
Bắt nguồn của những nghiên
cứu về minh bạch trong khu vực
công

Mối quan tâm về minh bạch
trong khu vực công phát sinh trong
thực tiễn từ trước những năm 1990,
khi nhiều quốc gia thực hiện những
thay đổi trong quản trị hành chính
công theo hướng quản trị công mới
(NPM); trong đó, nhấn mạnh trách
nhiệm quản lý và sự cải tiến liên tục
trong hành chính công, dựa trên ba
nguyên tắc cơ bản: thực hiện một sự
cân bằng tài chính ổn định, hướng
đến chất lượng trong cung cấp dịch
vụ và minh bạch hơn trong quản lý
và thông tin (Caba Pérez, 2008). 

Đến những năm 1990, mối quan
tâm này lan rộng trên toàn thế giới
khi một số tổ chức quốc tế (Liên
minh Châu Âu, Cơ quan Phát triển
quốc tế Hoa Kỳ) khuyến nghị chính
phủ nên áp dụng các thông lệ về
trách nhiệm giải trình và cung cấp
thông tin về các hoạt động của họ
nhằm giảm thiểu tham nhũng và
lạm quyền trong thời kỳ “thắt lưng
buộc bụng” (Tejedo-Romero &
Araujo, 2015). 

Khủng hoảng toàn cầu nổ ra vào
năm 2008 ảnh hưởng nghiêm trọng

đến nền kinh tế châu Âu vì những
khoản nợ khổng lồ và khiến tình
hình tài chính công ở các nước này
căng thẳng cực độ (Kickert, 2012).
Bối cảnh này khiến các học giả chú
ý nhiều hơn đến tính minh bạch và
sự thay đổi của tính minh bạch
trong cuộc khủng hoảng kinh tế -
tài chính không chỉ ở cấp chính
quyền trung ương, mà còn lan
xuống chính quyền địa phương.
Nhìn chung, các nghiên cứu về
minh bạch tập trung vào ba vấn đề:
(1) định nghĩa như thế nào là minh
bạch, (2) làm sao để đo lường mức
độ minh bạch và (3) cố gắng xác
định những nhân tố ảnh hưởng đến
mức độ minh bạch, qua đó đề xuất
các giải pháp nhằm nâng cao tính
minh bạch cũng như trách nhiệm
giải trình trong KVC.

Một số khái niệm xoay quanh
tính minh bạch trong khu vực
công

Bài viết của Armstrong (2005)
là một trong những tài liệu thảo
luận quan trọng được trích dẫn
trong nhiều nghiên cứu về minh
bạch trong khu vực công. Theo đó,

các khái niệm về tính liêm chính,
minh bạch và trách nhiệm giải trình
đã được các quốc gia thành viên
của Liên hợp quốc xác định như
một phần của các nguyên tắc nền
tảng trong quản trị hành chính công
và giữa chúng có quan hệ đồng phụ
thuộc. Dựa trên các tài liệu của
Liên hợp quốc (UN), Tổ chức
Minh bạch Quốc tế (TI) và Tổ chức
Hợp tác và phát triển kinh tế
(OECD), tác giả chỉ ra 3 giai đoạn
hồi sinh của tính liêm chính, minh
bạch và trách nhiệm giải trình dưới
góc nhìn toàn cầu và một số vấn đề
nổi bật xung quanh việc đảm bảo
ba nguyên tắc này trong các cơ
quan hành chính nhà nước ở các
quốc gia đã phát triển, đang phát
triển và trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh châu Âu đang bị
đánh giá là thiếu hụt trách nhiệm
giải trình nghiêm trọng làm tổn hại
đến tính hợp pháp của chính phủ
các nước ở khu vực này, bài viết
của Bovens (2007) là một trong
những tài liệu nền tảng giúp không
chỉ các học giả, mà còn cả những
người làm chính sách hiểu rõ hơn
về ‘trách nhiệm giải trình’ dưới ba
khía cạnh khái niệm, phân loại và
cách thức đánh giá. Đây là một
khái niệm ngày càng được sử dụng
trong các diễn văn chính trị và các
tài liệu chính sách vì nó truyền tải
một hình ảnh về tính minh bạch và
đáng tin cậy, nhưng đồng thời cũng
rất khó nắm bắt bởi nó có thể mang
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trong khu vực công tại các nước phát triển

Phan Thị Thúy Quỳnh*

Minh bạch trong khu vực công luôn là vấn đề được nhiều đối tượng quan
tâm từ công chúng, các nhà làm chính sách đến các học giả, đặc biệt trong
bối cảnh các nước tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn về chính trị, kinh tế, tài
chính như hiện nay (Jorge et al., 2011). Bài viết này giới thiệu tổng quan
nghiên cứu về minh bạch trong khu vực công ở các nước phát triển, qua đó
phác họa xu hướng nghiên cứu và xác định những khe hở còn tồn tại nhằm
định hướng cho những nghiên cứu tiếp theo về chủ đề này.

Từ khóa: minh bạch, công khai, thông tin nhà nước, khu vực công.

* Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Nhận: 25/9/2019

Biên tập:       05/10/2019

Duyệt đăng: 15/10/2019

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 10/2019 41

Nghiên cứu trao đổi



nhiều ý nghĩa khác nhau đối với
từng đối tượng khác nhau.

Nghiên cứu về đo lường nhu
cầu minh bạch và tính minh bạch
trong khu vực công

Piotrowski & Van Ryzin (2007)
với quan điểm mỗi người dân có
mức độ quan tâm và nhu cầu khác
nhau đối với minh bạch chính phủ,
đã sử dụng dữ liệu từ một cuộc
khảo sát trực tuyến quốc gia với
hơn 1800 người tham gia để phát
triển một vài chỉ số đo lường nhu
cầu minh bạch của người dân đối
với chính quyền địa phương Mỹ,
đồng thời khám phá mối tương
quan giữa những nhu cầu đó. Bảng
khảo sát gồm một lượng lớn câu
hỏi về minh bạch trong chính
quyền cũng như câu hỏi về thái độ
và hành vi được giả định là có liên
quan hoặc chi phối nhu cầu minh
bạch. Phân tích hồi quy được áp
dụng để kiểm định quan hệ giữa
các nhân tố nhân khẩu, địa lý, xã
hội, chính trị. Kết quả cho thấy, tuổi
tác, tham gia chính trị, hệ tư tưởng
chính trị, niềm tin vào lãnh đạo địa
phương, tần suất liên hệ với chính
quyền và đặc biệt là mức độ được
phép tiếp cận chính quyền có tác
động thúc đẩy nhu cầu minh bạch
của cộng đồng, mặc dù các nhân tố
có sự tác động khác nhau trong mỗi
khía cạnh của nhu cầu minh bạch.

Nghiên cứu của Da Cruz et al.
(2015) tập trung phát triển một
công cụ để đánh giá và xếp hạng
minh bạch của 308 thành phố ở Bồ
Đào Nha dựa vào thông tin có sẵn
trên website chính thức của chính
quyền địa phương. Chỉ số minh
bạch đô thị (MTI) được xây dựng
dựa trên một quy trình chặt chẽ với
nhiều bước, có sự tham gia của các
chuyên gia đến từ các tổ chức học
thuật, các đơn vị chính quyền và
các tổ chức giám sát. So với các chỉ
số minh bạch trước đó, MTI có ưu
điểm là đã mang lại một khuôn khổ
có thể được phát triển và áp dụng
cho các cấp chính quyền khác
nhau, cho phép thay đổi theo từng

quốc gia, phản ánh các đặc điểm
bối cảnh của chính quyền địa
phương tại quốc gia đó; MTI cũng
có thể bị phê phán vì đã rút gọn một
hiện tượng phức tạp thành một con
số duy nhất, bỏ qua quy mô, phạm
vi và quan trọng hơn là chất lượng
thông tin. Nhìn chung, MTI đã ảnh
hưởng tích cực đến thực tiễn thông
qua việc tạo thêm áp lực cho chính
quyền địa phương công khai thông
tin nhiều hơn trên website.

Nghiên cứu về các nhân tố tác
động đến tính minh bạch trong
khu vực công

Một là, Nghiên cứu về các
nhân tố tác động đến minh bạch
thông tin kế toán, tài chính và
ngân sách

Nghiên cứu của Ingram (1984),
dựa vào dữ liệu của Hội đồng Nhà
nước tiểu bang (CSG), cung cấp
bằng chứng sơ bộ về quan hệ giữa
các nhân tố kinh tế với sự biến
động trong thực tiễn công khai
thông tin kế toán trên báo cáo tài
chính thường niên của 50 chính
quyền tiểu bang ở Mỹ. Chỉ số đo
lường mức độ công khai thông tin
kế toán là tổng số lượng nội dung
công khai trong tổng số 12 nội
dung đề xuất bởi GAAP. Tác giả đã
kiểm định sự tác động lên mức độ
công khai thông tin kế toán của 4
nhóm nhân tố gồm: liên minh của
cử tri, thủ tục quản lý hành chính,
nguồn thông tin thay thế và động
lực quản lý. Kết quả cho thấy quan
hệ đồng biến giữa cạnh tranh chính
trị, liên minh ngành/vùng, quyền
bổ nhiệm của thống đốc, lựa chọn
nhân viên quản trị hệ thống kế toán,
lựa chọn kiểm toán viên và kiểm
toán viên là CPA với thực tiễn công
khai thông tin kế toán. Ngoài ra,
quan hệ nghịch biến ngoài dự kiến
giữa sức mạnh báo chí với mức độ
công khai thông tin kế toán cũng
đặt ra câu hỏi liệu rằng nhà nước có
sử dụng báo chí thay vì báo cáo kế
toán để công khai thông tin cho
người dân hay các nhà quản lý
đang tự bảo vệ mình trước sự công

kích mạnh mẽ của báo chí bằng
cách công khai thông tin ít hơn.

Laswad et al. (2005) đã phân
tích thực tiễn báo cáo tài chính tự
nguyện trên internet của 60 chính
quyền địa phương ở New Zealand,
đồng thời kiểm định quan hệ giữa
6 nhân tố gồm: cạnh tranh chính trị,
quy mô, đòn bẩy nợ, sự giàu có của
địa phương, quan sát của báo chí và
cấp chính quyền với thực tiễn công
khai tài chính tự nguyện trên web-
site của chính quyền địa phương.
Chỉ số báo cáo tài chính trên inter-
net (IFR) được xác định rất đơn
giản với giá trị là 1, nếu chính
quyền có công khai báo cáo tài
chính trên website và là 0 nếu
ngược lại. Kết quả nghiên cứu hầu
như phù hợp với kỳ vọng. Đòn bẩy
nợ, sự giàu có của địa phương,
quan sát của báo chí và cấp chính
quyền có tác động tích cực đến
thực tiễn báo cáo tài chính trên in-
ternet của chính quyền địa phương
ở New Zealand. 

Styles & Tennyson (2007) đã
phân tích thực trạng báo cáo tài
chính trên internet của 300 thành
phố lớn, nhỏ ở Mỹ theo hai khía
cạnh: (1) Tính sẵn có thể hiện liệu
chính quyền thành phố có cung cấp
báo cáo tài chính thường niên tổng
hợp (CAFR) trên website chính
thức của thành phố hay không và
(2) Khả năng tiếp cận phản ánh
mức độ dễ dàng mà qua đó người
dân có thể tìm và xem dữ liệu báo
cáo tài chính trên website của chính
quyền. Tác giả cũng kiểm định sự
tác động của các nhân tố nhân
khẩu, quản trị và tài chính đến hai
khía cạnh báo cáo tài chính vừa
nêu. Kết quả cho thấy quy mô
thành phố và thu nhập bình quân
đầu người ảnh hưởng tích cực đến
tính sẵn có lẫn khả năng tiếp cận
CAFR trên website. Ngoài ra, tính
sẵn có còn được thúc đẩy bởi chất
lượng báo cáo tài chính và khả
năng tiếp cận cũng có thể được giải
thích bởi mức độ nợ công và tình
hình tài chính của địa phương.
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Nghiên cứu của Caba Pérez et
al. (2008) với mục tiêu đánh giá
mức độ công khai tài chính trên
website của 65 hội đồng thành phố
ở Tây Ban Nha, chỉ số công khai
thông tin (DI) được thiết kế tích hợp
3 khía cạnh: nội dung thông tin, đặc
điểm chất lượng của thông tin và
khả năng tiếp cận. Tiếp theo, để
khám phá liệu rằng chính sách
truyền thông này có chịu ảnh hưởng
bởi bối cảnh hoạt động của chính
quyền địa phương hay không, tác
giả chọn ra 6 nhân tố từ các nghiên
cứu trước, đồng thời bổ sung 1 nhân
tố là hộ dân có Internet và máy vi
tính để kiểm định quan hệ giữa các
nhân tố với mức độ công khai tài
chính trực tuyến của chính quyền
địa phương. Kết quả cho thấy,
những nhân tố được cho là ảnh
hưởng đáng kể đến việc báo cáo
bằng văn bản trong những nghiên
cứu trước như cạnh tranh chính trị,
kinh phí hỗ trợ từ cấp trên, trình độ
học vấn, dân số, áp lực tài chính
thông tin lại không có ảnh hưởng
đến việc công khai tài chính trên In-
ternet. Chỉ có chi phí lãi vay là có
quan hệ đồng biến với nội dung và
chất lượng công khai thông tin và
hộ dân có Internet và máy vi tính
tác động đến tất cả các khía cạnh
của công khai kể cả tổng thể. Đây
là một phát hiện quan trọng vì nhân
tố này chưa được kiểm tra trong các
nghiên cứu trước đây về công khai
tài chính tự nguyện.

Serrano-Cinca et al. (2009)
nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng
đến thực tiễn báo cáo tài chính tự
nguyện trên Internet của 92 hội
đồng thành phố ở Tây Ban Nha.
Dựa trên các tài liệu về công khai
thông tin điện tử, tác giả đã tập hợp
3 nhóm nhân tố có thể tác động đến
chính quyền địa phương trong việc
công khai tài chính trên Internet:
(1)Đặc điểm của địa phương,
(2)Các khía cạnh chính trị và (3)Môi
trường. Hồi quy logic được áp dụng
để kiểm định quan hệ giữa các nhân
tố với chỉ số công khai thông tin
điện tử (eDISCL) có giá trị tương

ứng với số lượng thông tin được
chính quyền địa phương công khai
trên Internet theo quy định của Tây
Ban Nha. Kết quả đã chứng minh
tác động tích cực của quy mô, chính
phủ điện tử và chất lượng sống đến
mức độ công khai thông tin điện tử. 

Trong nghiên cứu của Yu (2010)
về các nhân tố ảnh hưởng đến công
khai tài chính trên website của
chính quyền địa phương ở 63 tỉnh
thành Trung Quốc, vấn đề công
khai thông tin được xem xét dưới
hai khía cạnh: nội dung và khả
năng tiếp cận. Tác giả kiểm định sự
tác động của 5 nhân tố: quy mô, thu
nhập bình quân đầu người, tình
hình tài chính, sự giàu có và loại
chính quyền địa phương đến 2 chỉ
số phản ánh nội dung và khả năng
tiếp cận báo cáo tài chính trên In-
ternet (IFR-content và IFR-access).
Kết quả cho thấy, nội dung báo cáo
tài chính trên Internet quan hệ tích
cực với quy mô, sự giàu có và cấp
chính quyền; trong khi khả năng
tiếp cận báo cáo tài chính trên In-
ternet chịu ảnh hưởng tích cực bởi
quy mô, tình hình tài chính và cấp
chính quyền. 

Nghiên cứu của Jorge et al.
(2011), với mục tiêu phát triển một
chỉ số công khai để đo lường mức
độ minh bạch tài chính trên website
của chính quyền địa phương ở Bồ
Đào Nha và Ýcũng như phân tích
các nhân tố có khả năng giải thích
cho sự khác biệt trong minh bạch
tài chính của chính quyền địa
phương đã mang lại những đóng
góp quan trọng: (1) đây là một
trong những nghiên cứu hiếm hoi
được thực hiện ở phạm vi so sánh
quốc tế, (2) chỉ số công khai (DI)
được thiết kế không chỉ đánh giá
nội dung thông tin mà còn cả mức
độ ứng dụng công nghệ thông tin và
truyền thông nhằm nâng cao tính
minh bạch. Kết quả kiểm định
ngoài dự kiến về sự tác động không
có ý nghĩa thống kê của 4 nhóm
nhân tố: chính trị, nhân khẩu - xã
hội học, quy mô và sự độc lập tài

chính đến chỉ số công khai tài chính
và ngân sách trên website của 94
chính quyền địa phương khiến tác
giả hoài nghi về khả năng giải thích
của lý thuyết ủy nhiệm vốn là
khuôn mẫu lý thuyết được vận
dụng rất nhiều trong các nghiên cứu
về minh bạch tài chính trước đây. 

Trong nghiên cứu của Caamaño-
Alegre et al. (2013), với mục tiêu
phát hiện thêm những nhân tố tác
động đến minh bạch ngân sách của
chính quyền địa phương, tác giả đã
thiết kế bảng câu hỏi khảo sát để đo
lường mức độ minh bạch dưới dạng
thang đo Likert với 15 khoản mục
về quy trình ngân sách mở, tính sẵn
có của thông tin và đảm bảo tính
toàn vẹn dựa theo bộ quy tắc
Hướng dẫn thực hành minh bạch tài
chính sửa đổi vào năm 2007 của
IMF và hiểu biết thực tế của tác giả
về quy trình ngân sách địa phương.
Hồi quy đa biến được áp dụng cho
mô hìnhgồm biến phụ thuộc là chỉ
số minh bạch (TI) và 10 biến độc
lập đại diện cho các nhân tố kinh tế-
xã hội, tài chính, chính trị. Kết quả
cho thấy số dư ngân sách, người
đương chức thuộc cánh tả, cạnh
tranh chính trị tác động tích cực đến
và nợ công bình quân tác động tích
cực, trong khi tỷ lệ thất nghiệp, liên
minh chính trị ảnh hưởng tiêu cực
đến minh bạch ngân sách của chính
quyền địa phương.

Nghiên cứu của Ríos et al.
(2013) cố gắng xác định các nhân
tố ảnh hưởng đến công khai ngân
sách của chính quyền trung ương
trên Internet lẫn phương tiện khác.
Tác giả đã xây dựng chỉ số công
khai ngân sách dựa theo bảng câu
hỏi của Hiệp hội Ngân sách Quốc
tế (IBP) để khảo sát 93 quốc gia. 11
biến độc lập đại diện cho các nhân
tố kinh tế-xã hội, chính trị và tổ
chức được đưa vào mô hình để
kiểm định sự tác động đến chỉ số
công khai ngân sách. Kết quả cho
thấy sự thâm nhập của Internet,
trình độ học vấn, quy mô, văn hóa
quản lý hành chính và hệ tư tưởng
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chính trị tác động tích cực đến công
khai ngân sách trên Internet và
phương tiện khác; trong khi sự cân
đối của chính phủ ảnh hưởng tích
cực còn cạnh tranh chính trị lại ảnh
hưởng tiêu cực đến công khai ngân
sách trên Internet.

Dựa trên một mẫu gồm 39
nghiên cứu cùng chủ đề từ 1983
đến 2010 của các tác giả trước, Ro-
dríguez Bolívar et al. (2013) đã
phân tích hồi quy tổng hợp để xác
định các nhân tố chủ yếu ảnh
hưởng đến mức độ minh bạch/công
khai tài chính của các đơn vị chính
quyền. Đây là một kỹ thuật tổng
hợp dữ liệu định lượng từ các
nghiên cứu thực nghiệm, qua đó
xác định đặc điểm của mỗi nghiên
cứu và chỉ ra những khác biệt trong
kết quả nghiên cứu là do những đặc
trưng/bối cảnh của mỗi nghiên cứu,
được phản ánh thông qua các biến
điều tiết. Kết quả cho thấy các nhân
tố: cạnh tranh chính trị, quy mô, sự
giàu có, tình hình tài chính và sự hỗ
trợ từ đơn vị chính quyền khác đều
có quan hệ tích cực với mức độ
công khai tài chính.Tuy nhiên,
quan hệ này bị điều tiết bởi các
biến như văn hóa quản lý hành
chính, cấp chính quyền, năm xuất
bản bài báo và thang đo sử dụng để
đo lường các nhân tố; trong đó,
thang đo sử dụng ảnh hưởng nhiều
nhất đến kết quả của các nghiên
cứu riêng lẻ. 

Phát hiện về sự tồn tại các biến
điều tiết, một mặt, giải thích cho sự
không đồng nhất trong kết quả của
các nghiên cứu trước đó; mặt khác,
lưu ý các nhà nghiên cứu phải xem
xét đặc trưng/bối cảnh mà nghiên
cứu được thực hiện để đưa ra những
giải thích hợp lý về sự tác động của
các nhân tố đến tính minh bạch tài
chính của các đơn vị chính quyền.

Hai là, Nghiên cứu về các
nhân tố tác động đến minh bạch
thông tin công cộng khác

Trong nghiên cứu của Tagesson
et al. (2011) với mục tiêu giải thích
sự biến động về mức độ và nội

dung công khai thông tin xã hội
trên báo cáo thường niên của 290
thành phố ở Thụy Điển, tác giả đã
dựa vào khuôn mẫu đa lý thuyết để
đặt giả thuyết và kiểm định sự tác
động của 5 nhân tố: quy mô, cơ sở
thuế, thuế suất, sức mạnh tài chính
và đảng chính trị chiếm đa số đến
chỉ số công khai thông tin xã hội
(SDI) được tính bằng tỷ lệ phần
trăm số lượng nội dung công khai
trên báo cáo thường niên của thành
phố trên tổng số 22 nội dung cần
công khai (nguồn nhân lực, đạo
đức và môi trường) dựa theo hướng
dẫn của Sáng kiến Báo cáo Toàn
cầu (GRI). Kết quả cho thấy sự
khác biệt đáng kể về mức độ và nội
dung công khai thông tin xã hội
giữa các thành phố và sự khác biệt
này chịu tác động tích cực bởi 5
nhân tố nêu trên, tuy nhiên mỗi
nhân tố có mức độ tác động khác
nhau lên các lĩnh vực công khai
khác nhau.

Trong nghiên cứu của Sol
(2013) về sự tác động của các nhân
tố kinh tế, xã hội, tài chính và tổ
chức đến minh bạch của chính
quyền thành phố ở Tây Ban Nha,
tác giả đã mở rộng phạm vi minh
bạch không chỉ tập trung vào lĩnh
vực tài chính truyền thống mà còn
gồm cả lĩnh vực doanh nghiệp, dân
cư và xã hội, đấu thầu hợp đồng
dịch vụ, phát triển đô thị/công trình
công cộng. Chỉ số TI-Spain 2010
được sử dụng để đo lường mức độ
minh bạch của 110 chính quyền địa
phương Tây Ban Nha. Kết quả cho
thấy dân số, thị trưởng cánh tả có
ảnh hưởng tích cực, trong khi loại
đô thị, lãnh đạo địa phương với đa
số cánh hữu và hoạt động du lịch
lại tác động tiêu cực đến mức độ
minh bạch tổng thể của chính
quyền địa phương. Ngoài ra, thặng
dư ngân sách tác động tích cực và
thâm hụt ngân sách tác động tiêu
cực đến minh bạch hợp đồng dịch
vụ; tỷ lệ thất nghiệp và người cao
tuổi cũng có liên quan trong trường
hợp minh bạch tài chính. Nhìn

chung, các nhân tố có sự tác động
nhất quán đến mức độ minh bạch
trong từng lĩnh vực.

Alcaraz-Quiles et al. (2015)
nghiên cứu về thực trạng công khai
thông tin bền vững của chính quyền
địa phương Tây Ban Nha. Dựa trên
61 nội dung iên quan đến vấn đề
bền vững đề xuất bởi GRI gồm:
thông tin chung, kinh tế, xã hội, và
môi trường, tác giả đã phân tích nội
dung website của 55 thị trấn, thành
phố lớn và nhận thấy rằng thông tin
xã hội được công khai nhiều nhất
trong khi thông tin môi trường lại
rất khan hiếm. Tác giả cũng kiểm
định quan hệ giữa mức độ công
khai thông tin bền vững với 13 nhân
tố kinh tế - xã hội, tài chính và dân
số. Kết quả cho thấy dân số phụ
thuộc có tác động tích cực rất mạnh
đến công khai thông tin bền vững ở
phạm vi tổng thể lẫn thông tin
chung, thông tin kinh tế và xã hội;
trong khi tự chủ tài chính tác động
tích cực đến công khai thông tin
môi trường còn áp lực tài chính tác
động tiêu cực đến công khai thông
tin chung và thông tin xã hội ngược
lại với những giải thích của lý
thuyết hợp pháp. 

Bearfield và Bowman (2016) đã
kiểm định sự ảnh hưởng 5 nhân tố:
nguồn lực chính quyền, cạnh tranh
chính trị, năng lực quản lý hành
chính, nhu cầu của cộng đồng và
mạng lưới tổ chức đến mức độ
minh bạch trên website của 217
thành phố ở bang Texas – Mỹ. Mức
độ minh bạch của thành phố được
xác định bằng tổng giá trị của 21 chỉ
số được phát triển bởi Dự án thành
quả chính phủ (GPP) thuộc 4 lĩnh
vực: tài chính và ngân sách, nguồn
nhân lực, tài sản vật chất, quản trị
hành chính tổng hợp. Qua phân tích
thực nghiệm, tác giả nhận thấy
thông tin liên quan đến tài chính-
ngân sách và quản trị hành chính
tổng hợp được phổ biến rộng rãi và
dễ tiếp cận trên website thành phố
hơn thông tin về nguồn nhân lực.
Nhu cầu của cộng đồng và mạng
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lưới tổ chức đóng một vai trò quan
trọng trong việc thúc đẩy tính minh
bạch, bất kể quy mô thành phố.
Ngoài ra, sự tác động của các nhân
tố còn lại cũng khác biệt đáng kể
giữa thành phố lớn và nhỏ: minh
bạch ở thành phố lớn được thúc đẩy
bởi cạnh tranh chính trị; trong khi ở
thành phố nhỏ, minh bạch chịu ảnh
hưởng bởi nguồn lực chính quyền
và năng lực quản lý hành chính.

Sự phát triển của truyền thông
xã hội đã mang lại cơ hội mới cho
các cơ quan chính quyền nhằm tăng
cường hơn nữa tính minh bạch và
trách nhiệm giải trình không chỉ
trên website chính thức mà còn có
thể thông qua các công cụ truyền
thông xã hội. Ngày càng có nhiều
cơ quan chính quyền sử dụng các
ứng dụng truyền thông xã hội như
Facebook, Twitter... để thực hiện
mục đích minh bạch. Nghiên cứu
của Guillamón et al. (2016) là một
trong những nghiên cứu đầu tiên về
vấn đề này. Với mục tiêu phân tích
các nhân tố tác động đến mức độ sử
dụng Facebook để công khai thông
tin bởi 217 chính quyền thành phố
ở Ý và Tây Ban Nha, tác giả đã xây
dựng chỉ số tổng hợp (i) số lượng
bài đăng và (ii) số lượng bài chia sẻ
bởi chính quyền thành phố trên
trang Facebook chính thức của họ;
sau đó, kiểm định sự tác động của
các nhóm nhân tố kinh tế- xã hội,
tài chính, chính trị ảnh hưởng đến
mức độ công khai điện tử trên
phương tiện truyền thông xã hội.
Kết quả cho thấy sự tham gia trực
tuyến của người dân, quy mô dân
số, mức thu nhập của người dân và
mức độ nợ của thành phố có tác
động đến việc sử dụng Facebook
của chính quyền thành phố, tuy
nhiên tác động của mức thu nhập
và mức độ nợ là ngược chiều.

Nhận xét
Minh bạch trong khu vực công

từ lâu đã nhận được sự quan tâm từ
phía các nhà nghiên cứu hàn lâm.
Ban đầu, nghiên cứu về minh bạch
hướng vào lĩnh vực kế toán – tài
chính. Sau khi những bộ quy tắc và

hướng dẫn thực hành minh bạch
quốc tế (như Hướng dẫn thực hành
báo cáo bền vững của GRI (2005),
Quy tắc và hướng dẫn thực hành
minh bạch tài khóa của IMF
(2007)) và các bộ chỉ số minh bạch
quốc tế (như TI-Spain, OBI) ra đời,
hướng nghiên cứu chuyển sang
thông tin ngân sách, thông tin xã
hội, thông tin bền vững và thông tin
nhà nước khác. Mặt khác, cùng với
sự phát triển của công nghệ thông
tin và các quan hệ tương tác xã hội,
phương tiện báo cáo/công khai
thông tin cũng có sự thay đổi. 

Từ các báo cáo thường niên
được in ấn trên giấy (bản cứng),
các đơn vị công chuyển sang công
khai thông tin trên website chính
thức để tạo điều kiện tiếp cận thông
tin cho người dân và hiện tại, ngày
càng nhiều đơn vị công sử dụng
phương tiện truyền thông xã hội để
công khai thông tin, tăng cường
khả năng tương tác và cải thiện
quan hệ giữa chính quyền với dân
chúng hơn nữa.

Phần lớn nghiên cứu về minh
bạch trong khu vực công tiếp cận
thông tin ở cấp chính quyền địa
phương và được tiến hành chủ yếu
ở các quốc gia phát triển (như Mỹ,
New Zealand, Tây Ban Nha, Bồ
Đào Nha, Ý, Thụy Điển, Trung
Quốc) chứ chưa đặt mối quan tâm
vào các quốc gia đang hoặc chậm
phát triển. Một số ít nghiên cứu
được thực hiện ở cấp chính quyền
trung ương trên phạm vi quốc tế.
Mặt khác, hầu hết nghiên cứu về
minh bạch đều sử dụng dữ liệu
trong một khoảng thời gian nhất
định (1 năm), rất ít nghiên cứu sử
dụng dữ liệu chuỗi thời gian (nhiều
năm). Có thể thấy nghiên cứu về
minh bạch trong khu vực công trên
phạm vi quốc tế hay trong một
chuỗi thời gian dài sẽ khó thực hiện
nếu không kế thừa kết quả của
những nghiên cứu trước hoặc dữ
liệu không có sẵn.

Thang đo minh bạch sử dụng
trong các nghiên cứu chủ yếu do tác
giả tự thiết kế dựa vào các nghiên

cứu trước, các quy tắc và hướng dẫn
thực hành minh bạch quốc tế kết
hợp với quan điểm/hiểu biết thực tế
của bản thân; hoặc tận dụng các chỉ
số minh bạch quốc tế có sẵn. Hai
đặc tính quan trọng của minh bạch
thường xuyên được nhấn mạnh
trong đo lường là Tính sẵn có và
Khả năng tiếp cận. Rất ít nghiên
cứu đưa chất lượng thông tin vào
như một đặc tính bắt buộc. Phần lớn
đều xem chất lượng thông tin là một
đặc tính cần để nâng cao tính minh
bạch nhưng rất khó để đo lường và
việc bỏ qua đặc tính này trong thang
đo minh bạch của hầu hết nghiên
cứu được xem như một hạn chế.

Khá nhiều nhân tố có khả năng
giải thích cho mức độ minh bạch
của các cấp chính quyền đã được
nhận diện, gồm các nhân tố chính
trị (cạnh tranh, hệ tư tưởng, liên
minh, tham gia chính trị…); các
nhân tố kinh tế - xã hội (dân số, thu
nhập, trình độ học vấn, tuổi tác, tỷ
lệ thất nghiệp…; các nhân tố tài
chính (tự chủ tài chính, hỗ trợ từ
cấp trên, nợ công, thuế, thặng
dư/thâm hụt ngân sách…); các
nhân tố tổ chức (cấp chính
quyền/loại đô thị, quyền bổ nhiệm,
lựa chọn nhân viên, văn hóa quản
lý hành chính…) và các nhân tố
khác như quan sát của báo chí, sự
thâm nhập của Internet… Các nhân
tố được tìm thấy gồm cả nhân tố từ
phía cung thông tin lẫn nhân tố từ
phía cầu thông tin.

Việc kiểm định quan hệ giữa
các nhân tố với mức độ minh bạch
của chính quyền các cấp chủ yếu
dựa vào kỹ thuật hồi quy đa biến.
Kết quả kiểm định cho thấy sự tác
động của các nhân tố đến mức độ
minh bạch là không nhất quán giữa
các nghiên cứu. Dẫn chứng như
quy mô được kết luận là nhân tố tác
động tích cực đến minh bạch trong
rất nhiều nghiên cứu như Styles &
Tennyson (2007), Serrano-Cinca et
al. (2009), Yu (2010), Jorge et al.
(2011), Tagesson et al. (2011), Ríos
et al. (2013), Sol (2013), Guil-
lamón et al. (2016), nhưng trong
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nghiên cứu của Ingram (1984),
Caamaño-Alegre et al. (2013), Al-
caraz-Quiles et al. (2015) quan hệ
này lại không được tìm thấy. Sự
khác biệt trong kết quả nghiên cứu
nêu trên đã được Rodríguez Bolí-
var et al. (2013) giải thích bởi các
biến điều tiết (phương tiện công
khai, văn hóa quản lý hành chính,
cấp chính quyền và thang đo các
nhân tố tác động) bằng kỹ thuật
phân tích tổng hợp dựa vào dữ liệu
của các nghiên cứu trước. Tuy
nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có tác
giả nào giải thích thêm cho quan hệ
điều tiết này bằng một nghiên cứu
thực nghiệm cụ thể.

Kết luận
Nghiên cứu về minh bạch trong

khu vực công đã trải qua quá trình
phát triển với những thay đổi đáng
kể trong lĩnh vực minh bạch cũng
như phương tiện truyền thông.
Ban đầu, nghiên cứu thường tập
trung vào thông tin của chính
quyền ở cấp quốc gia (Sol, 2013).
Gần đây, các học giả bắt đầu quan
tâm nhiều hơn đến thông tin của
chính quyền địa phương do sự
tham gia ngày càng gia tăng của
chính quyền địa phương vào các
chính sách công, cùng với những
thay đổi đáng kể trong cách thức
chính quyền đó hoạt động đã thu
hút sự quan tâm của các bên liên
quan về việc chính phủ làm gì, làm
thế nào và với giá bao nhiêu (Caa-
maño-Alegre et al., 2013). 

Mặc dù các mô hình và kết quả
nghiên cứu trước đây đã đóng góp
những hiểu biết thú vị về các nhân
tố ảnh hưởng đến tính minh bạch
của chính quyền các cấp (Sol,
2013) nhưng kết quả nghiên cứu
vẫn còn thiếu nhất quán ở một số
nhân tố (Laswad et al., 2005). Mặt
khác, nghiên cứu về minh bạch
trong khu vực công chủ yếu được
tiến hành ở các nước phát triển.
Còn ở các nước đang hoặc chậm
phát triển, với mức độ tham nhũng
trong khu vực công khá phổ biến
và nghiêm trọng (Rose-Ackerman,
1999 trích trong Chan, 2006), chủ

đề này vẫn chưa nhận được sự quan
tâm thích đáng. 

Theo Caba Pe´rez và cộng sự
(2008), nghiên cứu về các nhân tố
tác động đến minh bạch trong khu
vực công ở nhiều quốc gia khác
nhau và tiến tới so sánh quốc tế là
rất hữu ích để tăng cường hiểu biết
thực tiễn về vấn đề này; từ đó phát
triển một mô hình dự báo tổng hợp
cho minh bạch thông tin của khu
vực công. Rõ ràng, vẫn còn rất
nhiều việc phải làm để gia tăng sự
hiểu biết về những động cơ và
những rào cản liên quan đến tính
minh bạch của chính quyền các cấp
(Sol, 2013).
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