và áp dụng trên phạm vi rộng rãi nêu trên, một số tổ chức, địa 

phƣơng cũng xây dựng các công cụ đánh giá riêng trong phạm vi quản lý (nhƣ: chỉ số 

NLCT cấp sở, ngành, cấp huyện; đánh giá trang thông tin điện tử....). 
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Bảng 4. Các Bộ chỉ số tại Việt Nam có thực hiện đánh giá dịch vụ hành chính công 

 PAPI 
PAR INDEX  

(cấp tỉnh) 
SIPAS PCI 

Năm bắt 

đầu 

2009 2012 2012 2005 

Cơ quan 

thực hiện 

• UNDP 

• CECODES 

• VFF-CRT 

• Công ty Phân 

tích thời gian thực 

(RTA) từ 2015 

• Học viện chính 

trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh 

(HCMA) từ 2012 

Bộ Nội vụ Bộ Nội Vụ - Phòng 

Thƣơng mại 

và Công 

nghiệp Việt 

Nam (VCCI)  

- Cơ quan Phát 

triển 

Quốc tế Hoa 

Kỳ (USAID) 

Nội 

dung/tiêu 

chí 

8 chỉ số nội dung 

(28 nội dung thành 

phần, hơn 120 chỉ 

tiêu chính) 

1. Tham gia của 

ngƣời dân ở cấp 

cơ sở 

2. Công khai, 

minh bạch trong ra 

quyết định 

3. Trách nhiệm 

giải trình với 

ngƣời dân 

4. Kiểm soát tham 

nhũng trong khu 

vực công 

5. Thủ tục HCC 

6. Cung ứng DVC 

7. Quản trị môi 

trƣờng (bổ sung từ 

2018) 

8. Quản trị điện tử 

(bổ sung từ 2018) 

8 lĩnh vực đánh giá 

(43 tiêu chí, 95 tiêu 

chí thành phần) 

gồm: (1) Công tác 

chỉ đạo điều hành 

CCHC; (2) Xây 

dựng và tổ chức 

thực hiện văn bản 

QPPL tại tỉnh; (3) 

Cải cách TTHC; (4) 

Cải cách tổ chức bộ 

máy hành chính nhà 

nƣớc; (5) Xây dựng 

và nâng cao chất 

lƣợng đội ngũ 

CBCC; (6) Cải cách 

tài chính công; (7) 

hiện đại hóa hành 

chính; (8) Tác động 

của CCHC đến 

ngƣời dân, tổ chức 

và các chỉ tiêu phát 

triển KT – XH của 

tỉnh 

5 yếu tố cơ 

bản (với 24 

tiêu chí) của 

quá trình cung 

ứng dịnh vụ 

HCC, gồm: 

(1) Tiếp cận 

DVHCC của 

cơ quan hành 

chính nhà 

nƣớc; (2) 

TTHC; (3) 

Công chức 

trực tiếp giải 

quyết công 

việc; (4) Kết 

quả cung ứng 

DVHCC; (5) 

Việc tiếp 

nhận, giải 

quyết góp ý, 

phản ánh, 

kiến nghị 

GĐ 2017-

2020, PCI có 

10 chỉ số 

thành phần 

(128 chỉ tiêu): 

1. Gia nhập thị 

trƣờng 

2. Tiếp cận đất 

đai 

3. Tính minh 

bạch 

4. Chi phí thời 

gian 

5. CPKCT 

6. Cạnh tranh 

bình đẳng 

7. Tính năng 

động 

8. Dịch vụ hỗ 

trợ DN 

9. Đào tạo lao 

động 

10. Thiết chế 

pháp lý và an 

ninh trật tự 
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 PAPI 
PAR INDEX  

(cấp tỉnh) 
SIPAS PCI 

Phƣơng 

pháp 

Phỏng vấn trực 

tiếp Thời lƣợng: 

Trung bình 45-60 

phút/phỏng vấn. 

khảo sát trên máy 

tính bảng từ năm 

2015 

Chuẩn lấy mẫu 

hiện đại quốc tế: 

Xác xuất quy mô 

dân số (PPS) các 

đơn vị hành chính 

đến cấp thôn và 

lấy mẫu ngẫu 

nhiên ngƣời trả 

lời;  

Toàn bộ 63 

tỉnh/thành phố từ 

năm 2011, bao 

gồm 

• 207 đơn vị 

huyện/quận/thành 

phố/thị xã  

• 414 đơn vị 

xã/phƣờng/thị trấn  

• 828 đơn vị 

thôn/tổ dân 

phố/ấp/bản/buôn  

 

(1) Tự đánh giá, 

chấm điểm của các 

tỉnh theo các tiêu 

chí, tiêu chí thành 

phần;  

(2) Bộ Nội vụ thẩm 

định kết quả tự 

đánh giá với sự tƣ 

vấn của Hội đồng 

thẩm định (xem xét, 

công nhận hoặc 

điều chỉnh điểm tự 

đánh giá nếu cần 

thiết căn cứ vào 

thông tin từ công 

tác quản lý, theo 

dõi, đánh giá thực tế 

và tài liệu kiểm 

chứng do các tỉnh 

cung cấp);  

(3) Đánh giá thông 

qua điều tra XHH 

(Phiếu điều tra) với 

6 nhóm đối tƣợng: 

Đại biểu HĐND 

cấp tỉnh; Lãnh đạo 

Sở; Lãnh đạo 

huyện; Lãnh đạo 

phòng thuộc Sở; 

Ngƣời dân; DN 

(trong đó DN và 

ngƣời dân đƣợc 

điều tra thông qua 

SIPAS). 

Thang điểm đánh 

giá của PAR 

INDEX là 100 điểm 

(Điểm đánh giá qua 

Điều tra XHH là 

37.5/100). 

Phát phiếu 

điều tra XHH 

trực tiếp đến 

DN và ngƣời 

dân để trả lời.  

Mẫu điều tra 

XHH đƣợc 

xác định theo 

phƣơng pháp 

chọn mẫu 

ngẫu nhiên, 

phân tầng, 

nhiều giai 

đoạn 

(1) Thu thập 

thông tin từ dữ 

liệu điều tra 

DN qua thƣ và 

các nguồn dữ 

liệu thống kê 

của các 

CQNN;  

(2) Tính toán 

10 chỉ số 

thành phần và 

chuẩn hóa theo 

thang điểm 10, 

từ thông tin 

thu đƣợc qua 

phản hồi của 

các DN dân 

doanh và dữ 

liệu thống kê; 

(3) Tính điểm 

số PCI tổng 

hợp từ điểm 

trung bình có 

trọng số của 

10 chỉ số 

thành phần 

trên thang 

điểm tối đa 

100. 

 

Chọn mẫu 

ngẫu nhiên 

phân tầng tại 

từng tỉnh, 

thành 
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 PAPI 
PAR INDEX  

(cấp tỉnh) 
SIPAS PCI 

Đối 

tƣợng, số 

lƣợng 

mẫu 

- Từ năm 2009 -

2019: 131.501 

ngƣời dân với đặc 

điểm nhân khẩu đa 

dạng trên toàn 

quốc, tính  

- Riêng năm 2019: 

14.138 ngƣời. 

 

- Tự đánh giá: 63 

UBND tỉnh, TP 

trực thuộc TW 

- Điều tra XHH 

Năm 2019:  

+ Đại biểu HĐND 

cấp tỉnh: 1.930 

ngƣời;  

+ Lãnh đạo cấp Sở: 

3.951 ngƣời ;  

+ Lãnh đạo cấp 

huyện: 567 ngƣời;  

+ Lãnh đạo phòng 

thuộc cơ quan 

chuyên môn cấp 

tỉnh: 4.788 ngƣời;  

+ Ngƣời dân và đại 

diện DN: 36.630 

ngƣời thông qua 

SIPAS 

36.630 ngƣời 

dân, đại diện 

DN đã trực 

tiếp giải quyết 

công việc và 

nhận kết quả 

giải quyết tại 

cơ quan hành 

chính nhà 

nƣớc.  

 

- Từ năm 

2005-2019: 

141.011 DN 

(125.162 DN 

dân doanh, 

15.849 DN 

FDI) 

- Riêng năm 

2019: 12.429 

DN (10.846 

DN dân 

doanh, 1.583 

DN FDI) 

(Tổng hợp của tác giả, 2019) 

Để tạo ra một “nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, 

hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả”, mục đích cuối cùng của cải cách tổng thể 

nền hành chính nhà nƣớc là hƣớng tới nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC phục vụ 

cho xã hội [26]. Có thể nhận thấy, những cuộc khảo sát, đánh giá có mức độ ảnh hƣởng 

lớn đến công tác đánh giá chất lƣợng cung ứng DVHCC ở Việt Nam hiện nay đang 

đƣợc triển khai rất mạnh mẽ và đem lại hiệu ứng rất lớn từ phía xã hội; đã thúc đẩy 

quá trình đánh giá DVHCC từ phía chủ thể quản lý cấp trên, các tổ chức, cá nhân trong 

xã hội lên một bƣớc tiến mới đáng ghi nhận. 

2.3. Các nghiên cứu về các nhân tố chất lượng cung ứng DVHCC ở cấp độ địa 

phương 

Ở cấp độ địa phƣơng, nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã thực hiện nhằm phân tích 

các nhân tố chất lƣợng cung ứng DVHCC, điển hình là một số nghiên cứu sau:  

Nguyễn Hữu Hải và Lê Văn Hòa [27] cho rằng hệ thống tiêu chí đánh giá chất 

lƣợng cung ứng một DVHCC cần phải phản ánh đƣợc các khía cạnh của những yếu tố 

cấu thành quá trình hành chính và ảnh hƣởng (tác động) về sau của dịch vụ, đồng thời 
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phải phản ánh đƣợc mong muốn thực tế của ngƣời sử dụng về dịch vụ đó. Do đó, hệ 

thống tiêu chí đánh giá chất lƣợng cung ứng DVHCC phải phản ánh đƣợc các yếu tố: 

(1) Mục tiêu hoạt động của cơ quan hành chính; (2) Yếu tố đầu vào góp phần tạo nên 

chất lƣợng của dịch vụ, thông qua năng lực hành chính nhà nƣớc nhƣ: Hạ tầng cơ sở, 

nhân sự hành chính, yêu cầu của khách hàng; (3) Quá trình giải quyết công việc cho 

ngƣời dân/tổ chức với yêu cầu là phải đƣợc diễn ra một cách Dân chủ và công bằng, 

Công khai, minh bạch về thông tin; Tin cậy; Sẵn sàng; Thái độ cƣ xử thân thiện; Sự 

đồng cảm; Thời gian giải quyết công việc… ; (4) Đầu ra của dịch vụ (kết quả giải 

quyết các yêu cầu thể hiện bằng những văn bản, giấy tờ mà ngƣời dân/tổ chức nhận 

đƣợc, cần xem xét ở ba tiêu chí sau: Kết quả trả cho ngƣời dân có kịp thời theo yêu 

cầu không?; Khoảng thời gian giải quyết công việc trong bao lâu?; Những văn bản, 

giấy tờ giải quyết công việc cho ngƣời dân có chính xác hay không?); (5) Kết quả của 

đầu ra (đƣợc lƣợng hoá) thể hiện ở hai tiêu chí: Có đạt đƣợc mục tiêu của quản lý hay 

không?; Kết quả dịch vụ có tác dụng gì đối với ngƣời dân trong tƣơng lai?. 

Theo các tác giả, có thể sử dụng hai cách đánh giá chất lƣợng cung ứng 

DVHCC: (1) Tiến hành đo lƣờng theo các tiêu chí trên (có thể định lƣợng đƣợc) và so 

sánh nó với tiêu chuẩn đặt ra (yêu cầu chất lƣợng) sử dụng các phƣơng pháp thống kê 

KT-XH và do các cơ quan/ đơn vị đánh giá trung thực, khách quan; hoặc (2) Xác định 

mức độ thoả mãn nhu cầu của khách hàng sử dụng các phƣơng pháp điều tra XHH nhƣ 

phiếu điều tra hoặc phỏng vấn, kết hợp với phƣơng pháp đánh giá dƣ luận. Các tác giả 

cho rằng mỗi loại DVHCC cần có một hệ thống tiêu chí riêng phù hợp với tính chất 

loại dịch vụ và đặc điểm cung ứng dịch vụ đó. Việc xây dựng hệ thống các tiêu chí và 

đánh giá theo các tiêu chí đó sẽ cải thiện đáng kể chất lƣợng cung ứng DVHCC.  

Nguyễn Hữu Hải và Nguyễn Tuấn Minh [28] trong cuốn sách Tìm hiểu về 

quản lý chất lƣợng trong khu vực công đã chia các nhân tố thành hai nhóm chủ yếu: 

các nhân tố bên trong và bên ngoài. Nhóm các nhân tố bên trong tổ chức bao gồm: 

(1) Mục tiêu của tổ chức; (2) Cơ cấu tổ chức; (3) Nguồn lực của tổ chức, gồm nhân 

lực, khả năng công nghệ, trang thiết bị; (4) Trình độ tổ chức quản lý; (5) Yếu tố văn 

hóa tổ chức. Nhóm các nhân tố bên ngoài tổ chức bao gồm: (1) Thể chế chính trị - 

pháp luật; (2) Nhu cầu của nền kinh tế; (3) Sự phát triển của KH&CN; (4) Đa cực 

hóa và toàn cầu hóa; trong đó Toàn cầu hóa và đa cực hóa dẫn đến sự thay đổi hệ 

thống chức năng công cộng của khu vực công biểu hiện qua việc thay đổi một số 
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chức năng của Chính phủ theo hƣớng phi tập trung hóa sang khu vực tƣ nhân, thúc 

đẩy xu thế phân quyền của Chính phủ, hƣớng các Chính phủ từ vai trò “chèo 

thuyền” sang “cầm lái”, yêu cầu thị trƣờng hóa trong thực hiện chức năng cung ứng 

DVHCC của Chính phủ. 

Võ Nguyên Khanh [46] đã tiến hành đo lƣờng sự hài lòng về DVHCC tại 

UBND Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và đƣa ra kết luận sự hài lòng của ngƣời 

dân về DVHCC tại UBND Quận 1 chịu ảnh hƣởng bởi 4 nhân tố quan trọng đó là 

(1) quy trình thủ tục, (2) khả năng phục vụ, (3) sự tin cậy, (4) CSVC. Kết quả kiểm 

định cho thấy 4 thành phần này có quan hệ cùng chiều với sự hài lòng của ngƣời 

dân. Điều này có nghĩa là khi nhân tố này đƣợc cải thiện theo chiều hƣớng tốt lên 

thì mức độ hài lòng của ngƣời dân sẽ đƣợc nâng lên và ngƣợc lại. 

Nghiên cứu của Cao Duy Hoàng và Lê Nguyễn Hậu [6] tại thành phố Đà Lạt 

đã cho thấy có 4 nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cung ứng DVHCC là (1) sự dễ 

dàng trong tiếp cận dịch vụ; (2) chất lƣợng đội ngũ nhân viên (3) quy trình dịch vụ 

(4) CSVC. Chất lƣợng đội ngũ nhân viên lại đƣợc quyết định bởi 2 nhân tố chủ yếu 

là nghiệp vụ nhân viên và thái độ phục vụ. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định vai 

trò của nhân tố “con ngƣời” trong các hoạt động cung ứng DVHCC. 

Lê Bảo Lâm và Trần Ngọc Tâm [20] đã nghiên cứu sự hài lòng của DN đối 

với chất lƣợng cung ứng dịch vụ của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở 

thang đo SERVQUAL. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hƣởng đến sự 

hài lòng của DN gồm: (1) sự đồng cảm của công chức; (2) khả năng đáp ứng của 

công chức; (3) sự tin cậy; (4) năng lực tuyên truyền hỗ trợ; và (5) năng lực cung 

cấp thông tin. Riêng nhân tố dịch vụ giữ xe không ảnh hƣởng đến sự hài lòng. 

Nghiên cứu của Nguyễn Quốc Nghi [31] khảo sát từ 278 ngƣời dân đã từng 

sử dụng DVHCC theo cơ chế một cửa liên thông ở Thành phố Cần Thơ, sử dụng 

các phƣơng pháp kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và 

hồi quy tuyến tính đa biến; đã chỉ ra 3 nhân tố ảnh hƣởng đến mức độ hài lòng của 

ngƣời dân, gồm: (1) Quy trình và năng lực phục vụ, (2) thời gian và thông tin phản 

hồi, (3) phƣơng tiện hữu hình. Trong đó, nhân tố thời gian và thông tin phản hồi có 

tác động mạnh nhất. 

Phạm Đức Chính và Nguyễn Xuân An [36] đã khảo sát 225 cá nhân và tổ chức 

sử dụng các loại DVHCC tại Thành phố Long Xuyên, An Giang, phân tích hồi quy 

cho thấy chất lƣợng cung ứng DVHCC bị ảnh hƣởng bởi 4 thành phần: (1) Chất lƣợng 
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công chức, (2) Quy trình cung ứng dịch vụ, (3) Quy trình xử lý phản hồi, (4) CSVC. 

Trong đó, chất lƣợng công chức tác động mạnh nhất đến sự hài lòng của ngƣời dân. 

Hồ Lê Tấn Thanh và Lê Kim Long [19] tiến hành khảo sát đánh giá của ngƣời 

dân đối với chất lƣợng cung ứng DVHCC tại bộ phận một cửa của UBND huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu cho thấy “Thủ tục, thời gian làm 

việc” và “Lệ phí” là nhân tố có ý nghĩa quan trọng nhất đến mức độ hài lòng của 

ngƣời dân. Các tác giả đã chỉ ra rằng vấn đề mà UBND huyện Diên Khánh cần cải 

thiện là thực hiện xác lập rõ các khâu xử lý và xây dựng các thủ tục đơn giản, dễ 

hiểu, dễ thực hiện, định mức thời gian chờ ngắn nhất và có lịch hẹn trƣớc để hoàn 

trả kết quả cho ngƣời dân. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất việc cần thiết phải rà soát 

tất cả các TTHC còn rƣờm rà để loại bỏ, cùng với đó hệ thống hóa và phân loại các 

TTHC phân chia theo từng lĩnh vực. Đánh giá và sửa đổi những quy định hành 

chính không còn phù hợp gây khó khăn, cản trở ngƣời dân. Áp dụng CNTT trong 

giải quyết TTHC nhƣ: Lắp đặt máy vi tính cho ngƣời dân có thể tự truy cập thông 

tin; Thƣờng xuyên nâng cấp trang WEB và cập nhật liên tục những văn bản mới; 

Đầu tƣ DVHCC trực tuyến cho phép ngƣời dân tải về các mẫu văn bản và khai báo 

để hoàn thiện hồ sơ và thanh toán lệ phí đƣợc thực hiện trực tuyến; Cho phép ngƣời 

dân dùng tin nhắn điện thoại để đăng ký số thứ tự nộp hồ sơ; Bố trí máy lấy số thứ 

tự tự động giúp cho ngƣời dân không phải chờ đợi đảm bảo điều kiện tiếp đón và 

hƣớng dẫn về TTHC cho ngƣời dân chu đáo. 

Nguyen Phuong Mai, Hoang Van Hao [90] đã thực hiện khảo sát 440 ngƣời dân 

tại quận Tây Hồ, Hà Nội bằng bảng câu hỏi sử dụng các thang đo lƣờng đƣợc điều 

chỉnh từ mô hình SERVPERF để thu thập thông tin cho phân tích hồi quy. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy Năng lực và đạo đức công vụ của công chức có ảnh hƣởng mạnh 

nhất đến sự hài lòng của ngƣời dân, sau đó là Thời gian và chi phí cho việc cung ứng 

dịch vụ, và CSVC. 

Phạm Thị Huế và Lê Đình Hải [37] đã khảo sát 227 ngƣời dân đang sử dụng 

DVHCC trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Qua sử dụng phân tích nhân tố 

khám phá EFA đã xác định đƣợc 4 nhóm nhân tố có ảnh hƣởng đáng kể tới sự hài lòng 

của ngƣời dân về chất lƣợng cung ứng DVHCC, gồm: (1) Năng lực phục vụ của cán 

bộ; (2) Quy trình và thủ tục phục vụ; (3) Thái độ và mức độ phục vụ; (4) CSVC. 

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Loan, Quan Minh Nhựt và Phan Anh Tú [34] 

về các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cung ứng dịch vụ đăng ký DN trên địa bàn 
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TP Cần Thơ đã cho thấy có 7 nhân tố có tác động tích cực bao gồm: Sự cảm thông, 

năng lực phục vụ, sự tin cậy, sự đáp ứng, phƣơng tiện hữu hình, thái độ ứng xử và 

công khai minh bạch. 

Nguyễn Ngọc Duy Phƣơng và Huỳnh Thị Thùy Linh [30] đã thực hiện đo 

lƣờng cung ứng DVHCC cấp Quận theo kinh nghiệm thực tiễn của DN và ngƣời dân 

tại UBND quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Phân tích kết quả khảo sát 300 DN và 

ngƣời dân đã xác định 2 nhân tố có ảnh hƣởng trực tiếp đến cảm nhận chất lƣợng cung 

ứng DVHCC là Đồng cảm - đảm bảo và Lệ phí. 

Nghiên cứu của Nguyen Hong Ha [89] khảo sát 300 ngƣời đã sử dụng DVHCC 

tại Trung tâm DVHCC tỉnh Trà Vinh từ tháng 9/2018 đến tháng 11/2018. Bằng 

phƣơng pháp hồi quy đa biến, tác giả nhận thấy có một số nhân tố ảnh hƣởng đến sự 

hài lòng của ngƣời dân đối với cung ứng DVHCC tại Trung tâm, bao gồm: thủ tục, phí 

dịch vụ, thái độ của nhân viên, sự đồng cảm, năng lực của nhân viên và độ tin cậy.  

Âu Thị Nguyệt Liên, Hoàng Trọng Hùng, Hồ Thị Hƣơng Lan & Trần Đức Trí 

[1] dựa trên khung lý thuyết về các khía cạnh chất lƣợng dịch vụ của Parasuraman và 

cộng sự đã đánh giá chất lƣợng dịch vụ thuế đƣợc cung ứng bởi Cục thuế tỉnh Thừa 

Thiên Huế trên nền tảng SERVPERF. Phân tích kết quả khảo sát 362 DN cho thấy các 

khía cạnh của chất lƣợng dịch vụ thuế đƣợc DN đánh giá khá tốt, trong đó Sự tin cậy 

đƣợc đánh giá tốt nhất và Sự phản hồi/đáp ứng đƣợc đánh giá thấp nhất. 

Bảng 5. Các nhân tố chất lượng cung ứng DVHCC (nghiên cứu trong nước) 
 

Tác giả 
Đề tài/ hƣớng nghiên 

cứu 
Phƣơng pháp 

Các nhân tố chất lƣợng cung 

ứng DVHCC  

Võ Nguyên 

Khanh (2011) 

Đánh giá sự hài lòng 

của ngƣời dân đối với 

DVHCC khi ứng dụng 

tiêu chuẩn ISO (UBND 

Quận 1, TP HCM) 

250 ngƣời dân; 

thang đo Likert 5 

điểm; EFA, hồi 

quy tuyến tính 

đa biến 

4 nhân tố có quan hệ cùng 

chiều với sự hài lòng của 

ngƣời dân (1) quy trình thủ 

tục, (2) khả năng phục vụ, (3) 

sự tin cậy, (4) CSVC 

Cao Duy 

Hoàng và Lê 

Nguyễn Hậu 

(2011) 

Chất lƣợng DVHCC và 

sự hài lòng của ngƣời 

dân 

314 mẫu; thang 

đo Likert 5 

điểm; EFA, 

CFA, SEM 

Nhân tố chất lƣợng nhân viên 

(nghiệp vụ và thái độ phục vụ) 

tác động mạnh nhất đến sự hài 

lòng của ngƣời dân 
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Tác giả 
Đề tài/ hƣớng nghiên 

cứu 
Phƣơng pháp 

Các nhân tố chất lƣợng cung 

ứng DVHCC  

Lê Bảo Lâm 

và Trần Ngọc 

Tâm (2012) 

Sự hài lòng của DN đối 

với chất lƣợng dịch vụ 

của Cục Thuế Thành 

phố Hồ Chí Minh (TP 

Đà Lạt) 

317 DN; Thống 

kê mô tả, EFA, 

phân tích hồi 

quy 

 1) sự đồng cảm của công 

chức; (2) khả năng đáp ứng 

của công chức; (3) sự tin cậy; 

(4) năng lực tuyên truyền hỗ 

trợ; và (5) năng lực cung cấp 

thông tin. 

Nguyễn Quốc 

Nghi (2013)  

Các nhân tố ảnh hƣởng 

đến mức độ hài lòng 

của ngƣời dân đối với 

cơ chế một cửa liên 

thông (TP Cần Thơ) 

278 ngƣời dân; 

EFA, hồi quy 

tuyến tính đa 

biến 

Nhân tố thời gian và thông tin 

phản hồi có tác động mạnh 

nhất đến sự hài lòng của ngƣời 

dân  

Phạm Đức 

Chính và 

Nguyễn Xuân 

An (2015) 

Đo lƣờng sự hài lòng 

của ngƣời dân về chất 

lƣợng DVHCC (TP 

Long Xuyên, An 

Giang) 

225 cá nhân và 

tổ chức; EFA, 

Phân tích hồi 

quy 

(1) Chất lƣợng công chức, (2) 

Quy trình cung ứng dịch vụ, 

(3) Quy trình xử lý phản hồi, 

(4) CSVC trong đó chất lƣợng 

công chức là nhân tố có ảnh 

hƣởng nhất. 

Hồ Lê Tấn 

Thanh và Lê 

Kim Long 

(2015) 

Đánh giá mức độ hài 

lòng của ngƣời dân đối 

với DVHCC tại bộ 

phân một cửa (UBND 

huyện Diên Khánh, 

Khánh Hòa) 

265 mẫu; Thang 

đo Likert 5 mức 

độ; EFA, hồi quy 

đa biến, ANOVA 

(1) “Thủ tục, thời gian làm 

việc và Lệ phí”; (2) “Công 

khai công vụ”; (3) “Cơ chế 

giám sát, góp ý”; (4) “CBCC”; 

(5) “CSVC” 

Nguyen 

Phuong Mai, 

Hoang Van 

Hao (2016) 

Các nhân tố ảnh hƣởng 

đến sự hài lòng của 

ngƣời dân đối với 

DVHCC cấp cơ sở 

(quận Tây Hồ, HN) 

440 ngƣời dân; 

Thang đo Likert 

5 mức độ; EFA, 

Phân tích hồi 

quy; 

(1) Năng lực và đạo đức công 

vụ của công chức, (2) Thời 

gian và chi phí, (3) CSVC, (4) 

Thủ tục giao dịch 

(transaction); (5) Quy trình 

cung ứng dịch vụ 

Phạm Thị 

Huế và Lê 

Đình Hải 

(2018)  

Các nhân tố ảnh hƣởng 

đến sự hài lòng của 

ngƣời dân đối với chất 

lƣợng DVHCC trên địa 

bàn huyện Cẩm Mỹ, 

ĐN 

227 ngƣời dân; 

EFA 

(1) Năng lực phục vụ của cán 

bộ; (2) Quy trình và thủ tục 

phục vụ; (3) Thái độ và mức 

độ phục vụ; (4) CSVC  
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Tác giả 
Đề tài/ hƣớng nghiên 

cứu 
Phƣơng pháp 

Các nhân tố chất lƣợng cung 

ứng DVHCC  

Nguyễn Thị 

Mỹ Loan, 

Quan Minh 

Nhựt và Phan 

Anh Tú 

(2018). 

Các nhân tố ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng dịch vụ 

đăng ký DN của các 

DN trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ. 

120 DN; Thang 

đo Likert 5 mức 

độ; EFA kết hợp 

với hồi quy 

tuyến tính 

Mô hình SERVQUAL mở 

rộng: 7 nhân tố có tác động 

tích cực đến chất lƣợng dịch 

vụ: Sự cảm thông, năng lực 

phục vụ, sự tin cậy, sự đáp 

ứng, phƣơng tiện hữu hình, 

thái độ ứng xử và công khai 

minh bạch 

Nguyễn Ngọc 

Duy Phƣơng 

và Huỳnh Thị 

Thùy Linh 

(2019) 

Đo lƣờng cung ứng 

DVHCC cấp quận theo 

kinh nghiệm thực tiễn 

của DN và ngƣời dân 

quận Gò Vấp 

300 DN và 

ngƣời dân; Phân 

tích độ tin cậy 

Cronbach‟s 

Alpha, EFA và 

phân tích hồi 

quy bội 

Đồng cảm - đảm bảo là nhân 

tố có mức độ ảnh hƣởng lớn 

nhất; sau đó đến Lệ phí. 02 

nhân tố Tin cậy đáp ứng và 

Phƣơng tiện hữu hình không 

có ý nghĩa thống kê 

Nguyen Hong 

Ha (2019) 

Nghiên cứu sự hài lòng 

của ngƣời dân đối với 

các DVHCC tại Trung 

tâm HCC tỉnh Trà Vinh 

 300 ngƣời; Hồi 

quy đa biến 

(1) Thủ tục, (2) Phí dịch vụ, 

(3) Thái độ của nhân viên, (4) 

Sự đồng cảm, (5) Năng lực 

của nhân viên và Độ tin cậy 

Âu Thị 

Nguyệt Liên, 

Hoàng Trọng 

Hùng, Hồ Thị 

Hƣơng Lan & 

Trần Đức Trí 

(2020) 

Đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ thuế đối với 

DN đƣợc cung ứng bởi 

Cục thuế tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

362 DN (thang 

đo Likert 7 mức 

độ); Thống kê 

mô tả (SPSS 26) 

Mô hình SERVPERF; trong 

đó sự tin cậy đƣợc đánh giá tốt 

nhất và sự phản hồi/đáp ứng 

đƣợc đánh giá thấp nhất 

(Tổng hợp của tác giả) 

3. Những khoảng trống trong các nghiên cứu trƣớc và định hƣớng nghiên cứu 

của luận án 

Nhìn chung, qua các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về DVHCC trong thời 

gian gần đây, có thể thấy rằng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lƣợng cung ứng 

DVHCC là hết sức bức thiết. Các nghiên cứu đều có một cách nhìn rằng DVHCC 

không phải là hoạt động thuộc chức năng quản lý của Nhà nƣớc mà thuộc chức năng 

phục vụ xã hội của Nhà nƣớc. Do đó, Nhà nƣớc đóng vai trò là ngƣời phục vụ còn DN 

và ngƣời dân là ngƣời đƣợc phục vụ. Xét trên góc độ dịch vụ, thì DN và ngƣời dân là 

khách hàng, vì vậy các cơ quan công quyền cần có trách nhiệm lắng nghe tiếng nói của 

khách hàng, tiếp thu, xử lý và phản hồi kịp thời, đầy đủ các kiến nghị đó đồng thời 

điều chỉnh hoạt động cung ứng DVHCC của mình.  
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Tuy nhiên, các nghiên cứu trƣớc đây vẫn còn một số điểm hạn chế nhƣ: (1) 

Cách tiếp cận nghiên cứu tập trung vào một nhóm đối tƣợng là ngƣời dân – ngƣời sử 

dụng dịch vụ. Hầu hết các nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp định lƣợng thông qua 

khảo sát ngƣời dân bằng các bảng câu hỏi, sử dụng phƣơng pháp phân tích nhân tố 

khám phá và phân tích hồi quy là chủ yếu nên kết quả phân tích sẽ bị thiên lệch do 

những hạn chế về quy mô mẫu, thang đo [36, 88]. (2) Các nghiên cứu nhìn chung mới 

chỉ đƣa ra các đánh giá chất lƣợng cung ứng DVHCC dựa trên số liệu điều tra DN và 

ngƣời dân mà chƣa xem xét những đánh giá này trong mối quan hệ với hệ thống chỉ số 

đánh giá chính thức do các tổ chức nhà nƣớc và các tổ chức độc lập, phi chính phủ 

thực hiện [33, 92]. Điều này đã dẫn đến hạn chế là chất lƣợng cung ứng DVHCC chƣa 

đƣợc phản ánh đầy đủ từ quan điểm của các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ. 

Trong vòng 10 năm trở lại đây, đã có nhiều Bộ chỉ số đƣợc triển khai nhằm 

đánh giá chất lƣợng cung ứng DVC nói chung và DVHCC nói riêng của một địa 

phƣơng (nhƣ PCI, PAPI, PAR-Index, SIPAS...). Kết quả đánh giá của các bộ chỉ số 

này đã phản ảnh khá khách quan thực trạng cung ứng DVHCC tại các địa phƣơng vì 

đây là những cuộc khảo sát mang tính thƣờng xuyên, định kỳ; khảo sát những vấn đề 

cấp thiết mà DN và ngƣời dân quan tâm trong một thời điểm nhất định; đƣợc thực hiện 

bởi các tổ chức độc lập tiến hành kiểm soát các chủ thể quản lý HCC [87]. Tuy nhiên, 

ngoài những ƣu điểm, trên thực tế vẫn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục. Ở một số 

ngành, địa phƣơng, việc tiến hành khảo sát, trƣng cầu dân ý còn mang nặng tính hình 

thức, một số ngƣời dân không nhiệt tình tham gia hoặc không nói thật. Bên cạnh đó, 

căn bệnh thành tích của các cơ quan thực thi công vụ vẫn còn phổ biến nên kết quả 

khảo sát có thể mang ý chí chủ quan từ quan điểm của nhà quản lý và chƣa phải là sự 

đánh giá chân thực chất lƣợng cung ứng DVHCC từ phía ngƣời dân và các tổ chức 

trong xã hội [27]. Do vậy, kết quả khảo sát có thể chƣa phản ánh đƣợc thực chất chất 

lƣợng cung ứng DVHCC từ phía ngƣời sử dụng dịch vụ. 

Để giải quyết các khoảng trống nêu trên, luận án sẽ lựa chọn cách tiếp cận 

nghiên cứu kết hợp giữa định tính (phỏng vấn sâu các chuyên gia, DN và ngƣời dân) 

và định lƣợng (điều tra, khảo sát…) nhằm cung cấp các thông tin sâu hơn về đánh giá 

của DN và ngƣời dân đối với chất lƣợng cung ứng DVHCC tại Quảng Bình. Ngoài ra, 

tác giả sẽ sử dụng kết hợp giữa dữ liệu từ các cuộc nghiên cứu của các cơ quan QLNN 

(các chỉ số PCI, PAPI, PAR-Index, SIPAS) để so sánh với kết quả khảo sát, điều tra. 

Cuối cùng, phƣơng pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính riêng phần (PLS-SEM) 

sẽ đƣợc sử dụng để khắc phục những hạn chế của các phƣơng pháp truyền thống (phân 

tích nhân tố, hồi quy tƣơng quan).  
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4. Tiểu kết Phần II 

Phần II giới thiệu tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc liên quan đến 

chất lƣợng cung ứng DVHCC. Kết quả quá trình tổng quan các nghiên cứu trong và 

ngoài nƣớc cho thấy, so với các loại hình dịch vụ vụ khác, các nghiên cứu về chất 

lƣợng cung ứng DVHCC và các nhân tố chất lƣợng cung ứng DVHCC còn tƣơng đối 

hạn chế và phụ thuộc khá nhiều vào bối cảnh nghiên cứu do đây là một loại hình dịch 

vụ đặc thù và chịu tác động khá nhiều của thể chế và chính sách. Trong phần này này, 

tác giả cũng đã tổng hợp các Các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng cung ứng DVHCC trong 

các Bộ chỉ số đánh giá chất lƣợng cung ứng DVC tại Việt Nam.  

Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nƣớc, tác giả đã làm rõ các 

khoảng trống nghiên cứu, qua đó đề xuất hƣớng nghiên cứu của luận án. 
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PHẦN III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƢỢNG CUNG ỨNG 

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

1.1. Các khái niệm 

1.1.1. Dịch vụ hành chính công  

1.1.1.1. Khái niệm dịch vụ hành chính công 

Theo các nghiên cứu tại Việt Nam, DVHCC là một trong ba loại hình DVC. 

Theo đó, DVC là những hoạt động phục vụ các lợi ích chung thiết yếu, các quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức và công dân, do Nhà nƣớc trực tiếp đảm nhận hay ủy 

nhiệm cho các cơ sở ngoài nhà nƣớc thực hiện nhằm bảo đảm trật tự và công bằng xã 

hội [21]. DVC bao gồm: DVHCC (giải quyết các TTHC); dịch vụ sự nghiệp công 

(giáo dục, y tế…) và dịch vụ công ích (dịch vụ môi trƣờng, cấp thoát nƣớc…). 

Về mặt pháp lý, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ 

xác định “DVHCC là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, 

không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do CQNN có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân 

dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà CQNN đó 

quản lý. Mỗi DVHCC gắn liền với một TTHC để giải quyết hoàn chỉnh một công việc 

cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân ”[8]. 

Theo Lê Chi Mai [22] “DVHCC là loại hình DVC do cơ quan hành chính 

nhà nước cung cấp phục vụ yêu cầu cụ thể của công dân và tổ chức dựa trên quy 

định của pháp luật. Các công việc do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện nằm 

trong phạm trù DVHCC, thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, trong 

mối quan hệ này công dân thực hiện dịch vụ này không có quyền lựa chọn mà phải 

nhận những dịch vụ bắt buộc do nhà nước quy định. Sản phẩm của dịch vụ dưới 

dạng phổ biến là các loại văn bản mà tổ chức, cá nhân có nhu cầu được đáp ứng”. 

Theo các nghiên cứu [3, 29, 48, 49], đặc điểm của DVHCC thể hiện qua các 

khía cạnh sau: 

Thứ nhất, DVHCC là những hoạt động có tính chất xã hội, mọi DN và ngƣời 

dân có quyền ngang nhau trong việc tiếp cận và sử dụng các DVHCC với tƣ cách là 

đối tƣợng phục vụ của chính quyền. Chủ thể cung ứng DVHCC là cơ quan công quyền 

hay các cơ quan do nhà nƣớc thành lập đƣợc ủy quyền thực hiện cung ứng DVHCC. 



35 

Thứ hai, DVHCC là những dịch vụ phục vụ cho hoạt động quản lý của Nhà 

nƣớc, bắt buộc và khuyến khích DN và ngƣời dân phải làm để bảo đảm trật tự và an 

toàn xã hội. Nhu cầu đƣợc cấp các loại giấy tờ (giấy phép kinh doanh; đăng ký quyền 

sử dụng đất…) không xuất phát từ nhu cầu tự thân của DN và ngƣời dân, mà xuất phát 

từ những quy định có tính chất bắt buộc của nhà nƣớc. Càng nhiều ngƣời sử dụng 

DVHCC thì càng tạo điều kiện cho hoạt động QLNN đƣợc thực hiện tốt hơn. 

Thứ ba, DVHCC là những hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. DN và ngƣời 

dân đƣợc hƣởng những dịch vụ này không theo quan hệ cung cầu, ngang giá trên thị 

trƣờng, mà thông qua việc đóng lệ phí hoặc phí cho các cơ quan hành chính nhà nƣớc. 

Lệ phí không mang tính chất bù đắp hao phí lao động cho bản thân ngƣời cung cấp 

dịch vụ, mà chủ yếu là nhằm tạo ra sự công bằng giữa ngƣời sử dụng dịch vụ với 

ngƣời không sử dụng dịch vụ và có tính chất hỗ trợ cho NSNN. 

Trên cơ sở các khái niệm và đặc điểm đƣợc tổng hợp nêu trên, khái niệm 

DVHCC đƣợc sử dụng trong luận án là những dịch vụ không nhằm mục tiêu lợi 

nhuận, phục vụ cho hoạt động QLNN, bắt buộc và khuyến khích DN và người dân 

phải làm để bảo đảm trật tự và an toàn xã hội. Sản phẩm của các dịch vụ này được 

cơ quan hành chính nhà nước (hoặc tổ chức được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho 

tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ (hoặc thông tin số hóa) có giá trị 

pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan đó quản lý. 

1.1.1.2. Các loại dịch vụ hành chính công 

DVHCC của các cơ quan hành chính nhà nƣớc ở nƣớc ta hiện nay gồm các loại 

hình cơ bản [21, 35] sau: 

- Cấp các loại giấy phép, là các loại giấy tờ do các cơ quan hành chính nhà 

nƣớc cấp cho các tổ chức và công dân để thừa nhận về mặt pháp lý quyền của các chủ 

thể này đƣợc tiến hành một hoạt động nào đó phù hợp với các quy định của pháp luật 

trong lĩnh vực đƣợc cấp phép. 

- Cấp các loại giấy xác nhận, chứng thực nhƣ: công chứng, cấp chứng minh thƣ, 

cấp giấy khai sinh, khai tử, cấp giấy đăng ký kết hôn, cấp bằng lái xe, đăng ký xe... tạo 

điều kiện cho công dân sử dụng để thực hiện các hoạt động và giao dịch có liên quan 

nhằm phục vụ cho việc QLNN ở các khâu sau đƣợc thuận lợi. 

- Cấp giấy ĐKKD và các loại chứng chỉ hành nghề. Giấy ĐKKD đƣợc cấp cho 

chủ thể kinh doanh khi thành lập DN hoặc cơ sở kinh doanh. Giấy phép hành nghề 
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nhằm chứng minh chủ thể có đủ khả năng và điều kiện hoạt động theo quy định của 

pháp luật đối với một nghề nhất định nào đó. 

- Hoạt động thu các khoản đóng góp vào ngân sách và các quỹ của Nhà nƣớc. 

Trong đó, thu thuế là một loại dịch vụ liên quan đến phần lớn các chủ thể trong xã hội. 

- Các hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý các vi phạm 

hành chính. 

1.1.2. Chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công 

- Chất lƣợng: Theo Kotler, Philip và Kevin Lane Keller [83], chất lƣợng là tất 

cả các đặc điểm, đặc tính của sản phẩm, dịch vụ liên quan tới khả năng làm thỏa mãn 

những nhu cầu tiềm ẩn hoặc đƣợc xác định. Sản phẩm hoặc dịch vụ có chất lƣợng khi 

nó đáp ứng hoặc vƣợt mong đợi của khách hàng. Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa 

trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã đƣa ra định nghĩa nhƣ sau: “Chất lượng là khả năng 

của tập hợp các đặc tính của một sản phẩm, hệ thống hay quá trình để đáp ứng các 

yêu cầu của khách hàng và các bên có liên quan”
2
.  

- Chất lƣợng dịch vụ và Chất lƣợng DVHCC:  

Theo Brysland, Alexandria và Adrienne Curry [56], chất lƣợng dịch vụ liên 

quan đến cách cung ứng một dịch vụ vô hình làm hài lòng khách hàng, đồng thời 

mang lại một số giá trị cho khách hàng đó. 

Theo nghiên cứu của Walsh, Kieron [102], khái niệm chất lƣợng có 2 thành 

phần căn bản, một thành phần liên quan đến chính sản phẩm đó và thành phần khác 

liên quan đến mối quan hệ giữa ngƣời dùng và sản phẩm. Vì vậy theo tác giả, chất 

lƣợng DVC cũng gồm 2 thành phần liên quan đến đặc tính của dịch vụ và đồng thời 

liên quan đến mối quan hệ giữa dịch vụ đó với ngƣời tiêu dùng. Do vậy bản thân khái 

niệm chất lƣợng DVC là một khái niệm phức tạp do nó liên quan đến giá trị mà DVC 

tạo ra cho xã hội, mà giá trị này vốn rất khó đánh giá. Theo Doherty, Tony L và Terry 

Horne [61], chất lƣợng trong các DVC liên quan đến việc đáp ứng bằng hoặc vƣợt quá 

mong đợi của các bên liên quan. Donabedian, Avedis [62] đã giới thiệu mô hình 3D về 3 

khía cạnh của chất lƣợng DVC nhƣ sau: Khía cạnh vật lý (Tính đồng nhất về đặc tính 

của dịch vụ); Khía cạnh kỹ thuật (Việc áp dụng các công nghệ cập nhật của dịch vụ); 

Khía cạnh xã hội (Khả năng của dịch vụ trong việc hình thành mối quan hệ chặt chẽ). 

                                              

 
2
 https://www.iso.org/standard/45481.html  

https://www.iso.org/standard/45481.html
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Theo Phạm Đức Chính, chất lƣợng DVHCC là khả năng thỏa mãn các yêu cầu 

của tổ chức và cá nhân về cung ứng DVHCC với sản phẩm cụ thể là các quyết định 

hành chính [36]. Theo Vũ Quỳnh [48], chất lƣợng DVHCC là toàn bộ các tính năng 

và đặc điểm mà một DVHCC đem lại nhằm đáp ứng những nhu cầu đặt ra từ phía 

khách hàng (DN và ngƣời dân). Cũng có thể định nghĩa chất lƣợng DVHCC là 

khoảng cách giữa sự mong đợi của khách hàng và nhận thức của họ khi đã sử dụng 

DVHCC. Chất lƣợng DVHCC địa bàn cấp tỉnh bao gồm các yếu tố cấu thành: Cơ cấu 

sản phẩm DVHCC; Mức độ hiện đại của quá trình tạo ra sản phẩm DVHCC hay Khả 

năng cung ứng linh hoạt và nhanh chóng; Sự tiện lợi trong tiếp cận DVHCC và 

phƣơng thức cung ứng DVHCC; Các phí tổn mà khách hàng phải bỏ ra để sử dụng 

DVHCC; Thái độ, tác phong và văn hóa ứng xử của ngƣời cung ứng DVHCC. 

Theo Parasuraman, A, Valarie A Zeithaml [95], chất lƣợng dịch vụ và sự hài 

lòng của khách hàng là hai khái niệm khác nhau nhƣng có liên hệ chặt chẽ với nhau 

trong nghiên cứu về dịch vụ. Zeithaml, LeonardL Berry [105] cho rằng giữa chất lƣợng 

dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng tồn tại một số khác biệt, mà điểm khác biệt cơ 

bản là mối quan hệ “nguyên nhân – kết quả”. Zeithaml, Ananthanarayanan Parasuraman 

[106] cho rằng sự hài lòng của khách hàng bị tác động bởi nhiều yếu tố nhƣ: Chất lƣợng 

sản phẩm/chất lƣợng dịch vụ, giá cả, yếu tố tình huống, yếu tố về đặc điểm cá nhân. 

Chất lƣợng dịch vụ có liên quan đến việc cung ứng dịch vụ, còn sự thỏa mãn chỉ đánh 

giá đƣợc sau khi đã sử dụng dịch vụ và nhƣ vậy chất lƣợng dịch vụ là nguyên nhân dẫn 

đến sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng. Dịch vụ có chất lƣợng cao dẫn tới sự hài lòng 

của khách hàng cũng tăng lên, do vậy, không nên đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ mà 

không đánh giá hài lòng của khách hàng [83].  

Nguyễn Hữu Hải [26] cho rằng đánh giá chất lƣợng hoạt động cung ứng 

DVHCC thực chất là đánh giá mức độ hài lòng của công dân và các tổ chức trong xã 

hội đối với những dịch vụ mà họ thụ hƣởng. Mục đích của công tác đó là để xác định 

mức độ thụ hƣởng lợi ích từ DVHCC. Đồng thời, cũng là cơ sở để bên “cung” và bên 

“cầu” dịch vụ hiểu rõ nhu cầu của nhau; điều quan trọng là ngoài sự đánh giá của các 

chủ thể trong bộ máy nhà nƣớc, phải thực sự để các chủ thể ngoài nhà nƣớc (DN và 

ngƣời dân, các cộng đồng xã hội) tham gia vào quá trình đánh giá. Chính vì vậy, nội 

dung của quá trình đánh giá chất lƣợng cung ứng DVHCC cần tập trung vào hai vấn 

đề mang tính cốt yếu là: phải tạo ra đƣợc cơ chế đánh giá hiệu quả dựa vào mức độ hài 

lòng của ngƣời sử dụng; và đánh giá phải dựa trên kết quả đầu ra. 
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Nhƣ vậy, việc đánh giá chất lƣợng cung ứng DVHCC sẽ bao hàm việc đánh giá 

toàn bộ quá trình tổ chức cung ứng DVHCC, cho phép ngƣời nghiên cứu điều chỉnh 

các tiêu chí đo lƣờng linh hoạt phản ánh đƣợc các yếu tố: Mục tiêu, đầu vào, quá trình, 

đầu ra phù hợp với từng địa bàn, bối cảnh nghiên cứu cụ thể. 

1.2. Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC tại một số địa phƣơng ở 

Việt Nam 

1.2.1. Thành phố Đà Nẵng 

Từ năm 2005 đến 2019, Đà Nẵng luôn thuộc nhóm các địa phƣơng dẫn đầu cả 

nƣớc về Chỉ số NLCT cấp tỉnh (PCI); dẫn đầu 7 năm liền về Chỉ số mức độ sẵn sàng 

ứng dụng CNTT (ICT-Index, từ năm 2009 đến 2015); 2 năm liền xếp thứ hai về Chỉ số 

quản trị HCC cấp tỉnh (PAPI, năm 2012 và 2013); dẫn đầu 3 năm liền về Chỉ số CCHC 

(PAR-Index, năm 2012, 2013 và 2014)  Để đạt đƣợc những thành công trên, chính 

quyền Đà Nẵng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhƣ: 

Công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ công chức: Cán bộ công chức cần đƣợc đào 

tạo nhiều mặt nhƣ thái độ khi tiếp dân, nâng cao năng lực chuyên môn. UBND thành 

phố thƣờng xuyên mở các lớp đào tạo về nghiệp vụ hành chính hay kỹ năng giao tiếp 

với công dân. 

Thực hiện chính sách đãi ngộ nhân lực chất lƣợng cao: UBND thành phố Đà 

Nẵng xây dựng đề án phát triển nhân lực chất lƣợng cao (Đề án 1901) với mục tiêu thu 

hút và duy trì nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho thành phố thông qua việc gửi các cán 

bộ trẻ đi học tập ở nƣớc ngoài. Các cá nhân tài năng đến công tác tại Đà Nẵng đƣợc 

hƣởng phụ cấp thu hút bằng 50% mức lƣơng khởi điểm theo ngạch bậc nhà nƣớc quy 

định trong thời gian 05 năm kể từ ngày đƣợc tiếp nhận và bố trí công tác. 

Từ năm 2007, chính quyền thành phố Đà nẵng đã ban hành nhiều biện pháp 

nhằm nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC trên địa bàn thành phố và một trong số 

những biện pháp quan trọng là thƣờng xuyên tổ chức trƣng cầu ý kiến đánh giá mức độ 

hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng DVHCC của các CQNN thuộc 

thành phố theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chủ 

tịch UBND thành phố. Việc điều tra trực tiếp từ ngƣời dân do phòng Nội vụ thuộc 

UBND các quận, huyện thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ.  

Xác định yếu tố CNTT đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy CCHC, UBND 

thành phố Đà Nẵng đã tăng cƣờng đầu tƣ thiết bị, máy móc và các phần mềm hỗ trợ để 

đảm bảo các TTHC diễn ra đồng bộ và dễ quản lý. 
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1.2.2. Thành phố Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phƣơng có dân số đông nhất cả nƣớc và cũng là 

địa phƣơng đứng đầu về số lƣợng các TTHC. Để cải thiện chất lƣợng cung ứng 

DVHCC, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều biện pháp. Thứ nhất, UBND 

thành phố đã thực hiện rà soát, kiểm soát TTHC nhằm xác định và cắt giảm các thủ tục 

không cần thiết. Thứ hai, UBND thành phố đã triển khai đồng bộ cơ chế một cửa tại 

các quận huyện và phƣờng xã trong đó chú trọng nâng cao chất lƣợng thực hiện để giải 

quyết tốt công việc của tổ chức và công dân. Thứ ba, CSVC đƣợc đầu tƣ, nâng cấp và 

sửa chữa mới nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết số lƣợng các hồ sơ của DN và ngƣời 

dân. Thứ tƣ, mở rộng sự giám sát, trực tiếp đánh giá của DN và ngƣời dân đối với 

CBCC thông qua khảo sát ý kiến của ngƣời dân và xây dựng hệ thống phản hội ý kiến 

của ngƣời dân đối với chất lƣợng DVHCC. Cuối cùng, UBND thành phố đã đầu tƣ 

tăng cƣờng ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nƣớc. Trang thông tin điện 

tử thành phố HCM Cityweb đƣợc Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là một trong 

những trang web đứng đầu về mức độ truy cập và cung ứng DVHCC trực tuyến trong 

số các trang thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phƣơng. 

1.2.3. Tỉnh Quảng Ninh 

Quảng Ninh là một trong 3 địa phƣơng nằm trong tam giác tăng trƣởng kinh tế 

ở khu vực Bắc Bộ cùng với Hà Nội và Hải Phòng. Năm 2018, Quảng Ninh đứng đầu 

bảng xếp hạng trong số 63 tỉnh thành của cả nƣớc về chỉ số PAR INDEX, với 89,45 

điểm và đứng đầu về chỉ số PCI (với 70,69 điểm). Để đạt đƣợc những thành tựu này, 

tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể. Trƣớc hết, UBND tỉnh đã đẩy 

mạnh việc đơn giản hóa đối với các TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh, cắt 

giảm các thủ tục không cần thiết. UBND tỉnh cũng đã triển khai cơ chế một cửa liên 

thông tại cơ quan hành chính nhà nƣớc ở địa phƣơng từ cấp xã đến cấp tỉnh. Bên cạnh 

đó đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT điện tử hiện đại và  thực 

hiện chặt chẽ công tác quản lý, sử dụng, tuyển CBCC, hợp đồng lao động trong thực 

hiện các dịch vụ HCC các cấp trên địa bàn tỉnh.  

1.2.4 Những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng cung ứng DVHCC 

của các địa phương 

Những nghiên cứu về thực tiễn của một số địa phƣơng về nâng cao chất lƣợng 

cung ứng DVHCC có thể đƣa đến một số bài học chủ yếu sau đây: 
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Thứ nhất, sự quan tâm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt của CQĐP. Có thể nói, 

sự quyết tâm của lãnh đạo các địa phƣơng đối với cung ứng DVHCC cũng nhƣ sự 

triển khai đồng bộ công tác CCHC của tất cả khối cơ quan trên địa bàn (nhƣ Đà 

Nẵng, Quảng Ninh) có ảnh hƣởng tích cực đến sự hài lòng của ngƣời dân. Đồng 

thời, công tác hoàn thiện bộ máy chính quyền cần bám sát các nghị quyết của Đảng, 

pháp luật của Nhà nƣớc để cụ thể hoá sát với tình hình hoạt động chuyên môn; tùy 

vào điều kiện thực tế của tỉnh nhằm xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị 

các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Thứ hai, việc cải cách, nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC có ý nghĩa quan 

trọng đối với DN và ngƣời dân, do đó cần lắng nghe ý kiến của họ và tổ chức tốt hoạt 

động này bằng tăng cƣờng sự tham gia và giám sát của DN và ngƣời dân trong việc 

cung ứng DVHCC của CBCC. Tuy vậy, nhu cầu và mong muốn cũng nhƣ điều kiện 

thực tế của họ không giống nhau nên cần phải hiểu rõ tình hình. Xây dựng bộ chỉ số 

theo dõi đánh giá xếp hạng CCHC có tính khoa học, khách quan là điều kiện cần thiết 

cho việc đánh giá và đo lƣờng chất lƣợng cung ứng DVHCC. 

Thứ ba, đảm bảo những điều kiện liên quan đến cung ứng DVHCC: 

- Cần phân định rõ DVHCC nào nhất thiết phải do các cơ quan, tổ chức Nhà 

nƣớc cung ứng và DVHCC nào có thể chuyển giao cho các tổ chức ngoài nhà nƣớc 

cung ứng; từ đó xã hội hóa một số DVHCC đủ điều kiện (nhƣ công chứng…) nhằm 

khai thác tối đa nguồn lực của xã hội cũng nhƣ sự tham gia của các chủ thể trong tỉnh 

nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC; 

- Ban hành cơ chế, chính sách, quy định và tiêu chuẩn, định mức, chất lƣợng, 

giá, phí ... của các DVHCC và công khai các tiêu chuẩn này trên các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng, đồng thời tổ chức tốt các khâu thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt 

động của các tổ chức, cá nhân trong cung ứng DVHCC; 

- Đổi mới nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, lấy hiệu quả công tác, năng lực 

thực tiễn, đánh giá nội bộ và bên ngoài (từ DN và ngƣời dân) làm thƣớc đo chủ yếu; 

phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phân công nhiệm vụ rõ ràng; thực hiện phân 

cấp quản lý góp phần cải thiện chất lƣợng cung ứng DVHCC. 

Thứ tư, áp dụng CNTT, xây dựng “chính quyền điện tử” trong cung ứng 

DVHCC, đổi mới hình ảnh các đơn vị cung ứng DVHCC. Cùng với sự phát triển 

mạnh mẽ của CNTT, việc cung ứng các DVHCC sẽ trở nên hiệu quả hơn nếu chính 

quyền có thể sử dụng các phần mềm, ứng dụng máy tính trong quá trình giao dịch. 

Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và sự an toàn trong cung ứng DVHCC. 
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1.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết nghiên cứu 

Hầu hết các quốc gia đều chú trọng cải thiện chất lƣợng cung ứng DVHCC vì 

việc đáp ứng các nhu cầu của DN và ngƣời dân là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng của 

Chính phủ. Chất lƣợng cung ứng DVHCC đối với DN và ngƣời dân thể hiện sự mức 

độ phát triển của một xã hội và thƣớc đo quan trọng đối với hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nƣớc. Để nâng cao sự hài lòng của DN và ngƣời dân đối với DVHCC, 

cần phải xác định các yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến chất lƣợng cung ứng DVHCC 

vì nó là cơ sở để tìm ra giải pháp nâng cao chất lƣợng. Cũng nhƣ các loại hình dịch vụ 

khác, DVHCC cũng có những đặc điểm cơ bản nhƣ: (1) Khó khăn hơn trong việc đánh 

giá chất lƣợng so với chất lƣợng của hàng hóa hữu hình; (2) Nhận thức về chất lƣợng 

cung ứng dịch vụ là kết quả của quá trình so sánh giữa sự mong đợi của khách hàng về 

chất lƣợng mà quá trình cung ứng dịch vụ cụ thể mang lại nhằm đáp ứng những mong 

đợi đó; (3) Khách hàng không chỉ đánh giá kết quả mang lại của một loại dịch vụ nào 

đó mà còn phải đánh giá tiến trình cung ứng của nó diễn ra nhƣ thế nào. 

Sự hài lòng của DN và ngƣời dân là kết quả của sự cảm nhận và nhận thức của 

DN và ngƣời dân đối với các cơ quan hành chính khi cung ứng dịch vụ. Nếu cảm nhận 

về sự thực hiện một dịch vụ thấp hơn mong đợi, DN và ngƣời dân không hài lòng. 

Ngƣợc lại, nếu cảm nhận vƣợt quá mong đợi, DN và ngƣời dân sẽ hài lòng. Nhƣ vậy, 

mức độ hài lòng của DN và ngƣời dân chính là những gì mà dịch vụ này cung ứng có 

thể đáp ứng trên hoặc dƣới mức mong muốn của họ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với cơ 

quan hành chính là làm sao rút ngắn khoảng cách giữa kỳ vọng của DN và ngƣời dân 

và khả năng đáp ứng thực tế của cơ quan hành chính.  

Nhiều nghiên cứu trƣớc đây đã sử dụng thang đo SERVQUAL do Parasuraman, 

Valarie A Zeithaml [94] đã xây dựng để đánh giá chất lƣợng dịch vụ gồm 22 biến 

thuộc 5 thành phần để đo lƣờng chất lƣợng kỳ vọng và dịch vụ cảm nhận. Những yếu 

tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ bao gồm: Sự tin cậy (Reliability); Sự phản hồi 

(Responsiness); Sự đảm bảo (Assurance); Sự cảm thông (Empathy) và Sự hữu hình 

(Tangibility). Đã có nhiều nghiên cứu trƣớc đây vận dụng thang đo SERVQUAL áp 

dụng trong nghiên cứu DVHCC nhƣ Donnelly, Mike, Mik Wisniewski [63]; Arawati 

Agus Sunita Barker Jay Kandampully [52]; Chatzoglou và cộng sự [58]; Asif  và cộng 

sự [54]; Cao Duy Hoàng [6]; Hoàng Văn Hảo và cộng sự [79]; Nguyễn Quốc Nghi 

[31]. Các nghiên cứu cho thấy hầu hết các tiêu chí đều có các nội dung tƣơng tự các 

thành phần của SERVQUAL và đƣợc cấu trúc lại, điều chỉnh cho phù hợp hơn với 

điều kiện thực tế.  



42 

Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc, cơ sở lý luận, tham 

khảo các Bộ chỉ số đánh giá chính thức; với phƣơng pháp tiếp cận theo quá trình, luận 

án đã kế thừa 5 nhân tố cơ bản của quá trình cung ứng DVHCC của bộ chỉ số SIPAS, 

đồng thời qua thảo luận với các chuyên gia là lãnh đạo và cách chuyên viên tham gia tại 

các Trung tâm DVHCC tỉnh Quảng Bình và các huyện: Lệ Thủy; Quảng Ninh; Bố 

Trạch; Quảng Trạch; Tuyên Hóa và thành phố Đồng Hới và 2 chuyên gia có hiểu biết về 

DVHCC, tác giả đã xây dựng mô hình các nhân tố chất lƣợng cung ứng DVHCC ảnh 

hƣởng đến sự hài lòng của DN và ngƣời dân đối với các DVHCC tại Quảng Bình với 5 

nhân tố cơ bản sau: 

(1) Khả năng tiếp cận dịch vụ: DVHCC là một bộ phận cấu thành của DVC, 

nhƣng nó mang những đặc thù vì nó gắn chặt với việc thực hiện thẩm quyền hành 

chính - pháp lý, gắn với hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nƣớc. Nói 

đến tiếp cận dịch vụ nghĩa là nói đến việc DN, ngƣời dân nắm bắt đƣợc và sử dụng 

dịch vụ. Do đó, tiếp cận DVHCC không chỉ bao hàm việc DN, ngƣời dân có nhận 

đƣợc DVHCC đó hay không mà còn là cách thức để họ nhận đƣợc dịch vụ đó. Nghiên 

cứu của Rodriguez (2009) đã cho thấy yếu tố, khả năng tiếp cận dịch vụ dễ dàng có 

tƣơng quan đến sự hài lòng của DN và ngƣời dân [99]. Tƣơng tự nhƣ vậy, nghiên cứu 

của Hồ Lê Tấn Thanh và Lê Kim Long (2015) đã cho thấy, công khai công vụ là một 

yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của DN và ngƣời dân khi đến giao dịch tại Bộ phận 

một cửa ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa [19]. Đây cũng là một trong 05 yếu tố 

thành phần cơ bản của chỉ số SIPAS. Từ đó, giả thuyết H1 đƣợc đề xuất: 

Giả thuyết H1: Khả năng tiếp cận dễ dàng của DVHCC ảnh hưởng thuận 

chiều đến sự hài lòng của DN và người dân. 

(2) Năng lực, thái độ của đội ngũ CBCC: Nhân sự hành chính là tiêu chí hết 

sức quan trọng, thể hiện tính quyết định trong DVHCC. Khả năng chuyên môn của 

CBCC chính là chìa khóa dẫn đến việc cung ứng dịch vụ chất lƣợng [80].  

Thêm vào đó, các hành vi ứng xử của CBCC khi tiếp xúc với DN và ngƣời dân 

rất quan trọng bởi vì họ là ngƣời trực tiếp giao dịch. Khi CBCC tiếp xúc, giao tiếp với 

công dân một cách thân thiện và vui vẻ, biết lắng nghe, biết nhẫn nại và kiềm chế, biết 

diễn đạt rõ ràng, là một yếu tố quan trọng góp phần vào việc nâng cao chất lƣợng cung 

ứng dịch vụ; Tối kỵ thái độ thờ ơ, lãnh đạm, máy móc, nôn nóng, không tế nhị, thiếu 

tôn trọng DN và ngƣời dân [24] [33] [54].  

Vì vậy, năng lực của đội ngũ CBCC trong giải quyết các công việc hành chính 

và thái độ của họ là những yếu tố tạo nên sự hài lòng của DN và ngƣời dân và cũng là 
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những tiêu chí đánh giá chất lƣợng cung ứng dịch vụ. Nghiên cứu của Rodriguez 

(2009) cũng đã cho thấy yếu tố chất lƣợng công chức có tƣơng quan đến sự hài lòng 

của DN và ngƣời dân [99], đồng thời việc cải thiện thái độ giao tiếp, tinh thần phục vụ 

và năng lực giải quyết công việc cũng là những yếu tố nâng cao chất lƣợng phục vụ 

DN và ngƣời dân theo chỉ số SIPAS. Từ đó, giả thuyết H2(a) đƣợc đề xuất: 

Giả thuyết H2(a): Năng lực, thái độ của CBCC ảnh hưởng thuận chiều đến 

sự hài lòng của DN và người dân 

Chất lƣợng đội ngũ CBCC bên cạnh ảnh hƣởng trực tiếp đến sự hài lòng của 

DN và ngƣời dân thì cũng ảnh hƣởng đến kết quả của việc thực hiện DVHCC bởi vì 

con ngƣời là yếu tố quyết định đến chất lƣợng công việc [33]. Isaac Mwita, John [81] 

cho rằng có 3 yếu tố quan trọng trong mô hình cung ứng DVHCC bao gồm: Các yếu tố 

đầu vào; hành vi và kết quả. Các yếu tố đầu vào là con ngƣời, CSVC, mục tiêu, các 

tiêu chuẩn, luật lệ, điều kiện làm việc…Hành vi là cách thức thực hiện các hoạt động 

cung ứng dịch vụ. Kết quả cung ứng dịch vụ là những sự kiện xảy ra trong tƣơng lai, 

sau khi hành vi đƣợc thực hiện. Nhƣ vậy, các yếu tố đầu vào sẽ ảnh hƣởng đến hành vi 

và hành vi sẽ ảnh hƣởng đến kết quả cung ứng dịch vụ. kết quả nghiên cứu này đã cho 

thấy đƣợc việc cung ứng DVHCC là một quá trình bao gồm các yếu tố có liên quan và 

ảnh hƣởng lẫn nhau. Cách tiếp cận này đòi hỏi các cơ quan chính quyền khi đánh giá 

chất lƣợng cung ứng DVHCC cần xem xét trên khía cạnh tổng thể của hệ thống chứ 

không chỉ dựa trên kết quả đầu ra. Một số nghiên cứu về DVHCC đã cho thấy nếu một 

tổ chức có chất lƣợng hoạt động của nhân viên tốt thì các kết quả công việc thƣờng sẽ 

đạt đƣợc nhƣ mong muốn [24, 80]. Từ đó, giả thuyết H2(b) đƣợc đề xuất: 

Giả thuyết H2(b): Năng lực, thái độ của CBCC ảnh hưởng thuận chiều đến 

kết quả cung ứng DVHCC 

 (3) Quy trình cung ứng DVHCC: Quy trình thực hiện các TTHC là nhân tố có 

ảnh hƣởng mạnh hay có ý nghĩa quan trọng nhất đến Mức độ hài lòng của DN và 

ngƣời dân. Các văn bản hƣớng dẫn phải sử dụng ngôn ngữ phù hợp với trình độ chung; 

thủ tục và quy trình đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu. Sự đa dạng của các công việc hành 

chính có thể làm cho nó khó hiểu nhƣng nhằm đảm bảo hài lòng của DN và ngƣời dân 

phải đơn giản hóa các quy trình. Nghiên cứu của Rodriguez (2009) đã cho thấy yếu tố 

quy trình cung ứng dịch vụ có tƣơng quan đến sự hài lòng của DN và ngƣời dân [99]. 

Từ đó, giả thuyết H3(a) đƣợc đề xuất: 

Giả thuyết H3(a): Quy trình cung ứng DVHCC ảnh hưởng thuận chiều đến 

sự hài lòng của DN và người dân. 
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Kết quả cung ứng DVHCC chịu ảnh hƣởng trực tiếp bới các quy trình mà 

DVHCC đang cung ứng, Nếu các quy trình, TTHC, biểu mẫu đơn giản, dễ thực hiện 

thì việc xử lý của cán bộ hành chính dễ dàng và nhanh chóng. Nhờ vậy kết quả giải 

quyết công việc sẽ nhanh hơn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhờ việc cải cách 

TTHC của các cơ quan chính phủ nên kết quả thực hiện các DVHCC đã đƣợc cải thiện 

(độ tin cậy và thời gian hoàn trả các kết quả của DVHCC) [88]. 

Thời gian giải quyết hồ sơ đƣợc niêm yết công khai, rõ ràng trong các TTHC thì 

DN và ngƣời dân có thể giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các DVHCC của CBCC. 

Việc công bố thời gian giải quyết các TTHC sẽ tạo ra áp lực để các CBCC tập trung giải 

quyết công việc và do vậy kết quả giải quyết các TTHC công sẽ nhanh chóng và đáp 

ứng đƣợc mong đợi của DN và ngƣời dân. Ở một số trung tâm HCC các tỉnh, huyện 

việc giám sát thời gian hoàn trả kết quả đã khắc phục khá lớn tình trạng chậm trễ trong 

giải quyết các TTHC. Từ đó, giả thuyết H3(b) đƣợc đề xuất: 

Giả thuyết H3b: Quy trình cung ứng DVHCC ảnh hưởng thuận chiều đến 

kết quả cung ứng DVHCC. 

(4) Kết quả cung ứng dịch vụ:  Kết quả cung ứng DVHCC thể hiện qua thời 

gian chờ đợi để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, việc trả kết quả giải quyết hồ sơ có đảm 

bảo thời gian quy định. Tiêu chí này phản ánh về hoạt động của đội ngũ CBCC trong 

việc giải quyết những nhu cầu của DN và ngƣời dân. Yêu cầu đối với quá trình này là 

phải đƣợc diễn ra một cách dân chủ và công bằng, công khai, minh bạch về thông tin; 

cách ứng xử lịch thiệp và đồng cảm với khách hàng; tin cậy và sẵn sàng trong phục vụ; 

sự hài lòng trong công việc của CBCC, sự hài lòng của DN và ngƣời dân. Trong đó, 

dân chủ và công bằng là việc DN và ngƣời dân có đƣợc đề đạt các ý kiến của mình hay 

không; ý kiến đó đƣợc xem xét nhƣ thế nào và DN và ngƣời dân có nhận đƣợc phản 

hồi về ý kiến của mình hay không; DN và ngƣời dân có đƣợc đối xử công bằng trong 

quá trình giải quyết công việc không. Công khai, minh bạch về thông tin là việc DN và 

ngƣời dân có đƣợc thông tin về tiến trình giải quyết công việc hay không; khi có 

những chậm trễ nào đó có đƣợc báo trƣớc hay không. Kết quả điều tra chỉ số PCI 2019 

cũng cho thấy các cơ quan CQĐP cần tiếp tục tăng cƣờng mức độ minh bạch trong 

cung ứng DVHCC. Độ tin cậy là việc đảm bảo thực hiện những thỏa thuận (ứng với 

yêu cầu, mong đợi của dân và các yêu cầu chính đáng khác đƣợc xác định) phù hợp 

với các nguồn lực cần đƣợc huy động. 

Nghiên cứu của Lê Dân (2011) đã cho thấy yếu tố thời gian cung ứng dịch vụ 

và yếu tố xử lý phản hồi kịp thời có tƣơng quan đến sự hài lòng của DN và ngƣời dân 

[23]. Từ đó, giả thuyết H4 đƣợc đề xuất: 
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Giả thuyết H4: Kết quả cung ứng dịch vụ ảnh hưởng thuận chiều đến sự hài 

lòng của DN và người dân. 

(5) CSVC phục vụ: Hạ tầng cơ sở gồm nhà cửa, thiết bị, công cụ thông tin và 

các phƣơng tiện kỹ thuật khác...; đặc biệt là những trang thiết bị tại phòng tiếp dân - 

nơi DN và ngƣời dân tiếp xúc với cơ quan công quyền thông qua các công chức hành 

chính. Nếu phòng tiếp dân rộng rãi, đƣợc trang bị đầy đủ các yếu tố nhƣ: ánh sáng, 

kiểm soát tiếng ồn, nhiệt độ…sẽ tạo cảm giác thoải mái cho DN và ngƣời dân khi đến 

làm việc với CQNN. Nhƣ vậy, hạ tầng cơ sở là một yếu tố tạo nên chất lƣợng  

DVHCC và cũng là một nhóm tiêu chí để đánh giá chất lƣợng cung ứng dịch vụ này 

[27, 54]. Một số nghiên cứu các quốc gia trên thế giới cũng cho thấy yếu tố CSVC có 

tƣơng quan đến sự hài lòng của DN và ngƣời dân [97, 99]. Từ đó, giả thuyết H5 đƣợc 

đề xuất: 

 Giả thuyết H5: CSVC của cơ quan hành chính ảnh hưởng thuận chiều đến 

sự hài lòng của DN và người dân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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1.4. Tiểu kết Chƣơng 1 

Chƣơng 1 trình bày Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu, kết quả phân tích đã 

cho thấy, chất lƣợng cung ứng DVHCC là một khái niệm đa hƣớng và chịu tác động 

bởi nhiều nhân tố. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng cung ứng 

DVHCC ở các địa phƣơng trong nƣớc, tác giả đã rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm 

nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC tại địa bàn nghiên cứu.  

Trên cơ sở phân tích các nghiên cứu liên quan đến đề tài và các bài học kinh 

nghiệm, tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

cung ứng DVHCC bao gồm: khả năng tiếp cận; năng lực, thái độ CBCC; kết quả cung 

ứng dịch vụ; CSVC và quy trình TTHC. 
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CHƢƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu 

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 

Quảng Bình là một trong 6 tỉnh nằm ở vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam, có tọa 

độ địa lý ở phần đất liền từ 16°55‟đến 18°05‟ vĩ độ Bắc, từ 105°37‟đến 106°05‟ kinh độ 

Đông; Phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Đông giáp với biển Đông, phía Nam giáp tỉnh 

Quảng Trị, phía Tây giáp các tỉnh Khăm Muộn và Sạ-vẳn-na-khệt của nƣớc Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào[39].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Bản đồ tỉnh Quảng Bình 

(Nguồn: www.google.com/maps) 

Quảng Bình có vị trí rất thuận tiện cho việc hợp tác, trao đổi thƣơng mại với các 

tỉnh và các nƣớc trong khu vực nhƣ Lào, Thái Lan, Campuchia. Tỉnh có đƣờng bờ biển 

dài 116,04km ở phía Đông và có chung biên giới với Lào 222,118km ở phía Tây, có 

cảng Hòn La, cảng Hàng không Đồng Hới, Quốc lộ 1A và đƣờng Hồ Chí Minh, đƣờng 

sắt Bắc Nam, quốc lộ 12 và tỉnh lộ 20, 16 chạy từ Đông sang Tây qua cửa khẩu Quốc 

tế Cha Lo và một số cửa khẩu phụ khác nối liền với Nƣớc CHDCND Lào. 

Địa hình của tỉnh Quảng Bình hẹp và dốc từ phía Tây sang phía Đông, trong đó 

có đến 85% diện tích đất tự nhiên là đồi núi. Toàn bộ diện tích đƣợc chia thành 04 

vùng sinh thái cơ bản: Vùng núi cao, vùng đồi và trung du, vùng đồng bằng, vùng cát 

ven biển. 

 

 

http://www.google.com/maps
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Quảng Bình nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc trƣng của 

khí hậu phía Bắc và phía Nam và đƣợc chia làm 2 mùa rõ rệt, bao gồm mùa mƣa và 

mùa khô. Mùa mƣa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau; lƣợng mƣa trung bình hàng năm 

từ 1.500 - 2.000mm/năm; thời gian mƣa tập trung vào các tháng 9, 10 và 11. Mùa khô 

từ tháng 4 đến tháng 8, với nhiệt độ trung bình từ 24
0
C – 25

0
C. Ba tháng có nhiệt độ 

có nhiệt độ cao nhất là tháng 6, 7 và 8. 

Bão và lũ lụt là 2 yếu tố thời tiết cực đoan đáng quan ngại đối với tỉnh Quảng 

Bình. Hàng năm, địa phƣơng này thƣờng xuyên chịu ảnh hƣởng trực tiếp của bão nhiệt 

đới và áp thấp nhiệt đới từ Tây Bắc Thái Bình Dƣơng và Biển Đông vào các tháng 8 

và tháng 9. Bên cạnh đó, các trận lũ cũng thƣờng xuyên xảy ra vào mùa mƣa, trong đó 

tập trung phần lớn từ tháng 9 đến tháng 11. Lũ lụt thƣờng ảnh hƣởng nhiều nhất đến 

các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa và thị xã Ba Đồn. 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Theo số liệu niên giám thống kê của tỉnh Quảng Bình năm 2019, dân số trung 

bình của tỉnh là 896.601 ngƣời, trong đó nam giới chiếm 50,18%. Hàng năm, dân số của 

tỉnh không ngừng tăng lên cả về tăng cơ học và tăng dân số tự nhiên, trong đó tỷ lệ tăng 

tự nhiên là 10,23%o. Mật độ dân số trên địa bàn tỉnh năm 2019 là 112 ngƣời/km
2
 thấp 

hơn so với mật độ dân số trung bình của cả nƣớc (290 ngƣời/km
2
). Dân cƣ phân bố 

không đồng đều giữa các vùng miền, vùng đồng bằng đất đai ít nhƣng dân cƣ lại sống 

tập trung. Mật độ dân số tập trung cao nhất tại thành phố Đồng Hới với 859 ngƣời/km
2
 

và thấp nhất là huyện Minh Hóa với 37 ngƣời/km
2
. Tỷ lệ dân số khu vực nông thôn 

chiếm phần lớn trong cơ cấu dân số của tỉnh, đồng thời có xu hƣớng giảm dần qua các 

năm, nhƣng vẫn còn ở mức cao. 

Về lao động, lực lƣợng lao động của Quảng Bình trong năm 2019 có 516.097 

ngƣời, chiếm khoảng 58% tổng dân số của tỉnh và giảm 11.652 ngƣời, tƣơng đƣơng 

giảm 2,21% so với năm 2018; trong đó lao động nam chiếm 50,07%, lao động nữ 

chiếm 49,93%; lực lƣợng lao động ở khu vực thành thị chiếm 20,41%, khu vực nông 

thôn chiếm 79,59% [12]. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành 

kinh tế năm 2019 của tỉnh Quảng Bình là 510.643 ngƣời, trong đó khu vực kinh tế nhà 

nƣớc chiếm 11,49%, khu vực kinh tế ngoài nhà nƣớc chiếm 88,25%, khu vực có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài chiếm khoảng 0,26% [12]. 
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Bảng 2.1. Dân số và cơ cấu dân số tỉnh Quảng Bình theo giới tính và khu vực 
            

Năm 

Theo giới Theo khu vực 

Nam Nữ Thành thị Nông thôn 

SL 

(nghìn 

người) 

CC 

(%) 

SL 

(nghìn 

người) 

CC 

(%) 

SL 

(nghìn 

người) 

CC 

(%) 

SL 

(nghìn 

người) 

CC 

(%) 

2017 443,30 50,05 442,42 49,95 182,30 20,58 703,42 79,42 

2018 446,81 50,14 444,33 49,86 185,16 20,78 705,97 79,22 

2019 449,91 50,18 446,69 49,82 188,19 20,99 708,41 79,01 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2019) 

 

Hình 2.3. GRDP theo khu vực kinh tế của tỉnh Quảng Bình năm 2019  

tính theo giá hiện hành  

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2019) 

Năm 2019, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo có bằng 

cấp, chứng chỉ từ sơ cấp nghề trở lên của tỉnh Quảng Bình đạt 24,9%, trong đó lao động 

đã qua đào tạo ở khu vực thành thị đạt 45,3%, ở khu vực nông thôn là 19,5%; lao động 

nam giới đã qua đào tạo đạt 26,7% và nữ giới là 22,7%. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lƣợng 

lao động trong độ tuổi tỉnh Quảng Bình năm 2019 là 1,34%, trong đó khu vực thành thị 

là 4,47%, nông thôn 0,52%; tỷ lệ thất nghiệp nam giới là 1,27% và nữ giới là 1,43%. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2019 tính theo giá hiện hành đạt 

39.155,4 tỷ đồng, tăng 7,34% so với năm 2018 (theo giá so sánh 2010); GRDP bình 

quân đầu ngƣời đạt 43,67 triệu đồng. Xét về cơ cấu GRDP cho thấy, khu vực nông, 

lâm nghiệp và thủy sản chiếm 19,41%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 

24,51%; dịch vụ chiếm 54,46%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,56% 
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[12]. Trong 3 khu vực kinh tế, chỉ có khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trƣởng cao hơn 

năm trƣớc; còn lại khu vực công nghiệp – xây dựng và nông, lâm nghiệp và thủy sản 

đạt tốc độ tăng trƣởng tấp hơn so với năm trƣớc. 

Thu NSNN năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt 9.073 tỷ đồng, tăng 

43,9% so với năm 2018. Trong đó, thu nội địa đạt 5.873 tỷ đồng, tƣơng ứng đạt 136,3% 

so với dự toán địa phƣơng giao, tăng 52,3% so với năm 2018. Bên cạnh đó, chi ngân 

sách địa phƣơng là 19.495 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2018. Trong đó, chi bổ sung 

ngân sách cho cấp dƣới là 5.594 tỷ đồng, giảm 5,4%; chi đầu tƣ phát triển ở mức 4.908 

tỷ đồng, tăng 19,3%; chi thƣờng xuyên 6.595 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2018 [12]. 

2.1.3. Cơ sở hạ tầng 

a. Giao thông: Quảng Bình là tỉnh có mạng lƣới giao thông vận tải tƣơng đối 

đồng bộ, bao gồm các loại hình vận tải nhƣ đƣờng bộ, đƣờng hàng không, đƣờng sắt, 

đƣờng sông, đƣờng biển, trong đó đƣờng bộ giữ vai trò quan trọng. Giao thông đƣờng 

bộ có Quốc lộ 1A, đƣờng Hồ Chí Minh, Quốc lộ 12A(con đƣờng ngắn nhất nối Việt 

Nam với các nƣớc Lào, Thái Lan qua cặp cửa khẩu Quốc tế Cha Lo - Nà Phàu khoảng 

350km); tuyến đƣờng Bắc Nam, trong đó Ga Đồng Hới đƣợc xem là trạm trung 

chuyển lớn ở khu vực miền Trung; Đƣờng hàng không có các tuyến bay đƣợc thiết lập 

giữa Đồng Hới với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; Giao thông đƣờng thủy nội địa có 

các tuyến sông Gianh, sông Nhật Lệ, sông Ròon, sông Kiến Giang; giao thông đƣờng 

biển từ cảng Hòn La, cảng Gianh, cảng Nhật Lệ đi các cảng biển trong và ngoài nƣớc. 

b. Cấp điện: Nguồn điện cấp cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình đƣợc sử dụng bằng điện lƣới quốc gia thông qua các trạm biến áp trung và hạ thế. 

Nhìn chung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có hệ thống lƣới điện khá hoàn chỉnh với hệ 

thống điện lƣới quốc gia 220KV và 110KV đồng bộ. 

c. Bưu chính viễn thông, CNTT: Cơ sở hạ tầng bƣu chính viễn thông phát triển 

mạnh, Hoạt động CNTT trong điều hành tác nghiệp của cơ quan, đơn vị đƣợc quan 

tâm, cụ thể số liệu đến năm 2020
3
 nhƣ sau: 

Về bƣu chính: 124/151 xã có điểm phục vụ bƣu chính có ngƣời phục vụ. Trên 

địa bàn tỉnh có 11 DN tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ bƣu chính với 176 điểm 

phục vụ bƣu chính. Việc phục vụ chi trả lƣơng hƣu, bảo hiểm cho ngƣời dân cũng 

                                              

 
3
 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh và Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh, 2021. 
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nhƣ các dịch vụ liên quan đến thƣơng mại điện tử đƣợc triển khai thực hiện tại các 

điểm bƣu chính có ngƣời phục vụ. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ bƣu chính công ích đƣợc triển khai thực hiện tại 51 bƣu cục thuộc Bƣu 

điện tỉnh và Trung tâm HCC tỉnh, Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện. 

Về viễn thông: Tỷ lệ thuê bao điện thoại đạt 91,6 thuê bao/100 dân năm 2020; 

tỷ lệ thuê bao sử dụng Smartphone đạt 71,2% (tỷ lệ dân số sử dụng Smartphone đạt 

64,3/100 dân); Dịch vụ internet băng rộng có tốc độ tăng trƣởng nhanh ở mức 

19%/năm, từ 25.002 thuê bao năm 2011 đến 113.997 thuê bao năm 2020; số thuê bao 

internet/100 dân tăng gấp 4 lần, từ 2,9 năm 2011 lên 12,6 năm 2020. Dịch vụ viễn 

thông, internet băng thông rộng phủ sóng 100% địa bàn xã, phƣờng, thị trấn; mạng 

3G, 4G phủ sóng trên 80% khu vực dân cƣ. Tuy vậy, hiện trạng mạng cáp ngoại vi 

đƣợc hạ ngầm còn hạn chế, cơ bản vẫn là cáp treo. Tính liên kết giữa các hạ tầng kỹ 

thuật dùng chung chƣa cao, chƣa đồng bộ (điện, nƣớc, viễn thông, truyền hình…)… 

Về CNTT:  

100% sở ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã thiết lập mạng 

LAN và kết nối Internet cho máy tính của CBCC. Mạng diện rộng (WAN) của tỉnh 

đƣợc triển khai trên nền tảng Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến 100% 

sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và 80% UBND cấp xã. Hệ thống Hội nghị 

truyền hình trực tuyến đƣợc kết nối thông suốt, phục vụ hiệu quả các cuộc họp của 

Trung ƣơng với tỉnh và huyện.  

Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh đƣợc xây dựng, nâng cấp, duy trì hoạt động ổn 

định, cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác, ứng dụng 10 hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, đồng thời hỗ trợ các cơ quan, đơn vị cài đặt, vận hành 

các hệ thống, phần mềm chuyên ngành. Cuối năm 2020, đã tổ chức khởi động xây 

dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hiện nay đang xúc tiến triển khai cung 

cấp thử nghiệm một số dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. 

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) đƣợc xây dựng phần lõi, 

bƣớc đầu đã thực hiện kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tỉnh 

trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, DVHCC trực tuyến, thông tin báo cáo, dữ liệu 

phục vụ chỉ đạo, điều hành, TTHC, công báo điện tử... và đã thực hiện kết nối, liên 

thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP); qua đó kết nối, chia sẻ 

dữ liệu với Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng DVHCC quốc gia, hệ thống hỗ 

trợ thanh toán quốc gia PayGov, cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKKD… 
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Các phần mềm dùng chung của tỉnh đƣợc đƣa vào ứng dụng rộng rãi trong các 

CQNN, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả 

quản lý, điều hành, giải quyết công việc và cung cấp DVHCC cho DN và ngƣời dân tại 

tỉnh. 

100% CBCC cơ quan hành chính nhà nƣớc đƣợc cấp tài khoản thƣ điện tử công 

vụ. 100% sở, ban, ngành, địa phƣơng có trang thông tin điện tử và khai thác, sử dụng 

Hệ thống Quản lý văn bản & điều hành, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử. Tỷ lệ 

văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nƣớc hoàn toàn dƣới dạng điện tử 

đạt 70%; dƣới dạng điện tử và song song với văn bản giấy đạt 20%. Hệ thống thông 

tin báo cáo của tỉnh đƣợc xây dựng cơ bản, đang triển khai tại các cơ quan cấp tỉnh 

và UBND cấp huyện để thực hiện báo cáo định kỳ về thông tin tổng hợp KT - XH 

của tỉnh. Cổng DVHCC của tỉnh đã công khai, cung ứng 256 DVC trực tuyến mức 

độ 3, 4, trong đó đã tích hợp 47 DVC trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng DVC quốc 

gia. Tỷ lệ DVC trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 21,7%; tỷ lệ 

hồ sơ TTHC đƣợc giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 45,4%. 

Nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực xây dựng hoặc nhận chuyển giao, triển khai, 

ứng dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhƣ: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, 

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Sở Giao thông và Vận tải, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội, Sở Tƣ pháp… 

Tuy vậy, hạ tầng CNTT của các ngành trong tỉnh còn thiếu đồng bộ, hiệu quả 

khai thác và sử dụng thấp. Hạ tầng thiết bị máy tính, kết nối mạng tại một số cơ 

quan, đơn vị vẫn còn thiếu về số lƣợng và yếu về cấu hình, chất lƣợng. Trung tâm dữ 

liệu điện tử tỉnh vẫn chƣa đạt chuẩn; năng lực xử lý và lƣu trữ chƣa thực sự sẵn sàng 

đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển chính quyền số, đô thị thông minh trong thời gian 

tới. Ứng dụng CNTT tại nhiều đơn vị hành chính đang ở bƣớc đầu, thể hiện ở bề nổi, 

chƣa có chiều sâu. Tỷ lệ TTHC cung ứng trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp. Các cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ xây dựng và bồi đắp dữ liệu, gây 

nhiều khó khăn cho việc phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở của 

tỉnh. Lực lƣợng cán bộ chuyên trách CNTT, an toàn thông tin mạng còn quá mỏng, 

năng lực, kinh nghiệm hạn chế, nhất là ở cấp xã. 
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2.2. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Tổng quan về cách tiếp cận và quy trình nghiên cứu 

Nghiên cứu này tiếp cận hỗn hợp (kết hợp nghiên cứu định tính và nghiên cứu 

định lƣợng). Trƣớc hết, tác giả tập trung làm rõ khái niệm, hình thức, đặc điểm các 

loại hình DVHCC, các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc liên quan đến chất lƣợng cung 

ứng DVHCC, nghiên cứu các tài liệu thứ cấp về DVHCC cũng nhƣ các bài học kinh 

nghiệm về nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC. Thông qua các phƣơng pháp 

nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu ý kiến chuyên gia, những ngƣời am hiểu về 

DVHCC) để phát triển mô hình nghiên cứu phù hợp với bối cảnh địa phƣơng. Sử dụng 

phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng, tiếp cận phía cầu DVHCC để thu thập số liệu, ý 

kiến đánh giá của DN và ngƣời dân – là những chủ thể sử dụng trực tiếp các DVHCC 

ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nhƣ vậy, chất lƣợng cung ứng DVHCC của tỉnh 

Quảng Bình sẽ đƣợc đánh giá thông qua các cá nhân sử dụng dịch vụ là đại diện các 

DN và ngƣời dân. Trên cơ sở số liệu điều tra khảo sát, kiểm định độ tin cậy của các 

thang đo, đánh giá mức độ thích hợp của mô hình, kiểm định các giả thuyết nghiên 

cứu bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng 

cao chất lƣợng cung ứng DVHCC tại địa bàn nghiên cứu. Quy trình nghiên cứu của 

luận án bao gồm các bƣớc đƣợc khái quát hóa qua sơ đồ sau: (Hình 2.4). 

2.2.2. Nghiên cứu định tính 

(a) Nghiên cứu tài liệu và phân tích các số liệu thứ cấp 

Dựa trên mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả tiến hành nghiên cứu 

tài liệu, tổng hợp các công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc để tìm ra các thuộc tính 

làm cơ sở cho việc xây dựng dàn bài phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm nhằm 

thiết lập mô hình nghiên cứu lý thuyết và thiết kế bảng câu hỏi điều tra sơ bộ. 

Nghiên cứu tài liệu là bƣớc quan trọng của quá trình nghiên cứu, bởi nghiên cứu 

tài liệu nhằm tìm hiểu những nghiên cứu đã thực hiện của các tác giả trong và ngoài 

nƣớc có liên quan đến đề tài. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ có cái nhìn tổng quan về tình hình 

nghiên cứu và tìm ra những thuộc tính có liên quan đến đề tài của mình làm cơ sở cho 

việc xây dựng dàn bài phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm. Bên cạnh đó, việc tổng 

hợp những kết quả nghiên cứu trong và ngoài nƣớc sẽ giúp tác giả xác định đƣợc 

khoảng trống nghiên cứu của đề tài. 
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Hình 2.4. Sơ đồ quy trình nghiên cứu của luận án 

Các tài liệu thứ cấp sẽ đƣợc tổng hợp trên cơ sở các nghiên cứu trong và ngoài 

nƣớc để làm rõ những khái niệm, cơ sở lý thuyết về DVHCC, chất lƣợng cung ứng 

DVHCC; các đặc điểm của DVHCC và các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cung ứng 

DVHCC. Dữ liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: 

CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH 

Nghiên cứu tài liệu trong và 

ngoài nƣớc về dịch vụ HCC 

Phân tích các tài liệu thứ cấp 

(Số liệu thống kê, chỉ số PAPI, PCI, PAR index) 

Phỏng vấn chuyên gia, ngƣời am hiểu  
(phỏng vấn 12 người) 

Xây dựng mô hình nghiên cứu và phát 

triển giả thiết nghiên cứu  
(các thành phần chất lượng dịch vụ và ảnh hưởng 

đến sự hài lòng người dân, doanh nghiệp) 

Xây dựng bảng câu hỏi 
(Thiết kế bảng hỏi, điều tra thử và hoàn chỉnh bảng 

câu hỏi 

Điều tra đại diện DN và ngƣời dân 
(Điều tra 333 mẫu) 

Phân tích số liệu và kiểm định các giả thuyết 
(thống kê mô tả, phân tích SEM, phân tích IPMA) 

Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị chính sách 
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- Dữ liệu liên quan đến DVHCC lấy từ các tạp chí uy tín quốc tế hay những tạp 

chí nằm trong danh mục các tạp chí chuyên ngành đƣợc hội đồng chức danh giáo sƣ 

nhà nƣớc công nhận. Để đảm bảo tính khoa học cao, tác giả sử dụng phƣơng pháp tổng 

hợp, phân tích, so sánh và đối chiếu để lựa chọn những thông tin có tính khoa học cao 

nhất trƣớc khi đƣa vào đề tài này. 

- Báo cáo hàng năm của các Bộ chỉ số PAPI, PCI, SIPAS, PAR-INDEX; Dự án 

Dân chấm điểm M-Score. 

- Danh mục các TTHC do các Sở, huyện, xã đang thực hiện; các quy trình thực 

hiện các TTHC; thời gian thực hiện các quy trình; CSVC; số lƣợng, chất lƣợng công 

chức tham gia vào cung ứng DVHCC. 

- Các thông tin thứ cấp từ Tổng cục Thống kê, UBND tỉnh, Cục thống kê tỉnh 

Quảng Bình hàng năm.   

(b) Phỏng vấn chuyên gia, những người am hiểu 

Mỗi một địa phƣơng đều có những đặc điểm lịch sử, văn hóa và điều kiện phát 

triển KT - XH, cơ sở hạ tầng thông tin khác nhau nên để xây dựng mô hình nghiên cứu 

và phát triển các thang đo đánh giá chất lƣợng cung ứng DVHCC thì việc phỏng vấn 

các chuyên gia là rất cần thiết. Mục đích của việc này nhằm thu thập ý kiến của 

chuyên gia về các tiêu chí đánh giá chất lƣợng và các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

cung ứng DVHCC đƣợc tổng hợp từ lý thuyết và kế thừa từ các nghiên cứu trƣớc có 

phù hợp với đặc thù của địa phƣơng hay không?. Để sử dụng có hiệu quả phƣơng pháp 

chuyên gia, tác giả đã lựa chọn các chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm về lĩnh vực 

nghiên cứu, trung thực, khách quan trong nhận định, đánh giá về chất lƣợng cung ứng 

DVHCC. Trong nghiên cứu này, tác giả đã thực hiện 12 cuộc phỏng vấn với các 

chuyên gia là những cán bộ lãnh đạo, nhà quản lý có kinh nghiệm về cung ứng 

DVHCC bao gồm: 01 cuộc phỏng vấn với lãnh đạo Trung tâm HCC tỉnh Quảng Bình; 

9 cuộc phỏng vấn với lãnh đạo của văn phòng/UBND huyện, thành phố, các sở và 02 

nhà nghiên cứu ở Đại học Huế có hiểu biết sâu về DVHCC. Tiêu chí để lựa chọn các 

chuyên gia là những ngƣời đã từng tham gia vào công tác xây dựng các quy định, thực 

hiện các hoạt động giám sát tại các Trung tâm HCC và đã thực hiện một số nghiên cứu 

liên quan đến CCHC công tại các địa phƣơng. Kết quả tiếp thu ý kiến của các chuyên 

gia đƣợc sử dụng để điều chỉnh, giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài; điều chỉnh, bổ 

sung các biến quan sát và hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu đề xuất.  
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2.2.3. Nghiên cứu định lượng 

(a) Xây dựng thanh đo và thiết kế bảng câu hỏi 

Để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu định lƣợng, một bảng câu hỏi sẽ đƣợc thiết 

kế để đo lƣờng chất lƣợng cung ứng DVHCC và các vấn đề trong cung ứng DVHCC 

của các cấp CQĐP. Bảng câu hỏi xây dựng dựa vào các nghiên cứu đã thực hiện trong 

và ngoài nƣớc và kết quả phỏng vấn sâu để phù hợp với đặc điểm cung ứng DVHCC 

tại địa bàn nghiên cứu.  

Xây dựng thang đo cho các biến của mô hình là một công cụ quan trọng trong 

việc xây dựng cầu nối giữa lý thuyết và kiểm định lý thuyết. Các biến cần đo trong 

nghiên cứu là những biến cấu trúc không ở dạng định lƣợng. Do vậy, để quan sát 

chúng cần tiến hành lƣợng hóa, thang đo đƣợc xem nhƣ biểu thị hiện tƣợng hay thuộc 

tính của sự vật theo dạng điểm đo lƣờng. Trong nghiên cứu này, thang đo đƣợc sử 

dụng là thang đo Likert, một chuỗi các phát biểu liên quan đến thái độ trong câu hỏi 

đƣợc nêu ra và ngƣời trả lời sẽ chọn một trong các trả lời đó, bao gồm các phát biểu 

đánh giá về thuộc tính của đối tƣợng nghiên cứu và các câu trả lời gồm 5 cấp độ từ 

“hoàn toàn không đồng ý” đến “hoàn toàn đồng ý” để ngƣời trả lời lựa chọn nhƣ sau:  

1 2 3 4 5 

Hoàn toàn không 

đồng ý 
Không đồng ý Không có ý kiến Đồng ý 

Hoàn toàn 

đồng ý 

 

Bên cạnh việc dùng thang đo Likert 5 mức độ để đo các biến chính của mô 

hình, tác giả còn sử dụng thang đo định danh để đo lƣờng các biến nghề nghiệp, giới 

tính và trình độ học vấn. 

Dựa trên tổng hợp các nghiên cứu đã thực hiện từ các học giả trong và ngoài 

nƣớc, kết quả phỏng vấn các nhà quản lý, chuyên gia, các biến liên quan đến thang đo 

chất lƣợng dịch vụ đƣợc tóm tắt ở Bảng 2.2. 

Bảng 2.2: Thang đo lƣờng các biến chất lƣợng cung ứng DVHCC và sự hài lòng 

DN và ngƣời dân khi sử dụng DVHCC 

TT Ký hiệu Biến quan sát Nguồn 

1 TCDV1 
Các quy trình, thủ tục DVHCC đƣợc công 

khai rõ ràng 

Cao Duy Hoàng và cs 

(2011)[6], Asif và 

cs(2016)[54] 

2 TCDV2 Các thông tin về TTHC đƣợc cung cấp đầy Chatzoglou và 
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TT Ký hiệu Biến quan sát Nguồn 

đủ, chính xác cs(2014)[58], 

Abdullah(2013)[50],  

3 TCDV3 
Ứng dụng CNTT để truy cập, tìm hiểu 

TTHC 
Phỏng vấn chuyên gia 

4 TCDV4 
Sự đa dạng về kênh thông tin tìm hiểu 

TTHC 

SIPAS, Phỏng vấn 

chuyên gia 

5 TCDV5 Thông tin về thủ tục HC dễ dàng tiếp cận 
Hồ Lê Tấn Thanh và 

cs(2015)[19] 

6 CSVC1 
Phòng tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ rộng rãi, 

thoáng mát 

Hồ Lê Tấn Thanh và 

cs(2015)[19], Hoang 

Van Hao  và cs[79] 

7 CSVC2 
Đủ chỗ ngồi cho DN và ngƣời dân khi chờ 

đợi giải quyết TTHC 

Hồ Lê Tấn Thanh và 

cs(2015)[19] 

8 CSVC3 
Trang thiết bị hiện đại (máy lấy số tự 

động, máy vi tính, tra cứu hồ sơ…) 

[57], Muhammad và cs 

(2016)[54] 

9 CSVC4 
Cách bố trí, sắp xếp nơi tiếp nhận và hoàn 

trả hồ sơ hợp lý 

Muhammad và cs 

(2016)[54] 

10 CSVC5 Có địa điểm đỗ xe an toàn, thuận tiện 

Muhammad và cs 

(2016)[54], Asif và 

cs(2016)[54] 

11 CSVC6 
Phòng làm việc đặt ở địa điểm thuận tiện, 

dễ nhận biết 

Muhammad và cs 

(2016)[54]; Hồ Lê Tấn 

Thanh và cs(2015)[19];  

12 CSVC7 Trang phục CBCC lịch sự theo quy định 
Hồ Lê Tấn Thanh và 

cs(2015)[19], 

13 TTHC1 
Các quy trình, TTHC, biểu mẫu đơn giản, 

dễ hiểu 

Chatzoglou và 

cs(2014)[58],  

14 TTHC2 
Thời gian giải quyết hồ sơ đƣợc niêm yết 

công khai, rõ ràng 

Abdullah(2013)[50], Hồ 

Lê Tấn Thanh và 

cs(2015)[19] 

15 TTHC3 Các biểu mẫu, tờ khai đơn giản, dễ thực hiện 
Cao Duy Hoàng và 

cs(2011)[6],  

16 TTHC4 
Các khiếu nại, góp ý của DN và ngƣời dân 

đƣợc tiếp thu, ghi nhận 

Hồ Lê Tấn Thanh và 

cs(2015)[19], 

Abdullah(2013)[50] 

17 CBCC1 CBCC làm việc đúng giờ quy định Phỏng vấn sâu 
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TT Ký hiệu Biến quan sát Nguồn 

18 CBCC2 
CB dễ dàng hiểu  đƣợc những yêu cầu của 

DN và ngƣời dân 
Asif và cs(2016)[54] 

19 CBCC3 
CB có thái độ lịch sự, thân thiện khi tiếp 

nhận và hoàn trả hồ sơ 

SIPAS, Chatzoglou và 

cs(2014)[58], Asif và 

cs(2016)[54] 

20 CBCC4 
CB tiếp nhận và xử lý hồ sơ phục vụ công 

bằng đối với tất cả mọi ngƣời 
Abdullah(2013)[50], 

21 CBCC5 
CB có kiến thức và kỹ năng giải quyết 

công việc liên quan 
Asif và cs(2016)[54], 

22 CBCC6 
CB tiếp nhận thụ lý tƣ vấn giải quyết thỏa 

đáng các vƣớng mắc của DN và ngƣời dân 
Asif và cs(2016)[54], 

23 CBCC7 
CB tiếp nhận giải quyết hồ sơ một cách 

linh hoạt, kịp thời 
Abdullah(2013)[50],  

24 KQDV1 
Kết quả giải quyết chính xác ngay lần đầu 

tiên  

SIPAS, Hồ Lê Tấn 

Thanh và cs(2015)[19], 

Chatzoglou và 

cs(2014)[58], Asif và 

cs(2016)[54] 

25 KQDV2 Kết quả giải quyết đúng thời gian đã hẹn 
Hồ Lê Tấn Thanh và 

cs(2015)[19] 

26 KQDV3 Kết quả giải quyết đầy đủ, đúng quy định 
SIPAS, Hồ Lê Tấn 

Thanh và cs(2015)[19] 

27 KQDV4 
Nếu trễ hẹn, luôn nhận đƣợc giải thích rõ 

ràng, thỏa đáng 

SIPAS, Hồ Lê Tấn 

Thanh và cs(2015)[19] 

28 HLDV1 
Tôi sẽ cảm thấy thoải mái và thuận tiện 

khi sử dụng DVHCC ở lần tiếp theo 
Li và cộng sự [84] 

29 HLDV2 
Tôi cho rằng DVHCC đã đáp ứng đƣợc 

những nhu cầu của tôi 
Asif và cs(2016)[54] 

30 HLDV3 
Nói chung tôi hài lòng với chất lƣợng 

cung ứng DVHCC 

Hoang Van Hao và 

cs(2017)[79], Agus và 

cs(2007)[52] 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2019 

Trên cơ sở các thang đo đƣợc xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu trƣớc đây về 

DVHCC và có điều chỉnh dựa trên kết quả phỏng vấn các chuyên gia từ các CQNN và 

DN để phù hợp với bối cảnh nghiên cứu, bảng câu hỏi đƣợc thiết kế để thu thập thông 
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tin về đánh giá của DN và ngƣời dân đối với chất lƣợng cung ứng DVHCC tại Quảng 

Bình. Cấu trúc của bảng câu hỏi bao gồm 2 phần chính: 

+ Phần A: Ý kiến về các nhân tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của ngƣời dân/DN 

về chất lƣợng cung ứng DVHCC do các cơ quan HCC thực hiện. Các câu hỏi sẽ đƣợc 

thể hiện trên thang điểm Likert 5 mức độ. Với cách thiết kế bảng câu hỏi nhƣ vậy, 

khách hàng sẽ cho biết cảm nhận của mình về các thuộc tính chất lƣợng cung ứng 

DVHCC bằng cách khoanh tròn vào con số thích hợp. Qua đó sẽ giúp lƣợng hóa ý 

kiến của ngƣời đƣợc điều tra, đồng thời sử dụng điểm số Likert để kiểm định thống kê 

và phân tích số liệu đa biến trong việc đánh giá sự hài lòng của khách hàng về sau. 

+ Phần B: Thông tin về ngƣời đƣợc hỏi. Ngƣời đƣợc phỏng vấn sẽ yêu cầu trả 

lời về các thông tin liên quan bản thân nhƣ: giới tính, trình độ chuyên môn, độ tuổi. 

Trƣớc khi tiến hành thu thập dữ liệu, bảng câu hỏi đƣợc xem lại bởi các chuyên 

gia và cho phản hồi về cách dùng từ, sự rõ ràng về thang đo lƣờng cũng nhƣ cấu trúc 

chung của bảng câu hỏi. Để giảm thiểu thời gian, công sức cho ngƣời trả lời, bảng câu 

hỏi đƣợc thiết kế đảm bảo thời gian trả lời trong vòng 10 - 15 phút.  

(b) Điều tra người dân và các DN 

+ Đối tƣợng điều tra: Lựa chọn đối tƣợng điều tra (ngƣời cung cấp thông tin) 

là rất quan trọng trong nghiên cứu. Với mục tiêu điều tra nhằm xác định các yếu tố ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng cung ứng DVHCC, đối tƣợng khảo sát trong nghiên cứu này là 

đại diện DN, ngƣời dân sử dụng DVHCC tại các địa bàn nghiên cứu. 

+ Quy mô mẫu và cách thức chọn mẫu điều tra: Việc lựa chọn mẫu để 

nghiên cứu rất quan trọng sao cho đảm bảo đại diện cho tổng thể nghiên cứu và mức 

độ chính xác của kết quả nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, tập hợp mẫu nghiên cứu 

là cá nhân tham gia vào quá trình giao dịch các DVHCC tại Quảng Bình. Hiện nay, 

vẫn chƣa có một nghiên cứu chính thức nào khẳng định cỡ mẫu bao nhiêu là đủ lớn. 

Theo Hair (1998) [71], kích thƣớc mẫu tối thiểu đối với phân tích đa biến là 100, tốt 

hơn là 150 và tỉ lệ quan sát (Observations)/biến đo lƣờng (Items) là 5:1, nghĩa là 1 biến 

đo lƣờng cần tối thiểu là 5 quan sát. Mô hình nghiên cứu đề xuất có 30 biến quan sát 

nên số mẫu tối thiểu là 150. Theo Gerbing và Anderson (1988) [53], trong ứng dụng 

nghiên cứu thực tiễn, cỡ mẫu thƣờng là 150 hoặc lớn hơn là cần thiết để có đƣợc ƣớc 

lƣợng các thông số với sai số chuẩn nhỏ. Nhƣ vậy, với quy mô mẫu là 333, có thể kết 

luận cỡ mẫu đủ lớn để chạy mô hình, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 
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Phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiện sẽ đƣợc áp dụng do không có đƣợc tổng thể 

mẫu điều tra [64]. Kỹ thuật này đƣợc lựa chọn vì tính sẵn có và sự tiện lợi mà ngƣời 

nghiên cứu có đƣợc dựa trên sự dễ dàng tiếp cận đối tƣợng trả lời bảng câu hỏi tại các 

điểm khảo sát [51]. Để tăng tính đại diện của mẫu, nghiên cứu này tiến hành các cuộc 

khảo sát vào các thời điểm khác nhau trong ngày tại Trung tâm HCC tỉnh Quảng Bình 

và trung tâm hành chính một cửa ở các huyện: Lệ Thủy; Quảng Ninh; Bố Trạch; 

Quảng Trạch; Tuyên Hóa và thành phố Đồng Hới. Lấy mẫu thuận tiện thƣờng đƣợc 

dùng trong nghiên cứu khám phá để xác định ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu 

mà không mất nhiều thời gian và chi phí. 

(c) Phân tích số liệu và kiểm định các giả thuyết 

Việc phân tích dữ liệu đƣợc tiến hành qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện 

tổng hợp các số liệu điều tra và làm sạch dữ liệu bằng cách loại bỏ các mẫu không phù 

hợp do ngƣời đƣợc hỏi không trả lời đầy đủ các thông tin và không có độ tin cậy; 

Trong giai đoạn 2, các mối quan hệ giữa các biến số nghiên cứu sẽ đƣợc đánh giá và 

đo lƣờng thông qua các phƣơng pháp phân tích thống kê. 

+ Phân tích thống kê mô tả:  

Nhằm hiểu rõ các đặc điểm của đối tƣợng nghiên cứu cũng nhƣ các biện pháp 

đánh giá đo lƣờng, tác giả sử dụng phƣơng pháp mô tả thống kê để biểu diễn trị số 

trung bình và độ lệch của từng phép đo. Thống kê mô tả, thống kê so sánh và thống kê 

kiểm định sẽ đƣợc sử dụng nhằm mô tả, so sánh các đặc điểm về chất lƣợng cung ứng 

DVHCC tại địa bàn nghiên cứu. Những phân tích thông kê sẽ làm rõ cảm nhận của 

DN và ngƣời dân về chất lƣợng cung ứng DVHCC của các cơ quan chính quyền, sự 

khác nhau về chất lƣợng cung ứng DVHCC ở các đơn vị hành chính. 

+ Phân tích mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính bình phương tối thiểu riêng 

phần PLS-SEM (Partial Least Square - Structural Equation Modelling) 

Phân tích dữ liệu sử dụng phƣơng pháp phân tích cấu trúc tuyến tính bình 

phƣơng từng phần nhỏ nhất (PLS-SEM). Theo Hair và cộng sự (2014) [75], bƣớc đầu 

tiên là phân tích mô hình đo lƣờng và bƣớc thứ hai kiểm tra các mối quan hệ cấu trúc 

giữa các biến tiềm ẩn. Nghiên cứu này sử dụng phƣơng pháp tiếp cận PLS-SEM để 

phân tích dữ liệu bởi một vài lý do. Trƣớc hết, PLS-SEM tập trung vào tối đa phần 

phƣơng sai đƣợc giải thích trong biến phụ thuộc [70]. Vì vậy, phƣơng pháp này phù 

hợp hơn (so với CB-SEM) khi mục đích của các nhà nghiên cứu là tập trung vào khả 

năng dự báo của biến phụ thuộc [78]. Trong nghiên cứu này, do sự hài lòng của DN và 
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ngƣời dân khi sử dụng DVHCC đƣợc giải thích bởi nhiều thành phần khác nhau bao 

gồm các yếu tố hữu hình và chất lƣợng dịch vụ nên việc lựa chọn PLS-SEM để phân 

tích là phù hợp. Hơn nữa, PLS-SEM có ƣu thế tƣơng đối hơn (so với CB-SEM) vì nó 

không đòi hỏi bộ dữ liệu phải phân phối chuẩn hoặc không có vấn đề về đa cộng tuyến 

[75, 76, 98]. Ngoài ra, PLS-SEM có thể phân tích mô hình với nhiều biến ẩn đƣợc đo 

lƣờng bằng nhiều thông số khác nhau [75]. Bên cạnh đó, PLS-SEM cho phép cả mô 

hình đo lƣờng (Measurement Model) và mô hình cấu trúc (Structural Model) đƣợc ƣớc 

lƣợng cùng một lúc, giúp tránh đƣợc các phần lệch hoặc không phù hợp cho ƣớc lƣợng 

[74]. Cuối cùng, phƣơng pháp PLS-SEM đã đƣợc sử dụng nhiều trong các nghiên cứu 

khoa học xã hội khác nhau, trong đó có lĩnh vực HCC [91, 101]   

Phần mềm thống kê SmartPLS 3.0 sử dụng thuật toán PLS (PLS Algorithm) để 

phân tích độ chính xác của các thang đo, giá trị R
2
 và hệ số tác động f

2
. Phƣơng pháp 

Bootstrapping
4
 đƣợc thực hiện để kiểm định mức ý nghĩa của các hệ số đƣờng dẫn và 

thủ tục Blindfolding
5
 đƣợc sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp dự đoán của các mô 

hình cấu trúc. Quy trình đánh giá kết quả thực hiện qua hai bƣớc: 

Bước 1:  Đánh giá mô hình đo lƣờng (Evaluation of Measurement Models) 

Mô hình đo lƣờng đƣợc đánh giá qua hai chỉ tiêu: Độ tin cậy nhất quán nội tại 

(Internal Consistency Reliability) và giá trị hội tụ (Convergent Validity): Hệ số tải 

nhân tố (outer loadings) nhỏ hơn 0,4 sẽ loại khỏi mô hình, lớn hơn 0,7 sẽ đƣợc giữ lại 

[73]. Giá trị hệ số Độ tin cậy tổng hợp (composite reliability) phải lớn hơn 0,7 thì đạt 

độ tin cậy nội tại [73]. Phƣơng sai trích trung bình (AVE) lớn hơn 0,5 thì đạt giá trị hội 

tụ (Convergent Validity) [73]. 

Bước 2:  Đánh giá mô hình cấu trúc (Evaluation of the Structural Model)  

Để đánh giá mô hình cấu trúc, các bƣớc trình bày sau đây phải đƣợc đánh giá 

bao gồm: (1) đánh giá đa cộng tuyến của mô hình cấu trúc; (2) đánh giá mức ý nghĩa 

và sự liên quan của các mối quan hệ trong mô hình cấu trúc; (3) đánh giá hệ số xác 

định R
2
  [73]. 

                                              

 
4
 Bootstrapping là phƣơng pháp rút ra các mẫu con (Subsamples) hay còn gọi là mẫu Bootstrap có cùng cỡ mẫu 

với mẫu gốc theo phƣơng pháp lấy mẫu có hoàn lại (Replacement). Bootstrapping là thuật toán cần thực hiện để 

tính t-value, mức ý nghĩa thống kê, và khoảng tin cậy (Confidence Interval) cho các hệ số đƣờng dẫn 

 
5
 Blindfolding là một kỹ thuật sử dụng lại mẫu, bỏ qua một cách có hệ thống nhất định các điểm dữ liệu trong 

các biến quan sát của biến ẩn nội sinh và ƣớc lƣợng các tham số trong mô hình với các điểm dữ liệu còn lại. Thủ 

tục Blindfolding đƣợc sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp dự báo của mô hình cấu trúc. 
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+ Đánh giá sự đa cộng tuyến: Đa cộng tuyến là hiện tƣợng các biến độc lập 

tƣơng quan mạnh với nhau dẫn đến sai lệch và thay đổi hƣớng mối quan hệ của nó với 

biến phụ thuộc. Tất cả các giá trị inner VIF đều nhỏ hơn 5 thì không có hiện tƣợng đa 

cộng tuyến [77]. 

+ Đo lường hệ số tổng thể xác định (R-square value), là một chỉ số để đo lƣờng 

mức độ phù hợp với mô hình cùa dữ liệu (khả năng giải thích của mô hình). Giá trị R
2
 

nằm trong khoảng 0 đến 1, chỉ số càng cao cho thấy cấp độ dự báo càng chính xác 

hơn. Các giá trị R
2
 = 0,75; 0,50 hoặc 0,25 đối với các biến phụ thuộc có thể sử dụng 

nhƣ một nguyên tắc kinh nghiệm, đƣợc mô tả lần lƣợt là mạnh, trung bình hoặc yếu 

[78]. Hệ số R
2
 càng cao thì chứng tỏ sự giải thích của các biến độc lập đến biến phụ 

thuộc càng tốt.  

+ Hệ số Path Coefficient (trọng số tác động) của mô hình cấu trúc PLS: mức độ 

tác động của các khái niệm với nhau, có thể đƣợc hiểu là hệ số beta chuẩn của hồi quy 

bình phƣơng tối thiểu, cung cấp một xác nhận thực nghiệm một phần của mối quan hệ 

về mặt lý thuyết giả định giữa các biến tiềm ẩn. Hệ số này mang dấu (+) là tác động 

cùng chiều, mang dấu (–) là tác động ngƣợc chiều [72]. 

+ Phân tích biểu đồ tầm quan trọng - hiệu suất (IPMA - Important 

Performance Map Analysis):  

Phân tích biểu đồ tầm quan trọng – hiệu suất là sự mở rộng kết quả PLS-SEM 

của các ƣớc lƣợng hệ số đƣờng dẫn và các tham số khác bằng cách thêm một quy 

trình nhằm xem xét các giá trị trung bình điểm số của biến tiềm ẩn. IMPA là một kỹ 

thuật hữu ích để xác định các thuộc tính của dịch vụ cần đƣợc cải tiến thông qua việc 

xem xét tầm quan trọng của yếu tố này đối với kết quả dịch vụ và kết quả thực hiện 

[100]. Phƣơng pháp luận của IPMA xác định sự hài lòng là tiện ích của hai yếu tố: 

tầm quan trọng của dịch vụ đối với khách hàng và hiệu quả hoạt động của công ty 

trong việc cung ứng dịch vụ hoặc sản phẩm đó [86]. IPMA cho phép xác định các 

thuộc tính của dịch vụ mà dịch vụ đó hoạt động kém hiệu quả hoặc quá mức, dựa trên 

tầm quan trọng của chúng.  

IPMA dựa trên thủ tục gồm 5 bƣớc bao gồm (1) Kiểm tra xem liệu các yêu cầu 

để tiến hành phân tích có đƣợc đáp ứng hay không. Các ứng dụng IPMA phải đáp ứng 

ba yêu cầu. Thứ nhất, việc thay đổi tỷ lệ các điểm số biến tiềm ẩn trên phạm vi từ 0 

đến 100 yêu cầu tất cả các biến quan sát trong mô hình đƣờng dẫn PLS có thang đo 
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định lƣợng (tham số) hoặc ít nhất là một thang đo khoảng cách đều nhau. Ví dụ, thang 

điểm Likert 5 điểm đƣợc coi là một thang đo khoảng cách đều nhau. Thứ hai, việc mã 

hóa tất cả các biến quan sát phải có cùng một khuynh hƣớng đo lƣờng. Giá trị thấp 

trên thang đo phải đại diện cho kết quả phủ định hoặc thấp, và giá trị cao phải đại diện 

cho kết quả khẳng định hoặc cao. Thứ ba, bất kể mô hình đo lƣờng nguyên nhân hay 

kết quả, các ƣớc lƣợng trọng số ngoài phải là số dƣơng. (2) Tính toán các giá trị hiệu 

suất của biến tiềm ẩn (hay biến nguyên nhân). Để tạo thuận lợi cho việc diễn giải và 

so sánh các mức hiệu suất, IPMA đo lƣờng lại điểm sổ biến quan sát trên một khoảng 

từ 0 đến 100, với 0 đại diện cho hiệu suất thấp nhất và 100 đại diện cho hiệu suất cao 

nhất. (3) Tính toán giá trị tầm quan trọng của của biến tiềm ẩn (hay biến nguyên 

nhân). Tầm quan trọng của một biến nghiên cứu về mặt giải thích một biến nghiên 

cứu liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp khác (biến nghiên cứu đích) trong mô hình cấu 

trúc có nguồn gốc từ tổng tác động của mối quan hệ giữa hai biến nghiên cứu này. 

Tổng tác động là tổng của các tác động trực tiếp và tất cả các tác động gián tiếp trong 

mô hình cấu trúc [75]. (4) Xây dựng biểu đồ tầm quan trọng - hiệu suất cho một biến 

nghiên cứu mục tiêu được lựa chọn chọn (biến phụ thuộc).  IPMA tập trung vào một 

biến nghiên cứu mục tiêu quan tâm trong mô hình đƣờng dẫn PLS. Do đó, bƣớc đầu 

tiên trong việc tạo ra một biểu đồ tầm quan trọng - hiệu suất đòi hỏi phải chọn biến 

mục tiêu. Trục tung đại diện cho tầm quan trọng của các biến nguyên nhân (X) để dự 

báo biến mục tiêu (Y), trong khi trục y mô tả hiệu suất của các biến nguyên nhân (X) 

về điểm số biến đổi tiểm ẩn đƣợc thay đổi độ lớn trung bình của chúng. (5) Mở rộng 

IPMA ở cấp độ biến quan sát. IPMA không giới hạn ở cấp độ khái niệm nghiên cứu. 

Chúng ta cũng có thể tiến hành một IPMA ở cấp biến quan sát để xác định các lĩnh 

vực cải tiến có liên quan và cụ thể hơn. Chính xác hơn, chúng ta có thể giải thích các 

trọng số ngoài đƣợc thay đổi cách tính khi tầm quan trọng tƣơng đối của một biến 

quan sát đƣợc so với trọng số của các biến quan sát khác trong một mô hình đo lƣờng. 

Các giá trị tầm quan trọng đƣợc lấy từ tổng tác động của biến quan sát lên biến nghiên 

cứu mục tiêu, là kết quả cùa việc nhân các trọng số ngoài dƣợc thay đổi cách tính của 

các biến quan sát của các biến tác động với tổng tác động chƣa chuẩn hóa lên biến 

nghiên cứu mục tiêu.  
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2.3. Tiểu kết chƣơng 2 

Chƣơng 2 giới thiệu đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu. 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, Quảng Bình là địa phƣơng có tốc độ tăng trƣởng 

kinh tế khá nhanh trong thời gian vừa qua; cơ sở hạ tầng bƣu chính viễn thông phát 

triển mạnh, đồng thời đẩy mạnh áp dụng CNTT trong triển khai các DVHCC của cơ 

quan, đơn vị. 

Để đáp ứng đƣợc mục tiêu nghiên cứu, phƣơng pháp nghiên cứu hỗn hợp đƣợc 

áp dụng trong luận văn. Thang đo các biến phản ánh chất lƣợng cung ứng DVHCC 

đƣợc phát triển dựa trên các nghiên cứu đã thực hiện và điều chỉnh dựa trên kết quả 

phỏng vấn với các chuyên gia. Để đánh giá các nhân tố chất lƣợng cung ứng DVHCC, 

mô hình cấu trúc tuyến tính (PLS-SEM) đƣợc áp dụng trong nghiên cứu này do PLS-

SEM có thể xử lý các mô hình phức tạp với nhiều mối quan hệ cũng nhƣ xử lý tốt mô 

hình đo lƣờng dạng nguyên nhân và nó chủ yếu đƣợc sử dụng để phát triển các lý 

thuyết trong nghiên cứu thăm dò khám phá.  
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƢỢNG CUNG ỨNG 

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI QUẢNG BÌNH 

 

3.1. Quá trình nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC ở tỉnh Quảng Bình 

DVHCC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đƣợc cải cách theo sự thay đổi thể chế ở 

cấp quốc gia mà cụ thể là Hiến pháp năm 1992, cụ thể nhƣ sau  

3.1.1. Giai đoạn 1991-2000 

Thực hiện các chỉ đạo của TW, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo CCHC của 

tỉnh đến năm 2000 và kế hoạch đến năm 2010; Lồng ghép Chƣơng trình CCHC của 

Chính phủ và Dự án của UNDP [42]. Nội dung của công tác cải cách thời kỳ này tập 

trung vào một số việc sau: 

Cải cách thể chế hành chính: Ở cấp tỉnh chủ yếu là đổi mới một bƣớc quy trình ra 

quyết định và ban hành văn bản, quy phạm của cơ quan hành chính theo thẩm quyền. 

Làm rõ hơn chức năng, thẩm quyền của các cơ quan và từng cá nhân trong bộ máy, khắc 

phục dần những chồng chéo, trùng lặp về chức năng không rõ về trách nhiệm và bƣớc 

đầu làm rõ hơn chức năng QLNN với sản xuất kinh doanh giữa hoạt động hành chính 

với hoạt dộng sự nghiệp, DVHCC. Mối quan hệ giữa Nhà nƣớc (chính quyền các cấp) 

với công dân đƣợc đổi mới một bƣớc bằng việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, lấy ý 

kiến rộng rãi của nhân dân trƣớc khi ra quyết định các chủ trƣơng, chính sách quan 

trọng, đề cao vai trò giám sát trực tiếp của nhân dân và thông qua cá tổ chức đại diện 

nhất là việc triển khai cơ chế „một cửa‟, gắn liền với việc đơn giản hóa các TTHC. Một 

số cơ quan chuyên môn đã thực hiện cơ chế „một cửa‟, loại bỏ những khâu trung gian 

không cần thiết; giảm phiền hà cho nhân dân, đặc biệt là trong các việc giải quyết các 

thủ tục liên quan tới đất đai, công chứng, ĐKKD, khiếu nại, tố cáo… 

Đẩy mạnh một bƣớc việc phân cấp quản lý cấp tỉnh và cấp huyện, xã trong các 

lĩnh vực kinh tế, đất đai, tài nguyên, giáo dục y tế, văn hóa, tổ chức cán bộ chính 

quyền… Tỉnh đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính theo hƣớng tinh gọn, 

các sở hình bộ máy quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Một số cơ quan chuyên môn thuộc cơ 

cấu „Cứng‟ theo quy định chung của Chính phủ và một số cơ quan theo cơ cấu „mềm‟ 

do UBND tỉnh quyết định phù hợp với đặc điểm của địa phƣơng. 

Nâng cao chất lƣợng của đội ngũ CBCC: Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, sử 

dụng, đào tạo cán bộ đƣợc quan tâm và đi vào quy củ hơn. Công tác tuyển chọn công 
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chức đƣợc chú trọng cả về chuyên môn và năng lực, hiểu biết hành chính. Đã ban hành 

tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của công chức khi đƣợc tuyển dụng. Công tác tuyển 

dụng CBCC từ xét tuyển sang thi tuyển đối với công chức hành chính, còn viên chức sự 

nghiệp thì áp dụng cả hai hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo chế độ hợp đồng. Công 

tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức đƣợc đẩy mạnh với các lớp đào tạo bồi dƣỡng cán bộ 

về hành chính nhà nƣớc, ngoại ngữ, tin học, tham quan học hỏi kinh nghiệm trong nƣớc 

và nƣớc ngoài nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình 

mới. Trong công tác cán bộ, bƣớc đầu đã phân biệt rõ hơn đội ngũ CBCC trong hệ 

thống: Cán bộ qua bầu cử, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp...Xác định cụ thể 

hơn những yêu cầu, tiêu chuẩn cơ chế quản lý, đãi ngộ phù hợp từng loại đối tƣợng công 

chức. Thực hiện chính sách tiền lƣơng, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, góp phần ổn 

định đời sống của CBCC. 

Đầu tƣ trang thiết bị văn phòng, hiện đại hóa nền hành chính nhà nƣớc. Đƣợc 

các nguồn tài trợ từ các chƣơng trình, dự án CCHC và dự án CNTT, các cơ quan 

hành chính nhà nƣớc cấp tỉnh đã đƣợc tăng cƣờng trang thiết bị, đặc biệt là là hệ 

thống máy tính, bƣớc đầu đã hình thành hệ thống thông tin điện tử và tin học hóa 

một số TTHC ở một số cơ quan. 

Quá trình thực hiện CCHC ở giai đoạn này tuy đã có những tiến bộ nhất định 

nhƣng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: (1) Trong quá trình giải quyết các 

TTHC còn rƣờm rà, gây không ít phiền toái cho DN và ngƣời dân. Cơ chế "Một cửa" 

tuy đƣợc triển khai rộng rãi nhƣng nhiều nơi, nhiều chỗ còn mang tính hình thức, chƣa 

có những chuyển biến rõ rệt trong quan hệ giữa nhà nƣớc và công dân; (2) Hoạt động 

của bộ máy nhà nƣớc, thực thi công vụ của các cơ quan hành chính, của mỗi CBCC 

vẫn chƣa phân định cụ thể rõ ràng và chậm đổi mới theo tinh thần cải cách. Cơ cấu bộ 

máy hành chính chƣa thực sự tinh gọn, vẫn còn nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc trung 

gian; (3) Đội ngũ CBCC của tỉnh còn nhiều hạn chế về năng lực chuyên môn, công tác 

hành chính. 

3.1.2. Giai đoạn 2001 - 2010 

Thực hiện Chƣơng trình tổng thể CCHC nhà nƣớc giai đoạn 2001-2010, tỉnh đã 

ban hành nhiều văn bản, Chƣơng trình, Kế hoạch; đã tổ chức quán triệt và triển khai 

thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 5 (khoá X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nƣớc [2].  
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Thực hiện Đề án đơn giản hoá TTHC trên các lĩnh vực QLNN giai đoạn 2007-

2010 (Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007), UBND tỉnh đã thành lập Tổ công 

tác rà soát TTHC của tỉnh và đạt đƣợc các kết quả sau: Kết thúc giai đoạn I của Đề án, 

tất cả 1.956 TTHC trên địa bàn tỉnh đã đƣợc thống kê, công bố và tổ chức công khai tại 

địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trên Cở sở dữ liệu quốc gia về TTHC (trong đó, có 559 

TTHC thuộc các đơn vị Trung ƣơng trên địa bàn, 1048 TTHC thuộc cấp tỉnh, 225 

TTHC thuộc cấp huyện, 124 thuộc cấp xã). Kết thúc giai đoạn II của Đề án, tỉnh đã đề 

xuất kiến nghị đơn giản hoá đối với 927 TTHC, với tỷ lệ đơn giản hoá đạt 47,2%.  

- Áp dụng cơ chế một cửa: Đƣợc Dự án CCHC VIE/96/002 của UNDP tài trợ, 

UBND huyện Bố Trạch đƣợc chọn tiến hành thí điểm mô hình một cửa từ tháng 4/2000. 

Rút kinh nghiệm từ Trung tâm giao dịch một cửa ở huyện Bố Trạch, Dự án VIE/96/002 

và cơ quan hợp tác phát triển Thụy Sỹ (SDC) tiếp tục hỗ trợ, đến tháng 6/2001 có 7/7 

huyện, thị xã trong toàn tỉnh đƣa Trung tâm giao dịch một cửa đi vào hoạt động. Thực 

hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nƣớc ở 

địa phƣơng; đến ngày 30/6/2006, toàn tỉnh có 18/26 sở, ngành (đạt 70%); 7/7 huyện, 

thành phố (đạt 100%) và 117/157 xã, phƣờng, thị trấn (đạt 74%) triển khai thực hiện cơ 

chế một cửa. Những Sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa đƣợc cấp kinh phí để sửa chữa 

phòng làm việc, bố trí quầy giao dịch, mua sắm máy vi tính, các vật dụng thiết yếu, làm 

biển hiệu, bảng niêm yết các giấy tờ, công khai các TTHC phục vụ các hoạt động giao 

dịch với khách hàng. Cơ chế một cửa đã tạo điều kiện nâng cao chất lƣợng phục vụ của 

cơ quan hành chính nhà nƣớc đối với các cá nhân, tổ chức; quy trình xử lý công việc 

đƣợc đổi mới, hợp lý, khoa học; thời gian giải quyết công việc đƣợc rút ngắn; hồ sơ, thủ 

tục, các loại phí, lệ phí đƣợc công khai, minh bạch… là tiền đề để thực hiện tốt hơn công 

tác CCHC trong những năm tiếp theo. 

Trong giai đoạn này, nhiều cơ chế, chính sách đã đƣợc ban hành, sửa đổi, bổ 

sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phƣơng. Cải cách 

DVHCC đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của công dân và tổ chức; 

tính công khai, minh bạch, dân chủ từng bƣớc đƣợc nâng cao.  

3.1.3. Giai đoạn từ 2011-nay 

Thực hiện Chƣơng trình tổng thể CCHC nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020 (Nghị 

quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011), công tác CCHC đƣợc tỉnh xem là một trong ba 
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khâu đột phá cho sự phát triển KT - XH của tỉnh [40]. Ngay sau khi Chính phủ ban hành 

Nghị quyết 30c/NQ-CP, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC giai 

đoạn 2011-2020 và Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020  [43]. Các 

mục tiêu trọng tâm của kế hoạch CCHC bao gồm: (1) Nâng cao chất lƣợng xây dựng, 

thẩm định văn bản và phấn đấu 100% văn bản ban hành đảm bảo tính hợp pháp, khả thi 

và phù hợp với điều kiện của địa phƣơng; (2) Hoàn thiện việc hệ thống hóa TTHC, 

100% TTHC đƣợc cập nhật, công bố công khai, kịp thời. Tất cả các giao dịch giữa cá 

nhân, tổ chức với các cơ quan hành chính thông qua cơ chế một cửa; (3) Đẩy mạnh phát 

triển CNTT, phấn đấu 100% CBCC sử dụng thƣờng xuyên hộp thƣ điện tử. Tất cả các 

văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh, huyện đƣợc đăng tải công khai trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh; (4) Cải thiện hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO tại các cơ 

quan hành chính nhà nƣớc. 

Công tác CCHC của tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ; thể hiện qua việc 

gắn kết quả thực hiện công tác CCHC với trách nhiệm của ngƣời đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị, địa phƣơng, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC. Đồng thời, 

việc đƣa nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC vào quy chế thi đua - khen thƣởng đã tạo 

nên nên phong trào thi đua thực hiện CCHC ngày càng đƣợc đẩy mạnh tại cơ sở, nhiều 

sáng kiến về CCHC đƣợc tìm tòi thực hiện, có giá trị thực tiễn cao [2]. 

Tiếp tục triển khai xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông hiện đại, cung ứng DVHCC và công khai minh bạch trong giải 

quyết công việc liên quan đến DN và ngƣời dân. Toàn tỉnh đã triển khai xây dựng xong 

Bộ phận một cửa liên thông hiện đại ở 7/8 đơn vị cấp huyện (huyện Quảng Trạch mới 

chia tách đang xây dựng) và 2 đơn vị cấp xã (UBND xã Bảo Ninh và UBND phƣờng 

Bắc Lý, thành phố Đồng Hới), duy trì hoạt động tại bộ phận một cửa tại 11/20 sở, ngành 

và 155 UBND cấp xã. Ngày 17/01/2018, UBND tỉnh đã khai trƣơng đƣa Trung tâm 

HCC cấp tỉnh vào chính thức hoạt động, là đầu mối tập trung để cơ quan chuyên môn, 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ƣơng đóng trên địa bàn tỉnh tiếp nhận và 

phối hợp giải quyết các TTHC. 

Trong công tác nâng cao nguồn nhân lực, tỉnh đã kịp thời sửa đổi, bổ sung và triển 

khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phƣơng nhƣ:  

Xây dựng cơ chế tuyển dụng công chức, viên chức vào bộ máy nhà nƣớc theo hƣớng 

công khai, minh bạch, khoa học; triển khai thực hiện Chính sách thu hút nhân tài về 

công tác tại tỉnh; Chính sách tuyển chọn CBCC từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, 
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xuất sắc; Tuyển chọn 11 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc huyện 

Minh Hóa theo Đề án 600, tuyển chọn 15 trí thức trẻ để bố trí tăng cƣờng cho các xã 

theo Đề án 500, tuyển chọn 43 trí thức trẻ về công tác tại các xã khó khăn thuộc huyện 

Minh Hóa. Tỉnh đã bố trí NSNN để đào tạo, bồi dƣỡng CBCC. So với các giai đoạn 

trƣớc đây, chất lƣợng đội ngũ CBCC trong giai đoạn này có sự tiến bộ vƣợt bậc, có 

phẩm chất, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tuỵ phục vụ nhân dân, từng bƣớc 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế [2]. Đồng thời, tỉnh cũng đã phê duyệt danh sách quy hoạch CBCC đào tạo 

sau đại học, cử đi đào tạo tiến sĩ, đi nghiên cứu sau tiến sĩ ở nƣớc ngoài và trong nƣớc 

theo chính sách đào tạo nhân tài. 

Trong giai đoạn này, tỉnh cũng căn cứ kết quả đƣợc công bố hàng năm của các 

chỉ số PAPI, PCI, SIPAS, PAR-Index…để làm căn cứ trong chỉ đạo, nâng cao chất 

lƣợng cung ứng DVHCC đáp ứng các yêu cầu của DN và ngƣời dân. Ngoài ra, tỉnh đã 

triển khai Dự án “Dân chấm điểm” M-Score với sự hợp tác giữa HĐND tỉnh Quảng 

Bình, tổ chức Oxfam, và các đơn vị có liên quan. Đây là chƣơng trình gọi điện phỏng 

vấn ngƣời dân để thu thập ý kiến đánh giá về chất lƣợng cung ứng DVHCC. Trong 

giai đoạn 2016-2019, dự án đã tạo ra kênh đối thoại giữa CQĐP và ngƣời dân, tăng 

cƣờng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các CQNN. 

3.2. Thực trạng cung ứng DVHCC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  

3.2.1. Hệ thống DVHCC trên địa bàn tỉnh 

Trong những năm gần đây, các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng ở trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình đã thực hiện công tác CCHC toàn diện trên các nội dung, trong đó tập trung 

triển khai cải cách thể chế, đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm cải thiện môi trƣờng đầu tƣ 

kinh doanh, nâng cao NLCT cấp tỉnh… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công 

tác CCHC. 

Trong giai đoạn 2017 -2019, UBND tỉnh đã ban hành gần 30 Quyết định công bố  

TTHC thuộc các lĩnh vực: Tƣ pháp, Y tế, Tài nguyên và Môi trƣờng, Kế hoạch và Đầu 

tƣ, Ban Quản lý Khu kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Nội vụ, 

Xây dựng.... Tính đến cuối năm 2019, tổng số TTHC đƣợc công bố đang có hiệu lực thi 

hành trên địa bàn tỉnh là 1.979 TTHC, gồm cấp tỉnh 1.519 thủ tục, cấp huyện 238 thủ 

tục và cấp xã 222 thủ tục (chi tiết tại Phụ lục 4). 100% TTHC đều đƣợc các cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã đăng tải trên 

Trang Thông tin điện tử và tổ chức niêm yết công khai theo đúng quy định. 
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ĐVT: TTHC 

 

Hình 3.1. Số lƣợng TTHC của các đơn vị cấp tỉnh đƣa vào giải quyết  

tại Trung tâm HCC năm 2019 

(Nguồn: https://www.quangbinh.gov.vn/) 

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm của tỉnh, Sở Tƣ pháp 

phối hợp với các sở, ngành liên quan soạn thảo phƣơng án đơn giản hóa, sáng kiến cải 

tiến TTHC nhƣ đơn giản hóa nhóm TTHC trong đất đai, xây dựng, môi trƣờng, lao 

động, thƣơng mại thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Bộ Xây dựng, Bộ Công thƣơng; Quy trình về trình tự, thủ tục thực hiện dự án 

đầu tƣ có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh nhằm quy định việc phối hợp liên thông giữa 

các CQNN trong việc thực hiện 30 TTHC có liên quan... 

Sau khi Trung tâm HCC tỉnh đƣợc thành lập, đã có 12 sở, ngành, đơn vị thuộc 

UBND tỉnh đƣa 1.047 TTHC vào Trung tâm HCC để giải quyết các thủ tục hồ sơ cho 

DN và ngƣời dân. Toàn bộ các TTHC đƣợc niêm yết công khai tại Trung tâm, đáp ứng 

yêu cầu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, phục vụ nhu cầu tra cứu, theo dõi của cá nhân, 

tổ chức. Việc hình thành trung tâm HCC tỉnh đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt về cách thức 

phục vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đối với DN và ngƣời dân. Thứ nhất, tại 

Trung tâm HCC, quy trình giải quyết hồ sơ TTHC đƣợc công khai, minh bạch, giám 

sát, kiểm soát chặt chẽ từ khi tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả. Thứ hai, đội ngũ 
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CBCC đều có tinh thần, trách nhiệm, năng động, kỷ cƣơng và có kinh nghiệm công 

tác, thái độ đúng mực khi giao tiếp, không gây khó khăn, phiền hà; hƣớng dẫn, giải 

thích đầy đủ, rõ ràng cho DN và ngƣời dân khi đến giải quyết TTHC. Đặc biệt, CBCC 

tại Trung tâm luôn thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy định, 

lấy sự hài lòng của DN và ngƣời dân làm thƣớc đo hiệu quả hoạt động chung của 

Trung tâm. 

Điểm khác biệt sau khi hình thành Trung tâm HCC tỉnh là công tác theo dõi, 

hƣớng dẫn, kiểm tra tiến độ giải quyết TTHC, đồng thời đôn đốc xử lý việc trả hồ sơ 

TTHC. Do trung tâm trực thuộc UBND tỉnh nên lãnh đạo trung tâm có thể theo dõi 

trực tiếp trên hệ thống để đốc thúc quá trình hoàn trả hồ sơ. 

Việc triển khai giải pháp thanh toán phí, lệ phí DVHCC trực tuyến trên Cổng 

DVHCC trực tuyến của tỉnh đƣợc triển khai với sự tham gia của Ngân hàng 

Viettinbank và VNPT. Cùng với đó, Trung tâm cũng đã làm việc với Bƣu điện tỉnh 

Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông về công tác tuyên truyền thực hiện Quyết 

định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bƣu chính công ích; đồng thời phối hợp kết nối liên 

thông Phần mềm VN Post với Phần mềm Một cửa điện tử để tiếp nhận yêu cầu đăng 

ký trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bƣu chính công ích... 

Tuy nhiên, hoạt động của Trung tâm HCC vẫn còn gặp một số khó khăn, vƣớng 

mắc. Cụ thể, ngoài việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo thời gian quy định, cán bộ 

còn phải thực hiện việc chuyển hồ sơ từ Trung tâm về đơn vị và ngƣợc lại. Một số 

ngành nhƣ Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trƣờng, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Giao 

thông Vận tải... có khối lƣợng hồ sơ nhiều, cồng kềnh đã gây khó khăn cho cán bộ 

trong quá trình vận chuyển hồ sơ, đặc biệt trong những ngày thời tiết không thuận lợi. 

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng nhƣ các ngành không theo dõi, đánh giá đƣợc trách 

nhiệm của cán bộ trong quy trình giải quyết TTHC do chƣa xây dựng đƣợc quy trình 

giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO nên khi có hồ sơ quá hạn sẽ không xác định 

đƣợc trách nhiệm của cá nhân xử lý. Phần mềm Một cửa điện tử chƣa tích hợp đƣợc 

với phần mềm chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung ƣơng nên cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ phải thực hiện nhập hồ sơ cùng lúc vào hai phần mềm nên dẫn đến tình trạng chồng 

chéo, mất thời gian, gặp khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi, thống kê và báo 

cáo... 
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ĐVT: TTHC 

 

Hình 3.2. Số lƣợng dịch vụ công trực tuyến ở tỉnh Quảng Bình năm 2018 

(Nguồn: https://motcua.quangbinh.gov.vn/) 

Một điểm yếu trong cung ứng DVHCC ở tỉnh Quảng Bình là việc ứng dụng 

CNTT còn hạn chế, do đó phần lớn các loại TTHC đang đƣợc thực hiện tại các cấp 

hành chính ở trên địa bàn tỉnh đƣợc giải quyết theo phƣơng thức truyền thống, trong 

khi số lƣợng các loại DVHCC trực tuyến chƣa đƣợc phát triển nhiều. Kết quả tổng hợp 

số liệu từ cổng thông tin DVHCC tỉnh Quảng Bình cho thấy, số lƣợng TTHC công 

đƣợc thực hiện theo hình thức DVHCC trực tuyến mức độ 3 và 4 chỉ dừng lại con số 

khá khiêm tốn là 83 thủ tục (trong khi Đà Nẵng đã có 520 thủ tục; Quảng Ninh có 

1.151 thủ tục), trong đó có 4 thủ tục đƣợc thực hiện theo hình thức trực tuyến mức độ 

4 (3 thủ tục của Sở Công thƣơng và 1 thủ tục của Sở Tài Nguyên và Môi trƣờng). Đối 

với tất cả các địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mới chỉ đƣa vào thực hiện 

DVC trực tuyến mức độ 3 tại các Trung tâm HCC cấp huyện, trong khi ở cấp xã hoàn 

toàn chƣa đƣợc áp dụng. 

3.2.2. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng cung ứng 

DVHCC 

Thứ nhất, trong công tác điều hành, các sở, địa phƣơng đã phân công lãnh đạo 

trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC. Thực hiện việc tuyên truyền trên các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng về CCHC. UBND tỉnh đã tổ chức các hội nghị quán triệt các nội 
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dung, mục tiêu Chƣơng trình CCHC Nhà nƣớc cho CBCC; tổ chức tập huấn cho cán bộ 

là Thủ trƣởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, công chức phụ trách 

CCHC cấp huyện và cán bộ chủ chốt của  xã, phƣờng, thị trấn về các nghiệp vụ CCHC. 

Thứ hai, hằng năm, UBND tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm 

công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng, nhằm phát huy đƣợc mặt tích cực, 

tìm ra những tồn tại, hạn chế, vƣớng mắc để kịp thời tháo gỡ. Bên cạnh đó, nhiều cơ 

chế, chính sách đã đƣợc tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn của địa phƣơng. UBND tỉnh thƣờng xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành 

thực hiện đúng các quy định về xây dựng TTHC; chỉ đạo các đơn vị, địa phƣơng thƣờng 

xuyên rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các TTHC theo hƣớng đơn giản, thuận lợi cho DN 

và ngƣời dân. Trong thời gian vừa qua, các sở, ban, ngành đã trình UBND tỉnh ban 

hành các quy định nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế các TTHC. Công tác cải cách 

TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các công việc của DN và ngƣời dân 

trên địa bàn tỉnh, do vậy, tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động QLNN 

đƣợc nâng lên rõ rệt.  

Thứ ba, về mặt tổ chức bộ máy, bộ máy của cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện đã 

đƣợc sắp xếp, tổ chức thu gọn đầu mối, bảo đảm tinh gọn, hợp lý. Công tác rà soát chức 

năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện đƣợc tiến hành thƣờng 

xuyên đáp ứng yêu cầu QLNN qua từng giai đoạn nên việc chồng chéo chức năng, nhiệm 

vụ giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện đã từng bƣớc đƣợc khắc phục. 

Thứ tư, về công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ CBCC: Chất lƣợng 

đội ngũ CBCC ngày càng đƣợc nâng lên, đặc biệt là trình độ chuyên môn, kiến thức 

QLNN, kỹ năng hành chính; khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn 

đáp ứng yêu cầu của công tác QLNN trên địa bàn. Trong giai đoạn 2017-2019, UBND 

tỉnh đã bố trí hơn 15 tỷ đồng để mở gần 300 lớp đào tạo, bồi dƣỡng cho hơn 23 nghìn 

lƣợt CBCC. Thực hiện các quy định của Chính phủ về vị trí việc làm, tỉnh cũng đã xây 

dựng kế hoạch, triển khai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ bản hoàn tất đề án 

vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. 

Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ CBCC cấp xã đi vào nề nếp; trình độ, năng lực của 

đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở đã đƣợc nâng lên một bƣớc. Năng lực cán bộ, nhất 

là ngƣời đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở cấp xã ngày càng đƣợc phát huy. Các đoàn 

thể đã thực hiện tốt vai trò giám sát của mình, nhất là công tác giám sát các hoạt động 
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của chính quyền cấp xã. Chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã ngày càng nâng cao 

và đƣợc bồi dƣỡng, đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn do các cơ quan chuyên môn có 

liên quan tổ chức hằng năm. 

Thứ năm, về công tác hiện đại hóa hành chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện 

việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng trên địa bàn 

tỉnh; triển khai có hiệu quả các chƣơng trình, kế hoạch trọng điểm về ứng dụng và phát 

triển CNTT; đồng thời quan tâm đầu tƣ CSVC tại trụ sở làm việc các cấp. Chất lƣợng 

hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

hiện đại các cấp ngày càng đƣợc nâng cao với việc tăng cƣờng đầu tƣ trang thiết bị, đẩy 

mạnh ứng dụng CNTT; thƣờng xuyên tập huấn bồi dƣỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội 

ngũ CBCC trực tiếp làm việc tại bộ phận này. 

Đặc biệt, tỉnh Quảng Bình đã triển khai việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản 

lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo chủ trƣơng của 

Chính phủ từ năm 2014 thông qua việc ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 

21/4/2014 về kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng theo Tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình. Tính đến cuối năm 2017, tất cả các cơ quan hành chính nhà nƣớc trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, trong đó có 41/44 (chiếm 93%) cơ quan, đơn vị 

thuộc đối tƣợng phải xây dựng và áp dụng đã thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất 

lƣợng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001; có 33/44 (chiếm 75%) cơ 

quan, đơn vị đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn và theo quy định tại Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lƣợng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nƣớc. Có 10/44 cơ quan, đơn vị 

chƣa đáp ứng yêu cầu do chƣa áp dụng tất cả các TTHC vào hệ thống quản lý chất 

lƣợng hoặc chƣa thực hiện việc duy trì, cải tiến theo yêu cầu của tiêu chuẩn và 01 đơn vị 

(Sở Du lịch vừa mới đƣợc thành lập) đang xây dựng hệ thống. Tuy nhiên, ở cấp xã thì 

chƣa đƣợc đƣa vào triển khai xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn này. 
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Hình 3.3. Tỷ lệ TTHC đƣợc xây dựng và áp dụng ở các địa phƣơng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

(Nguồn: Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình số 25/BC-UBND ngày 12/02/2019) 

Ở cấp sở, hầu hết các sở đã xây dựng và áp dụng các TTHC theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008 với tỷ lệ 100%, ngoại trừ có 4 Sở chƣa áp dụng đầy đủ, bao gồm: Sở Y 

tế (93%); Sở Công thƣơng (66%); Sở GD&ĐT (31%) và Sở LĐ, TB&XH (30%). Xét 

theo địa phƣơng, thị xã Ba Đồn đã xây dựng và đƣa vào áp dụng các TTHC theo tiêu 

chuẩn ISO với tỷ lệ 100%; tiếp đến Quảng Ninh, Bố Trạch và Tuyên Hóa là 3 địa 

phƣơng có tỷ lệ đạt trên 70%. Trong khi đó, các địa phƣơng nhƣ Đồng Hới, Lệ Thủy, 

Quảng Trạch có tỷ lệ TTHC đƣợc xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO ở mức 

dƣới 50%, đặc biệt UBND huyện Minh Hóa hoàn toàn chƣa thực hiện.  

Một trong những chính sách cải thiện chất lƣợng cung ứng DVHCC của tỉnh 

Quảng Bình đƣợc triển khai trong thời gian gần đây đó chính là việc ban hành Quyết 

định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 về việc ban hành Quy định công khai 

xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình. Đây là văn bản pháp lý quy định về trách nhiệm và quy trình công 

khai xin lỗi tổ chức, cá nhân, DN khi các cơ quan hành chính nhà nƣớc đƣợc giao 

thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để xảy ra sai sót, quá hạn trong quá trình 

giải quyết TTHC. Đối tƣợng áp dụng của quy định này là các cơ quan hành chính 

nhà nƣớc các cấp ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm giải quyết các 

TTHC. Việc xin lỗi thực hiện công khai bằng lời nói, hoặc gửi thƣ xin lỗi có sự 

chứng kiến, xác nhận của tổ chức, cá nhân đƣợc xin lỗi. Ngoài việc xin lỗi, công 
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chức để xảy ra sai sót sẽ bị kỷ luật tùy theo từng mức độ vi phạm. Có thể cho rằng, 

sự ra đời văn bản này có ý nghĩa quan trọng trong việc chấn chỉnh kỷ cƣơng, lề lối 

làm việc của công chức hành chính, đồng thời nâng cao ý thức làm việc của CBCC, 

hạn chế việc chậm trả hồ sơ, làm sai hay thất lạc của tổ chức, cá nhân, từ đó nâng cao 

chất lƣợng cung ứng DVHCC. 

3.2.3. Kết quả cung ứng các DVHCC trên địa bàn tỉnh 

Theo báo cáo kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại các đơn vị cấp tỉnh Quảng 

Bình giai đoạn 2017 – 2019 của UBND tỉnh Quảng Bình, số lƣợng hồ sơ TTHC đƣợc 

tiếp nhận ở tất cả các cấp hành chính trên địa bàn toàn tỉnh có khuynh hƣớng giảm (từ 

hơn 1,5 triệu hồ sơ năm 2017 giảm còn hơn 990 nghìn hồ sơ năm 2019). Với số lƣợng 

hồ sơ đƣợc giải quyết đúng hạn chiếm tỷ lệ cao qua các năm đã phản ánh những nỗ lực 

của các cấp CQĐP cũng nhƣ các sở, ban ngành cấp tỉnh trong việc cải cách các TTHC 

nhằm giảm bớt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết TTHC cho DN và ngƣời dân. 

Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết quá hạn có khuynh hƣớng tăng trong 3 năm qua (tỷ lệ 

giải quyết quá hạn năm 2017 là 0,5% trong khi đó năm 2019 tăng lên 0,8%). Kết quả 

báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình về công tác kiểm soát TTHC cho thấy lĩnh vực đất 

đai luôn có số hồ sơ bị giải quyết chậm trễ, gây nhiều bức xúc cho DN và ngƣời dân. 

Báo cáo này cũng cho biết nguyên nhân quá hạn đối với các trƣờng hợp tồn đọng trong 

giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai là do sự hạn chế về trình độ chuyên môn, năng 

lực của cán bộ trực tiếp giải quyết hồ sơ; sự thiếu trách nhiệm hoặc nhũng nhiễu ở một 

số cán bộ; thiếu biên chế về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai, địa chính.  

Bảng 3.1. Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại các đơn vị cấp tỉnh Quảng 

Bình giai đoạn 2017 – 2019 

Chỉ tiêu 

2017 2018 2019 

Số  

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số  

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 
Số lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

I. Số hồ sơ TTHC đƣợc tiếp 

nhận 
1.502.757 100 1.214.673 100 992.644 100 

1. Số mới tiếp nhận trực tuyến   0,0 4.599 0,4 5.934 0,6 

2. Số kỳ trƣớc chuyển qua 12.571 0,8 9.652 0,8 9.751 1,0 

3. Số mới tiếp nhận  1.490.186 99,2 1.200.422 98,8 976.959 98,4 

II. Số hồ sơ TTHC đ  giải 

quyết 
1.492.523 100 1.205.092 100 983.931 100 

1. Số hồ sơ trả đúng hạn 1.485.661 99,5 1.199.919 99,6 976.535 99,2 

2. Số hồ sơ trả quá hạn 6.862 0,5 5.173 0,4 7.396 0,8 

 (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC tỉnh Quảng Bình) 



77 

3.3. Kết quả đánh giá chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình từ các Bộ chỉ số chính thức 

3.3.1. Kết quả đánh giá chất lượng cung ứng DVHCC thông qua PCI 

Kết quả thống kê cho thấy điểm số PCI của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 

2007 – 2019 đã có sự cải thiện đáng kể và theo chiều hƣớng tăng dần qua các năm. 

Nếu nhƣ năm 2007, điểm số PCI của tỉnh Quảng Bình chỉ đạt ở mức 49,51 điểm, thì 

đến năm 2019 điểm số PCI Quảng Bình tăng lên 63,71 điểm. Tuy nhiên, thứ hạng về 

điểm số PCI của Quảng Bình có sự biến đổi không ổn định, cụ thể: thứ hạng cao nhất 

đạt đƣợc trong năm 2013 là xếp thứ 29/63 tỉnh thành trong cả nƣớc, nhƣng thứ hạng 

thấp nhất là 56/63 tỉnh thành vào năm 2008. Tính chung trong giai đoạn 2007 – 2019, 

thứ hạng điểm số PCI của tỉnh Quảng Bình có mức trung vị là 46 trong số 63 tỉnh 

thành của cả nƣớc.  

Bảng 3.2. Thứ hạng về điểm số PCI Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2019 

Năm 
Điểm số PCI của 

Quảng Bình 

Xếp hạng cả nƣớc 

(63 tỉnh thành) 

Xếp hạng khu vực Bắc 

Trung Bộ (6 tỉnh) 

2007 49,51 53 5 

2008 44,17 56 6 

2009 55,68 44 3 

2010 55,22 46 5 

2011 58,16 37 5 

2012 55,84 38 4 

2013 58,25 29 3 

2014 56,50 46 5 

2015 56,71 50 6 

2016 57,55 44 6 

2017 60,82 45 5 

2018 61,06 54 6 

2019 63,71 52 6 

Trung vị 

(Median) 
56,71 46 5 

 (Nguồn: http://pcivietnam.org/[45]) 

Mặc dù điểm số PCI của tỉnh Quảng Bình có sự tăng lên qua các năm, nhƣng thứ 

hạng về điểm số PCI của Quảng Bình so với các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ thì 

http://pcivietnam.org/
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không có sự cải thiện. Nếu nhƣ năm 2007, điểm số PCI của tỉnh Quảng Bình đạt ở 

mức 49,5 điểm, đứng ở vị trí thứ 5 trong số 6 tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ, nhƣng đến 

năm 2008 điểm số PCI giảm xuống ở mức 44,17 điểm đứng vị trí cuối cùng trong khu 

vực. Từ năm 2010 - 2011 thì điểm số PCI của Quảng Bình có sự cải thiện đáng kể, 

nhƣng chỉ xếp hạng thứ 5 ở khu vực Bắc Trung Bộ (cao hơn tỉnh Nghệ An) và năm 

2019 thứ hạng về điểm số PCI của Quảng Bình vẫn không thay đổi, với mức điểm 

63,71, thuộc nhóm trung bình của cả nƣớc, đồng thời tính chung trong giai đoạn 2007 

– 2019, thứ hạng phổ biến về điểm số PCI Quảng Bình ở trong khu vực Bắc Trung Bộ 

đƣợc xếp vào vị trí thứ 5/6 tỉnh. Điều này cho thấy, NLCT của tỉnh Quảng Bình vẫn 

còn thấp ở trong khu vực, do đó chính quyền tỉnh Quảng Bình cần nỗ lực nhiều hơn 

nữa để đáp ứng nhu cầu của các DN. 

 

Hình 3.4. Biến động chỉ số PCI Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2019 

(Nguồn: http://pcivietnam.org/) 

- Chi phí gia nhập thị trường: Năm 2019 chỉ số này tăng 8 bậc so với năm 2018, 

xếp hạng 09/63 toàn quốc. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đã làm tốt công tác cấp giấy chứng 

nhận ĐKDN, tập trung khuyến khích triển khai quy trình ĐKDN qua mạng điện tử, 

đồng thời, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực ĐKKD giúp công tác 

ĐKDN ngày càng nhanh chóng, thuận lợi, giảm bớt số lần đi lại của DN tại cơ quan 

ĐKKD, có 1 chỉ tiêu xếp hạng cao nhất so với cả nƣớc là chỉ tiêu 0% DN phải chờ hơn 

ba tháng để hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động; chi tiết đánh giá đối 

với các chỉ tiêu còn lại theo bảng dƣới đây: 
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Bảng 3.3. Đánh giá DN về thủ tục đăng ký kinh doanh và công chức 

Tiêu chí  Tỷ lệ DN đồng ý (%) 

1. Phải chờ hơn 1 tháng hoàn thành tất cả các thủ 

tục để chính thức hoạt động  
18 

2. Tỉ lệ DN làm thủ tục ĐKDN qua phƣơng thức 

mới (trực tuyến, TTHCC, bƣu điện) 
47 

3. TTHC đƣợc niêm yết công khai 89 

4. CBCC hƣớng dẫn rõ ràng, đầy đủ 92 

5. CBCC am hiểu chuyên môn 71 

6. CBCC nhiệt tình, thân thiện 74 

7. Ứng dụng CNTT tốt 39 

(Nguồn: Báo cáo PCI 2019 [45]) 

Kết quả điều tra PCI 2019 đã cho thấy, chỉ có khoảng 18% số DN đƣợc khảo sát 

cho rằng, họ phải chờ hơn 1 tháng để hoàn tất các thủ tục ĐKKD. Chất lƣợng chuyên 

môn và thái độ phục vụ của CBCC khá tốt (92% số DN điều tra cho rằng, CB hƣớng 

dẫn rõ ràng, đầy đủ; gần 75% số DN điều tra cho biết các CB am hiểu chuyên môn và 

thân thiện), việc niêm yết các TTHC công khai (89% số DN điều tra đồng ý). 

Điểm hạn chế trong công tác CCHC là việc ứng dụng CNTT trong đăng ký KD 

chƣa tốt. Tỉ lệ DN làm thủ tục ĐKDN qua phƣơng thức mới (trực tuyến, TTHCC, bƣu 

điện) chỉ 47% (mặc dù đã tăng 32 bậc so với năm 2018, xếp thứ 23/63 tỉnh thành) và 

việc ứng dụng CNTT chỉ đƣợc 39% số DN điều tra đánh giá tốt. Điều này cho thấy 

việc xây dựng hạ tầng CNTT và hỗ trợ các DN ứng dụng CNTT trong ĐKKD là rất 

cần thiết trong thời gian tới. 

- Tính minh bạch và tiếp cận thông tin: Kết quả chỉ số này của tỉnh Quảng Bình 

đạt đƣợc 6,63 điểm năm 2019, mặc dù tăng về điểm số so với 2018 nhƣng số điểm 

tăng lên thấp hơn so với các tỉnh do đó về thứ bậc giảm 16 bậc (xếp hạng 33/63). Nếu 

nhƣ so sánh với 06 tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ thì Quảng Bình chỉ đứng thứ 5, 

trên Thừa Thiên Huế. Cụ thể các chỉ tiêu nhƣ sau: Tiếp cận tài liệu quy hoạch đạt mức 

điểm 2,53 trên thang Likert 5 điểm (đứng vị trí thứ 3 về điểm số của 6 tỉnh Bắc Trung 

Bộ); Tiếp cận tài liệu pháp lý đạt mức điểm 3,09 (xếp hạng 4/6 tỉnh khu vực Bắc 

Trung Bộ); tỷ lệ DN nhận đƣợc thông tin, văn bản sau khi đề nghị CQNN của tỉnh 

cung cấp đạt 67% (xếp hạng 3/6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ). Đặc biệt lƣu ý, trong khi 
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tỷ lệ DN truy cập vào Website của tỉnh đạt tỷ lệ khá tốt là 89% (đứng thứ 2/6 tỉnh khu 

vực Bắc Trung Bộ) thì Điểm số về độ mở và chất lƣợng trang web của tỉnh chỉ đạt 

34,5 điểm, thấp nhất trong các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. 

Bảng 3.4. Tổng hợp một số chỉ tiêu đánh giá tính minh bạch của các tỉnh Bắc 

Trung Bộ năm 2019 

Địa phƣơng 

Điểm 

số  

Tính 

Minh 

bạch 

Điểm số 

Tiếp cận 

tài liệu quy 

hoạch 

(1=Rất dễ; 

5=Không 

thể) 

Điểm số 

Tiếp cận 

tài liệu 

pháp lý  

(1=Rất dễ; 

5=Không 

thể) 

Tỉ lệ DN 

nhận đƣợc 

thông tin, 

văn bản sau 

khi đề nghị 

CQNN của 

tỉnh cung cấp 

(%) 

Điểm số về 

độ mở và 

chất lƣợng 

trang web 

của tỉnh 

Tỉ lệ DN 

truy cập 

vào 

website 

của tỉnh 

(%) 

Hà Tĩnh 6,70 2,52 3,20 57% 35,00 87% 

Nghệ An 6,95 2,51 3,15 76% 37,50 90% 

Quảng Bình 6,63 2,53 3,09 67% 34,50 89% 

Quảng Trị 6,99 2,55 3,06 72% 40,50 84% 

TT-Huế 6,57 2,58 3,21 57% 42,50 82% 

Thanh Hóa 6,91 2,50 3,09 59% 35,00 88% 

Thấp nhất 6,57 2,50 3,06 57% 34,50 82% 

Trung vị 6,81 2,53 3,12 63% 36,25 87% 

Cao nhất 6,99 2,58 3,21 76% 42,50 90% 

(Nguồn: Báo cáo PCI 2019) 

- Chi phí thời gian: Kết quả tổng hợp từ báo cáo chỉ số PCI năm 2019 về các tiêu 

chí phản ánh chi phí thời gian cho thấy Quảng Bình đã ghi nhận những cải thiện đáng 

kể về số điểm, tăng 15 bậc so với năm 2018 (xếp hạng 32/63) và đƣợc đánh giá vào 

mức trung vị của cả nƣớc. Có 59% DN đánh giá thủ tục giấy tờ đơn giản; 95% DN 

khẳng định về phí, lệ phí đƣợc niêm yết công khai. Trong số 6 tỉnh ở khu vực Bắc 

Trung Bộ, Quảng Bình là địa phƣơng có tỷ lệ cao nhất các DN đánh giá về thời gian 

thực hiện TTHC đƣợc rút ngắn hơn so với quy định (với tỷ lệ 77%, thuộc vào nhóm 

cao nhất của cả nƣớc). Kết quả này phản ánh những nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong 

cải cách TTHC nhằm tiết kiệm thời gian giải quyết TTHC cho DN. Tuy nhiên, 59 % 

DN cho rằng DN không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục, xếp thứ 45/63 tỉnh 

thành (giảm 37 bậc, xếp ở vị trí thứ 4 trong số 6 tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ) đây là 

vấn đề các ngành cần phải xem xét lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong quá 

trình thực hiện các TTHC trong thời gian tới. 
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Bảng 3.5. Các chỉ tiêu chi phí thời gian của chỉ số PCI năm 2019 tại các tỉnh Bắc 

Trung Bộ 

ĐVT: %  

Địa phƣơng 

DN không phải đi 

lại nhiều lần để 

hoàn tất thủ tục  

Thủ tục giấy 

tờ đơn giản  

Phí, lệ phí đƣợc 

niêm yết công 

khai   

Thời gian thực 

hiện TTHC đƣợc 

rút ngắn hơn so 

với quy định 

Hà Tĩnh 61 71 95 75 

Nghệ An 60 57 97 69 

Quảng B nh 59 59 95 77 

Quảng Trị 55 54 95 73 

TT-Huế 55 61 97 73 

Thanh Hóa 64 57 93 71 

Thấp nhất 47 47 85 63 

Trung vị 63 60 94 73 

Cao nhất 76 73 99 85 

Nguồn: Báo cáo PCI 2019 

- Chi phí không chính thức: Năm 2019 chỉ số này của tỉnh tăng 31 bậc so với 

năm 2018, xếp hạng 32/63 toàn quốc. Đây là chỉ số cải thiện mạnh mẽ nhất trong năm 

2019 thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành trong thời gian 

qua. Những phản ánh tích cực của cộng đồng DN về nổ lực của CQĐP trong phòng 

chống tham nhũng, cắt giảm CPKCT thể hiện ở một số chỉ số thành phần tăng điểm: 

Chi trả CPKCT là điều bắt buộc để đảm bảo trúng thầu, xếp thứ 6/63 tỉnh thành (tăng 

51 bậc); DN lo ngại tình trạng 'chạy án' là phổ biến (tăng 21 bậc); Công việc đạt đƣợc 

kết quả mong đợi sau khi đã trả CPKCT (tăng 12 bậc); Tỉ lệ DN có chi trả CPKCT 

trong thực hiện TTHC đất đai (tăng 19 bậc). 

3.3.2. Kết quả đánh giá chất lượng cung ứng DVHCC thông qua PAR INDEX và 

SIPAS 

3.3.2.1. PAR INDEX 

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, chỉ số CCHC của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 

2012 – 2019 có sự biến đổi theo hƣớng tích cực (Bảng 3.6), cụ thể: năm 2012 chỉ số 

PAR INDEX đạt ở mức 70,16 %, xếp ở vị trí thứ 52/63 tỉnh thành của cả nƣớc và xếp 

thứ hạng cuối cùng trong số 6 địa phƣơng ở khu vực Bắc Trung Bộ. Đến năm 2015, 

chỉ số PAR INDEX tăng lên ở mức 85,41%, đứng ở vị trí thứ 33/63 tỉnh thành và đứng 

ở vị trí thứ 5/6 địa phƣơng ở khu vực Bắc Trung Bộ và đến năm 2019 giảm xuống còn 

80,8 điểm, xếp ở vị trí 36/63 tỉnh và thứ 5 ở khu vực Bắc Trung Bộ. 
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Bảng 3.6. Thứ hạng về điểm số PAR Index Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2019 

Năm 
Điểm số PAR Index 

của Quảng Bình 

Xếp hạng cả nƣớc 

(63 tỉnh thành) 

Xếp hạng khu vực 

Bắc Trung Bộ (6 tỉnh) 

2012 70,16 52 6 

2013 75,36 44 5 

2014 81,81 32 4 

2015 85,41 33 5 

2016 71,37 43 6 

2017 76,86 37 5 

2018 75,67 37 5 

2019 80,80 36 5 

(Nguồn: https://www.moha.gov.vn [5]) 

 

Hình 3.5. Chỉ số PAR INDEX các tỉnh Bắc Trung Bộ giai đoạn 2012 - 2019 

(Nguồn: https://www.moha.gov.vn [5]) 

Nếu nhƣ xét trong mối tƣơng quan với các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ, mức độ 

cải cách các TTHC của tỉnh Quảng Bình vẫn ở mức thấp. Các tỉnh nhƣ Nghệ An, Hà 

Tĩnh và Thừa Thiên Huế đều có chỉ số PAR INDEX ở mức khá cao, trong đó Hà Tĩnh 

là địa phƣơng có điểm số PAR INDEX đạt đƣợc mức điểm cao và ổn định nhất trong 

khu vực. 

Đi sâu phân tích chi tiết báo cáo PAR INDEX 2019 đối với các chỉ số liên quan 

đến cung ứng DVHCC cho thấy, chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” của Quảng Bình 

đạt kết quả cao nhất trong các tỉnh Bắc Trung Bộ và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành 

dẫn đầu cả nƣớc (xếp thứ 8/63 tỉnh, thành); chỉ số thành phần “Xây dựng và nâng cao 

https://www.moha.gov.vn/
https://www.moha.gov.vn/
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chất lƣợng đội ngũ CBCC” của Quảng Bình cũng đƣợc đánh giá tốt (xếp thứ 14/63 

tỉnh, thành toàn quốc và 2/6 tỉnh Bắc Trung Bộ sau Hà Tĩnh). Tuy nhiên, đối với kết 

quả chỉ số thành phần “Hiện đại hóa (HĐH) hành chính”, Quảng Bình là địa phƣơng 

xếp hạng thấp nhất khu vực Bắc Trung Bộ và chỉ đứng thứ 40/63 tỉnh, thành toàn quốc 

(trong khi Thừa Thiên Huế là tỉnh dẫn đầu toàn quốc và Hà Tĩnh cũng nằm trong 10 

đơn vị dẫn đầu về chỉ số này), nguyên nhân là do kết quả thực hiện các chỉ tiêu về ứng 

dụng CNTT và cung cấp DVC trực tuyến của tỉnh còn rất hạn chế. 

3.3.2.2. SIPAS 

Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của DN và ngƣời dân đối với sự phục vụ hành 

chính của các CQNN trong nhóm khảo sát cho thấy, khoảng 83,43% số ngƣời đƣợc 

hỏi hài lòng chung đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình. Nếu nhƣ so sánh với các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ, chỉ số mức độ hài 

lòng ở tỉnh Quảng Bình năm 2019 ở mức trung bình (83,43%), cụ thể: Tỷ lệ hài lòng 

của DN và ngƣời dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính ở tỉnh Thanh Hóa 

cao nhất khu vực là 86,33%; tiếp đến là tỉnh Hà Tĩnh (86,05%); Đà Nẵng (85,49%); 

Quảng Trị (85,26%) và Phú Yên (84,54%).  

 

Hình 3.6. Chỉ số SIPAS 2019 của tỉnh Quảng Bình so với các tỉnh khu vực miền Trung  

(Nguồn: Báo cáo SIPAS 2019 [4]) 

Bên cạnh đó, kết quả đánh giá của DN và ngƣời dân về việc cung ứng dịch vụ 

của cơ quan hành chính nhà nƣớc tại tỉnh năm 2019 (ở Bảng 3.3) cho thấy DN và 
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ngƣời dân biết đến các quy định về TTHC chủ yếu thông qua công chức nơi nộp hồ sơ 

(71,09%). Điều này cho thấy, mặc dù đã có nhiều kênh thông tin chuyển tải về quy 

trình, nội dung TTHC (nhƣ niêm yết tại nơi nộp hồ sơ; công khai trên trang web của 

tỉnh, huyện …) nhƣng kênh DN và ngƣời dân vẫn thƣờng sử dụng phổ biến nhất là 

thông qua hỏi trực tiếp cán bộ xử lý tại các trung tâm HCC của các địa phƣơng. 

Nguyên nhân là DN và ngƣời dân hạn chế trong việc tiếp cận các thông tin từ internet 

và cảm thấy khá khó hiểu khi đọc các TTHC niêm yết. Điều này đã làm tăng áp lực 

thêm về công việc cho các cán bộ trung tâm hành chính một cửa (vừa giải quyết công 

việc đồng thời vừa trả lời các thắc mắc về TTHC của DN và ngƣời dân). Điều này đòi 

hỏi các cơ quan hành chính cần có cách thức tiếp cận truyền thông hợp lý hơn để DN 

và ngƣời dân có thể tiếp cận đƣợc các TTHC một cách nhanh chóng hơn. 

Bảng 3.7. Kết quả đánh giá về việc tổ chức cung ứng dịch vụ của cơ quan hành 

chính nhà nƣớc tỉnh Quảng Bình năm 2019 

ĐVT: %  

Kênh thông tin để biết về 

quy định TTHC 

Qua công chức tại nơi nộp hồ sơ 71,09 

Qua niêm yết công khai tại nơi nộp hồ sơ 24,35 

     Qua Internet 7,17 

Qua ngƣời thân, bạn bè 5,65 

         Khác 0,22 

 Số lần đi lại để giải quyết 

công việc 

          1 lần 26,96 

         2 lần 59,35 

         3 lần 9,13 

         4 lần 3,70 

         Khác 0,87 

Công chức gây phiền hà, 

sách nhiễu 
          Có 2,39 

Công chức gợi ý nộp tiền 

ngoài phí/lệ phí 
          Có 0,87 

 (Nguồn: Báo cáo SIPAS 2019 [4]) 

Số lần đi lại để giải quyết công việc cũng là một yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài 

lòng của DN và ngƣời dân đối với DVHCC. Báo cáo của SIPAS 2019 cho thấy, có đến 

gần 69% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng họ phải đi từ 2-3 lần để giải quyết công việc 

thậm chí khoảng 3,7% số ngƣời phải đi đến 4 lần. Hiện tại ở Quảng Bình, việc nâng 

cấp các DVHCC trực tuyến còn khá chậm và tâm lý chƣa quen, tin tƣởng về kết quả 
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xử lý của các DVHCC trực tuyến nên nên phần lớn DN và ngƣời dân phải đến trực 

tiếp giải quyết công việc. Điều này đã làm mất khá nhiều thời gian của công dân khi 

thực hiện các TTHC. Vì vậy, việc nâng cấp các DVHCC trực tuyến và tuyên truyền 

DN và ngƣời dân sử dụng các dịch vụ này là ƣu tiên trong thời gian tới. 

Về tình hình trễ hẹn khi giải quyết các hồ sơ: Tỷ lệ trả đúng hẹn và sớm hẹn khá 

cao (92,39%) trong đó sớm hẹn 1,96%. Tuy nhiên vấn đề làm DN và ngƣời dân chƣa 

hài lòng ở đây là việc thông báo nếu có trễ hẹn chỉ chiếm 50% số hồ sơ trễ hẹn và 

chƣa đến ½ số hồ sơ này (46,15%) là có thƣ xin lỗi nếu trễ hẹn. Đây là một vấn đề làm 

giảm sự hài lòng của DN và ngƣời dân. Để khắc phục hạn chế này, UBND tỉnh Quảng 

Bình đã ban hành Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 về việc công 

khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình. Nhờ việc thực hiện văn bản này nên đã cải thiện chỉ số SIPAS 

của tỉnh Quảng Bình năm 2019 so với các năm trƣớc đó. 

Bảng 3.8. Đánh giá của DN và ngƣời dân về kết quả giải quyết hồ sơ 

ĐVT: %  

Cơ quan trả kết quả đúng hẹn 

Đúng hẹn 92,39 

Sớm hẹn 1,96 

Trễ hẹn 5,65 

Cơ quan thông báo về việc trễ hẹn   Có 50,00 

 Cơ quan xin lỗi vì trễ hẹn   Có 46,15 

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại 

Bộ phận Một cửa 
Phù hợp 92,83 

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, 

trả kết quả qua dịch vụ Bƣu chính 
Phù hợp 91,30 

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

 qua dịch vụ Bƣu chính 
Phù hợp 85,43 

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

 trực tuyến qua internet 
Phù hợp 78,48 

(Nguồn: Báo cáo SIPAS 2019 [4]) 

Việc tiếp nhận và trả các kết quả giải quyết các TTHC đƣợc thực hiện qua 3 

phƣơng thức (tại bộ phận một cửa; qua bƣu điện và trực tuyến qua Internet) tùy theo loại 

TTHC và sự lựa chọn của DN và ngƣời dân. Tuy nhiên, DN và ngƣời dân vẫn đánh giá 

sự phù hợp khá cao (92,83%) đối với phƣơng thức giao dịch tại Bộ phận một cửa trong 

khi đó hình thức trực tuyến qua Internet vẫn còn nhiều bất cập và chƣa phù hợp (mức độ 
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phù hợp chỉ đạt 78%). Điều này cho thấy, việc tiếp tục thực hiện cải cách phƣơng thức 

giao tiếp với DN và ngƣời dân nhằm đảm bảo sự tiện lợi và nhanh chóng trong thời gian 

tới là rất cần thiết. 

3.3.3. Kết quả đánh giá chất lượng cung ứng DVHCC thông qua PAPI  

Bảng 3.9. Thứ hạng về điểm số PAPI Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2019 

Năm 
Điểm số PAPI của 

Quảng Bình 

Xếp hạng cả nƣớc 

(63 tỉnh thành) 

Xếp hạng khu vực Bắc 

Trung Bộ (6 tỉnh) 

2011 40,35 1 1 

2012 40,62 1 1 

2013 41,72 1 1 

2014 39,24 3 2 

2015 36,55 18 4 

2016 38,41 4 2 

2017 39,53 1 1 

2018 46,27 5 2 

2019 45,85 13 2 

(Nguồn: http://papi.org.vn/) 

Theo số liệu báo cáo chỉ số PAPI giai đoạn 2011 – 2019, chỉ số PAPI của tỉnh 

Quảng Bình đạt đƣợc mức điểm rất cao trên thang điểm từ 10 – 60 điểm, đồng thời 

đƣợc xếp hạng ở vị trí cao nhất của cả nƣớc và ở khu vực Bắc Trung Bộ. Năm 2011, 

chỉ số PAPI Quảng Bình đạt mức điểm 40,35/60 điểm, xếp ở vị trí số 1 trong số 63 

tỉnh thành và điểm số này tăng dần đến năm 2013, đạt mức 41,72 điểm. Mặc dù năm 

2015 đánh dấu sự sụt giảm về điểm số PAPI của tỉnh Quảng Bình, đồng nghĩa với sự 

sụt giảm về thứ hạng (xếp thứ 18/63 tỉnh thành trong cả nƣớc và thứ 4/6 tỉnh ở khu 

vực Bắc Trung Bộ). Tuy nhiên, kể từ năm 2017 – 2019, điểm số PAPI của tỉnh Quảng 

Bình đã có sự cải thiện rõ rệt (tăng lên 45,85 điểm năm 2019). Kết quả này cho thấy 

tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao năng lực điều hành, QLNN ở 

các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, góp phần tích cực đến việc cải thiện chất lƣợng và hiệu 

quả quản trị HCC.   
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Hình 3.7. Chỉ số PAPI của các tỉnh Bắc Trung Bộ giai đoạn 2011 - 2019 

(Nguồn: http://papi.org.vn/) 

Đối sánh chỉ số PAPI của tỉnh Quảng Bình với các tỉnh ở khu vực Bắc Trung 

Bộ cho thấy, tỉnh Quảng Bình luôn trong nhóm dẫn đầu về điểm số cũng nhƣ thứ hạng 

về điểm số PAPI trong giai đoạn 2011-2019. Năm 2019, chỉ số PAPI của tỉnh Quảng 

Bình đạt ở mức 45,85 điểm, xếp vị trí thứ 13/63 tỉnh thành trong cả nƣớc và thứ 2/6 

tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ (chỉ sau Thừa Thiên Huế). 

Đối với chỉ số “TTHC công” năm 2019 đạt tổng điểm 7,31, là chỉ số nội dung 

duy nhất trong 08 chỉ số của tỉnh nằm trong nhóm trung bình thấp của cả nƣớc. Đặc 

biệt có hai nội dung thành phần là TTHC cấp xã/phƣờng và Chứng thực/ xác nhận còn 

có xu hƣớng giảm so với các năm trƣớc, do đó cần phải nâng cao chất lƣợng cung ứng 

các DVHCC này hơn nữa trong thời gian tới. 
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Hình 3.8. Chỉ số “TTHC công” của Quảng Bình qua các năm 

(Nguồn: http://papi.org.vn/) 

Đối với chỉ số “Quản trị điện tử” năm 2019 đạt tổng điểm 4,09, nằm trong nhóm 

cao nhất của cả nƣớc. Tuy nhiên, qua đánh giá các nội dung thành phần cho thấy khả 

năng đáp ứng của DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh chƣa cao, sự tƣơng tác giữa chính 

quyền với DN và ngƣời dân trên không gian mạng Internet chƣa thực sự mạnh mẽ. 

 

Hình 3.9. Chỉ số “Quản trị điện tử” của Quảng Bình qua các năm 

(Nguồn: http://papi.org.vn/) 
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3.4. Chất lƣợng cung ứng dịch vụ hành chính công tại Quảng Bình thông qua kết 

quả khảo sát DN và ngƣời dân  

3.4.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm của mẫu nghiên cứu đƣợc thể hiện ở Bảng 3.10. Kết quả thống kê cho 

thấy, tỷ lệ nam và nữ tham gia phỏng vấn không có sự chênh lệch lớn, cụ thể những 

ngƣời tham gia phỏng vấn là nam giới chiếm 59,5% và nữ giới chiếm 40,5%. Trên 

thực tế, việc đi làm các thủ tục HCC của các hộ gia đình đặc biệt là ở cấp xã và cấp 

huyện thƣờng do nam giới thực hiện. Xét về độ tuổi, hầu hết những ngƣời đi làm 

TTHC công tại các địa phƣơng đều có độ tuổi từ 25 – 45 tuổi, chiếm khoảng 55,5%; 

còn lại khoảng 24,9% có tuổi đời trên 45 tuổi và 19,5% số ngƣời đi làm có độ tuổi 

dƣới 25. Nhƣ vậy, với đối tƣợng sử dụng DVHCC chủ yếu là trung niên nên chuyên 

viên các cơ quan cung ứng DVHCC cần nắm bắt tâm lý và lịch sự trong xử lý công 

việc vì đây là đối tƣợng khách hàng khó tính và yêu cầu đƣợc phục vụ sẽ cao hơn các 

khách hàng trẻ. 

Bảng 3.10. Thông tin ngƣời dân và đại diện DN tham gia phỏng vấn 

Chỉ tiêu  

Số lƣợng 

(ngƣời) 
Tỷ lệ (%) 

333 100 

1. Giới tính 
Nam 198 59,5 

Nữ 135 40,5 

2. Độ tuổi 

< 25 tuổi 65 19,5 

25-35 tuổi 82 24,6 

36 - 45 tuổi 103 30,9 

> 45 tuổi 83 24,9 

3. Nghề nghiệp 

Cán bộ, viên chức 68 20,4 

Kinh doanh 129 38,7 

Nông dân, lao động tự do 124 37,2 

Khác 12 3,6 

4. Trình độ học vấn 

Tiểu học 59 17,7 

Trung học 112 33,6 

Cao đẳng, Đại học 132 39,6 

Sau đại học 30 9,0 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 

Trong tổng số 333 ngƣời dân và đại diện DN tại Trung tâm HCC tỉnh Quảng 

Bình và các huyện: Lệ Thủy; Quảng Ninh; Bố Trạch; Quảng Trạch; Tuyên Hóa và 

thành phố Đồng Hới đi làm TTHC công có tham gia phỏng vấn thì khoảng gần 39% là 

đại diện các DN, ngƣời làm kinh doanh, số còn lại là CBCC (20%) và ngƣời dân. Nhƣ 
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vậy, với cơ cấu ngành nghề này sẽ giúp cho việc điều tra viên thu thập đƣợc nhiều 

thông tin đa chiều từ các TTHC giao dịch bao gồm đại diện của cả ngƣời dân và đại 

diện DN tại địa phƣơng. 

Về trình độ văn hóa, kết quả điều tra cho thấy phần lớn ngƣời trả lời phỏng 

vấn có trình độ học vấn từ trung học đến cao đẳng và đại học, chiếm hơn 80%. Điều 

này cũng rất là hợp lý khi những ngƣời tham gia phỏng vấn phần lớn có tuổi đời nằm 

trong khoảng từ 25 đến 45 tuổi. Nhƣ vậy, nếu ngƣời dân có trình độ học vấn cao thì 

hiểu biết nhiều về những quy định của pháp luật, nắm và hiểu rõ các mẫu kê khai và 

thuận lợi hơn cho việc trao đổi thông tin giữa cán bộ tiếp nhận hồ sơ và DN giúp cho 

việc thực hiện DVHCC sẽ đƣợc tiến hành dễ dàng hơn do có sự đồng cảm và hiểu 

nhau giữa cán bộ và DN, ngƣời dân. 

3.4.2. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu 

3.4.2.1. Công khai, minh bạch trong tiếp cận dịch vụ  

Bảng 3.11 phản ánh kết quả tổng hợp ý kiến đánh giá của DN và ngƣời dân về 

tiếp cận DVHCC tại các địa điểm đƣợc lựa chọn điều tra. Kết quả thống kê cho thấy có 

gần 80% số ngƣời đƣợc phỏng vấn thể hiện quan điểm quan điểm đồng ý và rất đồng ý 

với 2 phát biểu liên quan đến tiếp cận DVHCC, bao gồm: “Các quy trình, thủ tục dịch 

vụ hành chính được công khai rõ ràng”; và “Ứng dụng CNTT để truy cập, tìm hiểu 

TTHC”.  

Bảng 3.11.  Đánh giá của DN và ngƣời dân về tính minh bạch trong tiếp cận  

dịch vụ 

 

Ký hiệu Chỉ tiêu 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

TCDV1 Các quy trình, thủ tục DVHCC đƣợc công khai rõ ràng 3,62 0,73 

TCDV2 
Các thông tin về TTHC đƣợc cung cấp đầy đủ, chính 

xác 
3,50 0,70 

TCDV3 Ứng dụng CNTT để truy cập, tìm hiểu TTHC 3,59 0,75 

TCDV4 Sự đa dạng về kênh thông tin tìm hiểu TTHC 3,53 0,68 

TCDV5 Thông tin về TTHC công dễ dàng tiếp cận 3,48 0,69 

 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 

Liên quan đến phát biểu “Các thông tin về TTHC công dễ dàng tiếp cận”, số 

ngƣời trả lời không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý chiếm gần 10%. Đặc biệt, có vẫn 
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còn nhiều DN và ngƣời dân cho rằng sự đa dạng của các kênh thông tin về DVHCC vẫn 

chƣa cao. Điều này cho thấy ngƣời dân và các DN luôn đối diện một vấn đề khá phổ 

biến hiện nay đó là cơ chế trao đổi, phản hồi thông tin về DVHCC giữa đơn vị cung ứng 

và ngƣời sử dụng dịch vụ còn bất cập, chƣa thực sự thông suốt. 

Khi đƣợc hỏi về các kênh thông tin đƣợc sử dụng để tìm hiểu TTHC, kết quả 

thống kê cho thấy phần lớn DN và ngƣời dân cho biết họ tiếp cận và tìm hiểu các loại 

TTHC thông qua sự hƣớng dẫn trực tiếp của CBCC hành chính tại bộ phận một cửa. 

Qua điều tra phỏng vấn thực tế, tác giả nghiên cứu ghi nhận số lƣợng DN và ngƣời 

dân tìm hiểu các loại TTHC qua bảng niêm yết tại bộ phận một cửa chiếm tỷ lệ khá 

thấp (khoảng 23%). Nguyên nhân là DN và ngƣời dân thƣờng không thích tìm hiểu 

theo cách thức này với lý do là bất tiện, khó theo dõi và cần thời gian đọc, nghiên 

cứu. Cách thức lựa chọn đối với họ là hỏi trực tiếp cán bộ để nhanh hơn và đảm bảo 

độ tin cậy. Điều này đƣợc ghi nhận qua ý kiến trả lời của DN và ngƣời dân tham gia 

phỏng vấn: 

“Với những bộ TTHC được niêm yết tại bảng thông báo thì chúng tôi rất khó 

để tìm đến loại thủ tục mà mình muốn tìm hiểu. Vì vậy, cách nhanh nhất là 

hỏi CBCC cho tiện, tiết kiệm được thời gian nhiều hơn” [Ông VTH-Bố 

Trạch]. 

Qua phản ánh của những ngƣời tham gia trả lời phỏng vấn, hầu hết DN và 

ngƣời dân địa phƣơng rất khó để tiếp cận tìm hiểu các TTHC thông qua hệ thống 

thông tin điện tử. Điều này có thể đƣợc giải thích bởi lý do là thói quen và khả năng sử 

dụng internet và phƣơng tiện truy cập (điện thoại, máy tính, …) của DN và ngƣời dân 

là rất hạn chế, đặc biệt là sự hiểu biết chƣa đầy đủ về cách truy cập vào trang thông tin 

điện tử HCC. Nhƣ vậy, internet hay cổng thông tin điện tử vẫn là một công cụ tƣơng 

đối hạn chế đối với ngƣời dân ở các khu vực nông thôn, vùng núi, nơi có trình độ dân 

trí còn thấp. 

“Mặc dù có nghe cán bộ nói đã niêm yết bộ TTHC ở trên cổng thông tin điện tử 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm hiểu các loại TTHC trước khi 

giao dịch, nhưng thử hỏi chúng tôi ở nhà chưa có internet, máy tính cũng 

không, điện thoại không có chức năng truy cập thì làm thế nào vào cổng thông 

tin đó. Mà nếu có, chúng tôi cũng không biết vào chỗ nào để truy cập, tìm hiểu 

thủ tục” [Chị NTA-Tuyên Hóa].  
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Một lý do khác khiến tỷ lệ DN và ngƣời dân ít tiếp cận qua cổng thông tin điện 

tử HCC đó chính là địa chỉ truy cập chƣa có tính thống nhất, giao diện trang web khó 

nhận biết, do đó làm xáo trộn khả năng nhận diện của DN và ngƣời dân. Qua điều tra 

phỏng vấn cho thấy, hiện nay ở tỉnh Quảng Bình có 2 cổng thông tin điện tử về 

DVHCC do Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình quản lý, bao gồm: Cổng DVC trực 

tuyến tỉnh Quảng Bình (https://motcua.quangbinh.gov.vn/) và Chuyên trang TTHC 

(https://tthc.quangbinh.gov.vn/3cms/). Trong đó, cổng DVC trực tuyến tỉnh Quảng 

Bình là trang web chính thức của Trung tâm HCC tỉnh Quảng Bình, trong khi chuyên 

trang TTHC đƣợc thiết kế để DN và ngƣời dân tra cứu, tìm hiểu các TTHC. Rõ ràng, 

việc tồn tại song song 2 cổng thông tin điện tử này rất dễ gây nhầm lẫn cho DN và 

ngƣời dân, làm rối loạn cho ngƣời dùng trong việc tiếp cận, sử dụng các DVHCC. Đối 

với các huyện, thành phố thì việc truy cập tìm hiểu TTHC càng trở nên khó khăn hơn 

khi tất cả các chuyên mục TTHC chỉ đƣợc thiết kế chung trong cổng thông tin điện tử 

của UBND huyện, thành phố. Riêng đối với cấp xã thì hoàn toàn không có chuyên 

trang TTHC do chƣa có cổng thông tin điện tử chính thức của UBND ở cấp này. 

Điều cần thiết hiện nay đối với tỉnh Quảng Bình là cần thống nhất sử dụng chung 

một cổng thông tin điện tử chuyên về lĩnh vực DVHCC đƣợc liên thông từ cấp tỉnh, 

huyện và xã. Thực tế cách làm này đã đƣợc thực hiện rất hiệu quả tại các địa phƣơng 

trong cả nƣớc, điển hình nhƣ tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay, tất cả hệ thống trung tâm 

HCC cấp tỉnh đến cấp huyện ở Thừa Thiên Huế đều thống nhất sử dụng một tên miền 

truy cập (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/), với giao diện và tiện ích hoàn toàn 

giống nhau. Điều này đã giúp cho ngƣời dân và các DN ở tất cả các địa phƣơng của 

Thừa Thiên Huế dễ dàng truy cập, tra cứu các TTHC công.  

3.4.2.2. Cơ sở vật chất 

Bảng 3.12 thể hiện kết quả tổng hợp ý kiến đánh giá của DN và ngƣời dân về 

CSVC phục vụ hoạt động cung ứng DVHCC tại các địa điểm đƣợc lựa chọn điều tra 

phỏng vấn. Nhìn chung, tỷ lệ DN và ngƣời dân trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý 

với các phát biểu liên quan đến CSVC đều đạt ở mức khá cao với điểm số trung bình 

lớn hơn 3,7.   

 

 

https://motcua.quangbinh.gov.vn/
https://tthc.quangbinh.gov.vn/3cms/
https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/
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Bảng 3.12. Đánh giá của DN và ngƣời dân về cơ sở vật chất 

Ký hiệu Chỉ tiêu 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

CSVC1 
Phòng tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ rộng rãi, 

thoáng mát 
3,73 0,71 

CSVC2 
Đủ chỗ ngồi cho DN và ngƣời dân khi chờ đợi 

giải quyết TTHC 
3,77 0,71 

CSVC3 
Trang thiết bị hiện đại (máy lấy số tự động, 

máy vi tính, tra cứu hồ sơ…) 
3,76 0,79 

CSVC4 
Cách bố trí, sắp xếp nơi tiếp nhận và hoàn trả 

hồ sơ hợp lý 
3,83 0,70 

CSVC5 Có địa điểm đỗ xe an toàn, thuận tiện 3,75 0,72 

CSVC6 
Phòng làm việc đặt ở địa điểm thuận tiện, dễ 

nhận biết 
3,76 0,72 

CSVC7 Trang phục CBCC lịch sự theo quy định 3,81 0,74 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 

Mặc dù vậy, mức độ đầu tƣ về CSVC giữa các cấp quản lý hành chính vẫn có 

sự khác nhau. Nhìn chung, ngƣời dân địa phƣơng và cộng đồng DN đến giao dịch thì 

điều kiện CSVC phục vụ hoạt động cung ứng DVHCC ở cấp tỉnh đƣợc DN và ngƣời 

dân đánh giá tốt hơn nhiều so với 2 cấp còn lại, bao gồm cấp huyện và cấp xã. Tỷ lệ 

DN và ngƣời dân thể hiện quan điểm đồng ý và rất đồng ý đối với 2 phát biểu liên 

quan đến “Phòng tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ rộng rãi, thoáng mát”, “Đủ chỗ ngồi cho 

DN và ngƣời dân khi chờ đợi giải quyết TTHC” ở cấp huyện và cấp xã đạt đƣợc ở 

mức thấp hơn, khoảng hơn 15% số ngƣời trả lời còn lại thể hiện quan điểm không 

đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với 2 phát biểu này. Kết quả này đã phản ánh đúng 

với thực trạng CSVC hiện nay tại các cơ quan hành chính ở trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình. Qua điều tra tại các địa phƣơng và các sở ban ngành tại tỉnh Quảng Bình cho 

thấy, điều kiện CSVC phục vụ hoạt động cung ứng DVHCC tại cấp xã vẫn đang trong 

tình trạng thiếu thốn, chƣa đƣợc hiện đại hóa. Tất cả các văn phòng giao dịch đƣợc đặt 

trong trụ sở của xã/phƣờng/thị trấn, do đó không có đủ chỗ ngồi cho DN và ngƣời dân 

khi chờ đợi giải quyết TTHC. Riêng đối với cấp huyện thì điều kiện CSVC có đƣợc 

cải thiện hơn nhiều do các địa phƣơng đã tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng mới, hoặc nâng 

cấp, cải tạo để thành lập trung tâm HCC.  
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Hiện nay, điều kiện CSVC ở cấp tỉnh về cơ bản đã đáp ứng đƣợc nhu cầu của 

DN và ngƣời dân khi đến giao dịch các TTHC, với văn phòng khang trang, thoáng 

mát; đƣợc lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ, thiết bị hiện đại. Đặc biệt là sau khi 

Trung tâm HCC của tỉnh Quảng Bình chính thức đi vào hoạt động, hệ thống trang thiết 

bị phục vụ hoạt động cung ứng DVHCC đã đƣợc đầu tƣ khá bài bản.  

“Điều ấn tượng đầu tiên khi đến giao dịch tại Trung tâm HCC của tỉnh 

Quảng Bình đó là văn phòng thoáng mát, rộng rãi, có bàn hướng dẫn và 

máy lấy số tự động rất hiện đại, dễ dàng thao tác, nhanh và thuận tiện cho 

người dân” [Ông NVA – Giao dịch tại Trung tâm HCC tỉnh]. 

Mặc dù vậy, nếu so với yêu cầu CCHC trong thời gian tới thì hiện trạng CSVC 

phục vụ hoạt động cung ứng DVHCC (đặc biệt ở cấp xã) vẫn chƣa đáp ứng đầy đủ về 

nhu cầu của DN và ngƣời dân khi đến giao dịch. Phần lớn trụ sở làm việc của bộ phận 

một cửa đƣợc xây dựng trƣớc đây không còn phù hợp với những yêu cầu hiện nay; 

một số trụ sở đã xuống cấp. Một số phòng ở cấp huyện nằm cách xa trung tâm HCC 

(điển hình nhƣ huyện Bố Trạch, thành phố Đồng Hới). Thậm chí trụ sở Trung tâm 

HCC tỉnh vẫn chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng hiện đại, các bộ phận của các Sở đƣợc bố trí 

phân tán giữa 2 tầng của tòa nhà, điều này đã làm giảm sự thuận tiện cho DN và ngƣời 

dân khi đến làm TTHC.    

3.4.2.3. Thủ tục hành chính và cơ chế giám sát 

Bảng 3.13.  Đánh giá của DN và ngƣời dân về TTHC và cơ chế giám sát 

Ký hiệu Chỉ tiêu 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

TTHC1 
Quy trình thực hiện, yêu cầu, điều kiện, hồ sơ, là hợp 

lý, đơn giản 
3,78 0,74 

TTHC2 Thời gian giải quyết hồ sơ, lệ phí công khai, rõ ràng 3,96 0,66 

TTHC3 Các biểu mẫu, tờ khai đơn giản, dễ thực hiện 3,93 0,72 

TTHC4 
Các khiếu nại, góp ý của DN và ngƣời dân đƣợc tiếp 

thu, ghi nhận 
3,78 0,73 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 

Số liệu ở Bảng 3.13 thể hiện kết quả tổng hợp ý kiến đánh giá của DN và ngƣời 

dân về TTHC và cơ chế giám sát trong cung ứng DVHCC ở tỉnh Quảng Bình. Phần 

lớn DN và ngƣời dân đều đánh giá khá tích cực về quy trình và TTHC, với tỷ lệ ngƣời 

trả lời đồng ý và rất đồng ý đối với các phát biểu liên quan đến quy trình và TTHC đạt 
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từ 60% – 70%, cụ thể: có 63,5% DN và ngƣời dân đồng ý và rất đồng ý với phát biểu 

“Các quy trình, TTHC, biểu mẫu được niêm yết công khai, đầy đủ”; 69,1% ngƣời trả 

lời đồng ý và rất đồng ý với phát biểu “Thời gian giải quyết hồ sơ được niêm yết công 

khai rõ ràng”; có 67,9% ngƣời trả lời đồng ý và rất đồng ý với phát biểu “Các quy 

trình, TTHC, biểu mẫu đơn giản, dễ hiểu”. 

Nhƣ vậy, với kết quả đánh giá này cho thấy tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực 

trong việc thực hiện chính sách cải cách, đơn giản hóa các TTHC, góp phần nâng cao 

sự hài lòng của DN và ngƣời dân khi đến giao dịch.  

“So với trước đây, Bác thấy TTHC đã tinh gọn hơn nhiều; các biểu mẫu kê 

khai rõ ràng và luôn sẵn có cho người dân khi đến làm thủ tục; nhà nước đã 

có quy định về quy trình giải quyết hồ sơ nên người dân như chúng tôi yên 

tâm để đợi ngày nhận kết quả hồ sơ” [Ông TTH – Bố Trạch] 

Qua điều tra cho thấy, trong số 4 địa phƣơng đƣợc lựa chọn điều tra thì Lệ Thủy 

đƣợc xem là địa phƣơng có nhiều nỗ lực trong việc cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai 

– loại thủ tục phức tạp nhất và có nhiều hồ sơ đƣợc ngƣời dân địa phƣơng đến giao dịch. 

Kể từ tháng 10/2017, UBND huyện Lệ Thủy đã ứng dụng phần mềm điện tử liên thông từ 

cấp xã đến cấp huyện thuộc lĩnh vực đất đai tại 28/28 xã trên địa bàn huyện. Điều này đã 

giúp cho bộ phận một cửa giải quyết hồ sơ đất đai cho ngƣời dân nhanh hơn do đã có sự 

liên thông từ cấp xã đến cấp huyện. Về phía ngƣời dân cũng khá thuận tiện trong quá trình 

đến giải quyết các TTHC liên quan đến đất đai, trƣớc hết phải kể đến việc giảm bớt việc 

kê khai các loại biểu mẫu giấy tờ do có sự hỗ trợ từ phần mềm điện tử.  

“Tính hữu ích của phần mềm điện tử liên thông đang được áp dụng tại 

huyện Lệ Thủy là công dân sau khi tìm hiểu về TTHC cần làm, chỉ cần 

chuẩn bị đầy đủ thông tin, hồ sơ và mang đến bộ phận một cửa các xã, thị 

trấn để thực hiện việc lập hồ sơ hành chính. Tại đây, sau khi khai báo thông 

tin, nếu đủ điều kiện, cán bộ địa chính sẽ nhập vào phần mềm, hệ thống sẽ tự 

động in ra đầy đủ bộ hồ sơ hoàn chỉnh, vì vậy công dân sẽ không mất thời 

gian kê khai” [PVC-Văn phòng UBND huyện Lệ Thủy].  

Về cơ chế giám sát, kết quả điều tra cũng thu thập đƣợc nhiều ý kiến đánh giá 

khá tích cực của DN và ngƣời dân về sự tham gia vào quá trình giám sát, góp ý hoạt 

động cung ứng DVHCC. Qua điều tra cho thấy, ở tỉnh Quảng Bình đã triển khai Dự án 

“Dân chấm điểm”, gọi tắt là M-Score. Đây là chƣơng trình gọi điện phỏng vấn ngƣời 

dân để thu thập ý kiến đánh giá về chất lƣợng DVC, với sự hợp tác giữa HĐND tỉnh 
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Quảng Bình, tổ chức Oxfarm, và các đơn vị có liên quan. Kể từ khi bắt đầu triển khai 

vào tháng 01 năm 2016, dự án đã tạo ra kênh đối thoại giữa CQĐP và ngƣời dân, tăng 

cƣờng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các CQNN. Chính vì vậy, việc tiếp 

tục triển khai Dự án dân chấm điểm M-Score đã trở thành một trong những giải pháp 

giám sát hoạt động cung ứng DVHCC rất hữu hiệu, góp phần làm thay đổi hành vi ứng 

xử, thái độ phục vụ của CBCC ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Một phƣơng thức giám sát khác có thể kể đến trƣờng hợp tại Trung tâm HCC 

tỉnh, đó là thực hiện cơ chế giám sát công chức tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ cho DN và 

ngƣời dân thông qua việc lấy ý kiến đánh giá của DN và ngƣời dân nhằm thu thập ý 

kiến phản ánh cũng nhƣ đánh giá sự hài lòng của DN và ngƣời dân đối với thái độ 

phục vụ của CBCC. Cuối mỗi tháng đều đƣợc tổng hợp và báo kết quả khảo sát đến 

lãnh đạo đơn vị cũng nhƣ thông báo đến CBCC biết để có biện pháp điều chỉnh hành 

vi, thái độ phục vụ tốt hơn. Kết quả này cũng chính là cơ sở để đánh giá, phân loại 

CBCC hàng năm và bình xét các danh hiệu thi đua, tạo động lực cho CBCC phấn đấu 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC tại đơn vị.  

Tuy nhiên, kết quả điều tra phỏng vấn cũng thu thập một số ý kiến đánh giá 

chƣa tích cực từ phía DN và ngƣời dân về cơ chế giám sát quá trình giải quyết TTHC.  

“Chị nộp hồ sơ xin tách thửa đất tại Bộ phận một cửa. Chị chỉ biết nộp cho 

cán bộ tiếp nhận và được cán bộ cho giấy hẹn, sau đó thì Chị không biết hồ 

sơ của mình sẽ đi qua những cửa nào. Đến ngày hẹn lấy kết quả thì cán bộ 

thông báo hồ sơ chưa giải quyết xong do bị vướng mắc ở một số khâu. Sau 

đó Chị hỏi lại vướng mắc ở khâu nào để biết cho rõ ràng và yên tâm nhưng 

cán bộ không giải thích, chỉ nói một câu là “Chị cứ về nhà, khi nào xong thì 

sẽ báo lại để lên lấy” [Bà VTH-Trung tâm HC một cửa ở TP. Đồng Hới]. 

Rõ ràng, việc áp dụng cơ chế một cửa liên thông hiện nay mới chỉ dừng lại ở 

việc giúp cho DN và ngƣời dân thuận tiện trong việc nộp và nhận kết quả giải quyết hồ 

sơ tại một đầu mối, tiết kiệm thời gian đi lại để giải quyết các thủ tục tại các bộ phận 

khác nhau nhƣ trƣớc đây. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất trong mô hình một cửa liên 

thông đó là DN và ngƣời dân hoàn toàn không thể theo dõi, giám sát quá trình giải 

quyết hồ sơ tại các Sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh và bộ phận, phòng ban 

chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.  

Kết quả phỏng vấn chuyên sâu tại các trung tâm/bộ phận một cửa cho thấy, sở dĩ 

DN và ngƣời dân chƣa đánh giá cao về cơ chế giám sát quá trình giải quyết TTHC ở 
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tỉnh Quảng Bình là do phần lớn các TTHC mới chỉ dừng lại ở cấp độ 1 và 2, trong khi 

các TTHC đƣợc thực hiện ở cấp độ 3 và 4 hầu nhƣ là rất ít. Điều này dẫn đến việc công 

khai tình trạng giải quyết hồ sơ theo phƣơng pháp sử dụng kênh tƣơng tác truyền thống 

giữa cán bộ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại bộ phận một cửa và DN và ngƣời dân là rất 

khó thực hiện. Giải pháp để khắc phục hạn chế này chính là việc ứng dụng CNTT vào 

việc giải quyết TTHC thông qua việc tra cứu tình trạng hồ sơ trên cổng thông tin trực 

tuyến. Thực tế cho thấy Trung tâm HCC tỉnh đã triển khai hệ thống tra cứu trực tuyến 

trên cổng thông tin điện tử chính thức của Trung tâm. Tuy nhiên, việc triển khai hệ 

thống này tại các trung tâm hành chính một cửa cấp huyện và cấp xã - là nơi có số lƣợng 

hồ sơ của DN và ngƣời dân đến làm thủ tục rất nhiều thì vẫn chƣa đƣợc thực hiện.  

3.4.2.4. Công chức giải quyết TTHC cho DN và người dân 

Kết quả thống kê cho thấy, DN và ngƣời dân có cách nhìn nhận và đánh giá 

CBCC giải quyết các TTHC vừa tích cực lẫn tiêu cực tùy theo từng tiêu chí khác nhau. 

Trƣớc hết phải kể đến việc DN và ngƣời dân đánh giá tích cực về CBCC khi giải quyết 

các TTHC công liên quan đến những khía cạnh nhƣ: chuyên môn nghiệp vụ; thái độ 

lịch sự và thân thiện với DN và ngƣời dân khi tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ; hƣớng dẫn 

các TTHC dễ hiểu, rõ ràng; trang phục lịch sự, gọn gàng. Tỷ lệ DN và ngƣời dân đánh 

giá tích cực theo các tiêu chí này đạt từ 55% đến 68%.  

Bảng 3.14. Đánh giá của DN và ngƣời dân về cán bộ 

Ký hiệu Chỉ tiêu 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

CBCC1 CBCC làm việc đúng giờ quy định 3,39 0,85 

CBCC2 
CB dễ dàng hiểu  đƣợc những yêu cầu của DN và 

ngƣời dân 
3,45 0,80 

CBCC3 
CB có thái độ lịch sự, thân thiện khi tiếp nhận và 

hoàn trả hồ sơ 
3,47 0,80 

CBCC4 
CB tiếp nhận và xử lý hồ sơ phục vụ công bằng 

đối với tất cả mọi ngƣời 
3,58 0,76 

CBCC5 
CB có kiến thức và kỹ năng giải quyết công việc 

liên quan 
3,31 0,80 

CBCC6 
CB tiếp nhận thụ lý tƣ vấn giải quyết thỏa đáng 

các vƣớng mắc của DN và ngƣời dân 
3,53 0,78 

CBCC7 
CB tiếp nhận giải quyết hồ sơ một cách linh hoạt, 

kịp thời 
3,63 0,78 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 
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Qua điều tra phỏng vấn DN và ngƣời dân cho thấy, cán bộ tiếp nhận và trả hồ 

sơ luôn có thái độ thân thiện, hƣớng dẫn các thủ tục cho DN và ngƣời dân khi đến làm 

hồ sơ rất nhiệt tình. Có đƣợc kết quả này là do CQĐP đã thực hiện tốt cơ chế giám sát, 

đánh giá định kỳ đối với CBCC tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại bộ phận một cửa nhƣ 

đã đề cập ở phần trƣớc. Sau đây là ghi nhận một số ý kiến trả lời của DN và ngƣời dân 

tham gia phỏng vấn: 

“Nhìn chung cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ tại văn phòng một cửa là khá nhiệt 

tình với người dân. Họ hướng dẫn thủ tục chu đáo, đầy đủ, tôi cảm thấy hài 

lòng”. [Ông LV An – giao dịch tại TT hành chính một cửa TP. Đồng Hới]. 

“DN như chúng tôi không phàn nàn đối với cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ. Họ 

làm việc công tâm, thái độ phục vụ thân thiện, nói chung tôi rất hài lòng với 

cán bộ làm việc tại đây. Chúng tôi còn được quyền nhận xét, đánh giá cán bộ 

qua phiếu khảo sát thì chắc chắn cán bộ sẽ không gây phiền hà đối với chúng 

tôi”. [Ông NV Hải– giao dịch tại Trung tâm HCC tỉnh Quảng Bình].   

Bên cạnh những ý kiến đánh giá tích cực vẫn có một số DN và ngƣời dân đánh 

giá không tốt đối với CBCC tham gia trực tiếp giải quyết các TTHC. Một số cán bộ 

viên chức vẫn giải quyết thỏa đáng các vƣớng mắc của DN và ngƣời dân và vẫn còn 

làm việc riêng trong quá trình giải quyết công việc. 

“Chị đang làm thủ tục về phân giới đất ở giữa 2 hộ dân. Chị nộp hồ sơ từ 

ngày 09/05/2017 và hẹn đến ngày 30/05/2017 sẽ nhận kết quả. Tuy nhiên, 

hôm nay lên lấy kết quả thì cán bộ thông báo là hồ sơ chưa giải quyết xong. 

Họ cũng chẳng giải thích gì cho Chị, cứ bảo là cần phải có địa chính xã xác 

nhận thêm cái gì đó, Chị không hiểu”. [Bà Lê Thị H, giao dịch tại Trung tâm 

HCC TP. Đồng Hới]. 

Quá trình khảo sát và phỏng vấn sâu cũng cho thấy, sự tiêu cực và nhũng nhiễu 

đối với DN và ngƣời dân khi đến làm các TTHC công vẫn còn tồn tại ở một số CBCC 

hành chính, đặc biệt là công chức ở các phòng, ban chuyên môn cấp tỉnh. Số liệu khảo 

sát của SIPAS tại Quảng Bình năm 2019 cũng đã phản ánh thực trạng này khi cho rằng 

có khoảng 2,39 % số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng có hiện tƣợng công chức gây phiền hà, 

sách nhiễu và khoảng 0,87% cho rằng vẫn còn hiện tƣợng công chức gợi ý nộp tiền 

ngoài phí/lệ phí.  Nguyên nhân là thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ đối với những CBCC 

này. Do vậy, cần xây dựng cơ chế minh bạch để tăng cƣờng vai trò giám sát và quản lý 

chặt chẽ hơn đối với đội ngũ CBCC xử lý các TTHC.  
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3.4.2.5. Kết quả giải quyết TTHC 

Bảng 3.15 phản ánh kết quả tổng hợp ý kiến đánh giá của DN và ngƣời dân về 

thời gian và kết quả giải quyết TTHC. Phần lớn DN và ngƣời dân đánh giá cao về 

những vấn đề liên quan đến thời gian trả kết quả giải quyết TTHC (Điểm trung bình 

3,83) và giải thích rõ ràng, thỏa đáng nếu trễ hẹn (Điểm trung bình 4,14). Điều này cho 

thấy, quá trình giải quyết TTHC của các trung tâm HCC tại Quảng Bình là khá tốt. 

Bảng 3.15. Đánh giá của DN và ngƣời dân về kết quả giải quyết DVHCC 

Ký hiệu Chỉ tiêu 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

KQDV1 Kết quả giải quyết chính xác ngay lần đầu tiên 3,69 0,81 

KQDV2 Tôi nhận đƣợc kết quả đúng thời gian đã hẹn 3,83 0,88 

KQDV3 
Kết quả hồ sơ tôi nhận đƣợc là chính xác, đầy đủ, 

đúng quy định 
3,74 0,89 

KQDV4 
Nếu trễ hẹn, tôi luôn nhận đƣợc giải thích rõ ràng, 

thỏa đáng 
4,14 0,89 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 

Tuy vậy, trong một số trƣờng hợp DN và ngƣời dân vẫn bị trễ hẹn đã ảnh 

hƣởng rất lớn đến công việc của DN và ngƣời dân. Điều này cũng đồng nghĩa rằng 

thời gian giải quyết TTHC sẽ bị kéo dài thêm so với thời hạn theo quy định đã đƣợc 

niêm yết công khai. Đây cũng chính là nguyên nhân làm giảm sự hài lòng của DN và 

ngƣời dân đối với chất lƣợng cung ứng DVHCC hiện nay ở tỉnh Quảng Bình. Theo kết 

quả khảo sát, trong số 6 loại TTHC đƣợc nghiên cứu ghi nhận từ kết quả phỏng vấn 

DN và ngƣời dân thì thủ tục hồ sơ đất đai có thời gian trung bình để hoàn tất thủ tục là 

21,16 ngày; tiếp đến là lĩnh vực xây dựng (bình quân 13,91 ngày); thấp nhất là thủ tục 

ngân hàng, với thời gian bình quân 1,13 ngày. Kết quả này giúp chúng ta có cơ sở để 

khẳng định thêm một lần nữa là việc giải quyết thủ tục đất đai cho DN và ngƣời dân ở 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang còn nhiều vƣớng mắc, là vấn đề cần phải đƣợc tháo 

gỡ nhằm cải thiện sự hài lòng của DN và ngƣời dân về chất lƣợng cung ứng DVHCC. 

Kết quả khảo sát của SIPAS cũng khá tƣơng đồng với kết quả điều tra khi có gần 60% 

số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng họ cần phải đi lại 2 lần mới giải quyết đƣợc công việc. 

Việc thông báo khi giải quyết TTHC bị trễ hẹn cũng chỉ đạt 50%.  
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3.4.2.6. Mức độ hài lòng đối với toàn bộ quá trình thực hiện DVHCC 

Bảng 3.16 thể hiện sự hài lòng của DN và ngƣời dân đối với chất lƣợng cung 

ứng DVHCC ở tỉnh Quảng Bình. Kết quả thống kê cho thấy, trong số 333 DN và 

ngƣời dân đƣợc phỏng vấn thì có đến gần 75% ý kiến đồng ý và hoàn toàn đồng ý với 

phát biểu “Nói chung tôi hài lòng với chất lượng cung ứng DVHCC”. Điểm trung bình 

đối với chỉ tiêu “Tôi cho rằng DVHCC đã đáp ứng đƣợc những nhu cầu của tôi” là 

3,53. Nhƣ vậy, đánh giá một cách tổng thể thì DN và ngƣời dân đã có sự nhìn nhận, 

đánh giá khá tích cực đối với chất lƣợng cung ứng DVHCC ở trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình. Điều này cho thấy những nỗ lực của địa phƣơng trong thời gian qua đã có các 

chính sách cải cách nhằm nâng cao sự hài lòng của DN và ngƣời dân đối với chất 

lƣợng cung ứng DVHCC.  

Bảng 3.16. Đánh giá mức độ hài lòng của DN và ngƣời dân về DVHCC 

Ký hiệu Chỉ tiêu 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

HLDV1 
Tôi sẽ cảm thấy thoải mái và thuận tiện khi sử 

dụng DVHCC ở lần tiếp theo 
3,45 0,90 

HLDV2 
Tôi cho rằng DVHCC đã đáp ứng đƣợc những 

nhu cầu của tôi 
3,53 0,89 

HLDV3 
Nói chung tôi hài lòng với chất lƣợng cung ứng 

DVHCC 
3,59 0,88 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 

Qua thực hiện phỏng vấn sâu một số DN và ngƣời dân cũng cho thấy, khi so với 

các năm trƣớc chất lƣợng DVHCC đã có sự cải thiện đáng kể, đặc biệt là ở cấp cơ sở: 

 “Nếu như so với trước đây thì tất cả mọi thứ đã tốt hơn nhiều, cán bộ giao 

tiếp có phần gần gũi hơn, hướng dẫn cho người dân rõ ràng. Người dân cảm 

thấy yên tâm hơn khi hồ sơ được giải quyết theo quy trình, có trật tự, có giấy 

hẹn. Chị cảm đánh giá như vậy là tốt lắm rồi!” [NVT - huyện Tuyên Hóa]. 

“Mặc dù chưa phải hoàn toàn tốt nhưng anh thấy việc giải quyết các TTHC 

cho người dân cũng như DN của các anh là chấp nhận được. Bây giờ có 

những vấn đề gì trở ngại thì cũng được báo lại cho người dân, chứ trước đây 

là hoàn toàn không có, mờ mịt. Anh đánh giá chất lượng đạt được khoảng 

7/10 điểm” [BVH - huyện Bố Trạch].  
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3.5. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng về chất lƣợng dịch vụ hành 

chính công tại Quảng Bình 

Việc đánh giá mô hình cấu trúc tuyến tính (PLS-SEM) đƣợc thực hiện qua hai 

bƣớc. Thứ nhất là đánh giá mô hình đo lƣờng và bƣớc thứ hai là đánh giá mô hình 

cấu trúc. 

3.5.1. Đánh giá mô h nh đo lường 

Nhƣ đã đề cập ở Chƣơng 2, để đánh giá mô hình đo lƣờng cần dựa trên 4 vấn 

đề sau: (1) Độ tin cậy nhất quán nội tại, (2) Giá trị hội tụ, (3) Giá trị phân biệt và (4) 

Dò tìm đa cộng tuyến. 

3.5.1.1 Độ tin cậy nhất quán nội tại (Internal Consistency Reliability) 

Việc đánh giá độ tin cậy nhất quán nội tại đƣợc thực hiện thông qua 2 chỉ số là 

Cronbach's Alpha và Độ tin cậy tổng hợp (Composite Reliability - CR). Cronbach's 

Alpha và chỉ số CR chỉ ra các biến trong thang đo có hội tụ vào một cấu trúc tiềm ẩn 

duy nhất. Nếu Cronbach's Alpha > 0,7 thì thang đo đảm bảo độ tin cậy. Kết quả phân 

tích (bảng 3.17) cho thấy tất cả các nhân tố trên đều thỏa mãn điều kiện trên 0,7. So 

với hệ số Cronbach's Alpha, chỉ số CR đƣợc xem là một chỉ báo tốt hơn phản ánh độ 

tin cậy tổng hợp vì nó sử dụng các tải trọng tiêu chuẩn của các biến quan sát. Thang đo 

sẽ đạt yêu cầu nếu Độ tin cậy tổng hợp > 0,7 [65]. Kết quả xử lý số liệu ở Bảng 3.17 

đã cho thấy chỉ số Độ tin cậy tổng hợp đều lớn hơn ngƣỡng cho phép, điều đó khẳng 

định thang đo đảm bảo độ tin cậy. 

 Bảng 3.17: Bảng tính chi tiết chỉ số Cronbach's Alpha và Độ tin cậy tổng hợp 

 

Cronbach's Alpha Độ tin cậy tổng hợp 

CBCC 0,897 0,918 

CSVC 0,898 0,920 

KQDV 0,861 0,905 

TCDV 0,705 0,812 

TTHC 0,846 0,897 

HLDV 0,871 0,921 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra từ phần mềm Smart-PLS 3.0 

3.5.1.2. Giá trị hội tụ (Convergent Validity) 

Việc đánh giá giá trị hội tụ của các biến tiềm ẩn dựa trên các chỉ số hệ số tải 

nhân tố bên ngoài (Outer loadings) và phƣơng sai trích AVE. Nếu hệ số tải nhân tố 

bên ngoài của một biến > 0,7 thì đƣợc tính là lý tƣởng, hệ số tải thấp (nhỏ hơn 0,4) sẽ 
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bị loại và khoảng giữa 0,4 đến 0,7 nên đƣợc xem xét trƣớc khi xóa. Nhà nghiên cứu sẽ 

loại biến nếu việc loại biến đó làm tăng giá trị của độ tin cậy tổng hợp (CR) hay giá trị 

phƣơng sai trích trung bình AVE nằm trên ngƣỡng đề nghị. Ngƣợc lại, biến sẽ đƣợc 

giữ lại nếu việc loại biến này lại có đóng góp về giá trị nội dung tức làm giảm giá trị 

CR và AVE[78]. Kết quả ở Bảng 3.18 cho thấy, ngoại trừ biến TCDV3 do sự đóng 

góp giá trị nội dung thấp (hệ số tải nhân tố bên ngoài bằng 5,598) thì giá trị các biến 

còn lại đều thõa mãn tiêu chuẩn giá trị hội tụ. 

Bảng 3.18.  Hệ số tải nhân tố (outer loadings) của các biến quan sát 

 

CBCC CSVC KQDV TCDV TTHC HLDV 

CBCC1 0,733 
    

 

CBCC2 0,823 
    

 

CBCC3 0,833 
    

 

CBCC4 0,817 
    

 

CBCC5 0,795 
    

 

CBCC6 0,713 
    

 

CBCC7 0,774 
    

 

CSVC1 
 

0,751 
   

 

CSVC2 
 

0,794 
   

 

CSVC3 
 

0,793 
   

 

CSVC4 
 

0,693 
   

 

CSVC5 
 

0,822 
   

 

CSVC6 
 

0,849 
   

 

CSVC7 
 

0,803 
   

 

KQDV1 
  

0,791 
  

 

KQDV2 
  

0,873 
  

 

KQDV3 
  

0,852 
  

 

KQDV4 
  

0,839 
  

 

TCDV1 
   

0,647   

TCDV2 
   

0,699   

TCDV4 
   

0,803   

TCDV5 
   

0,729   

TTHC1 
   

 0,789  

TTHC2 
   

 0,882  

TTHC3 
   

 0,878  

TTHC4 
   

 0,754  

HLDV1      0,863 

HLDV2      0,903 

HLDV3      0,907 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra từ phần mềm SmartPLS 3.0 
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Bên cạnh đó, theo Fornell và Larcker (1981), giá trị của tổng phƣơng sai trích 

AVE phải bằng hoặc trên 0,5 thì đạt yêu cầu, nghĩa là biến tiềm ẩn có thể giải thích 

đƣợc hơn một nửa phƣơng sai của nó với trung bình. Nếu AVE nhỏ hơn 0,5 thì nhân tố 

hoặc biến tiềm ẩn đó thƣờng bị xem xét loại bỏ ra khỏi mô hình nghiên cứu [65]. Kết 

quả ở Hình 3.10 cho thấy giá trị phƣơng sai trích đƣợc trung bình (AVE) dao động từ 

0,521 đến 0,795 đều lớn hơn 0,5. Do đó, kết quả kiểm định độ hội tụ của thang đo đều 

đạt yêu cầu. 

 

Hình 3.10. Phƣơng sai trích AVE 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra từ phần mềm SmartPLS 3.0 

3.5.1.3. Giá trị phân biệt (Discriminant validity) 

Theo Henseler và cộng sự, giá trị phân biệt là mức độ phân biệt một khái niệm 

của một biến tiềm ẩn cụ thể từ khái niệm của những biến tiềm ẩn khác [78]. Để đạt giá 

trị phân biệt, tƣơng quan giữa hai khái niệm phải nhỏ hơn 0,85 và hệ số căn bậc hai 

của giá trị AVE phải lớn hơn hệ số tƣơng quan giữa các khái niệm (inter-construct 

correlations). Theo kết quả vùng điều kiện của Fornell và Larcker từ Bảng 3.19, tất cả 

các căn bậc hai của AVE đều có hệ số cao hơn 0,5 (từ 0,722 đến 0,891) đạt yêu cầu. 

Tƣơng quan giữa hai khái niệm đều nhỏ hơn 0,85. Ngoài ra, trong từng nhân tố, căn 

bậc hai của AVE đều có giá trị cao hơn hệ số tƣơng quan của các nhân tố khác trong 

cùng một cột. Do đó, các nhân tố đều đạt giá trị phân biệt [65].  
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Bảng 3.19: Bảng hệ số tải chéo các nhân tố 

 
CBCC CSVC HLDV KQDV TCDV TTHC 

CBCC 0,785 
     

CSVC 0,232 0,788 
    

HLDV 0,715 0,316 0,891 
   

KQDV 0,366 0,13 0,502 0,839 
  

TCDV 0,229 0,027 0,244 0,203 0,722 
 

TTHC 0,245 0,208 0,365 0,239 0,193 0,828 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra từ phần mềm SmartPLS 3.0 

Bên cạnh đó, giá trị phân biệt còn đƣợc đánh giá qua tiêu chí HTMT 

(Heterotrait - Monotrait) < 0,9 [16]. Nhƣ thể hiện trong Sơ đồ 3.11, tất cả các giá trị 

HTMT đều dƣới ngƣỡng 0,90, điều này xác nhận rằng giá trị phân biệt đƣợc thiết lập 

cho các cấu trúc phản ánh của nghiên cứu này. 

 

Hình 3.11. Hệ số Heterotrait - Monotrait 

3.5.1.4. Dò tìm đa cộng tuyến 

Hiện tƣợng đa cộng tuyến trong mô hình cấu trúc đƣợc đánh giá qua hệ số 

phóng đại phƣơng sai (Variance Inflation Factor – VIF). Nếu hệ số phóng đại phƣơng 

sai không vƣợt quá 5 thì mô hình đƣợc xem nhƣ không vi phạm đa cộng tuyến [76]. 
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Bảng 3.20: Hệ số phóng đại phƣơng sai (VIF) 

Biến Hệ số VIF Biến Hệ số VIF 

CBCC1 1,635 KQCV1 1,834 

CBCC2 2,324 KQCV2 2,667 

CBCC3 2,418 KQCV3 2,257 

CBCC4 2,312 KQCV4 1,816 

CBCC5 2,183 TCDV1 1,521 

CBCC6 1,992 TCDV2 1,653 

CBCC7 2,296 TCDV4 1,365 

CSVC1 1,912 TCDV5 1,306 

CSVC2 2,166 TTHC1 1,581 

CSVC3 2,222 TTHC2 3,094 

CSVC4 1,655 TTHC3 2,956 

CSVC5 2,592 TTHC4 1,574 

CSVC6 3,074 HLDV1 2,018 

CSVC7 2,342 HLDV2 2,498 

  
HLDV3 2,626 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra từ phần mềm SmartPLS 3.0 

Kết quả bảng thống kê ở Bảng 3.20 cho thấy các biến quan sát trong mô hình 

nghiên cứu không bị hiện tƣợng đa cộng tuyến do hệ số phóng đại phƣơng sai < 5, do 

vậy mô hình thỏa mãn điều kiện để thực hiện các phân tích tiếp theo. 

3.5.2. Đánh giá mô h nh cấu trúc và kiểm định giả thuyết 

Sau khi thực hiện phân tích mô hình đo lƣờng, mô hình bên trong (mô hình cấu 

trúc) đƣợc phân tích để ƣớc lƣợng cụ thể mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn. Đánh giá 

kết quả mô hình cấu trúc đƣợc thực hiện thông qua phân tích Bootstrap phi tham số 

(kiểm định Bootstrap).   
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Hình 3.11: Mô hình kết quả đƣợc lấy từ PLS Bootstrap output 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra từ phần mềm SmartPLS 3.0 

Bootstrap là kỹ thuật lấy mẫu lại bằng phƣơng pháp thay thế. Bootstrap đƣợc sử 

dụng trong SEM-PLS để cung ứng khoảng tin cậy cho tất cả các ƣớc lƣợng tham số, 

xây dựng cơ sở để suy luận thống kê. Bootstrap đối xử với các mẫu đƣợc quan sát nhƣ 

thể nó đại diện cho tổng thể mẫu và kết quả PLS đối với tất cả các mẫu bootstrap cung 

cấp các giá trị trung bình và sai số chuẩn cho mỗi hệ số các đƣờng dẫn. Thông tin của 

T-test thể hiện cho ý nghĩa thống kê của mối quan hệ của mô hình đƣờng dẫn. 

Nghiên cứu này thực hiện Bootstrap 5000 lần nhƣ khuyến cáo đã thực hiện 

[55], việc đánh giá mô hình đo lƣờng bao gồm các nội dung sau: (1) Đánh giá sự phù 

hợp của mô hình, (2) Đo lƣờng hệ số R
2
 và (3) Kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng 

hệ số đƣờng dẫn Path Coefficient và giá trị T-value. 

3.5.2.1. Đánh giá sự phù hợp của mô hình:  

Để đo lƣờng mức độ phù hợp của mô hình với thực tế nghiên cứu, chỉ số 

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) cần đƣợc xem xét. Theo Henseler 
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[78], chỉ số SRMR là chỉ số Goodness of Fit (GoF) của mô hình PLS-SEM có thể 

đƣợc sử dụng để tránh hiện tƣợng sai lệch thông số trong mô hình. Chỉ số SRMR phải 

đạt giá trị nhỏ hơn 0,08 hoặc 0,1. Kết quả bảng 3.21 cho thấy, giá trị SRMR = 0,065 < 

0,08 cho thấy mô hình cấu trúc là phù hợp với bộ dữ liệu. 

Bảng 3.21: Đánh giá sự phù hợp của mô hình  

Chỉ số Estimated Model 

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 0,065 

5d_ULS 1,839 

d_G 0,901 

Chi-Square 1578,39 

NFI 0,738 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra từ phần mềm SmartPLS 3.0 

3.5.2.2. Đo lường hệ số R
2 

Kết quả độ chính xác dự đoán của mô hình (R
2
) đƣợc trình bày trong Hình 3.12 

cho thấy các biến trong mô hình giải thích đƣợc 61,8% sự biến thiên của sự hài lòng của 

DN và ngƣời dân đối với DVHCC. Ngoài ra, hai yếu tố năng lực của CBCC và sự dễ 

dàng trong TTHC có ảnh hƣởng khoảng 15,8% sự biến thiên của Kết quả giải quyết 

TTHC. Điều này có nghĩa là chất lƣợng dịch vụ tác động đến biến trung gian (kết quả 

giải quyết TTHC) và sau đó cùng tác động tới sự hài lòng của DN và ngƣời dân. 

 

Hình 3.12. Giá trị đƣờng dẫn và giá trị R
2 
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3.5.2.3. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu: 

Kết quả của mô hình đề xuất đƣợc thể hiện trong Bảng 3.22 cho thấy, giá trị t- 

value (bootstrapping) đƣợc sử dụng để ƣớc tính ý nghĩa thống kê của từng hệ số đƣờng 

dẫn. Kết quả trong Bảng 3.22 cho thấy rằng tất cả các đƣờng dẫn đều tác động (+) tới 

sự hài lòng của DN và ngƣời dân. 

Bảng 3.22: Tóm tắt kết quả mô hình cấu trúc 

Giả thuyết Mối quan hệ Hệ số t-value Kết luận 

H1 TCDV -> HLDV 0,038
 

1,018 Bác bỏ 

H2a CBCC -> HLDV 0,555 11,441 Chấp nhận 

H2b CBCC -> KQDV 0,327 6,140 Chấp nhận 

H3a TTHC -> HLDV 0,138 3,524 Chấp nhận 

H3b TTHC -> KQDV 0,159 2,775 Chấp nhận 

H4 KQDV -> HLDV 0,242 5,868 Chấp nhận 

H5 CSVC -> HLDV 0,126 3,025 Chấp nhận 

 

Giả thuyết H2a cho rằng năng lực phục vụ của CBCC có tác động tích cực đến 

sự hài lòng của DN và ngƣời dân đối với DVHCC. Kết quả ƣớc lƣợng trong Bảng 3.22 

cho thấy hệ số tác động của yếu tố này đến sự hài lòng của DN và ngƣời dân là 0,555 

(p < 0,000). Nhƣ vậy, giả thuyết H2a đƣợc chấp nhận. Thành phần năng lực phục vụ 

đƣợc khá nhiều nghiên cứu đề xuất khi đo lƣờng sự hài lòng của DN và ngƣời dân về 

chất lƣợng dịch vụ bởi đây là các thành phần đặc trƣng trong lĩnh vực HCC. Mối quan 

hệ giữa năng lực phục vụ, thái độ ứng xử đối với sự hài lòng của DN và ngƣời dân đã 

đƣợc Cao Duy Hoàng và Lê Nguyễn Hậu (2010) [6], Nguyễn Hữu Dũng (2021) [25], 

Chatzoglou và cộng sự (2014) [58], Phạm Thị Huế và Lê Đình Hải (2018) [37] nghiên 

cứu ở các bối cảnh và lĩnh vực khác nhau. Kết quả nghiên cứu của các tác giả này đều 

khẳng định rằng năng lực phục vụ CBCC có tác động tích cực đến sự hài lòng. Đối với 

loại hình DVHCC, năng lực, hành vi của cán bộ tiếp xúc trực tiếp với công dân thực 

sự là quan trọng bởi vì họ cung ứng dịch vụ trực tiếp. Do đó, đối xử, phục vụ công dân 

một cách chính xác, vui vẻ thân thiện là một yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất 

lƣợng dịch vụ cũng nhƣ sự hài lòng của DN và ngƣời dân. Bên cạnh đó, năng lực 

chuyên môn của cán bộ phục vụ dân chính là chìa khóa dẫn đến việc nâng cao chất 

lƣợng cung ứng DVHCC nhằm cải thiện sự hài lòng của khách hàng.  
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Giả thuyết H2b phản ánh ảnh hƣởng gián tiếp của năng lực CBCC đến kết quả 

giải quyết các thủ tục HCC. Kết quả ƣớc lƣợng trong Bảng 3.22 cho thấy hệ số tác 

động của yếu tố này đến kết quả giải quyết DVHCC là 0,327 (p < 0,000). Nhƣ vậy, giả 

thuyết H2b đƣợc chấp nhận điều này có nghĩa là năng lực của CBCC có ảnh hƣởng 

đến kết quả cung ứng DVHCC. Thực tế cho thấy, kết quả cung ứng các loại hình dịch 

vụ nói chung và DVHCC nói riêng phụ thuộc rất lớn vào năng lực của các chuyên viên 

[6], [25]. Kết quả kiểm định mô hình đã cho thấy, năng lực chuyên môn của CBCC 

phục vụ ở các trung tâm hành chính là chìa khóa dẫn đến việc giải quyết chính xác và 

đúng yêu cầu của DN và ngƣời dân về DVHCC.  

Giả thuyết H3a cho rằng quy trình cung ứng dịch vụ bao gồm các vấn đề liên 

quan đến TTHC, biểu mẫu đơn giản, dễ hiểu; thời gian giải quyết hồ sơ; sự phản hồi 

của cơ quan hành chính đối với DN và ngƣời dân trong quá trình cung ứng DVHCC có 

ảnh hƣởng đến sự hài lòng của khách hàng. Kết quả ƣớc lƣợng các tham số trong Bảng 

3.22 cho thấy yếu tố này tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng với mức 

độ tác động là 0,138 (p < 0,05). Nhƣ vậy, giả thuyết H3a đƣợc chấp nhận nhƣ kỳ vọng 

ban đầu. Hay nói cách khác, từ kết quả nghiên cứu cho thấy nhận mỗi khi khách hàng 

đánh giá cao quy trình cung ứng dịch vụ và sự phản hồi trong quá trình cung ứng dịch 

vụ thì họ sẽ tăng mức độ hài lòng đến dịch vụ.  

Kết quả cung ứng dịch vụ chịu tác động bởi quy trình và TTHC [89]. Nếu quy 

trình thủ tục đơn giản, sự phản hồi trong quá trình cung ứng dịch vụ nhanh chóng sẽ làm 

gia tăng mức độ đạt kết quả giải quyết TTHC nhƣ mong muốn. Giả thuyết H3b kiểm 

định mối quan hệ giữa quy trình, TTHC và kết quả cung ứng DVHCC cho thấy, thành 

phần này có tác động tích cực đến kết quả cung ứng dịch vụ với hệ số tác động là 0,159 

với giá trị t-value = 2,775 < 1,96, do đó, giả thuyết H3b đƣợc chấp nhận. Điều này có 

nghĩa là quy trình, TTHC đơn giản, rõ ràng có tác động đến kết quả cung ứng dịch vụ.  

Giả thuyết H4: Kết quả cung ứng DVHCC có tác động tích cực đến sự hài lòng 

của DN và ngƣời dân. Kết quả ƣớc lƣợng các tham số trong Bảng 3.22 cho thấy giá trị 

cảm nhận tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng với mức độ tác động là 

0,242 (p-value < 0,01). Nhƣ vậy, giả thuyết H4 đƣợc chấp nhận.  

Giả thuyết H5: Thành phần phƣơng tiện hữu hình nhƣ CSVC; hệ thống thông 

tin có tác động tích cực đến sự hài lòng của DN và ngƣời dân. Kết quả ƣớc lƣợng các 

tham số trong Bảng 3.22 cho thấy giá trị cảm nhận tác động tích cực đến sự hài lòng 

của khách hàng với mức độ tác động là 0,126 (p-value < 0,01) Qua đó cho thấy nếu 
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phƣơng tiện hữu hình và cụ thể là CSVC càng hiện đại sẽ giúp cho dịch vụ ngày càng 

đƣợc nhanh hơn, đồng thời giảm đƣợc thời gian đi lại cho DN chẳng hạn nhƣ hiện nay 

DN vừa có thể thực hiện thủ tục đăng ký trực tiếp vừa có thể đăng ký qua mạng.  

Tuy nhiên, chƣa có bằng chứng thống kê ủng hộ Giả thuyết H1: Tiếp cận dịch 

vụ có ảnh hƣởng đến sự hài lòng của DN. Điều này có nghĩa là mức độ tiếp cận các 

thông tin của DN và ngƣời dân đối với các TTHC không tác động đến giá trị cảm nhận 

của DN và ngƣời dân. Kết quả này có thể là vì hiện nay DN và ngƣời dân có thể dễ 

dàng thu thập các thông tin liên quan đến TTHC. Chẳng hạn trƣớc khi tổ chức, cá nhân 

đến liên hệ với cơ quan hành chính nhà nƣớc nếu họ đã có thể chuẩn bị các thông tin 

liên quan đến TTHC; quy trình và thời gian trả kết quả, v.v. 

Tóm lại, từ kết quả nghiên cứu cho thấy có 6/7 giả thuyết đƣợc chấp nhận với 

mức ý nghĩa thống kê từ 1% đến 5% bao gồm giả thuyết H2a, H2b, H3a, H3b, H4, H5. 

Các giả thuyết đƣợc chấp nhận hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng đƣa ra rằng cảm nhận 

về chất lƣợng DVHCC ảnh hƣởng bởi các yếu tố nhƣ: năng lực, thái độ của các CBCC 

tham gia cung ứng DVHCC; quy trình TTHC; CSVC trong đó yếu tố con ngƣời có 

tầm quan trọng lớn nhất. Kết quả nghiên cứu này khá phù hợp với nhiều nghiên cứu 

trong và ngoài nƣớc đã thực hiện về các yếu tố ảnh hƣởng đến DVHCC [6, 79, 80, 88]. 

3.6. Phân tích tầm quan trọng – hiệu suất (IPMA) 

Kết quả chạy bootstrapping phóng đại mẫu lên 5.000 mẫu cho thấy hầu hết các 

hệ số đƣờng dẫn đều có ý nghĩa thống kê (p < 0,01) ngoại trừ một yếu tố là yếu tố 

“Tiếp cận dịch vụ” là không có ý nghĩa thống kê. Để mở rộng phân tích mô hình cấu 

trúc tuyến tính, tác giả tiến hành việc mở rộng phân tích tầm quan trọng – hiệu suất 

trên phần mềm SmartPLS 3.0. 

3.6.1. Kiểm tra dữ liệu 

Để phân tích IPMA, bƣớc đầu tiên là xem xét các yêu cầu để thực hiện IPMA. 

Trƣớc hết là sự phù hợp của thang đo, bảng câu hỏi thu thập dữ liệu cho nghiên cứu 

đƣợc đo lƣờng trên thanh đo Likert 5 điểm với các mức đối xứng cân bằng và trung 

lập. Các biến quan sát đƣợc đo lƣờng trên các thang đo khoảng cách đều nhau. Do vậy, 

thang đo phù hợp với phân tích IPMA. Bên cạnh đó, đối với tất cả các biến, giá trị cao 

hơn thể hiện kết quả tốt hơn, do đó không cần đảo ngƣợc thang đo bất kỳ biến quan sát 

nào khi tiến hành phân tích. Cuối cùng kết quả các trọng số của mô hình đo lƣờng 

(outer weight) đã cho thấy tất cả các trọng số đều dƣơng nên việc phân tích IPMA của 

bộ dữ liệu là phù hợp. 
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3.6.2. Kết quả phân tích 

Kết quả phân tích IPMA đối với các biến ảnh hƣởng đến sự hài lòng của DN và 

ngƣời dân đối với DVHCC do phần mềm Smart-PLS thiết lập đƣợc thể hiện ở Hình 

3.13. Kết quả phân tích đã cho thấy, biến có tầm quan trọng nhất đối với sự hài lòng của 

DVHCC là “CBCC” (nằm ở góc phía trên, bên phải). Yếu tố CBCC có tầm quan trọng 

đặc biệt cao đối với sự hài lòng DVHHC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Điều này là phù 

hợp với kết quả kiểm định các giả thuyết ở mô hình cấu trúc tuyến tính và khẳng định 

rằng yếu tố con ngƣời có tầm quan trọng rất lớn trong quá trình cung ứng DVHCC. Về 

mức độ thực hiện, CBCC đã phục vụ khá tốt so với yêu cầu nên đã góp phần nâng cao 

chất lƣợng cung ứng dịch vụ đối với DN và ngƣời dân. Qua nghiên cứu cho thấy, sau 

khi thực hiện việc sắp xếp và tổ chức mô hình hoạt động của các Trung tâm HCC cấp 

tỉnh và cấp huyện, các CBCC làm việc tại các Trung tâm HCC đƣợc lựa chọn và đào tạo 

một cách bài bản nên tính chuyên nghiệp của các CBCC này khá cao. Ngoài ra, hàng 

năm UBND tỉnh đều tổ chức đánh giá chất lƣợng dịch cụ hành chính giữa các huyện, sở 

ngành nên lãnh đạo các địa phƣơng, sở rất quan tâm đến chất lƣợng đội ngũ CBCC tại 

các Trung tâm HCC nhằm cải thiện hình ảnh của chính quyền. 

 

Hình 3.13. Biểu đồ IPMA của các biến tiềm ẩn (latent variables)  
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Kết quả cung ứng DVHCC là yếu tố có tầm quan trọng (total effects) thứ hai 

đối với sự hài lòng của ngƣời dân đối với việc cung ứng DVHCC. Tuy vậy, mức độ 

thực hiện so với yêu cầu còn thấp. Đây là một vấn đề cần quan tâm giải quyết tại các 

Trung tâm HCC trong thời gian tới. Thực tế cho thấy, kết quả cung ứng DVHCC phụ 

thuộc vào các yếu tố khác nhƣ: quy trình thủ tục cung ứng dịch vụ, hệ thống phần 

mềm, loại hình DVHCC,…Qua khảo sát đã cho thấy, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong 

việc cải thiện kết quả cung ứng dịch vụ nhƣng kết quả một số loại hình dịch vụ nhƣ địa 

chính vẫn chƣa đáp ứng mong đợi của DN và ngƣời dân. Đây là vấn đề cần tập trung 

cải thiện trong thời gian tới. 

Các yếu tố còn lại bao gồm: CSVC; khả năng tiếp cận dịch vụ và TTHC có tầm 

quan trọng thấp hơn đối với sự hài lòng dịch vụ của DN và ngƣời dân nhƣng mức độ đáp 

ứng khá cao so với mức trung bình.    

 

Hình 3.14. Biểu đồ IPMA của các biến quan sát (indicator variables) 

Hình 3.14 phản ánh chi tiết mức độ quan trọng và kết quả thực hiện của các biến 

quan sát đến sự hài lòng của DN và ngƣời dân đối với chất lƣợng cung ứng DVHCC tại 
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địa bàn nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy, các yếu tố liên quan đến CCBC có tầm 

quan trọng cao đối với sự hài lòng của DN và ngƣời dân nhƣ: “CBCC làm việc đúng giờ 

quy định”; “CB có thái độ lịch sự, thân thiện khi tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ”; “CB hiểu 

đƣợc những yêu cầu của DN và ngƣời dân”. Đây là những yếu tố thuộc về kỹ năng mềm 

trong quá trình xử lý các nghiệp vụ liên quan đến DVHCC.  

Về kết quả giải quyết DVHCC, các biến số nhƣ liên quan đến sự chính xác trong 

kết quả giải quyết dịch vụ; thời gian trả đúng hẹn và đầy đủ, đúng quy định có mức ảnh 

hƣởng cao đối với sự hài lòng của DN và ngƣời dân. Tuy nhiên, mức độ thực hiện của 

các yếu tố này vẫn còn thấp hơn so với mong muốn. Do vậy, cần đƣợc ƣu tiên cải thiện 

trong thời gian tới. 

3.7. Đánh giá chung tổng thể về chất lƣợng cung ứng DVHCC trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình 

3.7.1. Kết quả đạt được 

Nhìn chung quá trình đổi mới cung ứng DVHCC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã 

đạt đƣợc những kết quả đáng ghi nhận. Số lƣợng cơ sở hành chính tăng mức độ càng 

về sau tăng càng thấp
6
, thể hiện phần nào từng bƣớc đổi mới và kiện toàn bộ máy hành 

chính
7
; trong khi đó số lƣợng các đơn vị sự nghiệp tăng mạnh

8
, theo đó số lao động tại 

các đơn vị sự nghiệp chiếm hơn 2/3 tổng số lao động hành chính, sự nghiệp và ngày 

càng phát triển nhanh [11]. Qua đó có thể thấy rằng, xã hội ngày càng phát triển, nhu 

cầu phục vụ đời sống xã hội ngày càng tăng lên, đòi hỏi đội ngũ viên chức sự nghiệp 

cũng phải phát triển nhằm đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu đó. Đồng thời, đã có sự cải 

thiện về điểm số của nội dung thành phần và chỉ tiêu thành phần đánh giá chất lƣợng 

cung ứng DVHCC thuộc các Bộ chỉ số PCI, SIPAS, PAPI và PAR INDEX. 

- Về tiếp cận DVHCC: Cung ứng DVHCC đã dần đi vào nề nếp, tạo thuận lợi 

cho DN và ngƣời dân khi đến giao dịch với các cơ quan công quyền tại địa phƣơng. 

DN và ngƣời dân biết đến các quy định về TTHC chủ yếu thông qua công chức nơi 

nộp hồ sơ (71,09% theo SIPAS); việc niêm yết các TTHC công khai, đƣợc 89% số DN 

                                              

 
6
 Năm 2007 có 399 cơ sở, năm 2012 có 436 cơ sở, năm 2017 có 443 cơ sở chủ yếu do tăng các đơn vị của huyện 

Quảng Trạch sau khi tách TX Ba Đồn. 
7
 Nhƣ sáp nhập Sở Công nghiệp và Thƣơng nghiệp thành Sở Công Thƣơng, Sở Nông nghiệp và Sở Thủy sản 

thành Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc cũng sát nhập lại… 
8
 Năm 2007 có 929 cơ sở, năm 2012 có 925 cơ sở, năm 2017 có 1.005 cơ sở. 
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điều tra đồng ý, tỷ lệ DN truy cập vào Website của tỉnh đạt tỷ lệ khá tốt là 89% (đứng 

thứ 2/6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ) (PCI). Kết quả điều tra cũng cho thấy có gần 80% 

số ngƣời đƣợc phỏng vấn đồng ý về các quy trình, thủ tục dịch vụ hành chính đƣợc 

công khai rõ ràng và Ứng dụng CNTT để truy cập, tìm hiểu TTHC. 

- Về quy trình, TTHC và cơ chế giám sát: Công tác chỉ đạo cải cách TTHC đã 

đƣợc tập trung quan tâm, đẩy mạnh theo hƣớng đơn giản và rút ngắn thời gian [11], 

đƣợc đánh giá cao (PAR-INDEX). Việc đơn giản hóa, đề xuất sáng kiến cải tiến 

TTHC đƣợc đẩy mạnh nhƣ việc phối hợp liên thông giữa các CQNN trong việc thực 

hiện 30 TTHC có liên quan theo Quy trình về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tƣ 

có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Một số DVHCC đƣợc DN và ngƣời dân đánh giá cải 

thiện qua các năm nhƣ ĐKKD [7]. Đã bắt đầu thực hiện giám sát, đánh giá cung ứng 

DVHCC có sự tham gia của DN và ngƣời dân, thông qua nhiều kênh thông tin (nhƣ 

đánh giá tại chỗ, M-Scores-chấm điểm chất lƣợng dịch vụ qua điện thoại di động…). 

Sự nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà trong giải quyết công việc từng bƣớc đƣợc 

khắc phục. Các chỉ số PAPI, PCI, SIPAS, PAR INDEX… cũng đóng vai trò là các 

công cụ đo lƣờng hiệu quả chất lƣợng cung ứng DVHCC. 

- Về năng lực, thái độ CBCC: Đội ngũ CBCC trực tiếp làm việc tại Bộ phận một 

cửa thƣờng xuyên đƣợc tập huấn, bồi dƣỡng kỹ năng, nghiệp vụ. Chất lƣợng chuyên 

môn và thái độ phục vụ của CBCC đƣợc đánh giá khá tốt (PCI); công tác xây dựng và 

nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC đƣợc quan tâm, đánh giá cao (PAR-INDEX). 

- Về CSVC: Bộ phận một cửa liên thông hiện đại các cấp từng bƣớc đƣợc đầu tƣ 

trang thiết bị đồng bộ, ứng dụng CNTT hiện đại. Trung tâm HCC của tỉnh đi vào hoạt 

động bƣớc đầu có hiệu quả, đƣợc đánh giá tốt. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành đến nay đã đƣợc ứng dụng tại 43 cơ quan, đơn vị, địa phƣơng. Qua khảo sát, 

điều kiện CSVC phục vụ hoạt động cung ứng DVHCC ở cấp tỉnh đƣợc DN và ngƣời 

dân đánh giá tốt hơn nhiều so với 2 cấp còn lại. 

- Về kết quả giải quyết DVHCC: Có thể nói, hoạt động của các CQNN theo 

hƣớng phục vụ ngày càng rõ nét hơn. Với số lƣợng hồ sơ đƣợc giải quyết đúng hạn 

chiếm tỷ lệ cao qua các năm đã phản ánh những nỗ lực trong việc cải cách các TTHC 

nhằm giảm bớt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết. 

Kết quả của chỉ số PCI cũng phản ánh những nỗ lực của tỉnh nhƣ Chi phí gia 

nhập thị trƣờng xếp hạng 09/63 toàn quốc (đặc biệt là 0% DN phải chờ hơn ba tháng 
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để hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động); Trong số 6 tỉnh ở khu vực 

Bắc Trung Bộ, Quảng Bình là địa phƣơng có tỷ lệ cao nhất các DN đánh giá về thời 

gian thực hiện TTHC đƣợc rút ngắn hơn so với quy định (với tỷ lệ 77%); CPKCT năm 

2019 tăng 31 bậc so với năm 2018, xếp hạng 32/63 toàn quốc. 

Theo SIPAS, khoảng 83,43% số ngƣời đƣợc hỏi hài lòng chung đối với sự phục 

vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  Kết quả điều tra cũng 

cho thấy đa số DN và ngƣời dân đã có sự nhìn nhận, đánh giá khá tích cực đối với chất 

lƣợng cung ứng DVHCC ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; cho thấy những nỗ lực của 

địa phƣơng trong thời gian qua đã có các chính sách cải cách nhằm nâng cao sự hài 

lòng của DN và ngƣời dân đối với chất lƣợng cung ứng DVHCC. 

3.7.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Về tiếp cận DVHCC: Việc ứng dụng CNTT còn chậm, chƣa theo kịp xu thế 

phát triển của xã hội [40]. Mặc dù điểm số Quản trị điện tử (PAPI) của tỉnh thuộc 

nhóm tốt nhất cả nƣớc nhƣng đánh giá các nội dung thành phần cho thấy khả năng đáp 

ứng của DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh chƣa cao, sự tƣơng tác giữa chính quyền với 

DN và ngƣời dân trên không gian mạng Internet chƣa thực sự mạnh mẽ. Điều này 

cũng đƣợc phản ánh qua kết quả chỉ số SIPAS và PCI, cụ thể: Theo SIPAS, DN và 

ngƣời dân vẫn đánh giá sự phù hợp khá cao (92,83%) đối với phƣơng thức giao dịch 

tại Bộ phận một cửa trong khi đó hình thức trực tuyến qua Internet vẫn còn nhiều bất 

cập và chƣa phù hợp (mức độ phù hợp chỉ đạt 78%); Theo PCI, việc ứng dụng CNTT 

trong đăng ký KD chƣa tốt. Tỉ lệ DN làm thủ tục ĐKDN qua phƣơng thức mới (trực 

tuyến, TTHCC, bƣu điện) chỉ 47% (mặc dù đã tăng 32 bậc so với năm 2018, xếp thứ 

23/63 tỉnh thành) và việc ứng dụng CNTT chỉ đƣợc 39% số DN điều tra đánh giá tốt; 

Đặc biệt lƣu ý, trong khi tỷ lệ DN truy cập vào Website của tỉnh đạt tỷ lệ khá tốt thì 

Điểm số về độ mở và chất lƣợng trang web của tỉnh lại thấp nhất trong các tỉnh vùng 

Bắc Trung Bộ. Theo kết quả điều tra, DN và ngƣời dân thƣờng không thích tìm hiểu 

qua bảng niêm yết với lý do là bất tiện, khó theo dõi và cần thời gian đọc, nghiên cứu; 

trong khi thói quen và khả năng sử dụng internet và phƣơng tiện truy cập còn rất hạn 

chế. Kết quả này cũng khá tƣơng đồng kết quả chỉ số SIPAS năm 2019 khi ngƣời dân 

cho biết kênh thông tin để biết các quy định về TTHC đều từ công chức nơi nộp hồ sơ 

(71%) nhƣng qua internet rất ít (7,17%). Đây chính là rào cản lớn đối với tỉnh Quảng 

Bình trong quá trình triển khai xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện các chính 
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sách đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cung ứng DVHCC. Những hạn chế trên đặt ra 

yêu cầu về nâng cao chất lƣợng website cũng nhƣ minh bạch nhiều thông tin về TTHC 

trên cổng thông tin, trƣớc hết phải thống nhất sử dụng chung một cổng thông tin điện tử 

chuyên về lĩnh vực DVHCC đƣợc liên thông từ cấp tỉnh, huyện và xã; đồng thời phải 

thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ truy cập nhằm tìm hiểu và 

thực hiện TTHC thông qua hệ thống thông tin điện tử cho DN và ngƣời dân. 

Mục đích sử dụng internet trong các đơn vị hành chính còn khá đơn giản, chủ 

yếu để gửi và nhận thƣ điện tử, tìm kiếm thông tin và học tập nghiên cứu; trong khi tỷ 

lệ cơ sở sử dụng máy tính và internet để điều hành tác nghiệp, cung ứng DVHCC trực 

tuyến đạt tỷ lệ thấp [11]. Kết quả tự đánh giá trong chỉ số PAR-INDEX cũng cho thấy 

Quảng Bình cần phải nỗ lực HĐH hành chính hơn nữa, trong đó cần học tập kinh 

nghiệm Thừa Thiên Huế là địa phƣơng dẫn dầu cả nƣớc về chỉ số thành phần này. 

- Về quy trình, TTHC và cơ chế giám sát:  

Cải cách thể chế chƣa đồng bộ nhất quán, một số văn bản QPPL thiếu tính ổn 

định; văn bản hƣớng dẫn của cấp trên chƣa kịp thời khiến việc triển khai thực hiện gặp 

nhiều khó khăn. TTHC tuy đã đƣợc cắt giảm nhƣng vẫn còn nhiều thủ tục rƣờm rà. 

Theo PAPI, có hai nội dung thành phần là TTHC cấp xã/phƣờng và Chứng thực/ xác 

nhận có xu hƣớng giảm điểm so với các năm trƣớc. Một số DVHCC còn nhiều bất cập 

nhƣ cấp GCNQSD đất [45], Chứng thực ở cấp huyện [18]. 

Hoạt động ban đầu của Trung tâm HCC vẫn còn gặp một số khó khăn, vƣớng 

mắc nhƣ việc vận chuyển hồ sơ, quá trình giám sát quá trình giải quyết hồ sơ tại các 

Sở, ban ngành và bộ phận, phòng ban chuyên môn; Phần mềm Một cửa điện tử chƣa 

tích hợp đƣợc với phần mềm chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung ƣơng. Thêm vào 

đó, số lƣợng TTHC công đƣợc thực hiện theo hình thức DVC trực tuyến mức độ 3 và 

4 còn rất thấp, đặt ra yêu cầu ứng dụng CNTT vào việc giải quyết TTHC thông qua việc 

tra cứu tình trạng hồ sơ trên cổng thông tin trực tuyến. 

- Về năng lực, thái độ CBCC:  

Trình độ, năng lực của nhiều CBCC chƣa đáp ứng yêu cầu công việc, đặc biệt là 

còn thiếu nhiều kỹ năng ứng dụng các công nghệ hiện đại; trong hoạt động thực thi 

công vụ, một số nơi vẫn còn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu DN và ngƣời dân; 

công tác đào tạo, nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC tại một số cơ quan, đơn vị đôi 
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lúc chƣa gắn với yêu cầu sử dụng [2]. Tinh thần, thái độ và trách nhiệm đối với công 

việc phục vụ của một số CBCC chƣa cao. Đánh giá cán bộ thân thiện, giải quyết công 

việc hiệu quả theo PCI mặc dù có tăng (60% năm 2015 lên 74% năm 2017) nhƣng còn 

ở mức trung bình.  

Tổ chức bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị còn cồng kềnh, quy định về cơ cấu tổ 

chức bên trong của các sở tăng trong khi đó biên chế chƣa đƣợc bổ sung tƣơng ứng nên 

khó triển khai thực hiện. Số lƣợng ngƣời hoạt động không chuyên trách cấp xã còn 

nhiều, chƣa tinh gọn, tạo nên một bộ máy cấp cơ sở cồng kềnh, ngƣời nhiều, việc ít, thụ 

động trong công việc; một số chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã chƣa thoả đáng [2].  

- Về CSVC: CSVC và điều kiện làm việc tại một số cơ quan, đơn vị, địa phƣơng 

chƣa đƣợc đảm bảo, ảnh hƣởng đến chất lƣợng giải quyết công việc ở một số lĩnh vực  

[2]. Qua điều tra khảo sát, hiện trạng CSVC phục vụ hoạt động cung ứng DVHCC 

(đặc biệt ở cấp xã) vẫn chƣa đáp ứng đầy đủ về nhu cầu của DN và ngƣời dân khi đến 

giao dịch. 

- Về kết quả giải quyết DVHCC:  

Còn tình trạng hồ sơ tồn đọng, xử lý chậm, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở một số cơ quan, đơn vị, địa phƣơng 

chƣa đúng quy định; một số hồ sơ thủ tục giải quyết trễ hẹn [2]. Kết quả báo cáo của 

UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC cho thấy lĩnh vực đất đai luôn có số hồ sơ bị 

giải quyết chậm trễ, gây nhiều bức xúc cho DN và ngƣời dân. Theo SIPAS, có đến gần 

69% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng họ phải đi từ 2-3 lần để giải quyết công việc thậm chí 

khoảng 3,7% số ngƣời phải đi đến 4 lần; việc thông báo nếu có trễ hẹn chỉ chiếm 50% 

số hồ sơ trễ hẹn và chƣa đến ½ số hồ sơ này (46,15%) là có thƣ xin lỗi nếu trễ hẹn. 

Hạn chế này cũng đƣợc phản ánh qua kết quả chỉ số Chi phí thời gian của PCI, trong 

đó 59 % DN cho rằng DN không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục, xếp thứ 

45/63 tỉnh thành (xếp ở vị trí thứ 4 trong số 6 tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ) đây là vấn 

đề các ngành cần phải xem xét lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong quá trình 

thực hiện các TTHC trong thời gian tới. 

Nhìn chung, việc cải thiện các nội dung/chỉ tiêu thành phần đánh giá chất lƣợng 

cung ứng DVHCC thuộc các Bộ chỉ số vẫn chƣa đáp ứng đƣợc mức độ phát triển KT-

XH của địa phƣơng, nhiều nội dung/chỉ tiêu có sự giảm hạng trên bảng xếp hạng toàn 

quốc và khi so sánh với khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng.  Ngoài ra, hiệu quả triển khai 
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CCHC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phƣơng còn thấp; một số đơn vị, địa phƣơng 

không ban hành hoặc ban hành các kế hoạch hàng năm muộn so với yêu cầu [40]; một 

số chỉ số thành phần của PCI vẫn chỉ đang ở mức trung vị so với cả nƣớc và khá thấp 

so với các tỉnh Bắc Trung Bộ, cần đƣợc cải thiện hơn nữa nhƣ Tính minh bạch và tiếp 

cận thông tin; Chi phí thời gian; Tình trạng nhũng nhiễu, phát sinh các khoản CPKCT 

từ phía các DN đã cải thiện nhiều nhƣng vẫn còn phổ biến..... Định hƣớng kết quả cho 

các DVHCC chƣa rõ ràng, mang tính hình thức. Công tác kiểm tra cải cách DVHCC tại 

một số đơn vị chƣa thƣờng xuyên và đúng mức, việc thực hiện một số nội dung cải cách 

chƣa đúng kế hoạch và có chất lƣợng thấp. 

3.8. Tiểu kết Chƣơng 3 

Chƣơng 3 trình bày thực trạng việc cung ứng DVHCC tại Quảng Bình. Trƣớc 

khi đi sâu phân tích đánh giá của DN và ngƣời dân đối với chất lƣợng cung ứng 

DVHCC tại địa bàn nghiên cứu, tác giả đã tổng hợp các số liệu thứ cấp từ báo cáo các 

Bộ chỉ số nhƣ PAPI, SIPAS, PAR INDEX, PCI để đánh giá chất lƣợng cung ứng 

DVHCC tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo, tác giả đã sử dụng mô hình cấu 

trúc tuyến tính (SEM) để tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

cung ứng DVHCC. Kết quả nghiên cứu cho thấy bộ thang đo đạt độ tin cậy. Phân tích 

nhân tố khám phá đã loại ra 01 biến quan sát thuộc nhóm nhân tố tiếp cận dịch vụ, còn 

lại 26 biến đƣợc sử dụng để đo lƣờng các khái niệm liên quan đến chất lƣợng cung 

ứng DVHCC. Kết quả PLS-SEM cho thấy có 6/7 mối quan hệ đƣợc chấp nhận. Bên 

cạnh đó, sử dụng công cụ phân tích tầm quan trọng – hiệu suất (IPMA), luận án đã chỉ 

ra đƣợc cụ thể các nhân tố có tầm quan trọng lớn đối với sự hài lòng của DN và ngƣời 

dân trong quá trình cung ứng dịch vụ để làm cơ sở để đề xuất các hàm ý chính sách ở 

chƣơng tiếp theo. 
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CHƢƠNG 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CUNG ỨNG 

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI QUẢNG BÌNH 

 
4.1. Quan điểm 

Nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC là một trong những nội dung trọng 

tâm, đƣợc thực hiện song hành cùng với những giải pháp khác nhằm thực hiện các 

mục tiêu đề ra trong quy hoạch, chiến lƣợc, kế hoạch phát triển KT - XH của tỉnh 

Quảng Bình trong từng giai đoạn cụ thể; đồng thời phải coi việc nâng cao chất 

lƣợng cung ứng DVHCC là công cụ, đòn bẩy tạo động lực để nâng cao NLCT địa 

phƣơng và đóng góp tích cực vào sự phát triển KT - XH của tỉnh Quảng Bình. 

Nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất 

thƣờng xuyên, liên quan đến toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp, giữa các ngành, 

lĩnh vực của địa phƣơng. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC 

đòi hỏi phải có sự quyết tâm lớn từ chính quyền cấp tỉnh đến cấp cơ sở, trong đó vai 

trò của ngƣời lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải đƣợc đề cao nhằm tổ chức thực hiện 

một cách nghiêm túc, thiết thực và mang lại hiệu quả cao.  

Việc nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC phải đƣợc thực hiện một cách 

bài bản, có lộ trình và kế hoạch cụ thể vừa ngắn hạn vừa dài hạn; các giải pháp thực 

hiện phải đƣợc xây dựng phù hợp với điều kiện về nguồn lực của địa phƣơng và 

phù hợp với thực trạng phát triển KT - XH của địa phƣơng.  

Nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC phải đƣợc đặt trong Chƣơng trình 

tổng thể CCHC nhà nƣớc và Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-

2030; phải bám sát các mục tiêu, nội dung trong Chƣơng trình và Kế hoạch cũng 

nhƣ Đề án xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Bình để từ đó xây dựng 

đƣợc lộ trình, kế hoạch thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả.  

Việc nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC phải đƣợc thực hiện một cách 

toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; ƣu tiên giải quyết những vấn đề bức xúc liên 

quan đến các thủ tục có số lƣợng hồ sơ giao dịch lớn nhƣ lĩnh vực tài nguyên – môi 

trƣờng; lĩnh vực đầu tƣ – xây dựng; tƣ pháp – hộ tịch.  
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Lấy mức độ hài lòng của DN và ngƣời dân là thƣớc đo chất lƣợng, hiệu quả 

của cơ quan hành chính các cấp, là cơ sở để đánh giá năng lực CBCC trong thực thi 

công vụ; gắn công tác CCHC với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

4.2. Mục tiêu 

Nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC sẽ đóng góp quan trọng vào thực 

hiện các mục tiêu tại Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh 

thực hiện Chƣơng trình hành động số 03 - CTr/TU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC và nâng cao NLCT của tỉnh, giai đoạn 

2021-2025 và Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030 tại Quyết 

định số 3028/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh, cụ thể: 

Phấn đấu cải thiện Chỉ số PCI nằm trong nhóm khá của khu vực; nâng cao 

Chỉ số PAPI đứng trong nhóm đầu cả nƣớc; Chỉ số PAR INDEX đứng tốp 25 của 

cả nƣớc; Tiếp tục cải cách mạnh mẽ TTHC, tăng cƣờng ứng dụng CNTT, xử lý 

công việc trên môi trƣờng mạng, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả giải quyết TTHC 

cho DN và ngƣời dân.  

Phấn đấu đến năm 2025: 80% TTHC của tỉnh có đủ điều kiện, đƣợc cung 

ứng trực tuyến mức độ 3 và 4; 100% DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 phổ biến liên 

quan đến nhiều DN và ngƣời dân đƣợc tích hợp với Cổng DVC quốc gia. Tỷ lệ hồ 

sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. 

Mức độ hài lòng của DN và ngƣời dân về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%. Hồ sơ 

công việc đƣợc xử lý trên môi trƣờng mạng đạt 90% tại cấp tỉnh, 80% tại cấp 

huyện, 60% tại cấp xã; 80% báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nƣớc 

đƣợc cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, Bộ và quốc gia. 

Phấn đấu đến năm 2030: 100% TTHC (có yêu cầu nghĩa vụ tài chính) đƣợc 

triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 

từ 50% trở lên; Tối thiểu 90% TTHC có đủ điều kiện, đƣợc cung cấp trực tuyến 

mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên cổng DVC quốc 

gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt tối thiểu 80%; 90% số 

lƣợng DN, ngƣời dân tham gia hệ thống Chính phủ điện tử đƣợc xác thực định danh 

và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin các cấp chính quyền; Mức độ hài lòng 
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của DN, ngƣời dân về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%, trong đó, mức độ hài 

lòng về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tƣ đạt tối thiểu 90%. 

4.3. Giải pháp nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC ở tỉnh Quảng Bình 

4.3.1. Hoàn thiện chính sách đối với CBCC tham gia cung ứng DVHCC 

a. Cơ sở đề xuất giải pháp 

Chất lƣợng cung ứng DVHCC đƣợc quyết định bởi yếu tố con ngƣời, đó là 

những CBCC tham gia vào hệ thống cung ứng DVHCC ở các cấp, kể cả từ chuyên 

viên đến lãnh đạo. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính cho thấy, sự cảm 

thông và năng lực của CBCC có ảnh hƣởng rất lớn đến sự hài lòng của DN, ngƣời 

dân. Mặc dù tỉnh Quảng Bình đã có một số chính sách nhằm nâng cao chất lƣợng 

đội ngũ CBCC tại bộ phận hành chính một cửa nhƣng những chính sách hiện tại 

chƣa tạo ra nhiều chuyển biến tích cực về chất lƣợng đội ngũ CBCC, đặc biệt là các 

cán bộ chuyên môn tham gia giải quyết hồ sơ tại các phòng, ban chức năng. Một số 

DN và ngƣời dân vẫn chƣa thực sự hài lòng về cách thức giải quyết TTHC; thái độ 

phục vụ ở một số CBCC chƣa tận tụy; chƣa giải đáp thỏa đáng những vƣớng mắc 

trong giải quyết TTHC công cho DN và ngƣời dân, …Vì vậy, nâng cao chất lƣợng 

đội ngũ CBCC là một trong những công tác quan trọng đối với các cấp chính quyền, 

các trung tâm, bộ phận HCC trên địa bàn tỉnh.  

b. Giải pháp thực hiện  

Thực tế cho thấy hầu hết các cấp CQĐP luôn nhận thức đƣợc tầm quan trọng 

của việc nâng cao thu nhập cho đội ngũ CBCC nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán 

bộ yên tâm công tác, yêu nghề và gắn bó với công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện 

nguồn lực của địa phƣơng còn hạn chế cũng nhƣ sự phụ thuộc rất lớn về các ràng 

buộc thuộc chế độ chính sách tiền lƣơng của nhà nƣớc, việc cải thiện thu nhập cho 

đội ngũ CBCC không dễ dàng thực hiện. Chính vì thế, CQĐP các cấp cần linh động 

trong việc thực hiện các chính sách cải thiện điều kiện thu nhập hiện nay cho CBCC 

tham gia giải quyết TTHC công. Trƣớc hết, UBND tỉnh Quảng Bình cần giao cho 

Sở Nội vụ chủ trì xây dựng văn bản hƣớng dẫn về chế độ, chính sách đối với CBCC 

làm việc tại Bộ phận một cửa ở các cấp theo kế hoạch đã đề ra tại Quyết định số 
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985/QĐ-TTg ngày 08/08/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Kế 

hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC. 

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình có thể học tập một số địa phƣơng để thực hiện 

chính sách khoán biên chế và kinh phí hành chính đến các phòng, ban, đơn vị sự 

nghiệp (đã đƣợc áp dụng nhiều tỉnh thành). Trên cơ sở đó, các phòng ban, đơn vị 

cần ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công đảm bảo việc chi 

tiêu tiết kiệm và phần tiết kiệm đƣợc từ nguồn chi thƣờng xuyên để thực hiện bổ 

sung thu nhập cho CBCC và các hoạt động nhƣ khen thƣởng, phúc lợi của đơn vị. 

 Dựa trên Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Bình (về việc ban hành Quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải 

quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn), các cấp chính quyền, các bộ phận hành 

chính các cấp cần đẩy mạnh cải cách, thay đổi tƣ duy, lề lối làm việc của CBCC, 

thực hiện kỷ cƣơng hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trong thực thi 

nhiệm vụ, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của ngƣời đứng đầu. Nâng cao ý 

thức, trách nhiệm, kỹ năng ứng xử theo phƣơng châm “Nụ cƣời công chức” trong 

thực thi công vụ nhằm nâng cao sự hài lòng của DN và ngƣời dân đối với thái độ 

phục vụ của CBCC. Đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên 

hoặc đột xuất nhằm phát hiện, uốn nắn những hành vi thiếu trách nhiệm hoặc có 

thái độ không đúng của CBCC đối với ngƣời sử dụng dịch vụ. 

Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, chính sách thu hút ngƣời tài giỏi; học tập 

một số địa phƣơng điển hình để từng bƣớc thực hiện chính sách thi tuyển một số 

chức danh lãnh đạo. Bên cạnh Đề án vị trí việc làm, các tổ chức cung ứng DVHCC 

cần xây dựng quy hoạch cán bộ chuyên môn nhằm có kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng 

CBCC của đơn vị. Hình thƣc, nội dung đào tạo, bồi dƣỡng cần đƣợc cải tiến, cập 

nhật thƣờng xuyên; ngoài những hình thức đào tạo truyền thống trƣớc đây nhƣ chọn 

cử cán bộ đi đào tạo sau đại học, các tổ chức có thể áp dụng nhiều chƣơng trình đào 

tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn, tại chỗ gắn liền nhu cầu thực tế, chẳng hạn nhƣ tập trung 

bồi dƣỡng các kỹ năng làm việc: kỹ năng thuyết phục, giải trình, kỹ năng xử lý tình 
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huống, đặc biệt chú trọng các kỹ năng số, nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trƣờng 

mạng, làm việc từ xa…; hoặc phát động các cuộc thi, hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh 

nghiệm trong giải quyết, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực HCC đối với toàn thể 

CBCC hành chính. Những mô hình đào tạo, bồi dƣỡng này đã đƣợc triển khai rất 

hiệu quả ở một số địa phƣơng tiêu biểu nhƣ Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng 

Ninh, Hải Phòng, ….   Tại Trung tâm HCC tỉnh và cấp huyện ở Quảng Bình hiện 

nay đang ứng dụng phần mềm CNTT mới. Vì vậy, cần đào tạo CBCC nâng cao hiệu 

quả ứng dụng CNTT vào thực tế công tác cũng nhƣ giải quyết công việc thƣờng 

ngày. 

Tỉnh Quảng Bình có thể học tập mô hình ở Trung tâm HCC tỉnh Thừa Thiên 

Huế về việc thực hiện chính sách luân chuyển tạm thời đối với CBCC tham gia giải 

quyết một số TTHC có tính chất liên thông. Việc thực hiện giải pháp này sẽ giúp 

cho những CBCC hành chính giữa các cấp hiểu biết một cách toàn diện về nghiệp 

vụ chuyên môn; đồng thời giúp cho những công chức ở bộ phận hành chính một 

cửa cấp xã, huyện tiếp cận đƣợc môi trƣờng, không gian làm việc tốt hơn, hiện đại 

hơn cũng nhƣ học tập thêm về văn hóa ứng xử, thái độ phục vụ và lề lối làm việc tại 

Trung tâm HCC cấp tỉnh.  

Ngoài ra, cần thống nhất đồng phục của CBCC tại các bộ phận một cửa để DN 

và ngƣời dân dễ dàng nhận biết khi đến thực hiện TTHC; đồng thời có những biện 

pháp cụ thể để chấn chỉnh việc CBCC mặc đồng phục, đeo thẻ khi làm việc nhằm 

đảm bảo tính chuyên nghiệp và tạo đƣợc ấn tƣợng tốt với DN, ngƣời dân. 

4.3.2. Hoàn thiện các TTHC theo hướng đơn giản hóa, dễ thực hiện 

a. Cơ sở đề xuất giải pháp 

Theo kết quả phân tích ở chƣơng 3, việc đẩy mạnh cải cách các TTHC đã 

đƣợc tỉnh Quảng Bình thực hiện từ năm 2012 đến nay theo chủ trƣơng của Chính 

phủ và đã mang lại nhiều kết quả tích cực, trong đó phải kể đến chỉ số thành phần 

cải cách TTHC (PAR INDEX) của Quảng Bình năm 2019 khá cao (xếp tốp 10/63 

tỉnh thành và cao hơn nhiều so với các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ). Tuy nhiên, kết 

quả hiện đại hóa hành chính vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, khi tỉnh Quảng Bình 
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thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC công ở tỉnh 

Quảng Bình thì cần phải có nhiều nỗ lực hơn trong cải cách các TTHC theo hƣớng 

đơn giản, đáp ứng những yêu cầu của việc ứng dụng các giải pháp CNTT. Xuất phát 

từ yêu cầu thực tiễn đó, nghiên cứu này đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

các TTHC theo hƣớng đơn giản, dễ thực hiện. 

b. Giải pháp thực hiện 

Các tổ chức cần thƣờng xuyên rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý và 

sự cần thiết của từng loại TTHC, trên cơ sở đó cắt giảm tối đa các TTHC nội bộ có 

tính chất rƣờm rà, không cần thiết; đơn giản hóa hồ sơ, quy trình và rút ngắn thời 

gian giải quyết đối với tất cả các TTHC, nhất là TTHC liên quan đến lĩnh vực tài 

nguyên – môi trƣờng, đầu tƣ, kinh doanh của các DN nhƣ: cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; giấy phép xây dựng; ĐKKD; thẩm định và phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng. 

Tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Bộ phận Một 

cửa theo kế hoạch nhiệm vụ cụ thể đã đƣợc đề ra tại Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 

08/08/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ. Để thực hiện đƣợc giải pháp này, tỉnh Quảng 

Bình cần học tập theo mô thức đã áp dụng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng 

Ninh với mô hình “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại 

chỗ) đối với những TTHC phổ biến và có số lƣợng hồ sơ lớn.  

Nghiên cứu một số loại TTHC trƣớc đây để tích hợp lại thành một thủ tục 

nhằm tiết kiệm thời gian cho ngƣời dân, ví dụ nhƣ: gộp thủ tục cấp giấy khai sinh, 

hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế cho những công dân mới chào đời.  

Nghiên cứu cải tiến quy trình giao nhận hồ sơ từ trung tâm HCC tỉnh về các 

Sở, đơn vị chuyên môn. Trung tâm HCC tỉnh có thể học tập kinh nghiệm từ tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc thực hiện vận chuyển hồ sơ từ Trung HCC sau khi tiếp 

nhận về tại các Sở để tiếp tục giải quyết các khâu công việc trong quy trình giải 

quyết TTHC. Các Sở cần thống nhất chủ trƣơng bố trí trực lãnh đạo theo lịch phân 

công của các Sở tại Trung tâm HCC của tỉnh để ký duyệt, trả kết quả một số thủ tục 
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hồ sơ có thể giải quyết tại chỗ nhằm giảm thiểu tình trạng hồ sơ quá nhiều, gây khó 

khăn trong vận chuyển từ Trung tâm HCC về đến các Sở. Thực tế giải pháp này đã 

đƣợc thực hiện một số tỉnh thành phía Bắc nhƣ Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng. 

Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ cho DN và 

ngƣời dân qua dịch vụ bƣu chính công ích (tiếp tục tăng số lƣợng TTHC đƣợc áp 

dụng hình thức này) tại các vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi của các huyện nhƣ 

Tuyên Hóa và Minh Hóa nhằm tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian làm TTHC. 

Đẩy mạnh chuyển đổi, tăng tỷ lệ các quy trình TTHC đƣợc giải quyết theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2015; hƣớng dẫn triển khai áp dụng hệ thống ISO điện tử 

thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng ISO điện tử theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 

nƣớc tỉnh Quảng Bình”. 

4.3.3. Tăng cường hoạt động giám sát quá trình giải quyết thủ tục HCC 

a. Cơ sở đề xuất giải pháp 

Có một số điểm bất cập trong quá trình giải quyết TTHC công ở trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình đã đƣợc nghiên cứu chỉ ra ở chƣơng 3, trong đó cơ chế giám sát 

các CBCC tại các phòng, ban chuyên môn của Sở, UBND các cấp chƣa đƣợc thực 

hiện chặt chẽ, dẫn đến tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, đồng thời tạo ra 

nhiều lỗ hỏng để một số cán bộ gây phiền hà, phát sinh các khoản CPKCT từ phía 

DN và ngƣời dân. Rõ ràng, điều cấp thiết đối với chính quyền các cấp hiện nay là 

cần tăng cƣờng hoạt động giám sát quá trình giải quyết TTHC nhằm khắc phục 

đƣợc những điểm bất cập đang tồn tại và làm giảm sự hài lòng của DN và ngƣời 

dân đối với chất lƣợng cung ứng DVHCC hiện nay ở tỉnh Quảng Bình.  

b. Giải pháp thực hiện 

Trung tâm HCC tỉnh cần tham mƣu UBND tỉnh Quảng Bình thành lập Ban 

giám sát thực hiện DVHCC (gồm đại diện VP UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở KH&CN) để giám sát toàn bộ việc giải quyết TTHC các cấp, 

tiếp nhận, giải thích các ý kiến của DN và ngƣời dân liên quan đến DVHCC; 

thƣờng xuyên rà soát, kịp thời nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, bộ phận có tình trạng 

trễ hẹn, trả hồ sơ...lặp lại nhiều lần. 
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Công tác kiểm tra của lãnh đạo các trung tâm/bộ phận hành chính một cửa ở 

các cấp cần đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, gắn với xử lý nghiêm túc các trƣờng hợp 

sai phạm, chấn chỉnh ngay hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, công 

khai đƣờng dây nóng, hòm thƣ góp ý, để nhân dân đƣợc biết, phản ảnh những vấn 

đề liên quan đến giải quyết DVHCC tại trung tâm. Giải quyết nhanh chóng, chính 

xác, công bằng, thỏa đáng các kiến nghị, phản ánh của nhân dân nhằm tạo lòng tin 

của nhân dân. 

Để thực hiện tốt công tác giám sát quá trình giải quyết TTHC công đòi hỏi 

tỉnh Quảng Bình phải sử dụng các giải pháp CNTT, trƣớc hết là sử dụng phần mềm 

điện tử liên thông giữa các cấp; liên thông giữa các bộ phận nhằm có cơ chế giám 

sát mang tính hệ thống. Chính vì vậy, trong thời gian tới tỉnh Quảng Bình cần đẩy 

mạnh việc ứng dụng và phát triển thêm các tiện ích trên phần mềm một cửa điện tử 

và cổng DVHCC (VNPT-iGate) đã và đang triển khai tại các Sở, ban ngành và các 

địa phƣơng trong tỉnh nhằm tạo ra công cụ hữu hiệu cho các đơn vị cung ứng 

DVHCC trong việc giám sát trực tuyến có tính hệ thống đối với quá trình giải quyết 

hồ sơ, quy kết trách nhiệm của từng CBCC hành chính tại các bộ phận phòng, ban 

chuyên môn. Liên quan đến đề xuất này, tỉnh Quảng Bình có thể học tập cách làm 

của một số tỉnh thành lân cận nhƣ Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Ví dụ nhƣ trƣờng 

hợp ở Trung tâm HCC tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng bộ dữ liệu về mã công 

dân, mã DN (dựa vào mã số thuế) trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời tƣơng ứng mỗi 

loại hồ sơ TTHC đều đƣợc gắn mã điện tử, do đó việc giám sát quá trình giải quyết 

các thủ tục hồ sơ đều đƣợc thực hiện trên hệ thống thông tin trực tuyến một cách 

thuận tiện và hiệu quả. DN và ngƣời dân có thể truy cứu về tình trạng giải quyết hồ 

sơ tại mọi thời điểm tùy ý thông qua sử dụng mã hồ sơ đƣợc thực hiện trên cổng 

thông tin điện tử, trên cơ sở đó Trung tâm HCC cấp tỉnh quy kết đƣợc trách nhiệm 

thuộc về từng bộ phận, từng cán bộ chuyên viên phụ trách. 

HĐND các cấp cần phát huy vai trò giám sát chính quyền trong việc thực 

hiện các hoạt động cung ứng DVHCC. Trƣớc hết, HĐND tỉnh Quảng Bình cần tiếp 

tục phối hợp với tổ chức Oxfam hoặc các đối tác khác để tiếp tục triển khai có hiệu 

quả các Chƣơng trình tƣơng tự nhƣ “Dân chấm điểm” M-Score nhằm tạo ra kênh 
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đối thoại giữa CQĐP và DN và ngƣời dân, tăng cƣờng tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình của các CQNN; đây là công cụ hữu hiệu để khảo sát ý kiến của DN 

và ngƣời dân về chất lƣợng của cơ chế một cửa các cấp. Các kết quả khảo sát sẽ là 

cơ sở để UBND tỉnh Quảng Bình có những điều chỉnh kịp thời nhằm giải tỏa những 

bức xúc từ phía của DN và ngƣời dân sử dụng DVHCC. 

Chính quyền các cấp ở tỉnh Quảng Bình cần sử dụng thêm công cụ bổ trợ 

trong giám sát hoạt động cung ứng DVHCC thông qua việc thống nhất sử dụng 2 

hình thức đánh giá cán bộ, bao gồm đánh giá trong nội bộ (đánh giá từ bên trong) và 

đánh giá từ bên ngoài (đánh giá của DN/ngƣời dân), cụ thể: Đánh giá trong nội bộ: 

Đây là hoạt động kiểm tra, đánh giá trong nội bộ tổ chức cung ứng DVHCC. Ngƣời 

quản lý trực tiếp của bộ phận HCC phải thƣờng xuyên kiểm tra công việc của tổ 

chức mình, xác định các khâu yếu, các vấn đề phát sinh để kịp thời có biện pháp xử 

lý; tổ chức lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức mình. Đánh giá từ 

bên ngoài: các trung tâm, bộ phận hành chính một cửa các cấp cần triển khai sâu 

rộng hoạt động đánh giá sự hài lòng của DN và ngƣời dân về quá trình giải quyết 

thủ tục, hồ sơ tại các cấp hành chính theo nhiều phƣơng pháp khảo sát khác nhau: 

phát phiếu điều tra tại trụ sở làm việc; phỏng vấn sâu qua điện thoại ghi âm và khảo 

sát trực tuyến. Các trung tâm hành chính một cửa cấp huyện và tỉnh cần đặt các 

thiết bị, phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của DN và ngƣời dân tại trụ sở. Hoạt 

động đánh giá từ bên ngoài cần tập trung đánh giá sự hài lòng của DN và ngƣời dân 

đối với từng chuyên viên cụ thể theo từng TTHC. Đây cũng chính là một công cụ 

đắc lực cùng với chƣơng trình Dân chấm điểm thực hiện giám sát hoạt động cung 

ứng DVHCC của các cấp. Việc thực hiện giải pháp này sẽ làm thay đổi hành vi ứng 

xử, thái độ phục vụ của CBCC theo hƣớng tích cực trong quá trình giải quyết các 

TTHC cho DN và ngƣời dân. Các kết quả khảo sát cần đƣợc sử dụng một cách 

nghiêm túc và đƣợc đƣa vào quy chế của cơ quan để làm căn cứ đánh giá, phân loại 

công chức và thực hiện các chính sách khen thƣởng, kỷ luật, đề bạt, bố trí cán bộ.  

Công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra về hoạt động cung ứng 

DVHCC phải đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, có thể lặp đi lặp lại ở những đơn vị còn 

nhiều hạn chế, yếu kém nhằm tạo kết quả chuyển biến thực sự và rõ nét về kỷ luật, 

kỷ cƣơng hành chính, năng lực quản lý, điều hành và chất lƣợng cung ứng DVHCC.  
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4.3.4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cung ứng DVHCC 

a. Cơ sở đề xuất giải pháp 

Kết quả nghiên cứu ở chƣơng 3 cho thấy, việc sử dụng các giải pháp CNTT 

trong giải quyết TTHC công ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn hạn chế, thiếu 

đồng bộ và chƣa có tính hệ thống. Số lƣợng ngƣời dân biết đƣợc các TTHC thông 

qua mạng internet còn thấp. Báo cáo của PCI cũng cho thấy, tỷ lệ các DN làm thủ tục 

đăng ký kinh doanh qua mạng chỉ đạt khoảng 47%. Những hạn chế này đã dẫn đến 

nhiều bất tiện trong quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ cho DN và ngƣời dân, trong đó 

phải kể đến việc DN và ngƣời dân phải mất nhiều thời gian hơn khi đến làm các 

TTHC theo phƣơng thức truyền thống (DVC cấp độ 1 và 2). Về phía CQĐP cũng gặp 

nhiều khó khăn và trở ngại trong việc giám sát toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ, 

TTHC cho DN và ngƣời dân. Nhƣ vậy, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT 

trong cung ứng DVHCC là giải pháp thông minh và hiệu quả nhất trong bối cảnh 

hiện nay đối với tỉnh Quảng Bình nhằm tạo ra những thay đổi quan trọng trong quá 

trình CCHC, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh từng bƣớc tiệm cận với 

các địa phƣơng tiêu biểu trong nƣớc nhƣ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh, 

Bình Dƣơng, … 

b. Giải pháp thực hiện 

Sở Thông tin và Truyền thông cần làm tốt công tác tham mƣu cho UBND 

tỉnh trong việc triển khai các nội dung đƣợc quy định, hƣớng dẫn tại Thông tƣ 

32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy 

định cung ứng DVC trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với 

trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của CQNN nhằm hƣớng dẫn các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ liên thông, kết 

nối hệ thống cổng DVC trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện; tiến tới xây dựng 

phần mềm một cửa điện tử thống nhất nhằm tạo ra sự liên thông điện tử từ cấp xã 

đến cấp huyện và tỉnh theo kế hoạch của Chính phủ đã đề ra tại Quyết định số 

985/QĐ-TTg ngày 08/08/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ. Quyết liệt đổi mới cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông theo hƣớng đẩy mạnh chuyển đổi số; tiếp nhận, giải 

quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính; gắn với số hóa và sử dụng 
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kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC theo Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP. 

Trên cơ sở Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt Chƣơng trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến 

năm 2030, Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh phê 

duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình, Nghị quyết số 165/NQ-

HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh thông qua Đề án phát triển chính quyền 

điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và định 

hƣớng đến năm 2030; tỉnh Quảng Bình cần có kế hoạch huy động các nguồn lực để 

từng bƣớc đầu tƣ triển khai thực hiện theo các mục tiêu của Đề án đƣa ra. Bên cạnh 

đó, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án chính quyền điện tử cần phải thực 

hiện nghiêm túc công tác đánh giá kết quả thực hiện để có những biện pháp điều 

chỉnh nhằm đạt đƣợc mục tiêu của đề án; tránh làm theo hình thức, không triệt để vì 

đây đƣợc xem là chính sách có ảnh hƣởng rất lớn đến quá trình hiện đại hóa nền 

hành chính của tỉnh. 

Sở Thông tin truyền thông cần phối hợp với Tập đoàn VNPT để hoàn thành 

sớm việc đƣa vào sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử và cổng DVHCC 

(VNPT-iGate) tại các Sở, ban ngành, địa phƣơng, các cấp hành chính còn lại (chƣa 

đƣợc triển khai). Thực hiện việc đánh giá tính hiệu quả sử dụng phần mềm này ở 

các đơn vị; đồng thời phát triển thêm những tiện ích khác nhằm đáp ứng tốt hoạt 

động cung ứng DVHCC. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống phần mềm một cửa 

điện tử phải đảm bảo các điều kiện tiên quyết sau đây: (1) Đảm bảo nguyên tắc dễ 

sử dụng và hƣớng đến phục vụ cho 3 nhóm chủ thể có liên quan trực tiếp, bao gồm: 

DN và ngƣời dân; CBCC tại các bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ cũng nhƣ tại 

các phòng ban chuyên môn; Cán bộ lãnh đạo của các cơ quan đơn vị; (2) Phải cấu 

hình đƣợc các bƣớc cụ thể theo quy trình ISO, thời gian (ngày, giờ) tiếp nhận hồ sơ, 

hồ sơ đƣợc giải quyết qua những bộ phận nào, những ai tham gia thụ lý, kết quả 

thực hiện gắn với quy định thời gian về ngày, giờ trả hồ sơ; (3) Thực hiện các chức 

năng cần thiết trong quá trình cung ứng DVHCC (bao gồm: Cung ứng DVHCC 

mức độ 3 và 4, có hỗ trợ việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến; Tiếp nhận, xử lý 
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phản ánh, kiến nghị do DN và ngƣời dân gửi tới CQNN trong quá trình thực hiện 

TTHC; Hỗ trợ DN và ngƣời dân đánh giá CBCC …). Cần chú trọng hoàn thiện nền 

tảng ứng dụng trên thiết bị di động cho phép DN và ngƣời dân có thể định danh trên 

không gian số và sử dụng mọi DVHCC và các tiện ích khác của chính quyền số. 

Triển khai thí điểm tiện ích “Đăng ký hẹn giờ giao dịch hành chính” tại 

Trung tâm HCC của tỉnh, sau đó nhân rộng đến cấp huyện. Các trung tâm, bộ phận 

HCC có thể thí điểm tiện ích này ở một số loại TTHC, từ đó nhân rộng việc áp dụng 

tiện ích này cho tất cả các loại TTHC. Nhƣ vậy, thay vì chờ đợi tại trung tâm, bộ 

phận hành chính một cửa nhƣ trƣớc đây, khi áp dụng tiện ích này DN và ngƣời dân 

có thể gọi điện hoặc nhắn tin đến bộ phận phụ trách tại các trung tâm hành chính 

một cửa để hẹn giờ thực hiện TTHC. Thực hiện đƣợc điều này sẽ góp phần tiết 

kiệm thời gian chờ đợi; giảm thiểu số lần đi lại của DN và ngƣời dân. 

Đẩy mạnh việc thực hiện các TTHC ở cấp độ 3 và 4 (đặc biệt là mức độ 4 

trên cổng DVC quốc gia theo các Chƣơng trình, kế hoạch về chuyển đổi số, chính 

quyền điện tử, phấn đấu cung cấp dịch vụ 24/7) trên môi trƣờng mạng nhằm giảm 

bớt tình trạng quá tải các TTHC đƣợc giao dịch theo phƣơng thức truyền thống ở 

cấp độ 1 và 2. Để thực hiện đƣợc giải pháp này, đòi hỏi về phía các trung tâm, bộ 

phận hành chính một cửa phải thực hiện đồng bộ các giải pháp CNTT đã đƣợc đề 

xuất ở trên, trƣớc mắt cần tăng số lƣợng DVC trực tuyến tại Trung tâm HCC tỉnh, 

UBND thành phố Đồng Hới. Cải tiến những phần mềm đang sử dụng, đảm bảo 

tƣơng thích với những đặc thù của DVHCC cung ứng nhằm đáp ứng giao dịch 

thông qua các hình thức nhƣ email, thanh toán qua mạng; nộp hồ sơ qua mạng, giải 

quyết khiếu nại qua mạng. Đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin 

và khuyến khích DN và ngƣời dân sử dụng các loại TTHC trực tuyến này. Các tổ 

chức cung ứng DVHCC cần có cơ chế phối hợp giữa cục thuế tỉnh, hệ thống ngân 

hàng, ví điện tử trong việc sử dụng chế độ thanh toán điện tử các loại thuế, phí trong 

quá trình giải quyết các TTHC công.  

Để thực hiện đồng bộ các giải pháp CNTT trong cung ứng DVHCC, đỏi hỏi 

hệ thống các cơ quan, đơn vị liên quan phải thống nhất triển khai sử dụng chữ ký số 

điện tử. Ngoài ra, cần thiết lập kho quản lý dữ liệu điện tử tại Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của tỉnh nhằm phục vụ số hóa kết quả giải quyết TTHC và định 
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danh xác thực DN và ngƣời dân sử dụng DVHCC cũng nhƣ định danh số CBCC 

trong giải quyết TTHC, tiến tới bảo đảm DN và ngƣời dân chỉ cung cấp thông tin 

một lần cho CQNN.    

Nâng cao chất lƣợng thông tin đƣa lên mạng; thƣờng xuyên cập nhật thông 

tin rộng rãi trên trang thông tin điện tử của CQĐP các cấp cho tổ chức, công dân 

biết thông tin cung ứng các loại DVHCC cũng nhƣ ngƣời có thẩm quyền giải quyết 

hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian. 

4.3.5. Tăng cường đầu tư xây dựng CSVC, trang thiết bị phục vụ hoạt động cung 

ứng DVHCC 

a. Cơ sở đề xuất giải pháp 

Hệ thống CSVC và trang thiết bị đƣợc xem là một trong những yếu tố quan 

trọng và ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng cung ứng DVHCC. Kết quả phân tích ở 

Chƣơng 3 cho thấy, yếu tố CSVC cũng có ảnh hƣởng tích cực đến sự hài lòng của 

DN và ngƣời dân. Mặc dù CSVC phục vụ hoạt động cung ứng DVHCC của tỉnh 

Quảng Bình đã đƣợc cải thiện đáng kể trong những năm gần đây (hiện đại hóa các 

phƣơng tiện máy móc, thiết bị nhƣ máy tính, máy lấy số tự động, hệ thống điều hòa 

nhiệt độ tại Trung tâm HCC tỉnh…); nhƣng nếu đánh giá một cách tổng thể thì hệ 

thống CSVC vẫn chƣa đƣợc đầu tƣ đồng bộ; hệ thống trung tâm/bộ phận hành 

chính một cửa ở cấp huyện, xã vẫn chƣa đáp ứng yêu cầu của hoạt động cung ứng 

DVHCC; phần lớn nhà làm việc của các trung tâm, bộ phận hành chính một cửa từ 

cấp huyện đến cấp xã đều rất chật hẹp; một số trụ sở nhà làm việc đã xuống cấp. 

Nhƣ vậy, việc đẩy mạnh đầu tƣ xây dựng CSVC phục vụ hoạt động cung 

ứng DVHCC hiện nay ở tỉnh Quảng Bình là một yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, những 

yêu cầu này không dễ thực hiện trong ngắn hạn do nguồn lực của các địa phƣơng 

còn hạn chế. Vì vậy, tỉnh Quảng Bình cần có lộ trình, kế hoạch chiến lƣợc cụ thể 

cho từng giai đoạn để từng bƣớc hiện đại hóa CSVC.  

b. Giải pháp thực hiện 

UBND tỉnh Quảng Bình cần có một lộ trình và chiến lƣợc dài hạn trong việc 

đầu tƣ, nâng cấp cải tạo hệ thống trụ sở làm việc của các bộ phận/trung tâm hành 

chính từ cấp xã đến cấp tỉnh nhằm khắc phục tình trạng chật hẹp, xuống cấp. Trong 

điều kiện nguồn lực hạn chế, cần ƣu tiên tập trung đầu tƣ xây dựng CSVC cho hệ 
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thống trung tâm HCC cấp tỉnh và cấp huyện – là những điểm giao dịch quan trọng 

và có số lƣợng hồ sơ, TTHC đƣợc DN và ngƣời dân đến giao dịch nhiều nhất. 

Trên cơ sở triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử và cổng DVHCC, 

các địa phƣơng cần có kế hoạch đầu tƣ mua sắm các trang thiết bị (máy tính, hệ 

thống mạng, máy scan…) đồng bộ để vận hành tốt hệ thống phần mềm này. Kết nối 

mạng số liệu chuyên dùng riêng của chính quyền tỉnh và kết nối Internet tốc độ cao; 

cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành tại các cơ quan, đơn vị, 

đảm bảo số lƣợng máy tính bình quân trên một công chức. 

Thực hiện tốt việc cung ứng dịch vụ photocopy, scan các loại văn bản, giấy 

tờ, tài liệu và hồ sơ cho DN và ngƣời dân với các mức giá dịch vụ hợp lý ở bên 

trong hoặc bên cạnh các trung tâm/ bộ phận hành chính một cửa các cấp nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho DN và ngƣời dân trong quá trình đến làm TTHC. Qua quá 

trình khảo sát cho thấy, những ngƣời đến giao dịch không thực sự hài lòng khi thiếu 

thành phần giấy tờ thì phải ra ngoài photocopy, tốn thời gian. 

4.3.6. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành tại các cơ quan, đơn vị 

a. Cơ sở đề xuất giải pháp 

Những bất cập trong cung ứng DVHCC đã đƣợc chỉ ra ở Chƣơng 3 là khá rõ, 

đó là những vấn đề liên quan đến chất lƣợng cung ứng DVHCC của hệ thống trung 

tâm/bộ phận HCC một cửa các cấp ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chƣa đồng đều; 

chƣa có sự kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, trong giải quyết các TTHC 

công cho DN và ngƣời dân. Đặc biệt, tình trạng hồ sơ giải quyết không đúng hạn, 

DN và ngƣời dân phải đến nhiều lần để làm thủ tục. Hơn thế nữa, tình trạng nhũng 

nhiễu của một bộ phận CBCC vẫn còn diễn ra ở một số cơ quan, đơn vị dẫn đến 

việc phát sinh các CPKCT từ phía DN và ngƣời dân, gây nhiều bức xúc cho DN và 

ngƣời dân và đồng nghĩa với việc làm giảm sự hài lòng của DN và ngƣời dân đối 

với chất lƣợng cung ứng DVHCC. 

Rõ ràng, những điểm yếu và hạn chế yếu kém trên đây xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân, trong đó phải kể đến vai trò của ngƣời đứng đầu của các cơ quan đơn 

vị chƣa đƣợc phát huy tối đa. Đây đƣợc xem là yếu tố thuộc về kiến trúc thƣợng 
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tầng có tác động trực tiếp, kể cả gián tiếp đến hoạt động cung ứng DVHCC. Chính 

vì vậy, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành tại các cơ quan, đơn 

vị ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay nhằm 

nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC. 

b. Giải pháp thực hiện 

UBND tỉnh Quảng Bình cần có văn bản quy định cụ thể về trách nhiệm của 

ngƣời đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cung 

ứng DVHCC tại các cấp chính quyền của địa phƣơng. Theo đó, việc chỉ đạo, điều 

hành công tác CCHC và cung ứng DVHCC phải đƣợc thực hiện trực tiếp bởi ngƣời 

đứng đầu cơ quan đơn vị, thay vì là cấp phó. Thực tế cho thấy, tốc độ, kết quả và hiệu 

quả của quá trình CCHC phụ thuộc rất lớn vào mức độ quyết tâm của lãnh đạo các 

cấp, trong đó phải là ngƣời đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Ở đâu ngƣời đứng đầu 

quan tâm, sâu sát, chỉ đạo quyết liệt trong công tác CCHC cũng nhƣ trong hoạt động 

cung ứng DVHCC thì ở đó đơn vị thƣờng đƣợc xếp ở vị thứ cao trong bảng đánh giá, 

xếp hạng kết quả cung ứng DVHCC. Thực hiện đƣợc điều này sẽ tạo nên tính nghiêm 

túc và nhất quán, tác động đến nhận thức, ý thức trách nhiệm của tập thể CBCC trong 

việc chấp hành chủ trƣơng, mệnh lệnh của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm 

thực hiện tốt hoạt động cung ứng DVHCC. 

Lãnh đạo các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị cần nhất quán, nghiêm túc 

trong việc quán triệt đến toàn thể CBCC về công cuộc đẩy mạnh CCHC, nâng cao 

chất lƣợng cung ứng DVHCC theo tƣ duy mới hƣớng tới nền hành chính phục vụ. 

Thực hiện mục tiêu giảm tối đa thời gian, chi phí cho các nhà đầu tƣ, DN đến đầu tƣ, 

kinh doanh tại Quảng Bình; Tổ chức rà soát, đánh giá chất lƣợng đội ngũ CBCC thực 

hiện DVHCC để có kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng; thực hiện luân chuyển những cán 

bộ không đáp ứng điều kiện về trình độ, tác phong làm việc (nếu có). 

Bên cạnh việc sử dụng chữ ký điện tử đối với một số TTHC đang đƣợc áp 

dụng, các cơ quan, đơn vị cần có giải pháp bố trí lịch trực lãnh đạo hàng tuần tại bộ 

phận một cửa để ký duyệt các văn bản, hồ sơ thủ tục nhằm tránh tình trạng tồn đọng 

hồ sơ do chƣa có chữ ký phê duyệt của lãnh đạo đơn vị.  
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Các cơ quan, đơn vị cần tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo các 

cơ quan, đơn vị ở tất cả các cấp chính quyền với DN và ngƣời dân để lắng nghe, nắm 

bắt tâm tƣ, nguyện vọng cũng nhƣ các ý kiến phản hồi từ phía DN và ngƣời dân về 

những vấn đề nóng, có tính chất bức xúc và cấp thiết liên quan đến hoạt động cung 

ứng DVHCC để có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Đây đƣợc xem là giải pháp quan 

trọng nhằm phát huy tính dân chủ và quyền lợi của DN và ngƣời dân đối với việc giải 

trình những kiến nghị liên quan đến hoạt động cung ứng DVHCC. 

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Quảng Bình cần phối hợp với VNPT Quảng Bình phát triển những 

tiện ích và các công cụ quản lý, giám sát trực tuyến trên hệ thống phần mềm một cửa 

điện tử liên thông hiện có dành cho cán bộ lãnh đạo của đơn vị. 

4.3.7. Nâng cao chất lượng việc cung cấp thông tin dịch vụ hành chính công cho 

DN và người dân 

a. Cơ sở đề xuất giải pháp 

Trong chƣơng 3, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhiều điểm hạn chế, tồn tại 

trong việc tiếp cận DVHCC của DN và ngƣời dân, cụ thể nhƣ: tình trạng DN và 

ngƣời dân không ƣa thích tìm hiểu các loại TTHC tại các bảng niêm yết do khó sử 

dụng; phần lớn chƣa quen việc tìm hiểu các loại TTHC trên cổng thông tin điện tử 

hoặc do điều kiện về internet kết nối cũng nhƣ các công cụ hỗ trợ nhƣ máy tính, 

điện thoại đã làm hạn chế việc tiếp cận các kênh thông tin trực tuyến. 

Xuất phát từ thực trạng đó, nghiên cứu này đƣa ra một số đề xuất nhằm khắc 

phục đƣợc những trở ngại cho DN và ngƣời dân ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

trong quá trình tiếp cận các loại DVHCC. Chúng tôi cho rằng, việc thực hiện đƣợc 

những gợi ý, đề xuất sau đây sẽ đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lƣợng 

cung ứng DVHCC ở địa bàn nghiên cứu. 

b. Giải pháp thực hiện 

Công khai bộ TTHC trên cổng thông tin điện tử chính thức của địa phƣơng 

và tuyên truyền mạnh mẽ đến DN và ngƣời dân về địa chỉ truy cập và cách thức sử 

dụng; nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số trong thực hiện DVHCC bằng nhiều 
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hình thức, trong đó ƣu tiên mạng xã hội, ứng dụng xã hội…để tuyên truyền, tƣơng 

tác, gia tăng sự tham gia của DN và ngƣời dân; chính quyền các cấp cần ƣu tiên 

tuyên truyền, hƣớng dẫn cho những ngƣời hiểu biết nhanh để từ đó sử dụng những 

ngƣời này tuyên truyền, hƣớng dẫn lại cho những ngƣời khác. 

Mặc dù các TTHC công đã đƣợc niêm yết công khai trên các cổng thông tin 

điện tử, nhƣng việc tồn tại nhiều cổng thông tin và địa chỉ truy cập khác nhau nhƣ 

hiện nay sẽ làm rối loạn cho DN và ngƣời dân trong việc lựa chọn địa chỉ truy cập. 

Chính vì vậy, tỉnh Quảng Bình cần thống nhất sử dụng chung một cổng thông tin 

điện tử chuyên về lĩnh vực DVHCC đƣợc liên thông từ cấp tỉnh, huyện và xã nhằm 

tạo sự thuận tiện, dễ nhận biết cho DN và ngƣời dân trong việc tiếp cận, tìm hiểu 

các loại TTHC công.  

Chính quyền các cấp cần sử dụng nhiều địa điểm và hình thức niêm yết công 

khai các loại TTHC mang tính gần gũi, dễ nhận biết và gắn liền với đời sống sinh 

hoạt hàng ngày của ngƣời dân địa phƣơng, đặc biệt là đối với ngƣời dân ở những 

vùng sâu, vùng xa nhƣ: nhà văn hóa thôn, bản; nhà sinh hoạt cộng đồng, … 

Sử dụng giải pháp CNTT để hỗ trợ ngƣời dân, đặc biệt là DN khi đi làm thủ 

tục: Thông báo tình trạng hồ sơ cho DN và ngƣời dân qua tin nhắn điện thoại, 

email, …Thực hiện đƣợc giải pháp này sẽ giúp tiết kiệm đƣợc nhiều thời gian chờ 

đợi kết quả giải quyết hồ sơ cho DN và ngƣời dân, giảm bớt tình trạng quá tải hồ sơ, 

phân luồng đƣợc hồ sơ hoàn trả cho DN và ngƣời dân tại bộ phận một cửa. Đây 

cũng chính là giải pháp thông minh mang lại sự hài lòng của DN và ngƣời dân đối 

với chất lƣợng cung ứng DVHCC. 

Thành lập Bộ phận (Trung tâm) thông tin DVHCC (có thể trực thuộc Sở TT-

TT theo mô hình của Đà Nẵng hoặc trực thuộc Trung tâm HCC) nhằm hỗ trợ thông 

tin về DVHCC đa phƣơng diện, là nơi mà các tổ chức công dân có thể truy vấn về 

tình trạng xử lý hồ sơ; thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân 

khi tham gia các DVHCC trực tuyến; tiếp nhận mọi thông tin của DN và ngƣời dân 

(khiếu nại, tố cáo, phản ánh) chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý 

một cách nhanh chóng, kịp thời.  
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Xây dựng cơ chế phối hợp nội bộ và quy kết trách nhiệm rõ ràng giữa cán bộ 

tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ bộ phận một cửa với cán bộ chuyên môn tham gia vào 

quá trình giải quyết các TTHC tại các phòng, ban chức năng của Sở, UBND. Rõ 

ràng, để nâng cao niềm tin của DN và ngƣời dân đối với chất lƣợng cung ứng 

DVHCC ở tỉnh Quảng Bình không chỉ là trách nhiệm thuộc về các cán bộ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ mà còn là trách nhiệm của các CBCC tại các phòng ban, cơ quan 

chuyên môn khác có liên quan tham gia vào quá trình giải quyết các TTHC công 

cho DN và ngƣời dân. Thực hiện đƣợc giải pháp này sẽ giúp cho cán bộ tiếp cận và 

hoàn trả hồ sơ tại bộ phận một cửa nắm rõ đƣợc những lý do hồ sơ bị trễ hẹn, những 

vƣớng mắc tại các khâu giải quyết thủ tục hồ sơ thông qua sự phản hồi từ các cán 

bộ chuyên môn tại các phòng, ban thuộc các Sở, UBND các cấp. Việc trả lời cho 

DN và ngƣời dân có thể đƣợc thực hiện theo các kênh khác nhau, có thể thông qua 

cán bộ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hoặc sử dụng các tiện ích về tin nhắn qua điện 

thoại, email, cổng thông tin điện tử trực tuyến.  

4.4. Tiểu kết chƣơng 4 

Ở chƣơng này, tác giả đã trình bày các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng 

cung ứng DVHCC tại Quảng Bình dựa trên kết quả phân tích ở Chƣơng 3. Các giải 

pháp đƣợc trình bày bao gồm: Hoàn thiện chính sách đối với CBCC tham gia cung 

ứng DVHCC nhằm nâng cao năng lực phục vụ của CBCC; Hoàn thiện các TTHC 

theo hƣớng đơn giản hóa, dễ thực hiện; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cung ứng 

DVHCC; Tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng CSVC, trang thiết bị phục vụ hoạt động 

cung ứng DVHCC; Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành về HCC tại 

các cơ quan, đơn vị; Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin DVHCC của DN và 

ngƣời dân.  
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PHẦN IV – KẾT LUẬN 

1. Kết luận 

Nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm của các cấp chính quyền từ Chính phủ đến cấp địa phƣơng nhằm xây dựng nền 

hành chính lành mạnh, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng xã hội 

đƣợc hƣởng lợi những dịch vụ tốt nhất. Ở cấp độ địa phƣơng, việc nâng cao chất 

lƣợng cung ứng DVHCC đƣợc xem nhƣ một động lực và đòn bẫy mạnh mẽ để thúc 

đẩy tăng trƣởng kinh tế và góp phần nâng cao NLCT cũng nhƣ uy tín, vị thế và 

thƣơng hiệu của một địa phƣơng. Chính vì vậy, chủ đề DVHCC đã thực sự thu hút 

sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả, các nhà khoa học ở trong và ngoài nƣớc. 

Nếu nhƣ ở nƣớc ngoài, các nghiên cứu về chất lƣợng cung ứng DVHCC là khá đa 

dạng thì ở Việt Nam chủ đề này vẫn còn nhiều khoảng trống để nghiên cứu, đặc biệt 

là khi nghiên cứu về nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC đƣợc thực hiện tại một 

địa phƣơng là những khoảng trống về lý luận và thực tiễn cần đƣợc làm sáng tỏ. 

Dựa trên phƣơng pháp và cách tiếp cận nghiên cứu, đề tài đã tập trung phân 

tích, đánh giá thực trạng chất lƣợng cung ứng DVHCC thông qua các chỉ số nhƣ: 

PAPI, PAR INDEX, SIPAS, PCI và 5 tiêu chí phản ánh chất lƣợng cung ứng 

DVHCC đƣợc tổng hợp, phân tích từ kết quả khảo sát, điều tra DN và ngƣời dân – 

phía cầu sử dụng DVHCC của tỉnh Quảng Bình. 

Theo kết quả nghiên cứu, các chính sách cải cách TTHC ở tỉnh Quảng Bình 

trong những năm gần đây đã tạo ra những thay đổi đáng kể theo hƣớng tích cực về 

chất lƣợng cung ứng DVHCC.  

Trên cơ sở phân tích số liệu điều tra DN và ngƣời dân, kết quả nghiên cứu 

cũng cho thấy chất lƣợng cung ứng DVHCC ở tỉnh Quảng Bình đã đƣợc cải thiện 

đáng kể. DN và ngƣời dân ở trên địa bàn tỉnh đã đƣợc tiếp cận các loại TTHC qua 

nhiều kênh thông tin, đồng thời các TTHC đã đƣợc đơn giản hóa và tinh gọn hơn. 

Quy trình giải quyết các TTHC đã đƣợc công khai rõ ràng hơn so với những năm 

trƣớc đây. Phần lớn DN và ngƣời dân đánh giá khá tích cực về thái độ phục vụ của 

cán bộ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại các bộ phận văn phòng một cửa các cấp. 
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Đã có sự cải thiện về điểm số của nội dung thành phần và chỉ tiêu thành phần 

đánh giá chất lƣợng cung ứng DVHCC thuộc các Bộ chỉ số PCI, SIPAS, PAPI và 

PAR INDEX. Tuy nhiên việc cải thiện các nội dung/chỉ tiêu này vẫn chƣa đáp ứng 

đƣợc mức độ phát triển KT - XH của địa phƣơng, do đó nhiều nội dung/chỉ tiêu có 

sự giảm hạng trên bảng xếp hạng toàn quốc nói chung và khi so sánh với khu vực 

Bắc Trung Bộ nói riêng. Kết quả phân tích các chỉ số chính thức nhƣ PCI, SIPAS, 

PAPI và PAR INDEX cũng nhƣ đánh giá từ phía DN và ngƣời dân cho thấy 

DVHCC ở tỉnh Quảng Bình đang bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Tình trạng nhũng 

nhiễu, phát sinh các khoản CPKCT từ phía các DN vẫn còn phổ biến, với tỷ lệ DN 

khẳng định ở mức trung vị của cả nƣớc. Mức độ đáp ứng các kiến nghị của DN và 

ngƣời dân không có sự cải thiện qua các năm. Mức độ hiện đại hóa nền hành chính 

đƣợc đánh giá thấp hơn so với các địa phƣơng trong khu vực Bắc Trung Bộ.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hệ thống thông tin DVHCC ở tỉnh Quảng 

Bình vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là tại các bộ phận hành chính cấp huyện và cấp 

xã chƣa có nhiều cải cách để DN và ngƣời dân dễ dàng tiếp cận. Hệ thống thông tin 

DVHCC ở các địa phƣơng vùng nông thôn, miền núi thƣờng rất nghèo nàn; DN và 

ngƣời dân rất bị động và gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về TTHC 

và thông tin phản hồi kết quả giải quyết TTHC. Điều này xuất phát từ nguyên nhân 

chủ yếu là hệ thống thông tin DVHCC đƣợc cung cấp cho DN và ngƣời dân thông 

qua các kênh truyền thống nhƣ bảng niêm yết bộ TTHC hoặc sử dụng kênh tƣơng 

tác giữa cán bộ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa. Trong 

khi đó, việc ứng dụng CNTT còn rất hạn chế, dẫn đến việc cung cấp thông tin về 

TTHC cũng nhƣ thông tin phản hồi kết quả giải quyết thủ tục, hồ sơ cho DN và 

ngƣời dân phục thuộc rất lớn vào vai trò của CBCC tại các trung tâm và bộ phận 

một cửa. Có nhiều ý kiến đánh giá tiêu cực đối với vấn đề trễ hẹn trong giải quyết 

hồ sơ và phản ứng của các trung tâm HCC đối với việc trễ hẹn này.  

Để nâng cao chất lƣợng cung ứng DVHCC, tỉnh Quảng Bình cần thực hiện 

đồng bộ các giải pháp:  Hoàn thiện chính sách đối với CBCC tham gia cung ứng 

DVHCC nhằm nâng cao năng lực phục vụ của CBCC; Hoàn thiện các TTHC theo 

hƣớng đơn giản hóa, dễ thực hiện; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cung ứng 
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DVHCC; Tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng CSVC, trang thiết bị phục vụ hoạt động 

cung ứng DVHCC; Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành về HCC tại 

các cơ quan, đơn vị; Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin DVHCC của DN và 

ngƣời dân. Điều cấp thiết hiện nay đối với tỉnh Quảng Bình là cần đẩy mạnh ứng 

dụng CNTT trong cung ứng DVHCC nhằm giúp tiết kiệm chi phí hành chính, nâng 

cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các trung tâm/bộ phận một cửa liên thông, đặc 

biệt là mang lại nhiều tiện ích cho DN và ngƣời dân trong quá trình sử dụng DVHCC; 

tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với đội ngũ CBCC hành chính và hoàn thiện 

các TTHC theo hƣớng đơn giản hóa, tinh gọn để DN và ngƣời dân hƣởng thụ đƣợc 

những dịch vụ tốt nhất. 

2. Hạn chế của luận án và hƣớng nghiên cứu tiếp theo 

Mặc dù luận án đã có một số đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn nhƣng 

luận án vẫn còn một số hạn chế nhƣ sau: 

Thứ nhất, nghiên cứu chỉ tập trung trên một địa phƣơng là tỉnh Quảng Bình 

mà chƣa mở rộng ra các các tỉnh, thành phố khác có điều kiện tƣơng tự. Nhƣ vậy, 

các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng địa bàn nghiên cứu khác nhằm tăng tính 

tổng quát của mô hình. 

Thứ hai, mục tiêu cơ bản của nghiên cứu này là xác định mức độ ảnh hƣởng 

và tầm quan trọng của các nhân tố chất lƣợng cung ứng DVHCC đến sự hài lòng 

của DN và ngƣời dân khi thực hiện các DVHCC của các cấp chính quyền trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình (trong đó chú trọng cấp tỉnh, cấp huyện). Do vậy, chƣa so sánh 

đƣợc đánh giá chất lƣợng cung ứng DVHCC giữa các cấp. Các nghiên cứu tiếp theo 

cần đi sâu khảo sát theo từng cấp cung ứng DVHCC để có thể so sánh sự khác biệt 

trong kết quả cung ứng dịch vụ. 

Thứ ba, việc sử dụng thang đo Likert 5 mức độ theo đánh giá chủ quan của 

đáp viên thì mặc dù luận án đã áp dụng các phƣơng pháp hạn chế sai lệch của đáp 

viên nhƣng vẫn không tránh khỏi những hạn chế không mong muốn của thang đo 

Likert này. Vì vậy, các nghiên cứu tiếp theo có thể sử dụng các nguồn dữ liệu khác 

để kiểm tra lại kết quả của nghiên cứu này. 

========================== 
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PHỤ LỤC 

 



 

PHỤ LỤC 1: CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, VĂN BẢN QPPL VỀ 

DVC ĐƢỢC BAN HÀNH 

 

Thời gian 

ban hành 
Dịch vụ công (chung) 

Dịch vụ hành chính 

công 

Dịch vụ sự nghiệp 

công & Dịch vụ công 

ích 

1992-2001 

Hiến pháp 1992/ Luật Tổ 

chức Chính phủ năm 

1992  

 

 

Nghị quyết số 38/CP 

ngày 04/5/1994 của 

Chính phủ về cải cách 

một bƣớc TTHC trong 

việc giải quyết công 

việc của công dân và tổ 

chức 

 

Chỉ thị số 342/TTg 

ngày 22/5/1997 của 

Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc đẩy mạnh công 

tác cải cách TTHC 

Nghị quyết số 90/CP 

của Chính phủ ngày 

21-8-1997 về phƣơng 

hƣớng và chủ trƣơng 

xã hội hoá các hoạt 

động giáo dục, y tế, 

văn hoá;  

 

Nghị định số 

73/1999/NĐ-CP ngày 

19-8-1999 của Chính 

phủ về chính sách 

khuyến khích xã hội 

hoá đối với các hoạt 

động trong lĩnh vực 

giáo dục, y tế, văn hoá, 

thể thao 

2001-2010 

Luật Tổ chức chính phủ 

2001 

 

Quyết định số 

136/2001/QĐ-TTg ngày 

17/9/2001 “Chƣơng trình 

tổng thể CCHC giai đoạn 

2001-2010” 

 

Nghị định số 

53/2006/NĐ-CP ngày 

25-5-2006 về chính sách 

khuyến khích phát triển 

các cơ sở cung ứng dịch 

vụ ngoài công lập 

 

Nghị định số 

69/2008/NĐ-CP ngày 

30/5/2008 của Chính phủ 

về chính sách khuyến 

Quyết định số 181/QĐ-

TTg ngày 04/9/2003 

của TTCP về việc ban 

hành Quy chế thực hiện 

cơ chế “một cửa” tại cơ 

quan hành chính nhà 

nƣớc ở địa phƣơng 

 

Quyết định số 

93/2007/QĐ-TTg ngày 

22/6/2007 của TTCP 

ban hành “Quy chế 

thực hiện cơ chế một 

cửa, cơ chế một cửa 

liên thông tại cơ quan 

hành chính nhà nƣớc ở 

địa phƣơng” 

 

Quyết định số 30/QĐ-

TTg ngày 10-01-2007 

Nghị định số 10/NĐ-

CP ngày 16/01/2002 

của Chính phủ về chế 

độ tài chính áp dụng 

cho đơn vị sự nghiệp 

có thu 

 

Nghị quyết số 

05/2005/NĐ-CP ngày 

18/4/2005 về đẩy mạnh 

xã hội hoá các hoạt 

động giáo dục, y tế, 

văn hoá và thể dục – 

thể thao 

 

Quyết định 

181/2005/QĐ-TTg 

ngày 19/7/2005 về 

phân loại, xếp hạng các 

tổ chức sự nghiệp, dịch 



 

Thời gian 

ban hành 
Dịch vụ công (chung) 

Dịch vụ hành chính 

công 

Dịch vụ sự nghiệp 

công & Dịch vụ công 

ích 

khích xã hội hoá đối với 

các hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục, dạy nghề, y 

tế, văn hoá, thể thao, môi 

trƣờng 

của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt Đề án 

Đơn giản hoá TTHC 

trên các lĩnh vực 

QLNN giai đoạn 2007- 

2010. 

vụ công lập 

 

Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 quy định 

quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về thực 

hiện nhiệm vụ, tổ chức 

bộ máy, biên chế và tài 

chính đối với 

ĐVSNCL. 

2011-nay 

Nghị quyết số 30c/NQ-

CP ngày 08-11-2011 của 

Chính phủ ban hành 

Chƣơng trình tổng thể 

CCHC nhà nƣớc giai 

đoạn 2011-2020 

 

Hiến pháp năm 2013 

 

NQ số 39-NQ/TW ngày 

17/4/2015 về tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội 

ngũ CBCC 

 

Luật Tổ chức chính phủ/ 

Luật tổ chức CQĐP 2015  

 

 

NĐ số 43/2011/NĐ-CP 

ngày 13/6/2011 quy 

định về việc cung cấp 

thông tin và DVC trực 

tuyến trên trang thông 

tin điện tử hoặc cổng 

thông tin điện tử của 

CQNN 

 

Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP về 

thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC 

 

Nghị quyết số 36a/NQ-

CP của Chính phủ ngày 

19/10/2015 về Chính 

phủ điện tử 

 

Nghị quyết số 17/NQ-

CP ngày 07/3/2019 của 

Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm phát triển 

Chính phủ điện tử giai 

đoạn 2019-2020, định 

hƣớng đến 2025 

Nghị định số 

130/2013/NĐ-CP ngày 

16-10-2013 về sản xuất 

và cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ công ích. 

 

Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 

14-2-2015 quy định cơ 

chế tự chủ của 

ĐVSNCL  

 

Quyết định số 

22/2015/QĐ-TTg ngày 

22/6/2015 về chuyển 

ĐVSNCL thành công 

ty cổ phần 

 (Tổng hợp của tác giả, 2019) 



 

a) Giai đoạn 1991 - 2000: 

Ngày 04/5/1994, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 38/CP về cải cách 

một bƣớc TTHC trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức, lấy cải 

cách TTHC trong 07 lĩnh vực
9
 liên quan trực tiếp tới DN và nhân dân làm khâu đột 

phá, đã góp phần quan trọng vào tiến trình đổi mới mọi mặt của đất nƣớc [47]. Sau 

khi Nghị quyết này đƣợc ban hành và triển khai, TTHC đã có nhiều tiến bộ, tạo 

đƣợc động lực cho kinh tế thị trƣờng phát triển. Tuy nhiên, sự tiến bộ đó chƣa theo 

kịp với đòi hỏi của thực tiễn, TTHC vẫn còn là chƣớng ngại cản trở sự phát triển 

của nền kinh tế thị trƣờng và còn gây bức xúc trong xã hội [41].  

Năm 1995, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ƣơng (khóa VII) thông 

qua Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bƣớc nền hành chính Nhà nƣớc, tập trung 

vào 3 vấn đề lớn: (1) Cải cách thể chế hành chính; giải quyết các khâu khiếu kiện của 

dân, xúc tiến việc thiết lập tòa án hành chính; góp phần đổi mới quy trình lập pháp và 

tiến hành đổi mới quy trình lập pháp, tiếp tục hoàn chỉnh thể chế kinh tế mới; (2) 

Điều chỉnh tổ chức bộ máy và các mối quan hệ trong hệ thống hành chính; (3) Xây 

dựng đội ngũ công chức hành chính, phải gấp rút xây dựng những ngƣời làm hành 

chính chuyên nghiệp, đƣợc tuyển chọn và đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh, đủ 

phẩm chất và năng lực thực thi công việc. Đào tạo và bồi dƣỡng công chức nhà nƣớc 

là khâu có ý nghĩa quyết định đối với thành công CCHC. 

Đối với DVSNC, trong khi đa phần các lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ tƣ đã 

đƣợc thị trƣờng hóa kể từ năm 1990 thì những thử nghiệm thị trƣờng hóa đầu tiên đối 

với một số DVSNC nhƣ giáo dục, văn hóa, y tế, thể dục-thể thao,... chỉ đƣợc tiến 

hành sau Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1996 dƣới thuật ngữ "xã 

hội hóa" [15]. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 90/CP ngày 21/8/1997 

về phƣơng hƣớng, chủ trƣơng xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá; tuy 

                                              

 
9
 Cấp giấy phép đầu tƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam; Giấy phép xuất nhập cảnh; Giấy phép xây dựng; Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phát vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản; Giải quyết khiếu nại tố cáo của công 

dân; ĐKKD 



 

nhiên đến cuối năm 1999 mới cụ thể hóa các chính sách khuyến khích xã hội hóa 

Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/19999 do đó kết quả thực hiện xã hội hóa 

các DVSNC trong giai đoạn này còn chƣa thực sự rõ nét. 

b) Giai đoạn 2001 – 2010: 

Chƣơng trình tổng thể CCHC nhà nƣớc giai đoạn 2001 - 2010 đƣợc Chính 

phủ ban hành ngày 17/9/2001 tại Quyết định số 136/QĐ-TTg đặt ra yêu cầu: “Xây 

dựng quan niệm đúng đắn về DVC. Nhà nước có trách nhiệm chăm lo đời sống vật 

chất và văn hoá của nhân dân, nhưng không phải vì thế mà mọi công việc về DVC 

đều do CQNN trực tiếp đảm nhiệm. Trong từng lĩnh vực cần định rõ những công 

việc mà nhà nước phải đầu tư và trực tiếp thực hiện, những công việc cần chuyển 

giao cho các tổ chức xã hội đảm nhiệm”. Lần đầu tiên trong quá trình cải cách, 

Chính phủ có một chƣơng trình mang tính chiến lƣợc, dài hạn, xác định rõ 4 lĩnh 

vực cải cách: (1) cải cách thể chế, (2) cải cách tổ chức bộ máy hành chính, (3) xây 

dựng và phát triển đội ngũ CBCC và (4) cải cách tài chính công. Đây là Chƣơng 

trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, là công cụ quan trọng để Chính phủ chỉ đạo các 

bộ, ngành TW và CQĐP các cấp đẩy mạnh CCHC [2]. Kết quả, TTHC trên tất cả 

các lĩnh vực đều đƣợc rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới theo hƣớng đơn 

giản hóa, thuận tiện cho DN và ngƣời dân. Đặc biệt, một số TTHC lâu nay thƣờng 

gây bức xúc cho DN và ngƣời dân, nhƣ đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, hải 

quan, thuế, kho bạc, xuất nhập khẩu… đã đƣợc sửa đổi, loại bỏ những thủ tục phức 

tạp, giảm mức độ gây phiền hà cho DN và ngƣời dân... [41]. 

Đây cũng là giai đoạn mà các chính sách xã hội hóa DVC đƣợc áp dụng và 

điều chỉnh theo yêu cầu phát triển với 03 Nghị định đƣợc Chính phủ ban hành. 

c) Giai đoạn 2011-2020: Ngày 08/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị 

quyết số 30c/NQ-CP phê duyệt Chƣơng trình tổng thể CCHC nhà nƣớc giai đoạn 

2011-2020.  

 

 

 



 

PHỤ LỤC 2: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG 

CUNG ỨNG DVHCC TRONG CÁC BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ 

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI VIỆT NAM  

1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cung ứng DVHCC trong PCI 

Theo thƣờng lệ, cứ 4 năm (2009, 2013, 2017), VCCI lại tiến hành rà soát 

phƣơng pháp luận và hiệu chỉnh lại bộ Chỉ số PCI nhằm cập nhật và phản ánh đƣợc 

những chuyển động của môi trƣờng kinh doanh và nền kinh tế Việt Nam. Từ năm 

2017 bộ Chỉ số PCI có tổng cộng 128 chỉ tiêu hợp thành 10 chỉ số thành phần, tăng 

16 chỉ tiêu so với giai đoạn 2013 – 2016 và duy trì đến năm 2020. 

04/10 chỉ số thành phần liên quan đến chất lƣợng cung ứng DVHCC: 

a. Chỉ số Chi phí gia nhập thị trường: Chỉ số này đƣợc xây dựng nhằm đánh 

giá sự khác biệt về chi phí gia nhập thị trƣờng của các DN mới thành lập giữa các 

tỉnh với nhau, 10 chỉ tiêu cụ thể bao gồm:  

• Số ngày ĐKDN (trung vị)  

• Số ngày thay đổi ĐKDN (trung vị) 

• Phải chờ hơn 1 tháng hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt 

động (% DN) 

• Phải chờ hơn 3 tháng hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt 

động (% DN) 

• Tỉ lệ DN làm thủ tục ĐKDN qua phƣơng thức mới (trực tuyến, trung tâm 

HCC, bƣu điện (%) 

• Thủ tục (thay đổi) ĐKDN: Thủ tục đƣợc niêm yết công khai (%) 

• Thủ tục (thay đổi) ĐKDN: Cán bộ hƣớng dẫn rõ ràng, đầy đủ (%) 

• Thủ tục (thay đổi) ĐKDN: Cán bộ am hiểu chuyên môn (%) 

• Thủ tục (thay đổi) ĐKDN: Cán bộ nhiệt tình, thân thiện (%) 

• Thủ tục (thay đổi) ĐKDN: Ứng dụng CNTT tốt (%) 

b. Chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin: Đo lƣờng khả năng tiếp cận 

các kế hoạch của tỉnh và các văn bản pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh 

của DN, liệu DN có thể tiếp cận một cách công bằng các văn bản này, các chính 

sách và quy định mới có đƣợc tham khảo ý kiến của DN và khả năng tiên liệu trong 



 

việc triển khai thực hiện các chính sách quy định đó và mức độ tiện dụng của trang 

web tỉnh đối với DN, chỉ số này bao gồm 12 chỉ tiêu dƣới đây: 

• Tiếp cận tài liệu quy hoạch (1=Không thể; 5=Rất dễ) 

• Tiếp cận tài liệu pháp lý  (1=Không thể; 5=Rất dễ) 

• Các tài liệu về ngân sách đủ chi tiết để DN sử dụng cho hoạt động kinh doanh (%) 

• Thông tin mời thầu đƣợc công khai (%) 

• Tỉ lệ DN nhận đƣợc thông tin, văn bản sau khi đề nghị CQNN của tỉnh cung cấp 

(%)  

• Số ngày để nhận đƣợc thông tin, văn bản sau khi đã đề nghị cung cấp (trung vị) 

• Cần có „mối quan hệ‟ để có đƣợc các tài liệu của tỉnh (%) 

• „Thỏa thuận‟ khoản thuế phải nộp với CB thuế là công việc quan trọng(%) 

• Dự liệu đƣợc việc thực thi của tỉnh đối với QĐPL của TW (% chắc chắn) 

• Vai trò của các hiệp hội DN địa phƣơng trong việc xây dựng và phản biện 

chính sách, quy định của tỉnh (% quan trọng hoặc vô cùng quan trọng) 

• Điểm số về độ mở và chất lƣợng trang web của tỉnh 

• Tỉ lệ DN truy cập vào website của tỉnh (%) 

c. Chỉ số Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước: Đo 

lƣờng thời gian DN phải bỏ ra để thực hiện các TTHC cũng nhƣ mức độ thƣờng 

xuyên và thời gian DN phải tạm dừng kinh doanh để các CQNN của địa phƣơng 

thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, chỉ số này bao gồm 11 chỉ tiêu dƣới đây: 

• Tỉ lệ DN dành hơn 10% quỹ thời gian để tìm hiểu và thực hiện QĐPL 

• CBCC giải quyết công việc hiệu quả (%)    

• CBCC thân thiện (%) 

• DN không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục (%) 

• Thủ tục giấy tờ đơn giản (%) 

• Phí, lệ phí đƣợc niêm yết công khai (%) 

• Thời gian thực hiện TTHC đƣợc rút ngắn hơn so với quy định(%) 

• Tỉ lệ DN bị thanh, kiểm tra từ 5 cuộc trở lên trong năm(%) 

• Nội dung thanh, kiểm tra bị trùng lặp (%) 

• Số giờ trung vị cho mỗi cuộc làm việc với thanh tra, kiểm tra  thuế 

• Thanh, kiểm tra tạo cơ hội cho cán bộ nhũng nhiễu DN(%) 



 

d. Chỉ số Chi phí không chính thức (CPKCT): Đo lƣờng các khoản CPKCT 

mà DN phải trả và các trở ngại do những CPKCT này gây ra đối với hoạt động kinh 

doanh của DN, việc trả những khoản CPKCT có đem lại kết quả hay “dịch vụ” nhƣ 

mong đợi và liệu các cán bộ Nhà nƣớc có sử dụng các quy định của địa phƣơng để 

trục lợi hay không. Chỉ số này bao gồm 09 chỉ tiêu dƣới đây: 

• Các DN cùng ngành thƣờng phải trả thêm các khoản CPKCT (% Đồng ý) 

• Công việc đạt đƣợc kết quả mong đợi sau khi trả CPKCT (% luôn luôn / hầu 

hết) 

• Tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết TTHC cho DN là phổ biến (% Đồng ý) 

• Các khoản CPKCT ở mức chấp nhận đƣợc (% Đồng ý) 

• Tỉ lệ DN có chi trả CPKCT cho cán bộ thanh, kiểm tra (%) 

• Tỉ lệ DN phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại CPKCT (%) 

• Tỉ lệ DN có chi trả CPKCT trong thực hiện TTHC đất đai(%) 

• Chi trả CPKCT là điều bắt buộc để đảm bảo trúng thầu (% Đồng ý) 

• DN lo ngại tình trạng „chạy án‟ là phổ biến (%) 

2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cung ứng DVHCC trong PAR INDEX và 

SIPAS 

2.1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cung ứng DVHCC trong PAR INDEX (không 

bao gồm chỉ số SIPAS) 

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối đa 

3 CẢI CÁCH TTHC 14.00 

3.1 Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 1.00 

3.1.1 Thực hiện quy định về ban hành TTHC theo thẩm quyền 0.50 

3.1.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát TTHC 0.50 

3.2 Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 3.50 

3.2.1 
Công bố TTHC và danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp 

chính quyền trên địa bàn tỉnh 
0.25 

3.2.2 Nhập, đăng tải công khai TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố 0.25 

3.2.3 Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 0.75 

3.2.4 
Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC 
0.75 

3.2.5 
Công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của tỉnh và Trang 

TTĐT của các cơ quan, đơn vị 
0.75 

3.2.6 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng TTĐT hoặc 0.75 



 

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối đa 

Cổng DVC của tỉnh 

3.3 Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 3.50 

3.3.1 Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 1.00 

3.3.2 
Đƣa TTHC ngành dọc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa 

các cấp theo danh mục đƣợc phê duyệt 
0.50 

3.3.3 
Số TTHC hoặc nhóm TTHC đƣợc giải quyết theo hình thức liên thông cùng 

cấp 
1.00 

3.3.4 
Số TTHC hoặc nhóm TTHC đƣợc giải quyết theo hình thức liên thông giữa 

các cấp chính quyền 
1.00 

3.4 Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 5.00 

3.4.1 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp nhận trong năm 

đƣợc giải quyết đúng hạn 
1.50 

3.4.2 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận trong năm đƣợc giải quyết 

đúng hạn 
1.50 

3.4.3 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm đƣợc giải quyết 

đúng hạn 
1.00 

3.4.4 
Thực hiện việc xin lỗi ngƣời dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải 

quyết hồ sơ TTHC 
0.25 

3.4.5 Đánh giá chất lƣợng giải quyết TTHC của địa phƣơng 0.75 

3.5 
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 
1.00 

3.5.1 
Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của tỉnh 
0.75 

3.5.2 
Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định 

TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh 
0.25 

5 XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CBCC 14.00 

5.1 Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm 2.00 

5.1.1 
Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng vị trí 

việc làm đƣợc phê duyệt 
1.00 

5.1.2 
Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm 

đƣợc phê duyệt 
1.00 

5.2 Tuyển dụng công chức, viên chức 1.00 

5.2.1 
Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại cơ quan chuyên môn cấp 

tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
0.50 

5.2.2 
Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc tỉnh 
0.50 

5.3 
Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của 

tỉnh 
0.50 

5.3.1 Thực hiện quy định về thi nâng ngạch công chức 0.25 

5.3.2 Thực hiện quy định về thi, xét thăng hạng viên chức 0.25 

5.4 
Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các cơ quan hành 

chính 
0.75 

5.5 Đánh giá, phân loại công chức, viên chức 1.75 

5.5.1 
Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy 

định 
0.25 

5.5.2 Chấp hành kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính của CBCC 1.50 



 

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối đa 

5.6 Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC 1.00 

5.7 CBCC cấp xã 1.00 

5.7.1 Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã 0.50 

5.7.2 Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã 0.50 

5.8 Tác động của cải cách đến quản lý CBCC 2.00 

5.8.1 Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức 1.00 

5.8.2 
Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, 

viên chức 
1.00 

5.9 Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 4.00 

5.9.1 Năng lực chuyên môn của công chức trong phối hợp, xử lý công việc 1.00 

5.9.2 Tinh thần trách nhiệm của công chức trong phối hợp, xử lý công việc 1.00 

5.9.3 
Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong 

phối hợp, xử lý công việc 
1.00 

5.9.4 
Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút ngƣời có tài năng vào bộ 

máy hành chính 
1.00 

7 HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 13.00 

7.1 Ứng dụng CNTT của tỉnh 5.50 

7.1.1 Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh 0.50 

7.1.2 
Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nƣớc dƣới dạng điện 

tử 
1.00 

7.1.3 
Thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản (từ cấp tỉnh đến 

cấp xã) 
1.00 

7.1.4 Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử 1.00 

7.1.5 Xây dựng, vận hành Cổng DVC 1.00 

7.1.6 Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh 1.00 

7.2 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 1.25 

7.2.1 Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ trong năm 0.25 

7.2.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC đƣợc giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 1.00 

7.3 
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích (BCCI) 
1.25 

7.3.1 
Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết 

qua dịch vụ BCCI 
0.25 

7.3.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC đƣợc tiếp nhận qua dịch vụ BCCI 0.50 

7.3.3 Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC đƣợc trả qua dịch vụ BCCI 0.50 

7.4 Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định 1.00 

7.4.1 
Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện công bố 

ISO 9001 đúng quy định 
0.50 

7.4.2 
Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện 

đúng việc duy trì, cải tiến ISO 9001 theo quy định 
0.50 

7.5 Tác động của cải cách đến hiện đại hóa hành chính 4.00 

7.5.1 
Tính kịp thời của thông tin đƣợc cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử 

của tỉnh 
1.00 

7.5.2 
Mức độ đầy đủ của thông tin đƣợc cung cấp trên Cổng/Trang thông tin của 

tỉnh 
1.00 

7.5.3 Mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang 1.00 



 

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối đa 

thông tin điện tử của tỉnh 

7.5.4 Tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình ISO 1.00 

(Nguồn: Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019 của Bộ Nội vụ) 

2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cung ứng DVHCC trong SIPAS 

Thang điểm đánh giá Chỉ số SIPAS trong PAR INDEX 

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm tối đa 

8.1 Chỉ số SIPAS 10.00 

8.1.1 Chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ 1.50 

 
Điểm đánh giá được tính theo công thức  

 

8.1.2 Chỉ số hài lòng về tổ chức giải quyết TTHC  

 

Điểm đánh giá được tính theo công thức 

 

1.50 

8.1.3 Chỉ số hài lòng về công chức giải quyết TTHC 2.50 

 

Điểm đánh giá được tính theo công thức 

 

 

8.1.4 Chỉ số hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.50 

 

Điểm đánh giá được tính theo công thức 

 

 

8.1.5 
Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến 

TTHC 
2.00 

 

Điểm đánh giá được tính theo công thức 

 

 

(Nguồn: Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019 của Bộ Nội vụ) 

Để đo lƣờng sự hài lòng của ngƣời dân và DN, SIPAS đƣợc thực hiện đối 

với 5 yếu tố cơ bản (với 24 tiêu chí) của quá trình cung ứng DVHCC nhƣ sau: 

a. Tiếp cận dịch vụ: (1) Trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

công việc có biển hiệu, hƣớng dẫn rõ ràng, dễ thấy; (2) Trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả giải quyết công việc có đủ chỗ ngồi cho ngƣời dân, tổ chức; (3) 

Trang thiết bị phục vụ ngƣời dân, tổ chức đầy đủ; (4) Trang thiết bị phục vụ ngƣời 

dân, tổ chức dễ sử dụng. 

b. TTHC: (1) TTHC đƣợc niêm yết công khai dễ thấy; (2) TTHC đƣợc niêm 

yết công khai đầy đủ; (3) Thành phần hồ sơ mà NDTC phải nộp là đúng quy định; 



 

(4) Phí/lệ phí mà NDTC phải nộp là đúng quy định; (5) Thời hạn giải quyết (tính từ 

ngày hồ sơ đƣợc tiếp nhận đến ngày nhận kết quả) là đúng quy định. 

c. Công chức trực tiếp giải quyết công việc: (1) Công chức có thái độ giao 

tiếp lịch sự; (2) Công chức chú ý lắng nghe câu hỏi, ý kiến của NDTC; (3) Công 

chức trả lời, giải đáp đầy đủ các ý kiến của NDTC; (4) Công chức trả lời, giải thích 

đầy đủ các câu hỏi, ý kiến của NDTC; (5) Công chức hƣớng dẫn kê khai hồ sơ dễ 

hiểu; (6) Công chức hƣớng dẫn Ông/Bà kê khai hồ sơ một lần là Ông/Bà có thể 

hoàn thiện hồ sơ; (7) Công chức giải quyết công việc đúng quy định. 

d. Kết quả dịch vụ: (1) Kết quả phù hợp với quy định; (2) Kết quả có thông 

tin đầy đủ; (3) Kết quả có thông tin chính xác; (4) Kết quả đảm bảo tính công bằng. 

e. Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị (chỉ áp dụng trong trƣờng 

hợp ngƣời dân/tổ chức đã thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc 

cung ứng dịch vụ): (1) Cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến 

nghị của NDTC; (2) NDTC dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị; (3) Cơ 

quan tiếp nhận và xử lý tích cực các góp ý, phản ánh, kiến nghị của NDTC; (4) Cơ 

quan có thông báo kịp thời kết quả xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của 

NDTC. 

Cách tính chỉ số SIPAS nhƣ sau: 

 

Trong đó: a là tổng số câu hỏi hài lòng mà mỗi ngƣời phải trả lời trong Phiếu 

điều tra XHH; bi là tổng số phƣơng án trả lời “Hài lòng” hoặc “Rất hài lòng” đối với 

các câu hỏi mức độ hài lòng mà mỗi ngƣời đã trả lời trong Phiếu điều tra XHH; n là 

tổng số ngƣời trả lời đối với câu hỏi về mức độ hài lòng. 

3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cung ứng DVHCC trong PAPI 

3.1. Thủ tục hành chính công 



 

Chỉ số nội dung TTHC công đánh giá chất lƣợng 04 loại DVHCC cơ bản với 

các Chỉ số thành phần đƣợc chi tiết tại Bảng dƣới đây: 

Chỉ số nội dung/ Nội dung thành phần và Chỉ số thành phần Thang điểm 

Chỉ số nội dung 5: Thủ tục hành chính công 1-10 điểm 

5.1: Dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền 0.25-2.5 điểm 

Tỉ lệ ngƣời dân đã làm thủ tục lấy chứng thực, xác nhận của chính quyền 

(%) 
0%-100% 

Tổng chất lƣợng dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền (4 tiêu 

chí)  
0-4 điểm 

Mức độ hài lòng với dịch vụ nhận đƣợc (5 điểm) 1-5 điểm 

5.2: Thủ tục xin cấp phép xây dựng 0.25-2.5 điểm 

Tỉ lệ ngƣời dân cho biết hộ gia đình đã xây mới/nâng cấp nhà xƣởng, nhà 

ở (%) 
0%-100% 

Tỉ lệ hộ gia đình đã làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng (%) 0%-100% 

Tỷ lệ ngƣời đi làm thủ tục cho biết không phải đi qua nhiều „cửa‟ để làm 

thủ tục xin cấp phép xây dựng (%) 
0%-100% 

Tỷ lệ ngƣời đi làm thủ tục cho biết đã nhận đƣợc giấy phép xây dựng (%) 0%-100% 

Tổng chất lƣợng dịch vụ hành chính về GPXD (4 tiêu chí) 0-4 điểm 

Mức độ hài lòng với dịch vụ nhận đƣợc (5 điểm) 1-5 điểm 

5.3: Thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 0.25-2.5 điểm 

Tỷ lệ ngƣời đi làm thủ tục cho biết không phải đi qua nhiều „cửa‟ để làm 

xong các thủ tục liên quan đến đến giấy CNQSD đất (%) 
0%-100% 

Tỷ lệ ngƣời đi làm thủ tục cho biết đã nhận đƣợc kết quả liên quan đến 

giấy CNQSD đất (%) 
0%-100% 

Tổng chất lƣợng dịch vụ hành chính về thủ tục liên quan đến giấy 

CNQSD đất (4 tiêu chí) 
0-4 điểm 

Mức độ hài lòng với dịch vụ nhận đƣợc (5 điểm) 1-5 điểm 

5.4: Dịch vụ hành chính cấp xã/phường 0.25-2.5 điểm 

Tỷ lệ ngƣời đi làm thủ tục cho biết không phải đi qua nhiều „cửa‟ để làm 

xong thủ tục (%) 
0%-100% 

Tổng chất lƣợng dịch vụ hành chính của UBND xã/phƣờng (4 tiêu chí) 0-4 điểm 

Mức độ hài lòng với dịch vụ nhận đƣợc (5 điểm) 1-5 điểm 

Nguồn: Báo cáo PAPI năm 2019 

3.2. Quản trị điện tử 

Chỉ số nội dung Quản trị điện tử gồm 03 Nội dung thành phần với các Chỉ số 

thành phần tại Bảng dƣới đây: 

Chỉ số nội dung/ Nội dung thành phần và Chỉ số thành phần Thang điểm 

Chỉ số nội dung 8: Quản trị điện tử 1-10 điểm 

8.1: Sử dụng cổng thông tin điện tử của CQĐP 
0.33-3.33 

điểm 

Tỷ lệ ngƣời trả lời cho biết đã lấy đủ thông tin chỉ dẫn và biểu mẫu cần 

thực hiện từ cổng thông tin điện tử địa phƣơng khi làm chứng thực, xác 

nhận (%) 

0%-100% 



 

Chỉ số nội dung/ Nội dung thành phần và Chỉ số thành phần Thang điểm 

Tỷ lệ ngƣời trả lời cho biết đã lấy đủ thông tin chỉ dẫn và biểu mẫu cần 

thực hiện từ cổng thông tin điện tử địa phƣơng khi làm thủ tục cấp phép 

xây dựng (%) 

0%-100% 

Tỷ lệ ngƣời trả lời cho biết đã lấy đủ thông tin chỉ dẫn và biểu mẫu cần 

thực hiện từ cổng thông tin điện tử địa phƣơng khi làm thủ tục cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất (%) 

0%-100% 

8.2: Tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương 
0.33-3.33 

điểm 

Tỷ lệ ngƣời trả lời tiếp cận tin tức trong nƣớc qua Internet (%) 0%-100% 

Tỷ lệ ngƣời trả lời cho biết có kết nối Internet tại nhà (%) 0%-100% 

8.3: Phúc đáp của chính quyền qua cổng thông tin điện tử 
0.33-3.33 

điểm 

Tỷ lệ ngƣời trả lời đã gửi câu hỏi tới CQĐP thông qua mục “Hỏi-Đáp 

Trực Tuyến” trên cổng thông tin điện tử (%) 
0%-100% 

Tỷ lệ ngƣời trả lời đã nhận đƣợc phúc đáp của CQĐP sau khi gửi câu hỏi 

qua mục "Hỏi-Đáp trực tuyến" (%)  
0%-100% 

Nguồn: Báo cáo PAPI năm 2019 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 3: DÀN BÀI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA XÂY 

DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU  

(nghiên cứu định tính) 

Phần 1. Giới thiệu 

Xin chào quý Anh/Chị 

Chúng tôi là nghiên cứu sinh thuộc Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Huế. 

Hiện chúng tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu “Nâng cao chất lượng dịch vụ 

hành chính công tỉnh Quảng B nh”. Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu về các 

yếu tố ảnh hƣởng đến việc cung ứng dịch vụ Hành chính công của các cấp chính 

quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  

Trƣớc khi thực hiện cuộc khảo sát này, chúng tôi đã tiến hành tổng hợp các 

nghiên cứu đã đƣợc thực hiện ở Việt Nam và các nƣớc trên thế giới về chất lƣợng 

dịch vụ hành chính công và các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng DVHCC. Nhằm 

làm tăng thêm giá trị thực tiễn và áp dụng các tiêu chí liên quan đến chất lƣợng 

DVHCC trong bối cảnh tại địa bàn nghiên cứu là tỉnh Quảng Bình, chúng tôi mong 

muốn sự đóng góp của quý Anh/chị trong việc đánh giá sự phù hợp của các tiêu chí 

đánh giá chất lƣợng DVHCC và bổ sung thêm các tiêu chí mới (nếu có). Ý kiến 

đóng góp của Anh/Chị sẽ giúp cho nghiên cứu này gắn kết chặt chẽ hơn với thực 

tiễn và và đề xuất các giải pháp. 

Phần 2. Giới thiệu một vài nghiên cứu có liên quan 

Trong phần này, NCS sẽ giới thiệu kết quả một số nghiên cứu liên quan về 

các yếu tố chất lƣợng DVHCC và sự hài lòng của ngƣời dân/doanh nghiệp đối với 

chất lƣợng DVHCC làm định hƣớng cho quá trình phỏng vấn. 

Phần 3. Nội dung phỏng vấn 

Câu hỏi chung dẫn dắt vào đề 

- Vị trí công việc của Anh/Chị tại công ty/đơn vị?  

- Anh/Chị có thƣờng xuyên thực hiện các giao dịch HCC tại các cấp chính quyền 

địa phƣơng? (nếu là doanh nghiệp) hoặc tham gia giải quyết/quản lý các 



 

DVHCC. 

- Nếu là nhà nghiên cứu: Anh/Chị đã từng thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan 

đến chất lƣợng DVHCC? 

- Anh/Chị cho biết một số khác biệt trong cung cấp DVHCC tại Quảng Bình so với 

các địa phƣơng khác? 

Câu hỏi xác định yếu tố chất lượng dịch vụ hành chính công 

Trong buổi thảo luận hôm nay, chúng ta sẽ xoay quanh nội dung các yếu tố 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng HCC do các cơ quan nhà nƣớc cung cấp. 

-  Anh/Chị có ý kiến gì về gợi ý các yếu tố phản ánh chất lƣợng DVHCC mà tác giả 

đã tổng hợp từ các nghiên cứu trƣớc, bao gồm: 

 Cơ sở vật chất 

 Quy trình cung cấp dịch vụ 

 Năng lực CBCC 

 Giao tiếp của CBCC 

 Thời gian xử lý TTHC 

 Kết quả giải quyết các TTHC 

- Ngƣời phỏng vấn giới thiệu bản thảo câu hỏi với các câu hỏi cụ thể để ngƣời 

phỏng vấn đƣợc góp ý, chỉnh sửa? 

- Anh/chị thấy mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố trên nhƣ thế nào đến sự hài lòng 

ngƣời dân đối với chất lƣợng DVHCC? 

-  Ngoài các yếu tố trên, theo Anh/Chị nhận thấy cần phải bổ sung thêm hay giảm 

bớt yếu tố nhằm nâng cao sự hài lòng của ngƣời dân và doanh nghiệp khi thực hiện 

các giao dịch hành chính tại các cơ quan chính quyền địa phƣơng? 

- Theo Anh/chị trong thời gian tới chính quyền các cấp ở tỉnh Quảng Bình cần làm 

gì để cải thiện chất lƣợng DVHCC và nâng cao sự hài lòng của ngƣời dân/doanh 

nghiệp? 

- Ý kiến khác của anh/chị: 

Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của Anh/Chị 



 

  



 

PHỤ LỤC 4: SỐ LIỆU VỀ THỦ TỤC  HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH 

QUẢNG BÌNH  GIAI ĐOẠN 2017-2019 

    Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1 Tổng số TTHC của tỉnh 1902 1982 1979 

  Số lƣợng TTHC cấp tỉnh 1395 1442 1519 

  Số lƣợng TTHC cấp huyện 302 324 238 

  Số lƣợng TTHC cấp xã 205 216 222 

2 

Số TTHC đƣợc đơn giản hóa sau rà 

soát (theo thẩm quyền của tỉnh, nhƣ: 

giảm thời gian giải quyết…) 

105 91 41 

3 

Số lƣợng TTHC đƣợc công khai đầy 

đủ, đúng quy định trên Cổng/ Trang 

Thông tin điện tử 

1902 1982 1979 

4 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

  

Số lƣợng TTHC thực hiện đƣợc giải 

quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả cấp sở, ngành 

1395 

1442 
 (Trong đó: 

1035 TTHC 

đƣợc thực hiện 

tại Trung tâm 

HCC) 

1519   
(Trong đó: 

1017 TTHC 

đƣợc thực 

hiện tại Trung 

tâm HCC) 

  

Số lƣợng TTHC thực hiện việc tiếp 

nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 

cấp huyện 

302 324 238 

  

Số lƣợng TTHC thực hiện việc tiếp 

nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 

cấp xã 

205 216 222 

  

Số lƣợng TTHC hoặc nhóm TTHC đƣợc 

giải quyết theo hình thức liên thông giữa 

các cấp chính quyền 

63 83 92 

 Nguồn: Báo cáo số 150/BC-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình 



 

PHỤ LỤC 5: PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƢỜI DÂN 

VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI QUẢNG 

BÌNH 

Ngày khảo sát ....... tháng … năm …….. 

Kính gửi Ông/Bà, 

Chúng tôi là nghiên cứu sinh thuộc trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Chúng 

tôi đang tiến hành một nghiên cứu về đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công 

trên quan điểm của người sử dụng dịch vụ. Mục đích của cuộc khảo sát này là để 

giúp chúng tôi hiểu được những đánh giá của người dân về chất lượng dịch vụ hành 

chính công tại tỉnh Quảng Bình. Ý kiến của Ông/Bà sẽ rất hữu ích cho việc tìm kiếm 

các giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công tại tỉnh Quảng Bình. 

Chúng tôi rất mong sự cộng tác của Ông/Bà. 

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ GIAO DỊCH  

1. Trong 12 tháng trở lại đây, Ông/Bà hay ngƣời thân trong gia đình có đi làm 

những thủ tục hành chính dƣới đây ở trung tâm hành chính địa phƣơng nơi Ông/Bà 

đang sinh sống không? 

Loại thủ tục hành chính Có Không 

a. Thủ tục về đất đai 1 0 

b. Thủ tục tƣ pháp, hộ tịch (kết hôn, khai tử, khai sinh, đổi tên, 

hộ khẩu..) 1 0 

c. Thủ tục xây dựng (cấp phép xây nhà, sữa chữa nhà…) 1 0 

d. Thủ tục Đăng ký kinh doanh 1 0 

e. Thủ tục Lao động, TBXH 1 0 

f. Thủ tục ngân hàng (hồ sơ xin vay vốn) 1 0 

g. Khác (ghi rõ) 1 0 

Nếu “Có” > 1 – Tiếp tục phỏng vấn   Nếu “Không” tất cả các thủ tục – Dừng 

phỏng vấn 

2. Nếu có thực hiện giao dịch, đề nghị Ông/Bà đánh giá các câu hỏi theo hƣớng dẫn 

sau: 

- Đánh dấu (x) vào ô vuông (v) trước phương án trả lời mà Ông/Bà chọn, đối 

với câu hỏi có ô vuông trước mỗi phương án trả lời. 

- Khoanh tròn vào chữ số (1, 2, 3, 4, 5) tương ứng với mức điểm mà Ông/Bà 

chọn, đối với câu hỏi có thang điểm theo quy ước sau: 



 

Hoàn toàn không 

đồng ý 
Không đồng ý Không có ý kiến Đồng ý 

Hoàn toàn đồng 

ý 

1 2 3 4 5 

B. CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

3. Ông/Bà đánh giá như thế nào về các phát biểu liên quan đến các yếu tố chất 

lƣợng DVHCC khi thực hiện giao dịch tại trung tâm hành chính địa phƣơng? 

Ký hiệu Phát biểu      

1 Các quy trình, thủ tục DVHC đƣợc công khai rõ ràng 1 2 3 4 5 

2 Các thông tin về TTHC đƣợc cung cấp đầy đủ, chính xác 1 2 3 4 5 

3 Ứng dụng CNTT để truy cập, tìm hiểu TTHC 1 2 3 4 5 

4 Sự đa dạng về kênh thông tin tìm hiểu TTHC 1 2 3 4 5 

5 Thông tin về thủ tục HC dễ dàng tiếp cận 1 2 3 4 5 

6 Phòng tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ rộng rãi, thoáng mát 1 2 3 4 5 

7 Đủ chỗ ngồi cho ngƣời dân khi chờ đợi giải quyết TTHC 1 2 3 4 5 

8 
Trang thiết bị hiện đại (máy lấy số tự động, máy vi tính, tra cứu hồ 

sơ…) 
1 2 3 4 5 

9 Cách bố trí, sắp xếp nơi tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hợp lý 1 2 3 4 5 

10 Có địa điểm đỗ xe an toàn, thuận tiện 1 2 3 4 5 

11 Phòng làm việc đặt ở địa điểm thuận tiện, dễ nhận biết 1 2 3 4 5 

12 Trang phục CBCC lịch sự theo quy định 1 2 3 4 5 

13 CBCC làm việc đúng giờ quy định 1 2 3 4 5 

14 CB dễ dàng hiểu  đƣợc những yêu cầu của ngƣời dân 1 2 3 4 5 

15 CB có thái độ lịch sự, thân thiện khi tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ 1 2 3 4 5 

16 
CB tiếp nhận và xử lý hồ sơ phục vụ công bằng đối với tất cả mọi 

ngƣời 
1 2 3 4 5 

17 CB có kiến thức và kỹ năng giải quyết công việc liên quan 1 2 3 4 5 

18 
CB tiếp nhận thụ lý tƣ vấn giải quyết thỏa đáng các vƣớng mắc 

của ngƣời dân 
1 2 3 4 5 

19 CB tiếp nhận giải quyết hồ sơ một cách linh hoạt, kịp thời 1 2 3 4 5 

20 Các quy trình, TTHC, biểu mẫu đơn giản, dễ hiểu 1 2 3 4 5 

21 Thời gian giải quyết hồ sơ đƣợc niêm yết công khai, rõ ràng 1 2 3 4 5 

22 Các biểu mẫu, tờ khai đơn giản, dễ thực hiện 1 2 3 4 5 

23 Các khiếu nại, góp ý của ngƣời dân đƣợc tiếp thu, ghi nhận 1 2 3 4 5 

24 Kết quả giải quyết chính xác ngay lần đầu tiên  1 2 3 4 5 

25 Kết quả giải quyết đúng thời gian đã hẹn 1 2 3 4 5 

26 Kết quả giải quyết đầy đủ, đúng quy định 1 2 3 4 5 

27 Nếu trễ hẹn, luôn nhận đƣợc giải thích rõ ràng, thỏa đáng 1 2 3 4 5 

 



 

C. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH 

THỰC HIỆN DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG  

Sau tất cả những đánh giá ở trên, xin Ông/Bà cho biết mức độ hài lòng của mình về 

toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính địa 

phƣơng? 

1 
Tôi sẽ cảm thấy thoải mái và thuận tiện khi sử dụng DVHCC ở lần 

tiếp theo 
1 2 3 4 5 

2 Tôi cho rằng DVHCC đã đáp ứng đƣợc những nhu cầu của tôi 1 2 3 4 5 

3 Nói chung tôi hài lòng với chất lƣợng cung ứng DVHCC 1 2 3 4 5 

D. GỢI Ý NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

Để nâng cao chất lƣợng phục vụ ngƣời dân trong thời gian tới, theo Ông/Bà UBND 

trung tâm hành chính địa phƣơng cần phải quan tâm đến nội dung nào dƣới đây? 

(Xin Ông/Bà ưu tiên chọn 3 nội dung trong số các nội dung dưới đây) 

ở rộng các hình thức thông tin để ngƣời dân dễ dàng tiếp cận thông tin về 

dịch vụ hành chính công 

ải thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ngƣời dân tại nơi làm 

thủ tục hành chính công 

ếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính công 

ạch trong thực hiện thủ tục hành chính công 

ờng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính 

công 

ải thiện thái độ giao tiếp, tinh thần phục vụ của công chức đối với ngƣời dân 

ực giải quyết công việc của công chức 

ắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính công 

ụ thể) 

……………………………………………………………………………………… 

E. THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN 

Xin Ông/Bà vui lòng đánh dấu  vào ô trống phù hợp ở từng câu hỏi. 

1. Giới tính:   Nam  Nữ  

2. .Tuổi:  Dƣới 25  25-35  36-45  trên 45  

3. Nghề nghiệp: 

 Nông dân, LĐ tự do      Cán bộ, viên chức  Kinh doanh   Khác 

4. Trình độ chuyên môn cao nhất: 

 Tiểu học         THPT    Cao đẳng, đại học              Sau đại học  

--------------------------------------------------- 

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! 



 

 

PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU 

1. Hệ số đƣờng dẫn (Path coefficients) 

 

CBCC CSVC HLDV KQDV TCDV TTHC 

CBCC 

  

0.555 0.327 

  CSVC 

  

0.126 

   HLDV 

      KQDV 

  

0.242 

   TCDV 

  

0.038 

   TTHC 

  

0.138 0.159 

   

 

2. Outer loadings 

 

CBCC CSVC HLDV KQDV TCDV TTHC 

 CBCC1 0.733 

      CBCC2 0.823 

      CBCC3 0.833 

      CBCC4 0.817 

      CBCC5 0.795 

      CBCC6 0.713 

      CBCC7 0.774 

      CSVC1 

 

0.751 

     CSVC2 

 

0.794 

     CSVC3 

 

0.793 

     CSVC4 

 

0.693 

     CSVC5 

 

0.822 

     



 

CSVC6 

 

0.849 

     CSVC7 

 

0.803 

     HLDV1 

  

0.863 

    HLDV2 

  

0.903 

    HLDV3 

  

0.907 

    KQDV1 

   

0.791 

   KQDV2 

   

0.873 

   KQDV3 

   

0.852 

   KQDV4 

   

0.839 

   TCDV1 

    

0.647 

  TCDV2 

    

0.699 

  TCDV4 

    

0.803 

  TCDV5 

    

0.729 

  TTHC1 

     

0.789 

 TTHC2 

     

0.882 

 TTHC3 

     

0.878 

 TTHC4 

     

0.754 

 

         

Outer weight 

 

CBCC CSVC HLDV KQDV TCDV TTHC 

 CBCC1 0.217 

      CBCC2 0.201 

      CBCC3 0.216 

      CBCC4 0.177 

      CBCC5 0.17 

      CBCC6 0.135 

      CBCC7 0.155 

      CSVC1 

 

0.157 

     CSVC2 

 

0.188 

     CSVC3 

 

0.177 

     CSVC4 

 

0.161 

     CSVC5 

 

0.163 

     CSVC6 

 

0.197 

     CSVC7 

 

0.223 

     HLDV1 

  

0.355 

    HLDV2 

  

0.389 

    HLDV3 

  

0.378 

    KQDV1 

   

0.272 

   KQDV2 

   

0.268 

   KQDV3 

   

0.299 

   KQDV4 

   

0.353 

   



 

TCDV1 

    

0.288 

  TCDV2 

    

0.242 

  TCDV4 

    

0.471 

  TCDV5 

    

0.365 

  TTHC1 

     

0.348 

 TTHC2 

     

0.273 

 TTHC3 

     

0.298 

 TTHC4 

     

0.295 

 

         

3. Hệ số R2 

 

R Square R Square Adjusted 

HLDV 0.618 0.612 

KQDV 0.158 0.153 

 

 



 

 

 

4. Construst Relability and Validity 

 

Cronbach's 

Alpha rho_A 

Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

CBCC 0.897 0.905 0.918 0.616 

CSVC 0.898 0.905 0.920 0.621 

HLDV 0.871 0.873 0.921 0.795 

KQDV 0.861 0.870 0.905 0.705 

TCDV 0.705 0.733 0.812 0.521 

TTHC 0.846 0.848 0.897 0.685 

 

 



 

 

 



 

 

5. Discriminant Validity 

Fornell – Larker criteria 

 

CBCC CSVC HLDV KQDV TCDV TTHC 

CBCC 0.785 

     CSVC 0.232 0.788 

    HLDV 0.715 0.316 0.891 

   KQDV 0.366 0.13 0.502 0.839 

  TCDV 0.229 0.027 0.244 0.203 0.722 

 TTHC 0.245 0.208 0.365 0.239 0.193 0.828 

 

Cross loadings 

 

CBCC CSVC HLDV KQDV TCDV TTHC 

CBCC1 0.733 0.301 0.652 0.347 0.168 0.28 

CBCC2 0.823 0.117 0.629 0.267 0.204 0.157 

CBCC3 0.833 0.179 0.663 0.317 0.199 0.223 

CBCC4 0.817 0.193 0.522 0.298 0.178 0.145 

CBCC5 0.795 0.16 0.51 0.272 0.2 0.187 

CBCC6 0.713 0.098 0.39 0.245 0.103 0.119 

CBCC7 0.774 0.193 0.469 0.237 0.188 0.201 

CSVC1 0.129 0.751 0.213 0.103 -0.011 0.179 

CSVC2 0.147 0.794 0.255 0.087 -0.036 0.172 

CSVC3 0.194 0.793 0.241 0.083 -0.02 0.1 

CSVC4 0.214 0.693 0.219 0.158 0.077 0.136 

CSVC5 0.135 0.822 0.222 0.077 0.001 0.103 

CSVC6 0.217 0.849 0.268 0.077 0.05 0.223 



 

CSVC7 0.227 0.803 0.303 0.132 0.077 0.21 

HLDV1 0.599 0.261 0.863 0.457 0.174 0.29 

HLDV2 0.661 0.301 0.903 0.462 0.27 0.332 

HLDV3 0.651 0.282 0.907 0.424 0.206 0.352 

KQDV1 0.285 0.077 0.383 0.791 0.148 0.153 

KQDV2 0.245 0.094 0.387 0.873 0.135 0.191 

KQDV3 0.298 0.11 0.407 0.852 0.199 0.246 

KQDV4 0.378 0.143 0.489 0.839 0.189 0.205 

TCDV1 0.125 -0.025 0.142 0.133 0.647 0.144 

TCDV2 0.095 0.02 0.119 0.083 0.699 0.158 

TCDV4 0.226 0.064 0.232 0.151 0.803 0.133 

TCDV5 0.174 -0.001 0.18 0.2 0.729 0.139 

TTHC1 0.263 0.169 0.317 0.263 0.224 0.789 

TTHC2 0.187 0.125 0.282 0.153 0.14 0.882 

TTHC3 0.171 0.201 0.32 0.15 0.123 0.878 

TTHC4 0.176 0.185 0.279 0.206 0.137 0.754 

 

Hệ số HTMT 

 

CBCC CSVC HLDV KQDV TCDV TTHC 

CBCC 

      CSVC 0.248 

     HLDV 0.789 0.353 

    KQDV 0.403 0.144 0.573 

   TCDV 0.264 0.08 0.293 0.247 

  TTHC 0.269 0.232 0.422 0.271 0.25 

  

 



 

6. Collinearity Statistic 

Outer VIF value 

CBCC1 1.635 

CBCC2 2.324 

CBCC3 2.418 

CBCC4 2.312 

CBCC5 2.183 

CBCC6 1.992 

CBCC7 2.296 

CSVC1 1.912 

CSVC2 2.166 

CSVC3 2.222 

CSVC4 1.655 

CSVC5 2.592 

CSVC6 3.074 

CSVC7 2.342 

HLDV1 2.018 

HLDV2 2.498 

HLDV3 2.626 

KQDV1 1.834 

KQDV2 2.667 

KQDV3 2.257 

KQDV4 1.816 

TCDV1 1.521 

TCDV2 1.653 

TCDV4 1.365 

TCDV5 1.306 

TTHC1 1.581 

TTHC2 3.094 

TTHC3 2.956 

TTHC4 1.574 

 

Inner VIF value 

 

CBCC CSVC HLDV KQDV TCDV TTHC 

CBCC 

  

1.258 1.064 

  CSVC 

  

1.088 

   HLDV 

      KQDV 

  

1.203 

   TCDV 

  

1.094 

   TTHC 

  

1.141 1.064 

  



 

 

7. Model Fit 

 

Saturated 

Model 

Estimated 

Model 

SRMR 0.064 0.065 

 d_ULS 1.791 1.839 

 d_G 0.899 0.901 

 Chi-Square 1578.359 1578.39 

 NFI 0.738 0.738 

 

    8. Boopstraping 5,000 time 

Path Coefficents 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

CBCC -> HLDV 0.555 0.555 0.049 11.338 0 

CBCC -> KQDV 0.327 0.33 0.054 6.004 0 

CSVC -> HLDV 0.126 0.128 0.042 3.015 0.003 

KQDV -> HLDV 0.242 0.239 0.041 5.848 0 

TCDV -> HLDV 0.038 0.042 0.038 1.009 0.313 

TTHC -> HLDV 0.138 0.137 0.038 3.575 0 

TTHC -> KQDV 0.159 0.159 0.059 2.702 0.007 

Outer ƣeight 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

CBCC1 <- CBCC 0.733 0.732 0.03 24.55 0 

CBCC2 <- CBCC 0.823 0.822 0.021 38.836 0 

CBCC3 <- CBCC 0.833 0.834 0.019 44.054 0 

CBCC4 <- CBCC 0.817 0.815 0.023 34.897 0 

CBCC5 <- CBCC 0.795 0.794 0.029 27.84 0 

CBCC6 <- CBCC 0.713 0.709 0.042 16.86 0 

CBCC7 <- CBCC 0.774 0.771 0.032 24.047 0 

CSVC1 <- CSVC 0.751 0.748 0.042 17.76 0 

CSVC2 <- CSVC 0.794 0.792 0.036 22.088 0 

CSVC3 <- CSVC 0.793 0.792 0.03 26.268 0 

CSVC4 <- CSVC 0.693 0.693 0.045 15.368 0 

CSVC5 <- CSVC 0.822 0.821 0.023 36.169 0 

CSVC6 <- CSVC 0.849 0.848 0.023 36.253 0 

CSVC7 <- CSVC 0.803 0.803 0.027 29.784 0 



 

HLDV1 <- HLDV 0.863 0.862 0.02 42.915 0 

HLDV2 <- HLDV 0.903 0.903 0.016 58.019 0 

HLDV3 <- HLDV 0.907 0.907 0.013 72.341 0 

KQDV1 <- KQDV 0.791 0.791 0.032 24.931 0 

KQDV2 <- KQDV 0.873 0.872 0.019 45.708 0 

KQDV3 <- KQDV 0.852 0.851 0.022 37.935 0 

KQDV4 <- KQDV 0.839 0.838 0.02 42.563 0 

TCDV1 <- TCDV 0.647 0.624 0.108 5.971 0 

TCDV2 <- TCDV 0.699 0.673 0.104 6.692 0 

TCDV4 <- TCDV 0.803 0.805 0.055 14.723 0 

TCDV5 <- TCDV 0.729 0.723 0.077 9.459 0 

TTHC1 <- TTHC 0.789 0.789 0.033 24.147 0 

TTHC2 <- TTHC 0.882 0.88 0.021 42.597 0 

TTHC3 <- TTHC 0.878 0.877 0.018 50.161 0 

TTHC4 <- TTHC 0.754 0.752 0.035 21.587 0 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


