
   

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 
 

 
 

LÊ PHƯƠNG NAM 
 
 
 

 

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI  

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG VỀ LĨNH VỰC NHÀ ĐẤT  

TẠI UBND QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 

 

 

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Mã số: 60.34.05 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 
 
 
 
 

Người hướng dẫn khoa học: 

TS. HỒ KỲ MINH 

 
 
 
 
 
 
 

Đà Nẵng, tháng 01 năm 2014 



   

 

Công trình được hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: TS. Hồ Kỳ Minh 

 

 

 

 

 Phản biện 1: TS. Trần Trung Vinh 

 Phản biện 2: GS. TS. Nguyễn Đình Hương 

 

 

 

 
  Luận văn này đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp 

thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 13 tháng 01 

năm 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

 - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

 - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng



1 

MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  

Thủ tục hành chính là một bộ phận tất yếu trong đời sống xã 

hội, là công cụ của nhà nước trong việc quản lý xã hội, phục vụ 

công dân và tổ chức. Cải cách thủ tục hành chính là một trong 

những chương trình trọng điểm của quốc gia; đến nay tiếp tục rà 

soát và cắt giảm các thủ tục hành chính không phù hợp, góp phần 

rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; giảm thiểu tốn kém kinh phí, 

thời gian, với mục tiêu làm cho người dân cảm thấy hài lòng, gần 

gũi hơn khi tiếp xúc với các cơ quan công quyền để giải quyết các 

TTHC. 

Cải cách hành chính trong các năm qua  đạt được nhiều 

kết quả quan trọng, nhưng so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội và hội nhập quốc tế thì tốc độ cải cách hành chính còn chuyển 

biến chậm so với yêu cầu thực tế, hiệu quả chưa cao. 

Chính vì vậy, đổi mới cung ứng dịch vụ công, cải thiện chất 

lượng cung ứng dịch vụ ở ngay chính các cơ quan hành chính nhà 

nước là hết sức cần thiết. Thông qua khảo sát mức độ hài lòng, 

t iếp nhận những góp ý của người dân, chúng ta biết được thái 

độ của người dân khi tham gia sử dụng dịch vụ hành chính công; 

từ đó cơ quan quản lý nhà nước nhận thấy được và điều chỉnh 

những thủ tục hành chính còn rườm rà cần cải tiến cho phù hợp với 

thực tế; có những định hướng thúc đẩy tiến trình cải cách 

hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm bảo đảm quyền 

lợi và nghĩa vụ của người dân, thực hiện có hiệu quả  chức 

năng quản lý xã hội của Nhà nước. 
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Xuất phát từ thực tế trên, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu sự 

hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh 

vực nhà đất tại Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng” nhằm đánh giá chỉ số hài lòng của công dân đối với chất 

lượng dịch vụ về lĩnh vực nhà đất tại UBND quận Cẩm Lệ, đồng 

thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trên lĩnh 

vực này. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

2.1. MỤC TIÊU TỔNG THỂ 

Nghiên cứu mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ 

hành chính công về lĩnh vực nhà đất tại UBND quận Cẩm Lệ; đề 

xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trên lĩnh vực này , 

với mong muốn nâng cao hơn nữa sự hài lòng của  công dân khi có 

nhu cầu sử dụng dịch vụ hành chính công, từ đó tạo sự tin tưởng 

của người dân đối với cơ quan quản lý Nhà nước. 

2.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

- Xác định các nhân tố cấu thành chất lượng dịch vụ hành 

chính công về lĩnh vực nhà đất tại UBND quận Cẩm Lệ; 

- Sắp xếp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng 

dịch vụ hành chính công về lĩnh vực nhà đất tại UBND quận Cẩm 

Lệ; 

- Xác định chất lượng dịch vụ qua mức đánh giá sự hài lòng 

của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND 

quận Cẩm Lệ; 

- Đề xuất các giải pháp duy trì, cải tiến và nâng cao hiệu quả 

công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ 

hành chính công nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân. 
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3.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

3.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu là sự hài lòng của công dân đối với 

DVHCC lĩnh vực nhà đất t ạ i  UBND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng. 

Đối tượng khảo sát là các cá nhân, hộ gia đình (sau đây gọi 

chung là khách hàng) sử dụng dịch vụ hành chính công lĩnh vực nhà 

đất trong năm 2013 tại UBND quận Cẩm Lệ. 

Đối với cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ: tiến hành phỏng 

vấn sâu các cán bộ công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp 

nhận - trả kết quả hồ sơ, Phòng Quản lý Đô thị và Phòng Tài nguyên 

& Môi trường tham mưu UBND quận Cẩm Lệ về lĩnh vực n h à  

đ ấ t .  

3.2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Đề tài tập trung lấy ý kiến về sự hài lòng của công dân đã sử 

dụng dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực nhà đất tại UBND quận 

Cẩm Lệ trong năm 2013, cụ thể gồm các dịch vụ sau: 

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (nhà ở hộ gia đình - 

theo phân cấp). 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Quá trình nghiên cứu được thực hiện gồm có 2 giai đoạn: 

+ Nghiên cứu sơ bộ: Sử dụng phương pháp định tính phỏng 

vấn chuyên gia để điều chỉnh, bổ sung mô hình thang đo chất lượng 

dịch vụ hành chính công về lĩnh vực nhà đất. 

+ Nghiên cứu chính thức: Sử dụng phương pháp định lượng 

với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi điều tra 
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nhằm kiểm định mô hình thang đo và xác định yếu tố quan trọng tác 

động đến sự hài lòng của công dân khi tham gia sử dụng dịch vụ công 

về lĩnh vực nhà đất tại UBND quận Cẩm Lệ. 

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

 - Cung cấp một công cụ đo lường chất lượng dịch vụ phù hợp 

với dịch vụ hành chính công tại cơ quan hành chính nhà nước.  

 - Thông qua việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, khảo sát 

thủ tục hành chính công tại quận Cẩm Lệ, xác định được mức độ hài lòng 

của người dân đối với DVHCC, đồng thời đánh giá được mức độ cung 

ứng dịch vụ công của bộ máy hành chính nhà nước; từ đó triển khai các 

giải pháp có thể áp dụng để nâng cao hiệu quả, hiệu lực cung ứng 

DVHCC, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của công dân. 

 - Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các 

cơ quan, đơn vị đang nghiên cứu áp dụng cải cách thủ tục hành 

chính công cho đơn vị; định hướng các giải pháp cải thiện chất 

lượng cung ứng DVHCC và nâng cao hiệu quả công tác cải cách 

hành chính. 

6. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI 

Gồm các phần chính sau: 

 Phần mở đầu: Giới thiệu tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu, 

phạm vi đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của 

đề tài. 

 Chương 1: Trình bày cơ sở lý thuyết. Xây dựng mô hình lý 

thuyết. 

 Chương 2: Thiết kế nghiên cứu. 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu 

Chương 4: Kết luận và đề xuất 

7. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. LÝ THUYẾT VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ SỰ 

HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

1.1.1. Dịch vụ hành chính công 

a. Khái niệm 

  Dịch vụ hành chính công là loại hình dịch vụ công do cơ quan 

hành chính nhà nước cung cấp phục vụ yêu cầu cụ thể của công 

dân và tổ chức dựa trên qui định của pháp luật. (Lê  Chi  Mai ,  

2006,  t r .  31) [3]  

 b. Những đặc trưng cơ bản của dịch vụ hành chính công 

Dịch vụ hành chính công có đặc trưng riêng, phân định nó 

với các loại dịch vụ công cộng khác [2]: 

- Là các hoạt động có tính chất phục vụ trực tiếp; 

- Loại hình dịch vụ này phục vụ cho các quyền lợi và nghĩa vụ 

thiết yếu của nhân dân; 

- Do Nhà nước chịu trách nhiệm cung ứng cho xã hội; 

- Việc cung ứng dịch vụ hành chính công phải đảm bảo mục 

tiêu hiệu quả và công bằng; 

- Luôn gắn với thẩm quyền hành chính pháp lý của cơ quan 

hành chính nhà nước. 

- Là hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận. 

c. Các loại hình dịch vụ hành chính công 

d. Các yếu tố tác động đến dịch vụ hành chính công 

e. Chất lượng dịch vụ hành chính công 

g. Phân biệt DVHCC với hoạt động quản lý nhà nước 
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1.1.2. Sự hài lòng của người dân và mối quan hệ với chất 

lượng dịch vụ hành chính công 

a. Sự hài lòng của người dân 

Sự hài lòng của khách hàng mà khách hàng ở đây được hiểu 

là người dân thụ hưởng dịch vụ hành chính công là một khái niệm 

tổng quát nói lên sự hài lòng khi tiêu dùng một dịch vụ. 

Hiện có  nhiều  định  nghĩa  về  sự  hài  lòng  của các nhà 

nghiên cứu, Olive (1997) [17] cho rằng: Sự hài lòng của khách hàng 

có nghĩa là phản ứng và đánh giá của khách hàng một cách hoàn 

chỉnh. 

Kotler (1997) định nghĩa Sự hài lòng là cảm xúc vui thích 

của con người hoặc sự thất vọng từ sự so sánh hiệu năng cảm 

nhận của sản phẩm với kỳ vọng của họ. 

Bitner và Zeithaml (2003) xác định sự hài lòng là: Sự đánh 

giá của khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ trong suốt khoảng 

thời gian sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của 

họ. 

b. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ hành chính công 

và sự hài lòng của người dân 

Theo Parasuraman (1985, 1988) [18,19], chất lượng dịch vụ 

và sự hài lòng tuy là hai khái niệm khác nhau nhưng có liên hệ 

chặt chẽ với nhau trong nghiên cứu về dịch vụ. Ông cho rằng 

chất lượng dịch  vụ ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách 

hàng. Nghĩa là, chất lượng dịch vụ - được xác định bởi nhiều 

nhân tố khác nhau – là một phần nhân tố quyết định sự hài lòng. 

Cronin & Taylor (1992) [16] đã kiểm định mối quan hệ này 

và kết luận rằng cảm nhận chất lượng dịch vụ dẫn đến sự hài lòng 

của khách hàng. Các nghiên cứu kết luận rằng chất lượng dịch vụ 
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là tiền đề của sự hài lòng (Cronin & Taylor,1992; Spreng & 

Mackoy, 1996)[16,22] và là nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách hàng. 

c. Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành 

chính công 

Quá trình đo lường là tập hợp các thao tác để xác định giá trị 

của một đại lượng. Như vậy, đo lường sự hài lòng (hay sự thỏa mãn) 

của khách hàng (Customer satisfaction measurement - CSM) là quá 

trình đo lường các “giá trị” cảm nhận của khách hàng về mức độ đáp 

ứng các yêu cầu của họ. 

1.2 . MỘT SỐ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ  SỰ HÀI 

LÒNG 

1.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG 

CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI DVHCC LĨNH VỰC NHÀ ĐẤT 

1.3.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội quận 

Cẩm Lệ 

1.3.2. Thực trạng DVHCC về lĩnh vực nhà đất tại quận 

Cẩm Lệ 

1.3.3. Mô hình lý thuyết nghiên cứu sự hài lòng của công 

dân về DVHCC lĩnh vực nhà đất 

Để thực hiện mục tiêu đặt ra, tác giả đã kế thừa mô hình 

nghiên cứu sự hài lòng trên cơ sở sử dụng thang đo SERVQUAL của 

Parasuaraman thông qua 5 thành phần chất lượng dịch vụ. Mô hình 

lý thuyết đề nghị đưa ra tiêu chí đánh giá sự hài lòng của công dân 

đối với lĩnh vực nhà đất bởi các thành phần: (1) Năng lực nhân 

viên, (2) Cơ sở vật chất, (3) Thái độ phục vụ, (4) Qui trình thủ tục 

hành chính, (5) Chi phí sử dụng dịch vụ. 
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CHƯƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

2.1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 

2.1.1. Phương pháp định tính 

 2.1.2. Phương pháp định lượng 

2.2. QUI TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ  NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Qui trình nghiên cứu 

2.2.2. Tiến độ nghiên cứu 

2.3. XÁC ĐỊNH CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG 

  Dùng thang đo Likert 5 mức độ từ 1 đến 5 (với 1 là hoàn toàn 

không đồng ý và 5 là hoàn toàn đồng ý) để đo lường các nhân tố 

trong mô hình. 

2.4. THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI (PHIẾU KHẢO SÁT) 

  Phiếu khảo sát (hay Bảng câu hỏi) được thiết kế dựa trên tiến 

trình 6 bước như sau: 

- Bước 1: Xác định dữ liệu cần thu thập: thang đo biến số 

và/hoặc mối quan hệ giữa các biến số. 

- Bước 2: Xác định phương pháp điều tra (trực tiếp, gián 

tiếp). 

- Bước 3: Xác định loại câu hỏi và nội dung câu hỏi. 

- Bước 4: Xác định cấu trúc bảng câu hỏi. 

- Bước 5: Kiểm định bảng câu hỏi. 

- Bước 6: Soạn thảo lần cuối bảng câu hỏi. 

  2.4.1. Xác định dữ liệu cần thu thập 

  Dữ liệu cần thu thập là những thông tin cần thiết (dạng thô) để xây 

dựng mô hình. Đó chính là các yếu tố đặc trưng (Items) cần thiết để đo 

lường các biến số: Năng lực phục vụ, Cơ sở vật chất, Thái độ phục vụ, 
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Qui trình thủ tục, Chi phí sử dụng dịch vụ. 

  2.4.2. Xác định phương pháp điều tra 

  Phương pháp điều tra là các cách thức để thu thập dữ liệu cần 

thiết. Có các phương pháp điều tra như: Điều tra qua thư, điều tra 

qua email, điều tra qua điện thoại, điều tra trực tiếp. Trong đề tài 

này, tác giả sử dụng phương pháp điều tra trực tiếp. 

  2.4.3. Xác định loại câu hỏi, cấu trúc bảng câu hỏi và nội 

dung câu hỏi 

  Để thuận tiện cho quá trình mã hoá và xử lý số liệu, các câu hỏi 

trong bảng câu hỏi là dạng câu hỏi đóng, được thiết kế với thang đo 

Likert 1 – 5 mức độ. 

  2.4.4. Kiểm định bảng câu hỏi và soạn thảo lần cuối bảng 

câu hỏi 

  Bảng câu hỏi thiết kế lần đầu được sử dụng để điều tra thử và 

tham khảo ý kiến của các lãnh đạo cơ quan chuyên môn, chuyên 

viên trực tiếp thụ lý giải quyết hồ sơ của công dân; sau đó bảng câu 

hỏi được chỉnh sửa lại để hoàn chỉnh, hợp lý để tiến hành khảo sát. 

  2.4.5. Mã hóa thang đo 

2.5. KẾ HOẠCH CHỌN MẪU 

  2.5.1. Tổng thể nghiên cứu 

  Tổng thể nghiên cứu của đề tài là công dân đã và đang tham 

gia các dịch vụ hành chính công lĩnh vực nhà, đất tại UBND quận 

Cẩm Lệ. 

  2.5.2. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 

  Đề tài sử dụng phương pháp lấy mẫu phi ngẫu nhiên đối với 

người dân có giao dịch hành chính công về lĩnh vực nhà đất trong 

năm 2013 tại UBND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.  
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  2.5.3. Kích thước mẫu 

  Với phương pháp phân tích dữ liệu được sử dụng trong 

nghiên cứu này là phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

và phân tích hồi qui bội. Theo Hair và cộng sự (1995), để có thể 

phân tích EFA cần thu thập dữ liệu với kích thước ít nhất có tỷ lệ 

mẫu/ biến là 5:1; nghĩa là một biến cần tối thiểu 5 mẫu, nếu bảng 

câu hỏi có n biến thì kích thước mẫu ít nhất là N = n x 5. 

Để phục vụ mục tiêu đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với 

dịch vụ công về lĩnh vực nhà đất tại UBND quận Cẩm Lệ, tác giả xác định 

kích thước mẫu cần thiết là N = 150. 

2.6. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐƯỢC SỬ DỤNG 

TRONG NGHIÊN CỨU 

2.6.1. Lập bảng tần suất và phân tích thống kê mô tả 

2.6.2. Phân tích hệ số tin cậy Cronbach alpha 

Phương pháp này cho phép người phân tích loại bỏ các biến 

không phù hợp, hạn chế các biến rác trong quá trình nghiên cứu và 

đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach alpha. Những 

biến có hệ số tương quan biến tổng (item-totan correlation) nhỏ hơn 

0.3 sẽ bị loại. Thang đo có hệ số Cronbach alpha từ 0.6 trở lên là có 

thể sử dụng được trong trường hợp nghiên cứu hoàn toàn mới. 

Thông thường, thang đo có Cronbach alpha từ 0.7 đến 0.8 là sử 

dụng được. 

Theo Nunnally (1978), Peterson (1994) và Slate (1995), hệ số 

Alpha được xem xét trong các trường hợp sau [01]: 

0,6 ≤ α < 0,7 : Chấp nhận được (trong trường hợp nghiên cứu 

hoàn toàn mới hoặc mới trong bối cảnh nghiên cứu). 

0,7 ≤ α < 0,8 : Chấp nhận được 

0,8 ≤ α < 0,9 : Tốt 
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0,9 ≤ α < 1 : Chấp nhận được – không tốt. 

2.6.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor 

Analysis) 

Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach 

alpha và loại đi các biến không đảm bảo độ tin cậy. Tiếp tục tiến 

hành phân tích nhân tố khám phá nhằm thu nhỏ và tóm tắt các dữ 

liệu. Phương pháp này rất có ích cho việc xác định các tập hợp biến 

cần thiết cho vấn đề nghiên cứu và được sử dụng để tìm mối quan 

hệ giữa các biến với nhau. 

Trong phân tích nhân tố khám phá, trị số Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) là chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân 

tố. Trị số KMO phải có giá trị trong khoảng từ 0.5 đến 1 thì phân 

tích này mới thích hợp, còn nếu như trị số này nhỏ hơn 0.5 thì phân 

tích nhân tố có khả năng không thích hợp với các dữ liệu. 

Ngoài ra, phân tích nhân tố còn dựa vào Eigenvalue để xác 

định số lượng nhân tố. Chỉ những nhân tố có Eigenvalue lớn hơn 1 

thì mới được giữ lại trong mô hình. Đại lượng Eigenvalue đại diện 

cho lượng biến thiên được giải thích bởi nhân tố. Những nhân tố có 

Eigenvalue nhỏ hơn 1 sẽ không có tác dụng tóm tắt thông tin tốt hơn 

một biến gốc. 

Một phần quan trọng trong bảng kết quả phân tích nhân tố là 

ma trận nhân tố (Component matrix) hay ma trận nhân tố khi các 

nhân tố được xoay (Rotated component matrix). Ma trận nhân tố 

chứa các hệ số biểu diễn các biến chuẩn hoá bằng các nhân tố (mỗi 

biến là một đa thức của các nhân tố). Những hệ số tải nhân tố 

(Factor loading) biểu diễn tương quan giữa các biến và các nhân tố. 

Hệ số này cho biết nhân tố và biến có liên quan chặt chẽ với nhau. 



12 

Thông thường lựa chọn và sử dụng hệ số tải nhân tố lớn hơn 

từ +/-0,3 đến +/-0,4 là chấp nhận được, lớn hơn +/-0,5 là có ý nghĩa 

thực tế nhưng theo đề nghị Hair và cộng sự (2009), hệ số tải nhân tố 

cần được xác định theo kích thước mẫu cho ở biểu sau [01]: 

Bảng 2.3. Hệ số tải nhân tố 

Hệ số tải nhân tố Kích thước mẫu 

0.30 350 

0.35 250 

0.40 200 

0.45 150 

0.50 120 

0.55 100 

0.60 85 

0.65 70 

0.70 60 

0.75 50 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp trích nhân tố (Principal 

component), xác định các hệ số tải nhân tố phải có trọng số lớn hơn 

0.45 thì mới đạt yêu cầu. 

2.6.4. Phân tích hồi quy 

Sau khi phân tích hệ số tin cậy và phân tích nhân tố, tiếp tục 

sử dụng phương pháp phân tích hồi qui để kiểm định mô hình. 

Phương pháp này bao gồm 2 bước: Phân tích hệ số tương quan và 

phân tích hồi qui bội. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ  

3.1.1. Thống kê tình trạng công dân sử dụng DVHCC lĩnh 

vực nhà đất về giới tính, độ tuổi và trình độ học vấn. 

3.1.2. Phân tích thống kê mô tả về sự hài lòng của công dân 

3.2. KIỂM TRA MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIẾN SỐ 

BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH ALPHA 

3.2.1. Kiểm tra mức độ ảnh hưởng của các biến số trong 

nhân tố Năng lực phục vụ 

Kết quả phân tích cho thấy, hệ số tương quan biến tổng 

(Corrected Item-Total Correlation) của biến NLPV6 thấp nhất     

(<0,3), vì vậy loại biến này và tiến hành phân tích lại lần 2 với hệ số 

Cronbach Alpha mới là 0,80. Tuy nhiên, sau khi loại bỏ biến 

NLPV6 thì hệ số tương quan tổng của biến NLPV5 bằng 0,171 

(nhỏ hơn 0,3); vì vậy tiếp tục loại biến NLPV5 và tiến hành phân 

tích lại lần 3. 

Sau khi phân tích lại, hệ số Cronbach Alpha là 0,846 (> 0,6) 

và các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường đều lớn hơn 

0,3 (cao nhất là 0,785 và thấp nhất là 0,503). Tuy nhiên, hệ số Alpha 

nếu loại bỏ biến (Alpha if Item Deleted) của biến NLPV1 là lớn nhất 

0,872 (lớn hơn hệ số Cronbach Alpha là 0,846), nhưng mục hỏi này 

khi thảo luận và nghiên cứu định tính được cho là quan trọng nên giữ 

lại biến này. 

Như vậy, thang đo Năng lực phục vụ còn lại 04 biến được đưa 

vào phân tích nhân tố. 
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3.2.2. Kiểm tra mức độ ảnh hưởng của các biến số trong 

nhân tố Cơ sở vật chất 

Kết quả phân tích cho thấy, hệ số Cronbach Alpha là 0,50 

(<0,6), hệ số này chưa đủ tin cậy để sử dụng trong các phân tích 

tiếp theo. Hệ số tương quan biến tổng của biến CSVC5 nhỏ hơn 0,3 

(nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép), vì vậy loại bỏ biến này và tiến hành 

phân tích lại. 

Sau khi phân tích lại, hệ số Cronbach Alpha mới là 0,770 và 

các hệ số tương quan biến tổng đều lớn hơn 0,3. Tuy nhiên, hệ số 

Alpha nếu loại bỏ biến (Alpha if Item Deleted) của biến CSVC3 là 

lớn nhất 0,785 (lớn hơn hệ số Cronbach Alpha là 0,770), nhưng mục 

hỏi này khi thảo luận và nghiên cứu định tính được cho là quan trọng 

nên giữ lại biến này. 

Như vậy, thang đo Cơ sở vật chất còn lại 04 biến được đưa vào 

phân tích nhân tố. 

3.2.3. Kiểm tra mức độ ảnh hưởng của các biến số trong 

nhân tố Thái độ phục vụ của nhân viên 

3.2.4. Kiểm tra mức độ ảnh hưởng của các biến số trong 

nhân tố Qui trình thủ tục hành chính 

3.2.5. Kiểm tra mức độ ảnh hưởng của các biến số trong 

nhân tố Chi phí sử dụng dịch vụ 

3.3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ (EFA) 

 Phân tích cho thấy, hệ số KMO = 0,617 (lớn hơn 0,5), kiểm 

định Bartlett có Chi-square = 3382,009, df = 136 và Sig <0,05 nên 

có thể khẳng định dữ liệu là thích hợp để phân tích nhân tố. 

 Bảng Total Variance Explained cho biết, có thể phân chia các 

tiêu thức thành 03 nhân tố, đó là các nhân tố có giá trị Initial 
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Eigenvalues lớn hơn 1. Cũng từ bảng này, cột Cumulative cho biết 

03 nhân tố có thể giải thích được 76,6% biến thiên của dữ liệu. 

Trong kết quả phân tích, cho biết  có 3 nhân tố được rút ra từ 17 

biến quan sát. 

 Nhân tố thứ nhất (NHANTO1): gồm 09 biến quan sát; các 

biến trong nhân tố thứ nhất này thuộc nhóm yếu tố Năng lực 

phục vụ và Thái độ phục vụ của nhân viên, vì vậy ta có thể đặt 

tên cho nhân tố này là: Năng lực và thái độ phục vụ của nhân 

viên. 

 Nhân tố thứ hai (NHANTO2): gồm 04 biến quan sát; các biến 

trong nhân tố thứ hai này thuộc nhóm yếu tố Qui trình thủ tục 

hành chính và Chi phí sử dụng dịch vụ, vì vậy ta có thể đặt tên 

cho nhân tố này là: Qui trình thủ tục và Chi phí sử dụng dịch 

vụ. 

 Nhân tố thứ ba (NHANTO3): gồm 04 biến quan sát; các biến 

trong nhân tố thứ ba này thuộc nhóm yếu tố Cơ sở vật chất (giữ 

nguyên tên cũ) 

3.4. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BẰNG PHÂN 

TÍCH HỒI QUY BỘI 

Tiến hành phân tích hồi quy để xác định cụ thể trọng số của 

từng nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân. Tác giả 

sử dụng phương pháp Stepwise để phân tích hồi quy bội. Phương 

pháp này là kết hợp đưa vào dần và loại trừ dần. Biến nào có tương 

quan riêng cao nhất sẽ được xem xét đưa vào mô hình trước với xác 

suất là 0,05. Mô hình chọn luôn là mô hình cuối cùng. 
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3.4.1. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy 

tuyến tính bội 

Kết quả cho thấy, giá trị hệ số xác định R-Square (R
2
) là khá 

cao (0,703). Điều này có nghĩa là sự biến thiên của các biến độc lập 

có thể giải thích được 70,3% sự biến thiên của biến phụ thuộc. Hay 

nói cách khác, khoảng 70,3% khác biệt của mức độ hài lòng của 

công dân về HVHCC lĩnh vực nhà đất tại UBND quận Cẩm Lệ được 

giải thích bởi sự khác biệt của 2 nhân tố: Năng lực và thái độ phục vụ 

của nhân viên, Qui trình thủ tục và chi phí sử dụng dịch vụ. 

Như vậy, 1 - R
2
 = 0,297 (hay 29,7%) được giải thích bởi các 

nhân tố không được đưa vào mô hình. 

 3.4.2. Phân tích ANOVA 

Phân tích ANOVA dùng để kiểm định sự phù hợp của mô 

hình hồi qui tuyến tính. Kiểm định này xem xét biến phụ thuộc có 

liên hệ tuyến tính với toàn bộ tập hợp các biến độc lập hay không. 

Phân tích cho biết, trị số F = 172.535 và mức ý nghĩa Sig rất 

nhỏ (nhỏ hơn 0,05) điều này cho thấy mô hình tồn tại, nghĩa là có tồn 

tại mối liên hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc (sự hài lòng của công 

dân) với ít nhất một trong các nhân tố hoặc với tất cả các nhân tố độc 

lập (biến độc lập). 

 3.4.3. Mô hình hồi qui tuyến tính hoàn chỉnh 

Sau khi tiến hành các kiểm định cần thiết, tất cả các giả thuyết 

đều đảm bảo điều kiện để chấp nhận mô hình hồi qui tuyến tính bội. 

Phân tích cho thấy, các giá trị Sig của kiểm định t đối với các tham 

số Beta là rất nhỏ (nhỏ hơn 0,05). Do vậy, có thể khẳng định các biến 

số này có ý nghĩa trong mô hình và mô hình thực tế được thiết lập 

như sau: 

MĐHL = -2,189 + 0,106 NHANTO1 + 0,151 NHANTO2 + εi 
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 3.4.4. Nhận xét và giải thích các hệ số của mô hình hồi qui 

Các hệ số Beta chuẩn hoá của mô hình hồi qui (hệ số góc) thể 

hiện mức độ ảnh hưởng của nhân tố đó đến biến phụ thuộc. Kết quả 

cho thấy, nhân tố NHANTO1 (Năng lực và thái độ phục vụ của 

nhân viên) có mức độ ảnh hưởng đáng kể đến sự hài lòng của công 

dân, tương ứng với hệ số Beta chuẩn hoá là 0,106. Tiếp đến là nhân 

tố NHANTO2 (Qui trình thủ tục và chi phí sử dụng dịch vụ) có mức 

độ ảnh hưởng lớn nhất đến sự hài lòng của công dân với hệ số Beta 

chuẩn hoá là 0,151. 

 Giải thích các hệ số của mô hình hồi qui: 

+ 0,106 là hệ số góc ứng với nhân tố NHANTO1, điều này có 

nghĩa là trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, nếu cảm nhận 

của người dân về Năng lực và thái độ phục vụ của nhân viên tăng 

lên 1% thì sự hài lòng của người dân đối với DVHCC lĩnh vực nhà 

đất sẽ tăng lên 0,106%.  

+ 0,151 là hệ số góc ứng với nhân tố NHANTO2, điều này có 

nghĩa là trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, nếu cảm nhận 

của người dân về Qui trình thủ tục và chi phí sử dụng dịch vụ tăng 

lên 1% thì sự hài lòng của người dân đối với DVHCC lĩnh vực nhà 

đất sẽ tăng lên 0,151%.  

 3.4.5. Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 

3.4.6. Các giả thuyết nghiên cứu 

3.5. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT 

3.5.1. Giả thuyết H1  

Từ bảng 3.22 cho biết hệ số hồi qui chuẩn hóa β1= 0,106 ; 

Sig(β1)= 0,000<0,05 do vậy chấp nhận giả thuyết H1. 
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Kết luận: Năng lực và thái độ phục vụ của nhân viên đóng góp 

vào chất lượng dịch vụ tác động cùng chiều với sự hài lòng của 

người dân. 

3.5.2. Giả thuyết H2  

Từ bảng 3.22 cho biết hệ số hồi qui chuẩn hóa β2= 0,151 ; 

Sig(β2)= 0,000<0,05 do vậy chấp nhận giả thuyết H2. 

Kết luận: Qui trình thủ tục và chi phí sử dụng dịch vụ đóng 

góp vào chất lượng dịch vụ tác động cùng chiều với sự hài lòng của 

người dân. 

3.5.3. Giả thuyết H3 

3.5.4. Giả thuyết H4 

3.5.5. Giả thuyết H5 
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CHƯƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

 

4.1. TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

4.2. NHỮNG KẾT LUẬN TỪ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

 4.2.1. Kết luận về nhân tố Năng lực và thái độ phục vụ của 

nhân viên 

 Nhân tố Năng lực và thái độ phục vụ của nhân viên 

(NHANTO1) có mức độ ảnh hưởng đáng kể đến biến Sự hài lòng. 

Hệ số Beta chuẩn hoá bằng 0,106 cho biết trong điều kiện các yếu tố 

khác không đổi thì nhân tố này tăng lên 1% sẽ làm sự hài lòng tăng 

lên 0,106%. 

Nhân tố Năng lực và thái độ phục vụ của nhân viên được tổng 

hợp từ 09 biến số: NLPV1, NLPV2, NLPV3, NLPV4, TĐPV1, 

TĐPV2, TĐPV4, TĐPV5, QTTT5. Kết quả phân tích hệ số tin cậy 

cho thấy giá trị trung bình của nhân tố này rất cao (0,938); hệ số 

tương quan biến tổng tương ứng với các biến này là: 0,537; 0,853; 

0,813; 0,841; 0,814; 0,876; 0,710; 0,755; 0,872. Điều này có nghĩa là 

mức độ ảnh hưởng khác nhau của các biến số này tới nhân tố Năng 

lực và thái độ phục vụ của nhân viên. Tác giả sẽ căn cứ vào kết quả 

này để đưa ra các kiến nghị nhằm cải thiện nhân tố NHANTO1, 

nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân khi tham gia 

DVHCC lĩnh vực nhà đất tại UBND quận Cẩm Lệ. 

4.2.2. Kết luận về nhân tố Qui trình thủ tục và chi phí sử 

dụng dịch vụ 

Nhân tố Qui trình thủ tục và chi phí sử dụng dịch vụ 

(NHANTO2) có hệ số Beta chuẩn hoá bằng 0,151 cho biết trong 
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điều kiện các yếu tố khác không đổi thì nhân tố này tăng lên 1% sẽ 

làm sự hài lòng tăng lên 0,151%. 

NHANTO2 được tổng hợp từ 04 biến số: QTTT3, CPDV1, 

CPDV2, CPDV3. Kết quả phân tích hệ số tin cậy cho thấy giá trị 

trung bình của nhân tố này bằng 0,880; hệ số tương quan biến tổng 

tương ứng với các biến này là: 0,741; 0,832; 0,714; 0,728. Điều này 

có nghĩa là mức độ ảnh hưởng của các biến số này tới nhân tố 

NHANTO2 theo thứ tự giảm dần là CPDV1 (Các loại phí và lệ phí 

được niêm yết công khai, đầy đủ tại nơi làm việc), QTTT3 (Thời 

gian chờ đợi để được tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhanh chóng), 

CPDV3 (Mức thu phí, lệ phí dịch vụ là hợp lý), CPDV2 (Thu phí, lệ 

phí đúng qui định; giao biên lai thu tiền cho người nộp). Tác giả sẽ 

căn cứ vào kết quả phân tích để đưa ra các kiến nghị nhằm cải thiện 

nhân tố NHANTO2. 

4.2.3. Kết luận về sự hài lòng của người dân 

Mô hình hồi qui tuyến tính cho thấy, sự hài lòng của người 

dân đối với DVHCC lĩnh vực nhà đất chịu sự tác động của 02 nhân 

tố: Năng lực và thái độ phục vụ của nhân viên, Qui trình thủ tục và 

chi phí sử dụng dịch vụ. Hai nhân tố này phản ảnh được 70,3% sự 

thay đổi của biến số Sự hài lòng của người dân. Các nhân tố ngoài 

mô hình phản ảnh 29,7% sự biến thiên của biến số Sự hài lòng. 

4.3. CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA 

NGƯỜI DÂN 

4.3.1. Nâng cao năng lực và thái độ phục vụ của đội ngũ 

nhân viên 

 Phân tích thống kê cho thấy người dân hài lòng và hoàn toàn 

hài lòng đối với DVHCC lĩnh vực nhà, đất tại UBND quận Cẩm Lệ 
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chiếm tỷ lệ  74,7%. Còn lại 25,3% người dân không hài lòng, hoàn 

toàn không hài lòng và cho rằng bình thường. 

 Kết quả phân tích cho biết nhân tố Năng lực và thái độ phục 

vụ của nhân viên có mức độ ảnh hưởng đáng kể đến biến số Sự hài 

lòng. Do vậy đề xuất một số giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng 

của người dân như sau: 

 - Tăng cường công tác đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp nhằm nâng cao năng lực 

cho đội ngũ CBCC, điều này góp phần làm cho việc giải thích, 

hướng dẫn thủ tục, hồ sơ rõ ràng, đầy đủ cho người sử dụng dịch vụ.  

- Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần làm việc; thái độ 

lịch sự, thân thiện của đội ngũ nhân viên khi tiếp nhận và giải quyết 

hồ sơ của công dân. Luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng phục vụ người 

dân; đòi hỏi từng cán bộ, nhân viên phải tự nâng cao trình độ chuyên 

môn để đáp ứng yêu cầu của công việc.  

- Cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, 

đặc biệt cần đẩy mạnh sự minh bạch trong công tác tuyển dụng (đây 

là tồn tại trong nhiều năm trước đây) để có được đội ngũ nhân viên 

có chất lượng, phục vụ tốt nhất nhu cầu sử dụng DVHCC ngày càng 

tăng của người dân. 

4.3.2. Cải tiến, công khai qui trình và chi phí sử dụng dịch 

vụ 

Đề xuất một số giải pháp về cải tiến, công khai qui trình và chi 

phí sử dụng dịch vụ để nâng cao mức độ hài lòng của người dân như 

sau: 

 - Cải tiến trình tự tiếp nhận, giải quyết và giao trả hồ sơ thông 

qua việc đẩy mạnh triển khai giải quyết hồ sơ trực tuyến, điều này 



22 

tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận thuận lợi với dịch vụ hành chính 

công.  

- Bố trí nhân viên hướng dẫn công dân, tổ chức sử dụng các 

phần mềm tra cứu, lấy phiếu tự động…tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tra cứu thông tin, giúp cho công dân, các tổ chức khi tiếp cận 

dịch vụ có thể dễ dàng hiểu và thực hiện nhanh chóng.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tất cả các thủ tục, từ đó 

loại bỏ những thủ tục không cần thiết, không phù hợp với điều kiện 

thực tế thuộc thẩm quyền; hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi 

bỏ một số thủ tục, biểu mẫu, hoặc thông tin không cần thiết trong các 

biểu mẫu.  

- Niêm yết công khai các loại phí, lệ phí sử dụng dịch vụ tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc này giúp người dân hiểu rõ những 

loại phí, lệ phí cần phải thực hiện khi sử dụng dịch vụ.  

4.3.3. Một số đề xuất khác 

 Trên đây là một số giải pháp mà tác giả đề xuất nhằm nâng 

cao sự hài lòng của người dân đối với DVHCC lĩnh vực nhà đất 

thông qua việc cải thiện các nhân tố trong mô hình hồi qui tuyến 

tính. Tuy nhiên, các nhân tố này chỉ giải thích được 70,3% sự biến 

đổi của biến số Sự hài lòng. Vẫn còn 29,7% sự biến đổi là do các 

yếu tố ngoài mô hình. Tác giả đề xuất thêm một số giải pháp sau: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao đạo đức 

công vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên để đảm bảo hạn chế thấp nhất 

tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng; nhằm đảm bảo rằng công dân, 

tổ chức khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại quận Cẩm Lệ không 

tốn thêm các khoản chi phí không chính thức khác ngoài các khoản 

phải nộp theo quy định. 
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- Công tác kiểm tra của lãnh đạo các cấp, các ngành cần được 

thực hiện thường xuyên, gắn với xử lý nghiêm túc các trường hợp sai 

phạm, chấn chỉnh ngay hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. 

 - Công khai đường dây nóng, hòm thư góp ý, số điện thoại của 

các cán bộ lãnh đạo để nhân dân được biết, phản ảnh những vấn đề 

liên quan đến giải quyết dịch vụ hành chính công. 

- 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. 

- Hằng năm có kế hoạch đầu tư mới, nâng cấp cơ sở vật chất, 

trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đáp ứng yêu 

cầu công việc, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sử dụng DVHCC của 

người dân. 

- Hằng năm UBND huyện Cẩm Lệ nên tổ chức khảo sát đánh 

giá mức độ hài lòng của công dân đối với chất lượng dịch vụ hành 

chính công. Qua đó thể hiện được chất lượng cung ứng dịch vụ hành 

chính của các cơ quan hành chính đang ở mức độ nào để có những 

giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ DVHCC. 

4.4. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ KẾT LUẬN 

4.4.1. Hạn chế của nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại thành phố Đà Nẵng và trong 

một thời gian ngắn, phương pháp khảo sát chủ yếu là điều tra ý kiến 

của người dân thông qua bảng câu hỏi khảo sát. Kết quả nghiên cứu 

vẫn còn một số hạn chế: 

 - Số lượng đề tài nghiên cứu về sự hài lòng đối với DVHCC chưa 

nhiều, do vậy có khó khăn trong việc xác định mô hình lý thuyết nghiên 

cứu. 

 - Số lượng mẫu khảo sát vẫn còn nhỏ (150 mẫu) 
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 - Trong thời gian ngắn nên việc khảo sát ý kiến của người dân thông 

qua bảng câu hỏi không tránh khỏi những ý kiến trả lời chủ quan (muốn trả 

lời nhanh cho xong việc), việc này có thể làm sai lệch kết quả nghiên 

cứu. 

 4.4.2. Kết luận 

 Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng với khả năng về tài 

chính, cũng như việc đầu tư thời gian cho nghiên cứu của tác giả là 

có giới hạn; kết quả trên đây là nổ lực lớn của tác giả để thực hiện 

hoàn thành. Theo tác giả một số đóng góp của đề tài là: (1) Hệ thống 

hoá kiến thức về DVHCC và sự hài lòng; (2) Xây dựng mô hình lý 

thuyết nghiên cứu phù hợp; (3) Hoàn chỉnh mô hình hồi qui, đánh 

giá tác động của các nhân tố đến biến số Sự hài lòng của người dân; 

(4) Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao mức độ hài lòng của 

người dân đối với DVHCC lĩnh vực nhà đất tại UBND quận Cẩm Lệ. 

 Bên cạnh những đóng góp tích cực, đề tài không thể tránh khỏi 

những thiếu sót, hạn chế. Tác giả rất mong muốn nhận được những 

đánh giá và ý kiến của các chuyên gia và bạn đọc để tiếp tục hoàn 

thiện và rút kinh nghiệm cho những nghiên cứu lần sau. 


