
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

        
               

Tóm tắt báo cáo và khuyến nghị chính sách* 

“Giữa uy tín và cơ cấu: Sự tham gia của người dân và bầu cử tại địa phương ở Việt Nam”

Sau ba thập niên đổi mới, Việt Nam đã và đang ghi 

nhận những tiến bộ đáng kể về sự phát triển con 

người và phát triển kinh tế. Những tiến bộ đó đi 

đôi với kỳ vọng ngày càng cao của người dân đối 

với nền quản trị công của đất nước. Hiến pháp và 

cơ cấu hệ thống chính trị của Việt Nam cũng đang 

mở ra nhiều cơ hội cho người dân tham gia vào 

quản trị công theo hình thức trực tiếp (thông qua 

việc tham gia trực tiếp vào việc điều hành, quản lý 

nhà nước và cung ứng dịch vụ công tại địa 

phương) và hình thức gián tiếp (thông qua việc 

bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân). 

Các hình thức tham gia này có thể được tóm tắt 

trong hai khẩu hiệu quen thuộc ‘Dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra’, và ‘Nhà nước của dân, do 

dân, vì dân’. Song, khoảng cách giữa việc thực hiện 

quyền tham gia hợp pháp với quy định pháp luật 

trên thực tế rất lớn. Vậy làm thế nào để người dân 

tham gia tích cực hơn vào việc ra quyết định của 

các cấp chính quyền? 

Báo cáo nghiên cứu này là kết quả của hoạt động 

hợp tác nghiên cứu giữa Oxfam (tổ chức phi 

chính phủ quốc tế) và Chương trình Phát triển 

Liên Hợp quốc (UNDP). Nghiên cứu này xem xét 

và phân tích sự tham gia của người dân vào các 

quá trình hoạch định chính sách và đời sống 

chính trị. Đây cũng là một phần của loạt bài 

nghiên cứu của UNDP về hiệu quả quản trị và 

hành chính công của Việt Nam được hình thành 

dựa trên những thông tin và dữ liệu từ Chỉ số 

hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở 

Việt Nam (PAPI). Báo cáo sử dụng phương pháp 

kết hợp giữa phân tích định lượng và định tính để 

so sánh sự tham gia của người dân ở cấp quốc gia 

với tình hình tham gia cụ thể tại cộng đồng địa 

phương. 

Nghiên cứu về sự tham gia của người dân vào các 

vấn đề quản trị và hành chính công là đặc biệt 

quan trọng tại thời điểm này, bởi đầu năm 2016, 

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng 

lần thứ 12, sau đó sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2020. Trước 

những sự kiện lớn này, báo cáo phân tích chi tiết 

về hiểu biết và cảm nhận của người dân về công 

tác quản trị ở địa phương và đề xuất các biện pháp 

chính sách nhằm cải thiện sự tham gia trực tiếp và 

gián tiếp của người dân vào quản trị đất nước. 

Người dân Việt Nam ngày càng tham gia vào 

nhiều đoàn thể chính thức cũng như các nhóm xã 

hội phi chính thức ở cấp cơ sở. Dữ liệu khảo sát 

PAPI cho thấy việc tham gia làm thành viên của tổ 

chức, hội, nhóm đang ngày càng tăng lên trên 

khắp cả nước trong vài năm gần đây. Kết quả 

nghiên cứu định tính cho thấy một bức tranh 

nhiều màu sắc hơn, trong đó sự tham gia vào các 

tổ chức, hội, nhóm mạnh hơn của một số nhóm 

dân cư tại một số địa phương so với một số 

nhóm dân cư khác ở những địa phương khác. Tuy 

nhiên, việc tham gia tổ chức, hội, nhóm chưa hẳn 

đồng nghĩa với việc tham gia tích cực vào phát 

triển kinh tế-xã hội, như tham gia vào quá trình 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

phát triển, hay giám sát thu chi ngân sách. Trong 

khi đó, việc giám sát của người dân đối với hiệu 

quả hoạt động của chính quyền địa phương 

thông qua cơ chế tăng cường trách nhiệm giải 

trình của chính quyền với người dân như Ban 

Thanh tra Nhân dân (Ban TTND) và Ban Giám sát 

Đầu tư Cộng đồng (Ban GSĐTCĐ) (hình thức tham 

gia trực tiếp) không đạt hiệu quả như mong 

muốn. Tuy vậy, tại mỗi địa bàn được, nghiên cứu, 



 

 2 

nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận được một số 

thực hành tốt về quản trị công có sự tham gia.                 

Về tham gia bầu cử các chức danh đại diện cho 

nhân dân, nghiên cứu cho thấy có sự chênh lệch 

giữa số liệu báo cáo chính thức về tỷ lệ cử tri trực 

tiếp đi bầu rất cao và trải nghiệm thực tế của 

người dân thông qua dữ liệu PAPI. Có ý kiến cho 

rằng sự chênh lệch một phần là do sự phổ biến 

của tình trạng một cử tri đi bầu thay cho các cử 

tri trong cùng hộ gia đình. Đối với bầu cử trưởng 

thôn/tổ trưởng tổ dân phố, việc đi bầu thay là 

hợp pháp, mặc dù trong phần lớn các trường 

hợp, số cử tri là nam giới áp đảo số cử tri là phụ 

nữ. Chất lượng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân được hiến định chặt chẽ hơn so 

với bầu cử trưởng thôn/tổ dân phố  và được thực 

hiện nhất quán hơn tại một số địa phương so với 

những nơi khác. Không chỉ phụ nữ rất ít khi trực 

tiếp đi bầu, thanh niên và dân di cư cũng ít tham 

gia các cuộc bầu cử tại địa phương. Thực tế này 

chưa đáp ứng được những chuẩn mực của Việt 

Nam về bình đẳng và bảo mật trong bầu cử. Đối 

với cử tri, trình độ và uy tín là những tiêu chí 

quan trọng nhất để lựa chọn đại biểu, chứ không 

phải là quan điểm chính sách của ứng cử viên. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã 

hội lớn nhất ở Việt Nam, chịu trách nhiệm tổ 

chức các cuộc bầu cử, bao gồm lựa chọn và phê 

chuẩn những người sẽ có tên trong danh sách 

ứng cử viên. Mặc dù số ứng cử viên nhiều hơn số 

vị trí trúng cử, các cuộc bầu cử thường được cơ 

cấu sao cho số ứng cử viên thực tế không trúng 

cử là rất ít. Danh sách ứng cử viên là kết quả của 

quyết định từ cấp trên và đề nghị từ đơn vị bầu 

cử cấp dưới. Điều này dẫn tới việc dàn xếp để có 

cả đại diện của các nhóm xã hội khác nhau và cơ 

hội cho các cán bộ chuyên trách (nhiều người 

trong số đó đang kiêm nhiệm cả chức vụ trong tổ 

chức Đảng và chính quyền). Bằng cách này, các 

buộc bầu cử của địa phương tại Việt Nam duy trì 

được cả tính chính danh của Đảng Cộng sản và 

hiệu quả của hệ thống quản trị công. 

Ngoài việc phân tích hiện trạng tham gia vào đời 

sống chính trị, nhóm nghiên cứu cũng phỏng vấn 

cá nhân và thảo luận nhóm để tìm hiểu quan 

điểm của họ về một số hướng đổi mới hoạt động 

bầu cử hiện được thí điểm hoặc đề xuất tại Việt 

Nam. Tất cả các ý tưởng đề xuất nhận được sự 

ủng hộ của những người được hỏi, mặc dù mức 

độ ủng hộ khác nhau nhiều giữa cả người dân và 

cán bộ địa phương. Những ý tưởng đổi mới nhận 

được mức độ ủng hộ cao nhất là thay đổi thủ tục 

bầu cử để đảm bảo ‘mỗi người một phiếu’ và hạn 

chế số cán bộ, công chức kiêm nhiệm các chức 

danh ở cơ quan chính quyền và cơ quan dân cử. 

Kết luận của nghiên cứu định tính về sự tham gia 

trực tiếp và gián tiếp vào quản trị địa phương, kết 

hợp với phân tích dữ liệu PAPI, đề xuất một số 

biện pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện quyền 

hiến định của người dân, thực thi pháp luật và 

chính sách về dân chủ cơ sở và bầu cử trong hệ 

thống chính trị Việt Nam hiện nay. Chính quyền 

địa phương và các đoàn thể, đặc biệt là Mặt trận 

Tổ quốc, nên hợp tác trong việc mở rộng và đẩy 

mạnh các chương trình thí điểm của Chính phủ 

Việt Nam, các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính 

phủ trong nước và quốc tế về tăng cường sự 

tham gia thực sự 

Cụ thể, báo cáo đề xuất một số biện pháp nhằm 

tăng cường sự tham gia trực tiếp của người dân 

vào quản trị công: 

 Làm rõ và tăng cường việc thực hiện cơ chế 

để người dân đóng góp ý kiến với chính 

quyền địa phương, thông qua Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương, các nghị định có liên 

quan và các chương trình của chính phủ. 

 Mở rộng các kênh mới và phi chính thức để 

tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dân 

thông qua các tổ chức phi chính phủ, các cuộc 

khảo sát sử dụng công nghệ hiện đại và thẻ 

đánh giá. 

 Sáp nhập Ban TTND và Ban GSĐTCĐ thành 

Ban nhân dân tham gia giám sát, đặt dưới sự 

giám sát của Hội đồng Nhân dân. 

 Khuyến khích sử dụng tiếng dân tộc thiểu số, 

theo như quy định trong Hiến pháp, để tăng 

cường sự tham gia của tất cả các nhóm dân 

tộc. 
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Để cải thiện tình hình tham gia bầu cử, một số 

biện pháp quan trọng có thể được thực hiện ngay 

trước thềm cuộc bầu cử năm 2016: 

 Áp dụng đồng bộ quy định của pháp luật và 

quy trình thủ tục cho tất cả các cuộc bầu cử, 

gồm bầu trưởng thôn, đại biểu Hội đồng 

nhân dân và đại biểu Quốc hội. 

 Chấm dứt tình trạng đi bầu thay để đảm bảo 

quyền đi bầu trực tiếp của phụ nữ, thanh 

niên và người dân di cư theo nguyên tắc của 

Hiến pháp về ‘phổ thông, bình đẳng, trực tiếp 

và bỏ phiếu kín’. 

 Tăng tính đa dạng của ứng cử viên địa 

phương, giảm tình trạng kiêm nhiệm.  

 Phối hợp với các đoàn thể và tổ chức xã hội 

khác trong giám sát bầu cử ở địa phương 

nhằm xác minh chất lượng bầu cử tăng lên. 

Trong trung hạn, có thể tăng cường hơn nữa sự 

tham gia thông qua những thay đổi về chính sách 

và tái cơ cấu nhằm đáp ứng được lợi ích của 

người dân cũng như chính quyền, nâng cao chất 

lượng quản trị và hành chính công để duy trì tốc 

độ phát triển con người của Việt Nam. Một số 

khuyến nghị của báo cáo cho 5 năm tới bao gồm: 

 Chuẩn hoá các cuộc bầu cử trưởng thôn như 

một phần của chu kỳ bầu cử quốc gia 5 năm 

một lần thông qua một văn bản luật về bầu 

cử duy nhất, áp dụng cho tất cả các cấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tăng cường vai trò của Hội đồng nhân dân 

các cấp, đồng thời dừng chương trình thí 

điểm “không tổ chức Hội đồng Nhân dân” tại 

một số địa phương do thí điểm này không 

đem lại hiệu quả. 

 Yêu cầu đại biểu Hội đồng nhân dân (và 

Quốc hội) phải là các đại biểu chuyên trách, 

không kiêm nhiệm thêm chức danh trong bộ 

máy chính quyền. 

 Cân đối phân bổ ngân sách để nâng cao chất 

lượng quản trị ở địa phương, giảm xây dựng 

cơ sở hạ tầng, và tổ chức có hiệu quả hơn 

một số chức năng của các cơ quan Đảng và 

chính quyền. 

Những đổi mới nhằm tăng cường sự tham gia của 

người dân sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của bộ 

máy chính quyền các cấp, đồng thời đảm bảo ổn 

định 7chính trị và xã hội. Đặc điểm quan trọng của 

thời kỳ Đổi mới là khả năng đáp ứng và sự cởi mở 

của các cơ quan nhà nước, nhờ đó quá trình đổi 

mới đã khuyến khích sự phát triển kinh tế và con 

người. Xu thế người dân ngày càng ít tham gia vào 

đời sống chính trị và quản trị địa phương hiện nay, 

thể hiện qua tình trạng ‘dậm chân tại chỗ’ hoặc 

suy giảm ở các chỉ số PAPI liên quan đến sự tham 

gia của người dân ở cấp cơ sở, là dấu hiệu cho 

thấy đã đến lúc phải đẩy mạnh đổi mới để đáp 

ứng yêu cầu của người dân và xã hội. Để đạt được 

mục tiêu này rất cần sự nỗ lực chung của cả hệ 

thống chính trị và người dân Việt Nam. 

 

* Để biết thêm chi tiết, mời Quý vị tham khảo báo cáo Andrew Wells-Dang, Lê Kim Thái và Nguyễn Trần 

Lâm (2015). Giữa uy tín và cơ cấu: Sự tham gia của người dân và bầu cử tại địa phương ở Việt Nam. Báo 
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