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1. Báo chí đƣa tin về PAPI/ Media coverage of PAPI 2010 

Công bố chỉ số quản trị và hành chính công  

VTV News, 31/03/2011  

 

Sáng nay, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) công bố Bộ chỉ số đánh giá về hiệu quả 
quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2010.  

  Ảnh Chinhphu.vn 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là bộ chỉ số đo lường khách quan 
đầu tiên về hiệu quả của công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương, dựa 
trên kinh nghiệm đi làm thực tế của người dân với các cấp chính quyền. 

Với phương pháp khảo sát, phỏng vấn trực tiếp gần 5.600 người tại 30 tỉnh, thành phố được lựa chọn 
ngẫu nhiên đối với 6 nhóm nội dung: Tham gia của người dân ở chính quyền cơ sở trong bầu cử, đóng 
góp những khoản phí tự nguyện. Công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất, sử dụng ngân sách xã 
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phường cũng như danh sách hộ nghèo. Trách nhiệm giải trình với người dân. Kiểm soát tham nhũng. Thủ 
tục hành chính trong công chứng nhà nước, cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng và cung ứng dịch vụ công như 
y tế công lập, giáo dục tiểu học công lập… 

Ông Jairo Acuna Alfaro, Cố vấn chính sách của UNDP cho biết: ―Chỉ số Papi này không phải là để xếp 
hạng, mà giống như bức tranh tổng thể để chính quyền địa phương các tỉnh nhìn vào và biết được mức độ 
thực hiện của mình đến đâu trong công tác quản lý hành chính công. Tất nhiên khi nhìn vào bảng chỉ số 
này, các tỉnh cũng đều muốn thấy được mình xếp hạng cao và như vậy cũng tạo ra được tâm thế cạnh 
tranh‖. 

Ông Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển Việt Nam: ―Xưa 
nay chúng ta nghe sự phản hồi của dân còn rất hạn hẹp, tất nhiên có nhiều kênh nhưng đây là 1 kênh trực 
tiếp. Tôi cho rằng nó có giá trị tham khảo rất cao cho những nhà hoạch định chính sách và đây cũng chính 
là chỉ số để cho bản thân người dân có cơ hội để có 1 công cụ giám sát cơ quan nhà nước và các công 
chức trong khi thực thi công vụ của mình‖. 

Theo kết quả công bố, TP.HCM, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thừa Thiên-Huế là các tỉnh có chỉ số 
tổng hợp về hiệu quả quản trị và hành chính công cao nhất. 

Các tỉnh: Kiên Giang, Cao Bằng, Đăk Lăk, Điện Biên, Yên Bái, Lạng Sơn, Lai Châu, Kon Tum thuộc nhóm 
có chỉ số thấp nhất. Nếu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt 
Nam tiến hành nhiều năm qua lấy đánh giá của doanh nghiệp, thì chỉ số PAPI lấy thước đo là người dân 
đối với công tác xây dựng và thực thi chính sách tại các tỉnh để thấy được những mặt mạnh và yếu để xây 
dựng nền hành chính theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

Tác giả : Ngọc Dũng  

http://www.vtv.vn/Article/Get/Cong-bo-chi-so-quan-tri-va-hanh-chinh-cong---5db4c84734.html 

http://www.vtv.vn/Article/Get/Cong-bo-chi-so-quan-tri-va-hanh-chinh-cong---5db4c84734.html
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Công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2010 

Tạp chí Đảng Cộng sản, 31/03/2011  

(Cập nhật: 31/3/2011) 

TCCSĐT - Ngày 31-3, tại Hà Nội, Chƣơng trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối 
hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và hỗ trợ cộng đồng 
thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh năm 2010.  

Đây là kết quả khảo sát từ nghiên cứu xây dựng "Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở 
Việt Nam (PAPI) năm 2010: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân", được thể hiện trong ý kiến 
đánh giá của 5.568 người dân ở mọi tầng lớp trên phạm vi 30 tỉnh và thành phố trên toàn quốc. 

Theo báo cáo đánh giá tổng thể 6 nội dung trong chương trình bao gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ 
sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính 
công; cung ứng dịch vụ công. Chỉ số tổng hợp này cho biết những tỉnh, thành phố được người dân đánh 
giá cao. Qua đó, các tỉnh, thành phố có cùng điều kiện kinh tế - xã hội nhưng người dân đánh giá chưa cao 
có thể học hỏi kinh nghiệm tốt để nâng cao hiệu quả của địa phương mình. Việc so sánh mức độ hiệu quả 
giúp nâng cao năng lực cạnh tranh giữa các tỉnh, thành phố theo xu hướng mong muốn cải thiện chất 
lượng phục vụ nhân dân. 

Thành phố HồChíMinh, HàTĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Dương, Thừa Thiên–Huếlànhững địa phương 
đứng đầu, có điểm số ở chỉ số tổng hợp về hiệu quả quản trị và hành chính công cao nhất.Thủđô HàNội 
chỉđứng thứ18/30 tỉnh. Nhóm các tỉnh cóđiểm sốthấp nhất trong 30 tỉnh, thành phố làKon Tum, Lai Châu, 
Lạng Sơn, Yên Bái, Cao Bằng, Đắk Lắk. 

Kết quả nghiên cứu này không phải là xếp hạng các tỉnh, thành mà đánh giá địa phương nào có được kết 
quả tốt trong quản trị và hành chính công, những hạn chế của các địa phương nhằm rút ra những kinh 
nghiệm quý trong quản trị và hành chính công, từ những đánh giá khách quan của người dân, giúp ích cho 
các cấp chính quyền trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chỉ số Hiệu qủa Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là một bộ chỉ số đo lường khách 
quan về hiệu quả công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương dựa trên 
kinh nghiệm thực tiễn của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền và trong sử dụng dịch vụ 
công. PAPI được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng chú trọng tới sự tham gia của toàn xã hội 
vào việc giám sát và đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, coi ý kiến đánh giá đó là nguồn thông tin đầu 
vào hữu ích cho công tác hoạch định chính sách nhằm phản ánh những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng 
của người dân./. 

Hà Đỗ  

http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=18535628&News_ID=31366083 

 

http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=18535628&News_ID=31366083
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Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

Báo Điện tử của Chính phủ, 1:47 PM, 31/03/2011 
 
(Chinhphu.vn) – TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Dƣơng, Thừa Thiên –
 Huế là những địa phƣơng đứng đầu, có điểm số về chỉ số tổng hợp hiệu quả quản trị và hành 
chính công cao nhất.   

Đây là kết quả của chương trình nghiên cứu ―Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt 
Nam (PAPI) năm 2010: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân‖ do MTTQ Việt Nam và Chương 
trình Phát triển LHQ (UNDP) công bố hôm nay, 31/3, tại Hà Nội.  
Chương trình nghiên cứu được tiến hành ở 30 tỉnh, thành phố. 
Thủ đô Hà  Nội chỉ đứng thứ 18/30 tỉnh, thành phố  được khảo sát, nghiên cứu trong năm 2010. Nhóm các 
tỉnh có điểm số thấp nhất trong 30 tỉnh, thành phố  là Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Yên Bái, Cao Bằng, 
Đắk Lắk.  
Theo TS. Đặng Hoàng Giang, đại diện nhóm nghiên cứu, PAPI là một bộ chỉ số đo lường khách quan về 
hiệu quả công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương dựa trên kinh 
nghiệm thực tiễn của người dân khi tiếp xúc với các cấp chính quyền và trong sử dụng dịch vụ công như y 
tế, giáo dục, giấy tờ, nhà đất…  
PAPI được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng chú trọng tới sự tham gia của toàn xã hội vào 
việc giám sát và đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, coi ý kiến đánh giá của nhân dân là nguồn thông tin 
đầu vào hữu ích cho công tác hoạch định chính sách nhằm phản ánh những nhu cầu, nguyện vọng của 
nhân dân,.  
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng, kết quả nghiên cứu này không phải là xếp hạng 
các tỉnh, thành mà là những đánh giá địa phương nào có được kết quả tốt trong quản trị và hành chính 
công, những hạn chế của các địa phương, nhằm rút ra những kinh nghiệm quý trong quản trị và hành 
chính công, từ những đánh giá khách quan của người dân, giúp ích cho các cấp chính quyền trong việc 
xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân tốt hơn. 
 Nghiên cứu này  được thực hiện thông qua 6 trục nội dung lớn, gồm sự tham gia của người dân ở cấp cơ  
sở; tính công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân; kiểm soát tham 
nhũng; thủ tục hành chính; cung ứng dịch vụ công. 

 
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng, nghiên cứu này đánh giá địa phương nào có được kết quả tốt 
trong quản trị và hành chính công -Ảnh Chinhphu.vn 
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Theo bà Lê  Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư  pháp của Quốc hội, cố vấn chương trình nghiên cứu, chỉ 
số PAPI cung cấp những dữ liệu và thông tin khách quan giúp các hoạch định chính sách ở trung ương và 
địa phương; phân tích tác động của chính sách và rút ra những bài học cụ thể nhằm nâng cao tính hiệu 
lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước và cải thiện mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ do 
Nhà nước cung cấp.  
Lê Sơn 
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Cong-bo-Chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-

tinh/20113/72293.vgp 

 

 

 

Công bố chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2010  

Thông tấn xã Việt Nam, 15:18 | 31/03/2011 
 

Ngày 31.3, tại Hà Nội, Chƣơng trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Ủy 

ban MTTQ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội 

Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã công bố chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

năm 2010. 

Báo cáo đánh giá tổng thể 6 nội dung trong chương trình bao gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở; 

công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính 

công; cung ứng dịch vụ công. Theo đó, TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Dương, Thừa 

Thiên Huế là các tỉnh, thành phố có điểm số ở chỉ số tổng hợp về hiệu quả quản trị và hành chính công cao 

nhất thuộc nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai gồm các tỉnh, thành phố Long An, Bình Phước, Đồng Nai, Hậu 

Giang, Hải Phòng, Phú Yên. Nhóm thứ ba gồm các tỉnh, thành phố Hà Nam, Phú Thọ, Vĩnh Long, Bắc 

Giang, Hà Nội. Các tỉnh Kiên Giang, Cao Bằng, Đăk Lăk, Điện Biên, Yên Bái, Lạng Sơn, Lai Châu, Kom 

Tum thuộc nhóm có điểm số ở chỉ số tổng hợp về hiệu quả quản trị và hành chính công thấp nhất.  

Việc so sánh mức độ hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2010 giúp nâng cao năng lực 

cạnh tranh giữa các tỉnh, thành phố theo xu hướng cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân. 

(Theo TTXVN) 

http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=74&NewsId=207728 

 

http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Cong-bo-Chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh/20113/72293.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Cong-bo-Chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh/20113/72293.vgp
http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=74&NewsId=207728
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Đánh giá của dân là cơ sở cho những chính sách hiệu quả  

Nhân dân Điện tử, Cập nhật lúc 18:24, Thứ năm, 31/03/2011 (GMT+7)  
 
NDĐT- Sáng 31-3, Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển 
và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và 
Chƣơng trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2010. 

Chỉ số PAPI được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng chú trọng tới sự tham gia của toàn xã hội 
vào việc giám sát và đánh giá hiệu quả của việc thực thi chính sách, coi ý kiến đánh giá đó là nguồn thông 
tin đầu vào hữu ích cho công tác hoạch định chính sách. Đối tượng chính của đợt khảo sát nghiên cứu là 
5.568 người dân tại 30 tỉnh, thành – đối tượng thụ hưởng các chính sách về hành chính công.  

PAPI được khảo sát trên sáu nội dung lớn, đó là: Sự tham gia của người dân ở các cấp cơ sở; Công khai, 
minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng: Thủ tục hành chính; Cung ứng 
dịch vụ công. Theo kết quả khảo sát, sáu tỉnh thành có chất lượng hiệu quả cao trong quản trị và hành 
chính công là TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Dương và Thừa Thiên Huế.  

Điều đáng nói là các chỉ số của PAPI không chỉ thể hiện ở mức độ tổng thể mà còn ở từng khía cạnh cụ 
thể, cũng không đưa ra để nói tốt hay kể xấu về một địa phương nào mà nó sẽ giúp cho các tỉnh, thành có 
thể nhận ra được mặt mạnh, mặt yếu của mình trong công tác quản trị và hành chính công để từ đó có thể 
tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.  

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng, chỉ số PAPI là chỉ số dựa theo tiêu chí đánh giá 
của người dân và được thực hiện một cách rất khoa học. ―Trong một nền thành chính phục vụ nhân dân, 
những đánh giá của người dân là quan trọng. Chỉ số PAPI chính là căn cứ quan trọng để các cơ quan (cả 
Chính phủ và Quốc hội) hoạch định chính sách quản lý phù hợp. Các cơ quan nhà nước cũng có cơ hội tốt 
hơn để điều chỉnh, tăng hiệu quả quản trị, hiệu lực bộ máy nhà nước‖.  

Tuy nhiên ông Phúc cũng cho rằng, điểm yếu của quản trị và hành chính công hiện nay chính là các thủ 
tục hành chính công và sự nghiệp công. Chúng ta đã điều chỉnh bất cập bằng nhiều văn bản, nhưng thủ 
tục vẫn là điểm yếu, tạo kẽ hở cho cán bộ công chức ―sinh sự‖ khiến người dân chưa thực sự hài lòng. 
Trước đây một số cuộc khảo sát về cải cách hành chính thường dựa trên ý kiến, báo cáo của các cơ quan 
thực hiện chính sách, quản trị công, chưa thể hiện được nhiều tiếng nói của người dân. Do đó, với những 
ý kiến được đánh giá là khoa học và khách quan này sẽ góp phần giúp nền hành chính Việt Nam không 
còn chịu cảnh ―hành là chính‖ nữa.  

Những phát hiện và phân tích tổng hợp từ các chỉ số PAPI cho thấy một bức tranh khá toàn diện về đánh 
giá của người dân đối với chính quyền địa phương. Theo bà Lê Thị Nga – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp 
của Quốc hội, đây là những con số ―biết nói‖.  

Theo nghiên cứu, Hà Nội là nơi có số người biết về ―Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn‖ 
thấp, chỉ đạt 16% trong khi con số này tại Đà Nẵng là 71%.  

Khảo sát này cũng cho thấy tính hình thức, không hiệu quả của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban giám sát 
đầu tư cộng đồng. Bà Nga kiến nghị cần tìm rõ lý do để khắc phục tình trạng các Ban hoạt động để giám 
sát lại treo biển rất ―hoành tráng‖: ―Không phận sự miễn vào!‖. 

Một con số giật mình khác là sự hiểu biết của người dân về tình hình thu chi ngân sách xã/phường, quy 
hoạch/kế hoạch sử dụng đất. 68% người được hỏi ở 30 tỉnh thành chưa từng đọc những thông tin này. 
Điều đó cho thấy tính công khai, minh bạch của các cơ quan cấp cơ sở đang là vấn đề 

Hƣơng Nguyên  
http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/su-kien/anh-gia-c-a-dan-la-c-s-cho-nh-ng-

chinh-sach-hi-u-qu-1.290615?mode=print#TaXT3icZ4x4m  

http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/su-kien/anh-gia-c-a-dan-la-c-s-cho-nh-ng-chinh-sach-hi-u-qu-1.290615?mode=print#TaXT3icZ4x4m
http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/su-kien/anh-gia-c-a-dan-la-c-s-cho-nh-ng-chinh-sach-hi-u-qu-1.290615?mode=print#TaXT3icZ4x4m
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Công bố Chỉ số hiệu quả hành chính công cấp tỉnh   

Vietnam Plus, 31/03/2011 13:57  
 
Ngày 31/3, tại Hà Nội, Chƣơng trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc (Liên 
hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
cấp tỉnh (PAPI) năm 2010.  
 
Đây là kết quả khảo sát từ nghiên cứu xây dựng "Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở 
Việt Nam năm 2010: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân," được thể hiện trong ý kiến đánh 
giá của 5.568 người dân ở mọi tầng lớp trên phạm vi 30 tỉnh và thành phố trên toàn quốc. 
 
Theo báo cáo đánh giá tổng thể 6 nội dung trong chương trình bao gồm sự tham gia của người dân ở cấp 
cơ sở; sự công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành 
chính công; cung ứng dịch vụ công, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Dương, 
Thừa Thiên-Huế có điểm số ở chỉ số tổng hợp về hiệu quả quản trị và hành chính công cao nhất. 
 
Các tỉnh Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Lắk, Điện Biên, Yên Bái, Lạng Sơn, Lai Châu, Kom Tum thuộc nhóm 
có điểm số ở chỉ số tổng hợp về hiệu quả quản trị và hành chính công thấp nhất.  
 
Chỉ số tổng hợp này cho biết những tỉnh, thành phố được người dân đánh giá cao, qua đó, các tỉnh, thành 
phố có cùng điều kiện kinh tế-xã hội nhưng người dân đánh giá chưa cao có thể học hỏi kinh nghiệm tốt để 
nâng cao hiệu quả của địa phương mình.  
 
Ông Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng cho biết PAPI gồm 
nhiều chỉ số đo lường mang tính khách quan và thực chứng, được tổng hợp từ ý kiến và kinh nghiệm của 
người dân và hiệu quả công tác của các cấp, ngành ở địa phương cũng như mong mỏi của người dân đối 
với chất lượng quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ công. 
 
 Theo TTXVN/Vietnam+  
http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Chinh-tri/483281/cong-bo-chi-so-hieu-qua-hanh-chinh-cong-cap-

tinh.htm 

 

http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Chinh-tri/483281/cong-bo-chi-so-hieu-qua-hanh-chinh-cong-cap-tinh.htm
http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Chinh-tri/483281/cong-bo-chi-so-hieu-qua-hanh-chinh-cong-cap-tinh.htm
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72% ngƣời dân không có thông tin về kế hoạch sử dụng đất  

Quân đội Nhân dân, QĐND - Thứ Năm, 31/03/2011, 19:14 (GMT+7) 

QĐND Online - Đó là kết quả khảo sát từ 30 tỉnh, thành phố Việt Nam trong nghiên cứu: ―Chỉ số Hiệu quả 
Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2010: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của 
người dân‖, vừa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển 
và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Chương tình Phát triển 
Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố trong cuộc họp báo sáng 31-3 tại Hà Nội. 

 

Buổi họp báo được tổ chức sáng 31-3 tại Hà Nội. 

PAPI là một bộ chỉ số đo lường khách quan về hiệu quả công tác quản trị, hành chính công và cung ứng 
dịch vụ công tại địa phương dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của người dân khi tương tác với các cấp chính 
quyền và trong sử dụng dịch vụ công. Chỉ số PAPI 2010 thể hiện ý kiến đánh giá của 5.568 người dân ở 
30 tỉnh, thành phố Việt Nam thuộc mọi tầng lớp dân cư về hiệu quả của công tác quản trị, hành chính công 
và cung ứng dịch vụ công ở cấp tỉnh thông qua sáu trục nội dung lớn: Tham gia của người dân ở cấp cơ 
sở, Công khai minh bạch, Trách nhiệm giải trình với người dân, Kiểm soát tham nhũng, Thủ tục hành chính 
công, Cung ứng dịch vụ công. 

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng 
(CECODES) cho biết: ―Theo số liệu điều tra, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có chỉ số PAPI tổng hợp 
cao nhất, điều đó đồng nghĩa với sự hài lòng của người dân trong công tác quản trị, hành chính công và 
cung ứng dịch vụ công tại địa phương. Ngược lại, các tỉnh như Kon Tum, Lai Châu, Điện Biên lại có chỉ số 
PAPI tổng hợp khá thấp. Trong các tỉnh, thành phố được điều tra, chỉ có 30% người dân biết ngân sách 
cấp xã, 62% người dân cập nhật được danh sách hộ nghèo, đặc biệt có đến 72% người dân khi được hỏi 
cho biết họ không biết kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Điều này cho thấy, những mặt hạn chế cũng 
như tích cực trong công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương‖. 

Những phát hiện từ khảo sát PAPI có giá trị tham khảo tốt cho các địa phương bởi chúng phản ánh những 
nỗ lực cải cách nhằm cải thiện chất lượng công tác quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công ở địa 
phương. Từ đánh giá của người dân, chính quyền địa phương có thể rà soát lại những kết quả và tồn tại 
của bộ máy quản lý nhà nước ở địa phương, đồng thời tìm kiếm giải pháp thực tế nhằm giải quyết những 
vấn đề tồn tại. 

Tin, ảnh: Thu Thủy – Thanh Trà  

http://qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/143461/Default.aspx 

http://qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/143461/Default.aspx
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Vì sao ngƣời dân ít tố cáo tham nhũng? 

Phap Luat TP. Ho Chi Minh, 31/03/2011  
 
Trong mắt ngƣời dân: TP.HCM đạt kết quả tốt nhất về kiểm soát tham nhũng. 

Sáng 31-3, kết quả điều tra chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, thành ở Việt Nam (PAPI) 
năm 2010 đã được MTTQ VN cùng với Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES), 
Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố. Trong số những kết quả đó, số liệu khảo sát về 
kiểm soát tham nhũng mang lại nhiều điều đáng suy nghĩ. 

Trả lời câu hỏi hiện tượng tham nhũng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân như thế nào, chỉ có 338/5.568 
người dân được hỏi thừa nhận có bị ảnh hưởng từ những hành vi tham nhũng. Và có đến 90% người trả 
lời bị ảnh hưởng bởi tham nhũng lựa chọn việc ―không tố cáo hành vi tham nhũng‖. 

Lý giải về con số 90% này, PGS-TS Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc CECODES, cho rằng: ―Một thực tế hiện 
nay là người tố cáo như kẹt giữa hai làn đạn, tố cáo lên có khi lại nguy. Hơn nữa, con số này cũng thể hiện 
người ta muốn sống chung với hối lộ, tham nhũng‖. 

Tố cáo chẳng ích lợi gì 

Lý do vì sao người dân không tố cáo tham nhũng? Theo bảng phân tích của nhóm khảo sát, trong số 
những người trả lời có 156 người cho rằng tố cáo tham nhũng không mang lại lợi ích gì; 106 người không 
thể giải thích vì sao họ không có hành động gì hoặc từ chối trả lời; 34 người sợ bị trả thù; một số khác viện 
lý do quy trình thủ tục tố cáo nhiêu khê hoặc không có thông tin gì về quy trình tố cáo. 

 

Trong sáu nhóm nội dung khảo sát thì lĩnh vực thủ tục hành chính được cải thiện đáng kể. Ảnh: TH 

Bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, phân tích: Tham nhũng mà người dân gọi 
hiện nay liên quan đến tội nhận hội lộ và đưa hối lộ. Theo Bộ luật Hình sự, nếu xử lý hối lộ thì đồng thời xử 
lý cả người nhận và đưa hối lộ. Cho nên việc người đưa hối lộ tự giác tố cáo là rất ít mặc dù đã có chính 
sách giảm nhẹ nếu khai báo trước khi bị phát hiện nhưng thực ra không hiệu quả. 

―Tôi đã nói rất nhiều lần trước Quốc hội là trong giai đoạn hiện nay, đối với những hành vi đưa hối lộ nên 
miễn trách nhiệm hình sự hoàn toàn, trừ những trường hợp nằm trong đường dây, có tổ chức lớn. Theo tôi 
từ kết quả điều tra này, chúng ta nên nghĩ đến việc hoạch định chính sách bằng các điều chỉnh một số quy 
định của BLHS về vấn đề này‖ - bà Nga nhấn mạnh. 

Đi xin việc phải quen biết, lót tay 
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Ông Dinh cho biết, qua kết quả điều tra chỉ số PAPI năm 2010 về nội dung kiểm soát tham nhũng cho thấy 
tham nhũng vặt có mặt ở khắp nơi. Ví dụ như muốn làm sổ đỏ phải có một bữa nhậu hay vài trăm, vài triệu 
đồng thì mới xong. Tình trạng này diễn ra từ Bắc chí Nam, ở hầu hết các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực đất đai 
là nghiêm trọng nhất. 

Ngoài ra, một vấn đề nổi cộm trong kiểm soát tham nhũng là việc cậy mối quan hệ thân quen khi xin việc 
vào các vị trí có tầm ảnh hưởng hay ổn định trong khu vực nhà nước. Chỉ có 18%-19% người phủ nhận 
tầm quan trọng của việc quen thân khi xin việc vào tất cả các vị trí trừ giáo viên. So sánh giữa các vùng 
miền thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ít chịu ảnh hưởng từ mối quan hệ thân quen khi xin 
việc. 

Việc lót tay để tìm việc trong các cơ quan nhà nước cũng có kết quả tương tự, chỉ 33% người trả lời phủ 
nhận việc này lót tay để xin việc trong cơ quan nhà nước và tỉ lệ này đạt kết quả cao hơn ở các tỉnh 
ĐBSCL. Cụ thể Long An 67% người cho rằng hối lộ để xin vào các cơ quan nhà nước không quan trọng, 
TP.HCM cũng đạt tỉ lệ 60%... Trong khi đó, người được hỏi tại các tỉnh như Hà Nam, Nam Định cho rằng 
việc hối lộ khi xin việc là cực kỳ quan trọng, chỉ có 5% số người phủ nhận việc này. 

Một điều đáng lưu ý là 12/15 tỉnh, thành được người dân chấm điểm cao về kiểm soát tham nhũng là các 
tỉnh, thành phía Nam. Trong đó, TP.HCM là địa phương có kết quả tốt nhất. 

Thông tin này rất quan trọng 

Đối với đại biểu Quốc hội, những thông từ phía người dân là hết sức quan trọng. Tôi cho rằng những con số 
qua điều tra chỉ số PAPI là những con số biết nói, là những kết quả quan trọng bước đầu. Tác dụng thứ 
nhất của chỉ số này là đánh giá đối với việc tổ chức thực hiện các văn bản hiện hành qua cảm nhận của 
người dân. Thứ hai là thêm thông tin để điều chỉnh chính sách vĩ mô. Ví dụ như ban thanh tra nhân dân, 
ban giám sát đầu tư cộng đồng lập ra là để người dân giám sát từ cấp cơ sở nhưng người dân đánh giá 
hiệu quả hoạt động chưa tốt, nhiều người không biết đến thì bản thân tôi sẽ tự hỏi lý do vì sao để từ đó tìm 
hiểu thêm và có những kiến nghị điều chỉnh hợp lý. 

Bà LÊ THỊ NGA, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội 

Sẽ chấm điểm dịch vụ công mỗi năm 

Đây là lần đầu tiên chỉ số PAPI được công bố dựa trên sáu nhóm nội dung: tham gia của người dân ở cấp 
cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành 
chính; cung ứng dịch vụ công. 

Năm 2009, nhóm nghiên cứu đã thực hiện thí điểm ở ba tỉnh, thành đại diện cho ba miền (Phú Thọ, Đà 
Nẵng và Đồng Tháp) để tham khảo. Năm 2010, việc điều tra khảo sát mở rộng ở 30 tỉnh, thành với sự tham 
gia đánh giá 5.568 người dân ở mọi tầng lớp. Dự kiến năm 2011 sẽ mở rộng điều tra ở 63 tỉnh, thành trong 
cả nước và sau đó chỉ số PAPI sẽ được công bố thường xuyên hằng năm như một sự chấm điểm của 
người dân về các dịch vụ công của các địa phương. 

Ông THANG VĂN PHÚC, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ 

THU HẰNG 

http://phapluattp.vn/20110401125218732p0c1013/vi-sao-nguoi-dan-it-to-cao-tham-nhung.htm  

http://phapluattp.vn/20110401125218732p0c1013/vi-sao-nguoi-dan-it-to-cao-tham-nhung.htm
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Dân ít đƣợc biết chuyện của địa phƣơng 

Pháp Luật TP. HCM, 03/04/2011 - 12:18 AM 

 
Không công khai minh bạch sẽ dễ dẫn đến tiêu cực, trục lợi cho những người nắm thông 
tin, trong khi người dân thì lại thiệt thòi. 

Theo Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, những thông tin liên quan đến thu chi 
ngân sách địa phương, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,… là những nội dung nằm trong ―quyền 
được biết‖ của người dân. Một số thiết chế cũng được lập ra để phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân ở cơ sở như Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng… Tuy nhiên, kết quả 
điều tra của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2010 (PAPI) vừa được 
công bố cho thấy tỉ lệ người dân biết đến những thông tin này còn thấp.  

Thiệt thòi vì mù thông tin quy hoạch  

Chỉ số PAPI đưa ra ba nội dung để khảo sát về tính công khai, minh bạch của chính quyền địa 
phương: danh sách hộ nghèo, thu chi ngân sách và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kết quả 
cho thấy đa số người dân các địa phương đều biết đến danh sách các hộ nghèo nhưng hai nội 
dung còn lại tỉ lệ người biết đến không bao nhiêu. Cụ thể qua điều tra hơn 5.500 người dân ở 30 
tỉnh, thành có đến 68% người trả lời họ không biết về thu chi ngân sách của xã, phường mình. Về 
thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng có đến 72% người trả lời không biết. 

Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về dân chủ và pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt 
Nam, nhìn nhận khảo sát của PAPI đã phản ánh đúng thực tế hiện nay về vấn đề công khai, minh 
bạch các thông tin, hoạt động của chính quyền cơ sở. Đặc biệt là thông tin về quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất của các địa phương nhiều người dân rất muốn biết nhưng lại không được biết. 
―Tôi đã gặp rất nhiều người dân trong các vụ kiện đất đai mà nguyên nhân cũng xuất phát từ việc 
họ không được biết về quy hoạch. Đây là vấn đề bức xúc gây khổ sở cho người dân rất nhiều. Dự 
án khu đô thị mới Thủ Thiêm là một điển hình‖ - ông Đằng dẫn chứng.  

 

Một người dân quận 2 tự tìm bản quy hoạch dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm để chất vấn lãnh đạo 
TP trong buổi đối thoại năm 2009. Ảnh: TH 

TS Lê Đăng Doanh cũng cho rằng những phát hiện qua khảo sát PAPI là chính xác. ―Những 
thông tin về quy hoạch sử dụng đất, làm đường chỗ nào, dự án ra sao thường có tác động rất lớn 
đến giá đất, làm giá đất tăng cao, gắn liền với lợi ích của người dân. Những thông tin này cũng 
mang lại lợi ích lớn cho những ai biết thông tin sớm. Nếu không công khai minh bạch sẽ dễ dẫn 
đến tiêu cực, trục lợi cho những người nắm thông tin, trong khi người dân bị ảnh hưởng trực tiếp 
từ những thông tin này sẽ bị thiệt thòi. Hơn nữa, việc công khai minh bạch sẽ giúp người dân có 
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những phản ứng kịp thời và có những quyết định hợp lý cho mình trước sự quy hoạch của Nhà 
nước‖ - ông Doanh phân tích.  

“Không phận sự miễn vào” 

Theo quy định, người dân có thể thực hiện quyền giám sát của mình ở địa phương thông qua ban 
thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng. Tuy nhiên, bảng phân tích kết quả khảo sát 
chỉ số PAPI về trách nhiệm giải trình với dân cũng nổi bật lên việc hoạt động giám sát của người 
dân qua ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng không hiệu quả. Hiện nay trên 
cả nước có hơn 11.100 ban thanh tra nhân dân nhưng chỉ 36,7% người được hỏi biết có sự tồn 
tại của ban này tại địa phương của mình. Thậm chí có nơi chỉ 9% số người được hỏi biết địa 
phương mình có ban thanh tra nhân dân như tỉnh Kiên Giang. Kết quả khảo sát cũng cho thấy 
hoạt động của ban này không mấy hiệu quả và nhiều ban thanh tra nhân dân sau khi thành lập đã 
không còn tồn tại sau một thời gian.  

Tương tự, ban giám sát đầu tư cộng đồng cũng được thành lập rất nhiều. Cụ thể cả nước có trên 
5.900 ban giám sát cộng đồng nhưng qua khảo sát thì chỉ hơn 19% người trả lời biết về sự tồn tại 
của ban này tại địa phương mình. Nhiều ý kiến cho thấy ban này chưa thực hiện được nhiệm vụ 
giám sát như quy định.  

Bà lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cũng cho biết qua tiếp xúc cử tri, 
nhiều ý kiến cũng phản ánh về hiệu quả hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng. ―Đa số 
các công trình, dự án khi thi công đều quây kín rồi dựng bảng: Không phận sự miễn vào, thế thì 
làm sao ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát được!‖ - bà Nga kể lại lời phản ánh của cử tri. 

Nhiều năm gắn bó với công tác mặt trận, nắm rõ thực tế hoạt động của các tổ chức này, ông Lê 
Hiếu Đằng cũng đồng tình với nhận định từ kết quả khảo sát của PAPI: ―Đúng là ban thanh tra 
nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng hiện nay hoạt động không có hiệu quả. Bản thân MTTQ 
các địa phương và những người tham gia trong các ban này không đủ sức, đủ lực để làm. Hồi tôi 
còn làm công tác mặt trận, lần họp nào nhiều người cũng phản ánh là hoạt động của ban thanh 
tra nhân dân còn hình thức, hiệu quả không có‖.  

Theo ông Đằng, ban giám sát đầu tư cộng đồng muốn giám sát được thì các công trình, dự án 
phải công khai các chỉ số về vốn đầu tư, thời gian tiến độ thực hiện,… ―Chủ trương đã đúng 
nhưng đòi hỏi chính quyền phải thật tâm thực hiện. Trong đó vấn đề công khai minh bạch là biện 
pháp rất quan trọng để làm cho chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh‖ - ông Đằng nói. 

Còn tình trạng sợ dân biết 

Hiện nay Luật Phòng, chống tham nhũng cũng như Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn có quy định rõ về 
vấn đề công khai, minh bạch. Nhưng thực tế hiện nay, có rất nhiều hoạt động của chính quyền địa phương người dân 
không biết. Ngay như cả việc kê khai tài sản, nếu chỉ kê khai rồi để đó mà không công khai cho người dân biết thì cũng 
không có tác dụng gì. Tôi đi nhiều nơi thấy có vẻ chính quyền các địa phương còn tâm trạng sợ dân biết cái này, cái kia. 
Chính vì nhiều điều người dân không biết nên dễ dẫn đến thái độ tiêu cực. Tôi cho rằng một chính quyền thực sự là của 
dân, do dân, vì dân thì phải càng công khai, minh bạch những hoạt động của chính quyền cho người dân biết để giám 
sát.  

Ông LÊ HIẾU ĐẰNG, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về dân chủ và pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam 

THU HẰNG 

http://phapluattp.vn/20110402113049590p0c1013/dan-it-duoc-biet-chuyen-cua-dia-phuong.htm  

http://phapluattp.vn/20110402113049590p0c1013/dan-it-duoc-biet-chuyen-cua-dia-phuong.htm
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Những đôi mắt vô hình 

Pháp Luật TP. HCM, 03/04/2011 - 12:17 AM 

 
Gần đây, hàng loạt các chỉ số đánh giá của ngƣời dân, DN đối với các hoạt động của chính 
quyền địa phƣơng liên tục đƣợc các nhóm nghiên cứu độc lập công bố. 

Quen thuộc nhất có lẽ là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố năm thứ sáu. Mới mẻ hơn là chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) lần đầu tiên được công bố… 

Mặc dù ở mỗi chỉ số, các nhóm khảo sát đều chọn cho mình một góc cạnh riêng về nội dung, đối 
tượng khác nhau và có thể đối với những khảo sát lần đầu, việc đánh giá chưa được toàn diện 
nhưng tất cả các chỉ số này đều có chung một mục đích. Đó là phản ảnh ý kiến của người dân và 
DN về những gì chính quyền địa phương đã làm được và chưa làm được. Ông Trần Hữu Huỳnh, 
Phó Tổng Thư ký VCCI, đã từng ví von về chỉ số PCI: “Mỗi chỉ số như một xét nghiệm sức khỏe 
của chính quyền một tỉnh. Những con số là biểu hiện cụ thể về tình trạng sức khỏe cho cơ thể đó. 
Việc bốc thuốc cải cách chính là nhằm thay đổi tình trạng sức khỏe điều hành của tỉnh theo hướng 
tốt lên”. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cũng nhìn nhận những thông 
tin từ phía người dân qua chỉ số PAPI 2010 “là những con số biết nói và rất quan trọng đối với các 
đại biểu Quốc hội cũng như các nhà hoạch định chính sách”.  

Rõ ràng những con số: 70% nhà đầu tư có hoạt động xuất nhập khẩu được khảo sát trong chỉ số 
PCI cho biết cần phải trả chi phí bôi trơn để xúc tiến thủ tục thông quan; 90% người được hỏi thừa 
nhận bị ảnh hưởng bởi hành vi tham nhũng chọn thái độ “không tố cáo hành vi tham nhũng” trong 
chỉ số PAPI 2010… đều khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải suy ngẫm.  

Ông Michael McNamer, cố vấn cao cấp, nguyên Giám đốc đào tạo Cục Thẩm định văn bản bang 
California Hoa Kỳ, từng đưa ra một thông điệp ngắn gọn đối với các nhà hoạch định chính sách 
Việt Nam: “Many eyes see more. Many minds know more” (Càng nhiều mắt trông càng rõ, càng 
nhiều trí tuệ biết càng sâu). Mỗi chỉ số khi được công bố sẽ giống như một đôi mắt của người dân 
chỉ cho mọi người thấy rõ những điểm yếu, điểm mạnh trong nội tại của chính quyền địa phương. 
Và điều quan trọng hơn, chính những đôi mắt vô hình này tạo nên một áp lực tích cực để các địa 
phương soi lại chính mình, cải cách đi lên.  

Vấn đề còn lại của các chỉ số này là làm sao phản ánh một cách khoa học, đầy đủ, khách quan 
nhất các đánh giá của người dân đối với các hoạt động của chính quyền địa phương.  

THU HẰNG 

http://phapluattp.vn/2011040211303277p0c1013/nhung-doi-mat-vo-hinh.htm  
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Hành chính công: Không tỉnh nào hoàn hảo 

VietNamNet, Cập nhật lúc 01/04/2011 07:11:00 AM (GMT+7) 

- Các tỉnh thành có dành cho công dân của mình những chất lƣợng dịch vụ hành chính tƣơng tự nhƣ 
đã dành cho doanh nghiệp? 

>> Dân đánh giá chất lƣợng phục vụ của chính quyền 

 

Các dịch vụ công mà địa phương cung cấp cho doanh nghiệp để thu hút vốn đầu tư vào tỉnh mình hiệu quả ra sao 

được đánh giá thông qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong khi hiệu quả đó trong việc phục vụ nhân 

dân được thể hiện qua Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). PAPI lần đầu tiên được công bố 

hôm qua (31/3) tại Hà Nội. 

PCI cao, PAPI có cao theo? 

Đà Nẵng ba năm liền giữ vững danh hiệu năng lực cạnh tranh tốt nhất và đứng thứ 4 về hiệu quả hành chính. 
TP.HCM xếp hạng 23 về PCI (tụt 7 bậc so với năm ngoái) nhưng lại là địa phương có mức độ hiệu quả hành chính 
được người dân đánh giá cao và đồng đều nhất. 

 

Cơ quan tiến hành khảo sát - UB TƯ MTTQ Việt Nam và UNDP - hy vọng năm 

2011 sẽ có chỉ số PAPI cho tất cả các tỉnh, thành 

Chính quyền Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Yên Bái nhận được sự đánh giá thấp nhất của chính người dân trong tỉnh về hiệu quả 

phục vụ hành chính. Trong khi đó, Yên Bái và Kon Tum thuộc số các tỉnh được doanh nghiệp đánh giá là có năng lực cạnh tranh 

tốt và khá, Lai Châu và Lạng Sơn cũng nằm trong nhóm được đánh giá trung bình. 

Trong số 30 địa phương được khảo sát, các tỉnh, thành lớn như Đồng Nai, Hải Phòng, Phú Thọ và thủ đô Hà Nội 
thuộc nhóm được dân đánh giá trung bình về hiệu quả hành chính. Đồng Nai, Hải Phòng, Hà Nội cũng không có vị trí 
cao trong bảng xếp hạng PCI, chỉ ở mức khá, Phú Thọ còn chỉ thuộc mức trung bình. 
Tuy vị trí của các tỉnh thành trong tương quan giữa hai bảng xếp hạng này không có sự mâu thuẫn quá lớn, song vẫn 
có thể thấy giữa mức độ "trải thảm đỏ" cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính và dịch vụ công ở các tỉnh và chất 
lượng phục vụ công dân của chính tỉnh mình vẫn có những khoảng cách nhất định. 
Không phải chuyện xếp hạng cao thấp 

Tuy vậy, mục đích của PAPI, như những người thực hiện luôn nhấn mạnh, không phải là để xếp các tỉnh ai hơn ai 
kém, mà là để chỉ ra mỗi địa phương đang đứng ở đâu trên bậc thang hài lòng của dân, họ đã làm tốt đến mức nào 
để phục vụ công dân của mình, còn hạn chế và thiếu sót ở khâu nào, có thể cải thiện điều gì để phục vụ dân tốt hơn. 
Hay theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc, Trưởng ban tư vấn dự án PAPI, "đây là thông số có tính 
chất tham khảo cho các cơ quan có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều chỉnh cơ chế chính sách của mình, cũng như 
tổ chức công việc theo hướng phục vụ". 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/14797/dan-danh-gia-chat-luong-phuc-vu-cua-chinh-quyen.html
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Đến với chính quyền địa phương, người dân phải có tâm thế như một khách 

hàng.Ảnh: Long Anh 

Sự hài lòng của người dân không chỉ được đánh giá qua những hoạt động cụ thể tại các cơ quan, mà còn qua nhận thức và thái 

độ của họ về công việc hành chính. Hiệu quả của các cơ quan công quyền cũng không chỉ được đánh giá qua những cam kết, lời 

hứa, văn bản hay cơ cấu tổ chức bộ máy, con người, mà quan trọng hơn là kết quả - những sản phẩm dịch vụ hành chính khi đến 

tay khách hàng - người dân. 

"Đến với chính quyền địa phương, người dân phải có tâm thế như một khách hàng, để được phục vụ, và công chức là 
những người phục vụ họ", TS Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng thuộc 
Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam, nhận định. 
Việc tỉnh này có điểm cao, tỉnh kia có điểm thấp không quan trọng bằng việc không có địa phương nào (trong số 30 
tỉnh, thành được khảo sát) thực sự đạt được mức độ hoàn hảo về phục vụ công dân. Mỗi tỉnh đều có điểm yếu của 
mình và đều có thể học tập các tỉnh khác ở những điểm mạnh của họ. 
Chia sẻ bên lề cuộc họp báo, cố vấn chính sách của UNDP Jairo Acuna-Alfaro cũng nhận định: "Kể cả ở những địa 
phương được xếp hạng cao, vẫn có những điểm cụ thể mà người dân chưa hài lòng, cũng không phải các địa phương 
ở vị trí thấp không có những điểm làm tốt khiến dân đánh giá cao". 
Kết quả khảo sát cho thấy Phú Thọ được người dân cho là có ít "tham nhũng vặt" trong khu vực công, nhưng số 
người cho là các cán bộ địa phương có sử dụng công quỹ vào mục đích riêng lại cao hơn các tỉnh có điểm kiểm soát 
tham nhũng thấp hơn. Trong khi Thừa Thiên - Huế chỉ đạt mức trung bình về kiểm soát tham nhũng vặt, số người trả 
lời họ không phải hối lộ khi xin cấp phép xây dựng lại cao hơn Bình Phước, Tiền Giang, Kiên Giang hay Bắc Giang, 
những nơi có mức kiểm soát tham nhũng vặt được đánh giá cao hơn. 
Hay trong việc cấp sổ đỏ, TP.HCM được dân đánh giá cao về thông tin thủ tục rõ ràng, công khai về chi phí, thời g ian 
cũng như thái độ của cán bộ công chức, nhưng lại mất điểm ở việc giấy tờ quá nhiều. Trong khi đó, việc giảm thiểu 
gánh nặng giấy tờ cho dân lại là điểm cộng của Phú Thọ, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Tiền Giang, dù họ vẫn bị dân chê về 
các điểm khác. 
Khi xét tổng thể các tiêu chí, TP.HCM có điểm trung bình cao nhất, nhưng về sự tham gia của người dân, họ có thể 
phải học tập Hải Dương, về kiểm soát tham nhũng thì Cà Mau hay Bình Định cũng không thua kém, hay về cung ứng 
dịch vụ công, Hải Phòng có phần vượt trội hơn. 

Tuy kết quả PAPI là những "con số biết nói" như nhận định 
củaPhó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH Lê Thị Nga, cố vấn của 
cuộc nghiên cứu, nhưng phần việc phân tích, đào sâu ý nghĩa 
và tác dụng của những số liệu này, những người thực hiện 
mong có sự chủ động vào cuộc của các cơ quan chức năng và 
đoàn thể chính trị - xã hội. 
Kết quả khảo sát được đăng tải trên trang papi.vn. 

Thủy Chung 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/14911/hanh-chinh-cong--khong-tinh-nao-hoan-hao.html 
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Dân đánh giá chất lƣợng phục vụ của chính quyền 

VietNamNet, Cập nhật lúc 31/03/2011 10:30:00 AM (GMT+7) 

 Theo khảo sát của UNDP và UB TƢ MTTQ VN, ngƣời dân ở TP.HCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế hài 
lòng hơn cả về chất lƣợng dịch vụ hành chính công. Yên Bái, Kon Tum đứng cuối bảng.  
Lần đầu tiên, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) được Ủy ban TƯ MTTQ Việt 
Nam và UNDP công bố hôm nay (31/3) tại Hà Nội. 
Ý kiến đánh giá của 5.568 người dân thuộc mọi tầng lớp dân cư ở 30 tỉnh và thành phố trên toàn quốc cho thấy hiệu 
quả của công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công ở cấp tỉnh. 

 

Người dân có biết các thủ tục giấy tờ để làm sổ đỏ không, cán bộ hành 
chính có giải thích và hướng dẫn không… Ảnh: VietNamNet 

 
Từ tháng 6 đến tháng 10/2010, các điều tra viên đã đến gặp trực tiếp từng người dân được chọn lựa theo phương pháp ngẫu 
nhiên để hỏi họ về những trải nghiệm thực tế của chính họ với các cơ quan công quyền và các thủ tục hành chính. 

Câu hỏi được đưa ra trực diện và cụ thể: người dân có biết các thủ tục giấy tờ để làm sổ đỏ không, cán bộ hành 
chính có giải thích và hướng dẫn không… 

Các câu trả lời thu nhận được từ 5.568 người được tổng hợp và thể hiện thành 6 trục đánh giá. 
Trục đánh giá 1 về sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở tìm hiểu xem người dân có hiểu các chính sách và các vị 
trí lãnh đạo của cấp gần họ nhất là thôn, ấp, tổ dân phố không, họ có trực tiếp bầu ra những chức danh này không, có 
giám sát các dự án cộng đồng không… 

Trục đánh giá thứ 2 về công khai minh bạch chỉ ra người dân có biết những thông tin như danh sách hộ nghèo, thu 
chi của xã phường hay quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không… Điều này không chỉ cho thấy mức độ quan tâm của 
họ mà còn cho thấy cả mức dộ đáp ứng thông tin của chính quyền địa phương đối với những nhu cầu chính đáng 
này. 
Nếu trục thứ 2 thể hiện mức độ ―dân biết‖ đối với việc làm của chính quyền, thì trục thứ 3 về trách nhiệm giải trình lại 
chỉ ra mức độ ―dân kiểm tra ‖ - những thắc mắc của họ đã được chính quyền trả lời và trả lời thấu đáo chưa. 
Trục thứ 4 đánh giá mức độ kiểm soát tham nhũng, điều mà phần lớn công dân khi nghĩ đến các cơ quan công quyền 
đều có phần nghi ngại. Có thể nói ở trục này, những cái gọi là ―tham nhũng nhỏ‖, ―tham nhũng vặt‖ được thể hiện qua 
chính những câu trả lời của người dân về những lần ―hối lội‖, ―lót tay‖, ―bôi trơn‖… 

Trục đánh giá thứ 5 về các thủ tục hành chính như công chứng, xin cấp sổ đỏ và giấy phép xây dựng chỉ ra mức độ 
hài lòng của công dân với những việc mà ―gần như ai cũng phải làm‖ với các cơ quan hành chính. Đây cũng là những 
thủ tục khiến người dân băn khoăn nhất khi nhắc đến ―hành là chính‖. 
Nhưng hành chính không chỉ là thủ tục, giấy tờ, mà còn là y tế, giáo dục, nhà ở, an ninh trật tự…, những dịch vụ công 
mà nhà nước có trách nhiệm cung cấp cho dân. Điều này được đánh giá ở trục thứ 6 về cung ứng dịch vụ công. 
Kết quả chung của cuộc khảo sát cho thấy TP.HCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế… có chỉ số PAPI cao nhất. Yên Bái, 
Kon Tum đứng cuối bảng. Hà Nội cùng một số tỉnh, thành lớn như Bình Phước, Đồng Nai, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh 
Long… nằm ở những vị trí không thực sự cao trong bảng xếp hạng PAPI. 
Thủy Chung 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/14797/dan-danh-gia-chat-luong-phuc-vu-cua-chinh-quyen.html
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Mức độ hài lòng của ngƣời dân với chính quyền: TP.HCM đứng đầu bảng 

Tuổi trẻ, Thứ Sáu, 01/04/2011, 08:33 (GMT+7) 

TT - Ngày 31-3, Chƣơng trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), MTTQ VN và Trung tâm Nghiên cứu 
phát triển và hỗ trợ cộng đồng (thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN) đã tổ chức họp 
báo công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN năm 2010. 

Đây là một nghiên cứu áp dụng các chuẩn quốc tế đƣợc thực hiện ở 30 tỉnh thành của VN trên cơ 
sở điều tra xã hội học với gần 6.000 ngƣời. 

 

Mức độ hài lòng của người dân TP.HCM về hiệu quả quản lý của chính quyền cao nhất trong các địa phương được khảo sát. 

Trong ảnh: người dân đi khai thuế đất tại Chi cục Thuế Q.Bình Thạnh Ảnh: t.đạm 

Điểm số trung bình của mỗi địa phương được tính trên cơ sở mức độ hài lòng của người dân đối với gần 
40 nội dung ở sáu lĩnh vực trong quan hệ với chính quyền, gồm: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; 
mức độ công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành 
chính công và cung ứng dịch vụ công. 

Kết quả chấm điểm tổng thể sáu lĩnh vực trên cho thấy TP.HCM là địa phương đứng đầu bảng về mức độ 
hài lòng của người dân về hiệu quả quản lý của chính quyền, tiếp đến là Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải 
Dương, Thừa Thiên - Huế. Các tỉnh nằm ở cuối bảng gồm có Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Lắk, Điện Biên, 
Yên Bái, Lạng Sơn, Lai Châu, Kon Tum. Thủ đô Hà Nội nằm ở nhóm trung bình. 

Tuy vậy, điểm số ở nội dung trách nhiệm giải trình với người dân thì Hà Nội chỉ đạt 4,9 điểm, đứng thứ 
26/30 tỉnh thành; Hà Tĩnh dẫn đầu lĩnh vực này với 6,4 điểm, tiếp đến là Hải Dương và TP.HCM cùng 
được 6,1 điểm. 

―Việc xếp hạng các địa phương không phải là mục đích lớn nhất của nghiên cứu này, mà thông qua từng 
lĩnh vực, chúng tôi muốn cung cấp cho chính quyền các địa phương để họ nắm rõ mức độ hài lòng của 
người dân ở từng lĩnh vực cụ thể‖ - TS Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng ban tư vấn 
nghiên cứu, cho biết. 

Theo ông Phúc, cách đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công đã được nhiều nước áp dụng giúp 
các nhà quản trị, nhà hoạch định chính sách, cấp lãnh đạo nhìn vào đấy mà điều chỉnh chính sách, điều 
chỉnh cách thức tổ chức thực hiện để làm hài lòng người dân. 

Theo PGS-TS Đặng Ngọc Dinh - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, những 
người thực hiện nghiên cứu này không đưa ra bất cứ bình luận hoặc khuyến nghị nào đối với chính quyền 
bởi ―bản thân các con số đã biết nói‖. 

Chẳng hạn, việc 90% người được hỏi nói rằng họ sẵn sàng chi số tiền dưới 100.000 đồng lót tay cho một 
việc gì đó mà không tố cáo tham nhũng; hoặc tám vị trí dẫn đầu trên thang điểm về kiểm soát tham nhũng 
đều là các tỉnh thành phía Nam; hoặc 71% số người ở Đà Nẵng được hỏi cho biết họ biết có pháp lệnh dân 
chủ cơ sở, còn Hà Nội chỉ có 16% người biết có pháp lệnh này...LÊ KIÊN 

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/431551/Muc-do-hai-long-cua-nguoi-dan-voi-chinh-quyen-TPHCM-dung-

dau-bang.html  

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/431551/Muc-do-hai-long-cua-nguoi-dan-voi-chinh-quyen-TPHCM-dung-dau-bang.html
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/431551/Muc-do-hai-long-cua-nguoi-dan-voi-chinh-quyen-TPHCM-dung-dau-bang.html
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Hiệu quả quản trị và hành chính công: Tp.HCM dẫn đầu 

VNEconomy,  08:42 (GMT+7) - Thứ Sáu, 1/4/2011 

Người dân ở nhiều tỉnh không hài lòng với dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 
▪  MAI KHANH Tp.HCM, Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải 
Phòng, Thừa Thiên - Huế là các tỉnh, thành phố có điểm số ở 
chỉ số tổng hợp về hiệu quả quản trị và hành chính công cao 
nhất.  
 
Đây là kết quả khảo sát từ nghiên cứu xây dựng ―Chỉ số hiệu quả 
quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 
2010: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân‖ được 
thực hiện theo đánh giá của hơn 5.500 người dân ở mọi tầng lớp 
trên phạm vi 30 tỉnh, thành trên toàn quốc.  
 

Báo cáo này do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ 
cộng đồng (COCEDES) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện và được 
công bố ngày 31/3.  
 
Về mức độ tham gia của người dân ở cấp cơ sở cho thấy, Hải Dương đạt điểm số cao nhất, Tp.HCM xếp 
thứ 4 và Tp.Đà Nẵng xếp thứ 5 trong bảng danh sách này, Hà Nội được xếp ở vị trí thứ 19. Tp.HCM, Đà 
Nẵng và Thừa Thiên-Huế đứng đầu bảng khảo sát về mức độ công khai, minh bạch, còn Hà Nội đứng ở vị trí 
thứ 18 trong bảng tổng sắp.  
 
Đáng chú ý nhất là chỉ số thành phần xem xét tính minh bạch, công khai trong quy hoạch/kế hoạch sử dụng 
đất của địa phương. Chưa đến 25% số người ở 2/3 tỉnh/thành được biết thông tin về kế hoạch sử dụng đất ở 
địa phương. Những tỉnh/thành có số người biết cao nhất cũng chỉ vào khoảng 30-45%. 
 
Về trách nhiệm giải trình với người dân, khảo sát này cho thấy hầu như không có khác biệt giữa các vùng 
miền. Điều kiện kinh tế - xã hội hầu như không đóng vai trò gì đặc biệt trong thứ bậc của các tỉnh/thành phố 
ở trục nội dung này. Trong khi Tp.HCM lại đứng trong nhóm 3 tỉnh, thành đạt điểm số cao nhất trong nội 
dung này, Hà Nội lại nằm trong nhóm cuối với điểm số chỉ cao hơn đôi chút so với 3 địa phương cuối bảng.  
 
Một nội dung quan trọng khác trong cuộc khảo sát này là mức độ kiểm soát tham nhũng của các tỉnh/thành 
phố. Ba nội dung thành phần đầu tiên đề cập đến một số dạng tham nhũng vặt mà người dân thường trải 
nghiệm trực tiếp bao gồm kiểm soát tham nhũng trong bộ máy công chức, kiểm soát tham nhũng trong hệ 
thống cung cấp dịch vụ công, công bằng trong tìm kiếm việc làm ở cơ quan nhà nước.  
 
Nội dung thành phần thứ tư đo lường mức độ quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền địa phương, 
thể hiện qua nhận thức của người dân và sự sẵn sàng tố cáo khi gặp hành vi tham nhũng.  
 
Cuộc khảo sát này đưa ra đánh giá đáng chú ý là các địa phương ở khu vực phía Nam nhìn chung có kết 
quả tốt hơn so với các địa phương ở khu vực khác. Tp.HCM đứng đầu danh sách về năng lực kiểm soát 
tham nhũng, trong khi Hà Nội được xếp ở vị trí thứ 24 và cuối bảng là Kon Tum. 
 
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một nội dung thành phần trong khảo sát về thủ tục 
hành chính công. Kết quả khảo sát PAPI cho thấy việc nộp đơn xin cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất là không phổ biến với toàn bộ mẫu khảo sát.  
 
Người được phỏng vấn ở Lạng Sơn, Phú Thọ, Bình Phước, Hải Phòng và Hà Nội không hài lòng với dịch vụ 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ở các tỉnh thành phố khác như Đà Nẵng, Tp.HCM, Hải Dương, 
Thừa Thiên-Huế và Hậu Giang, người trả lời phỏng vấn cho biết thủ tục này đòi hỏi quá nhiều giấy tờ. 

http://vneconomy.vn/20110401083725804P0C9920/hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-tphcm-dan-

dau.htm 

http://vneconomy.vn/home/tim-kiem.htm?key=Mai%20Khanh&bl=1&PageType=5
http://vneconomy.vn/20110401083725804P0C9920/hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-tphcm-dan-dau.htm
http://vneconomy.vn/20110401083725804P0C9920/hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-tphcm-dan-dau.htm
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Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh 

Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, Số 78 (3327), Thứ 6 ngày 1/4/2011 
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Hơn 5.500 ngƣời dân tham gia đánh giá dịch vụ công 

Hà Nội Mới - 3 giờ trước 2 lượt xem 

(HNM) - Hôm qua 31-3, tại Hà Nội, UBTƢ MTTQ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ 

cộng đồng thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Chƣơng trình Phát triển Liên 

hợp quốc (UNDP) tổ chức công bố "Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt 

Nam (PAPI) năm 2010". 

Chỉ số PAPI thể hiện ý kiến đánh giá của 5.568 người dân ở mọi tầng lớp dân cư về hiệu quả của công tác 

quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công ở cấp tỉnh, thông qua khảo sát trực tiếp người dân 

trên phạm vi 30 tỉnh, TP trên toàn quốc. Nghiên cứu này được thực hiện thông qua 6 nhóm nội dung lớn 

gồm sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; tính công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình của chính 

quyền với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính; cung ứng dịch vụ công. 

TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Dương, Thừa Thiên Huế là những địa phương đứng 
đầu, có điểm số ở chỉ số tổng hợp về hiệu quả quản trị và hành chính công cao nhất. TP Hà Nội xếp thứ 18 
trong danh sách. 

http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Xa-hoi/483399/hon-5500-nguoi-dan-tham-gia-danh-gia-dich-vu-

cong.htm 

TPHCM, Hà Tĩnh phục vụ dân tốt nhất 

Tiền Phong, 1/4/2011 (Thời sự) 

TP - Hai địa phƣơng TPHCM và Hà Tĩnh đứng đầu về “Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công 

cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2010: Đo lƣờng từ kinh nghiệm thực tiễn của ngƣời dân”. Chỉ số 

này lần đầu tiên đƣợc MTTQ Việt Nam và Chƣơng trình Phát triển LHQ (UNDP) phối hợp thực hiện 

và công bố ngày 31-3. 

Đây là bộ chỉ số dựa trên khảo sát thực tế hơn 5.500 người dân ở 30 tỉnh, thành phố thông qua 6 nội dung 

lớn: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; tính công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình của chính 

quyền với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính; cung ứng dịch vụ công. 

Theo số liệu khảo sát, chỉ có 30% người dân biết việc công khai ngân sách cấp xã; 72% người dân không 

được thông báo về kế hoạch sử dụng đất, thậm chí ở Kiên Giang có đến 90% không được thông báo. 

Tại Hà Nội, chỉ có 16% người dân được hỏi biết về Pháp lệnh Dân chủ cơ sở. Về việc kiểm soát tham 

nhũng, có đến 31% người nói ―chưa nghiêm túc‖, 37% nói ―không biết‖ khi được hỏi chính quyền địa 

phương đã nghiêm túc trong việc xử lý các vụ việc tham nhũng trên địa bàn chưa. 

Đặc biệt là tham nhũng vặt diễn ra phổ biến, khi người dân phải bỏ thêm tiền bôi trơn để làm sổ đỏ, cấp 

phép xây dựng. Nhóm nghiên cứu nhận định: ―Tham nhũng có lẽ là một trong những thách thức lớn nhất 

trong công tác điều hành và quản lý nhà nước hiện nay‖. 

Trong bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố: TP HCM, Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Dương, Thừa Thiên 

- Huế là những địa phương đứng đầu. Nhóm các tỉnh có điểm số thấp nhất là: Kon Tum, Lai Châu, Lạng 

Sơn, Yên Bái, Cao Bằng, Đăk Lăk. Hà Nội chỉ xếp ở vị chí khiêm tốn thứ 18 trong 30 tỉnh, thành phố. Dự 

kiến năm 2011, cuộc khảo sát này sẽ được tiến hành trên phạm vi cả nước. 

Hà Nhân 

http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/533152/TPHCM-Ha-Tinh-phuc-vu-dan-tot-nhat.html 

http://www.baomoi.com/Source/Ha-Noi-Moi/16.epi
http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Xa-hoi/483399/hon-5500-nguoi-dan-tham-gia-danh-gia-dich-vu-cong.htm
http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Xa-hoi/483399/hon-5500-nguoi-dan-tham-gia-danh-gia-dich-vu-cong.htm
http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/533152/TPHCM-Ha-Tinh-phuc-vu-dan-tot-nhat.html
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TPHCM đứng đầu về chỉ số PAPI 

Người Lao Động - 9 giờ trước 22 lượt xem 

(NLĐ) – TPHCM đứng đầu trong số 30 tỉnh, thành có chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh (PAPI) năm 2010, đƣợc công bố ngày 31-3 tại Hà Nội 

Tiếp sau là Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Dương và Thừa Thiên - Huế. Chỉ số PAPI thấp nhất rơi vào 
các tỉnh Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Lắk, Điện Biên, Yên Bái, Lạng Sơn, Lai Châu và Kon Tum. 

Chỉ số PAPI năm 2010 là kết quả khảo sát từ nghiên cứu xây dựng ―Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2010: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân‖ được thực hiện 
theo đánh giá của hơn 5.500 người dân ở mọi tầng lớp trên phạm vi 30 tỉnh, thành trên toàn quốc. 

Báo cáo này do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (Liên hiệp Các hội khoa học 
và kỹ thuật Việt Nam) thực hiện. 

http://nld.com.vn/20110331115937573p0c1002/tphcm-dung-dau-ve-chi-so-papi.htm 
 

 

Administrative survey targets public interest  

Vietnam+ Eng 31/03/2011 | 18:54:27  
Thousands of people have been surveyed on administrative performance at the provincial level in an 

attempt to boost public involvement, transparency, corruption control and public service quality.  

 

The survey was conducted on 5,568 people from 30 cities and provinces to build the Public Administration 

Performance Index (PAPI) under the sponsorship of the United Nations Development Programme (UNDP) 

in Vietnam .  

 

The participation of other sponsors, including the Vietnam Fatherland Front, the nation’s largest social 

organisation, and the Centre for Research on Community Development and Support (CRCDS), has also 

illustrated the programme’s goal to improve public services.  

 

The nation’s largest economic and most populous hub of Ho Chi Minh City and the central port city of Da 

Nang were among administrations with the highest index, showing public satisfaction at their performance. 

Hanoi was at the bottom, in the third-ranking group out of the four ranks in the survey result announced in 

Hanoi on March 31.  

 

PAPI will be used as input information to help in policymaking to meet people’s demands and legitimate 

aspirations, said the CRCDS Director, Dang Ngoc Dinh./.  

http://en.vietnamplus.vn/Home/Administrative-survey-targets-public-interest/20113/17192.vnplus 

 

http://www.baomoi.com/Source/Nguoi-Lao-Dong/19.epi
http://nld.com.vn/20110331115937573p0c1002/tphcm-dung-dau-ve-chi-so-papi.htm
http://en.vietnamplus.vn/Home/Administrative-survey-targets-public-interest/20113/17192.vnplus
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First report released on governance performance 

VietNamNews, Updated April, 01 2011 09:53:53 
HA NOI — Viet Nam's first index measuring the performance of governance 
and public administration which was compiled from interviews with the public 
was released yesterday. 

"The Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance 
Index (PAPI) 2010 is the output of a policy research project which engaged 
over 5,500 residents in 30 provinces and cities from February 2010 to January 
2011 by the Centre for Community Support and Development Studies 
(CECODES), the Viet Nam Fatherland Front and the United Nations 
Development Programme. 

PAPI captured performance levels in six dimensions including participation at 
local levels, transparency, vertical accountability, control of corruption, public 
administration procedures and public service delivery, CECODES vice director 
Dang Hoang Giang said. 

Each dimension consisted of several sub-dimensions relevant to the 
contemporary context in Viet Nam such as civic knowledge, democratic 
participation opportunities, and transparency in commune budgets and land-
use plans. 

Overall, PAPI 2010 findings show that while the dimension-level analysis 
highlights varying degrees of performance, the 30 provinces and cities are 
divided into four basic tiers. (See box) 

According to a composite index that helps identify good performing provinces 
and learn from their good practices, HCM City, Ha Tinh, Da Nang, Binh Dinh, Thua Thien-Hue are at the 
top of the aggregate level while Lai Chau, Kon Tum and others fall in at the bottom. 

PAPI also shows the strength and shortcomings of the provinces in certain areas which could help local 
authorities improve or adjust their policies and enforcement of policies. 

For example, northern Hai Duong Province takes the highest scores in the local level participation 
dimension, implying that local citizens have their say in decision making more than those in other 
provinces. 

HCM City, Da Nang and Thua Thien-Hue are top performers in terms of transparency, as a high 
percentage of citizens had access to publications such as poor household lists, commune budgets and 
land-use plans. Dak Lak, Quang Tri, Lai Chau and Kon Tum provinces came in at the bottom of this 
dimension. 

In the sub-dimension of public notary services, which shows the level respondents agree with service 
quality, Ca Mau got the lowest score of 1.80, Hau Giang and Quang Tri provinces each scored 6.81 while 
Ha Noi obtained the highest score of 7.59 (on scale of 1 to 10). 

Former Deputy Minister of Home Affairs and PAPI National Advisory Board chairman Thang Van Phuc said 
that PAPI was a quantitative approach to the implementation of the country's administrative reform during 
the 2001-10 period. 

During the last four years in particular, the country set a goal to build a public administration system for 
citizens and enterprises, the main service users. Their assessment played an important role, he said. 

UNDP policy advisor Jairo Acuna Alfaro said that governance and public administration referred to three 
mutually reinforcing processes including policy making, policy implementation and policy monitoring. Two 

Provinces' overall 
performance levels 

– Top performing 
provinces: HCM City, Ha 
Tinh, Da Nang, Binh Dinh, 
Thua Thien-Hue. 

– Good performing 
provinces: Long An, Binh 
Phuoc, Dong Nai, Hau 
Giang, Hai Phong, Phu 
Yen, Ca Mau. 

– Average performing 
provinces: Ha Nam, Phu 
Tho, Vinh Long, Bac 
Giang, Ha Noi, Quang Tri, 
Hung Yen, Tien Giang, 
Nam Dinh. 

– Lowest performing 
provinces: Kien Giang, 
Cao Bang, Dak Lak, Dien 
Bien, yen Bai, Lang Son, 
Lai Chau, Kon Tum. 
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ways to measure the performance were from the perspective of service providers and from the assessment 
of end-users or citizens. 

"PAPI evaluates outputs and outcomes of governance and public administration that are directly 
experienced by citizens in order to present objective information," he said. 

"It therefore provides useful information for policy makers at national and local levels to examine their policy 
impact and withdraw lessons to improve the effectiveness and the efficiency of the State and Government 
apparatuses." 

Vice chairwoman of the National Assembly Justice Committee Le Thi Nga affirmed the effects of the 
findings to policy makers, hoping that its questionnaire and scale would be improved and extended to 
provide more comprehensive data in future surveys. 

CECODES director Dang Ngoc Dinh said that the research was first piloted in three provinces in 2009 and 
carried out in the 30 provinces last year. In upcoming years the survey could reach all 63 provinces and 
cities thanks to its proven advantages. 

Detailed findings are available www.papi.vn. – VNS 

http://vietnamnews.vnagency.com.vn/Social-Isssues/209920/First-report-released-on-governance-
performance-.html  

 
 

 

 
 

http://vietnamnews.vnagency.com.vn/Social-Isssues/209920/First-report-released-on-governance-performance-.html
http://vietnamnews.vnagency.com.vn/Social-Isssues/209920/First-report-released-on-governance-performance-.html
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4cae93db4d7923db
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4cae93db4d7923db
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First report released on governance performance  

VietNamNet Bridge, 01/04/2011 10:05:00 AM (GMT+7) 

VietNamNet Bridge – Viet Nam's first index measuring the performance of governance and public 
administration which was compiled from interviews with the public was released yesterday, March 31.  

"The Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) 2010 is the 
output of a policy research project which engaged over 5,500 residents in 30 provinces and cities from 
February 2010 to January 2011 by the Centre for Community Support and Development Studies 
(CECODES), the Viet Nam Fatherland Front and the United Nations Development Programme. 

PAPI captured performance levels in six dimensions including participation at local levels, transparency, 
vertical accountability, control of corruption, public administration procedures and public service delivery, 
CECODES vice director Dang Hoang Giang said. 

Each dimension consisted of several sub-dimensions relevant to the contemporary context in Viet Nam 
such as civic knowledge, democratic participation opportunities, and transparency in commune budgets 
and land-use plans. 

Overall, PAPI 2010 findings show that while the dimension-level analysis highlights varying degrees of 
performance, the 30 provinces and cities are divided into four basic tiers. (See box) 

According to a composite index that helps identify good performing provinces and learn from their good 
practices, HCM City, Ha Tinh, Da Nang, Binh Dinh, Thua Thien-Hue are at the top of the aggregate level 
while Lai Chau, Kon Tum and others fall in at the bottom. 

PAPI also shows the strength and shortcomings of the provinces in certain areas which could help local 
authorities improve or adjust their policies and enforcement of policies. 

For example, northern Hai Duong Province takes the highest scores in the local level participation 
dimension, implying that local citizens have their say in decision making more than those in other 
provinces. 

HCM City, Da Nang and Thua Thien-Hue are top performers in terms of transparency, as a high 
percentage of citizens had access to publications such as poor household lists, commune budgets and 
land-use plans. Dak Lak, Quang Tri, Lai Chau and Kon Tum provinces came in at the bottom of this 
dimension. 

In the sub-dimension of public notary services, which shows the level respondents agree with service 
quality, Ca Mau got the lowest score of 1.80, Hau Giang and Quang Tri provinces each scored 6.81 while 
Ha Noi obtained the highest score of 7.59 (on scale of 1 to 10). 

Former Deputy Minister of Home Affairs and PAPI National Advisory Board chairman Thang Van Phuc said 
that PAPI was a quantitative approach to the implementation of the country's administrative reform during 
the 2001-10 period. 

Provinces' overall 
performance levels  

– Top performing 
provinces: HCM City, Ha 
Tinh, Da Nang, Binh Dinh, 
Thua Thien-Hue. 

– Good performing 
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During the last four years in particular, the country set a goal to build a public 
administration system for citizens and enterprises, the main service users. Their 
assessment played an important role, he said. 

UNDP policy advisor Jairo Acuna Alfaro said that governance and public 
administration referred to three mutually reinforcing processes including policy 
making, policy implementation and policy monitoring. Two ways to measure the 
performance were from the perspective of service providers and from the 
assessment of end-users or citizens. 

"PAPI evaluates outputs and outcomes of governance and public administration 
that are directly experienced by citizens in order to present objective 
information," he said. 

"It therefore provides useful information for policy makers at national and local 
levels to examine their policy impact and withdraw lessons to improve the 
effectiveness and the efficiency of the State and Government apparatuses." 

Vice chairwoman of the National Assembly Justice Committee Le Thi Nga affirmed the effects of the 
findings to policy makers, hoping that its questionnaire and scale would be improved and extended to 
provide more comprehensive data in future surveys. 

CECODES director Dang Ngoc Dinh said that the research was first piloted in three provinces in 2009 and 
carried out in the 30 provinces last year. In upcoming years the survey could reach all 63 provinces and 
cities thanks to its proven advantages. 

Detailed findings are available www.papi.vn. 

VietNamNet/Viet Nam News 

VietNamNews article cross-posted on VietNamNet: http://english.vietnamnet.vn/en/politics/6613/first-report-
released-on-governance-performance.html 
 
 

provinces: Long An, Binh 
Phuoc, Dong Nai, Hau 
Giang, Hai Phong, Phu 
Yen, Ca Mau. 

– Average performing 
provinces: Ha Nam, Phu 
Tho, Vinh Long, Bac 
Giang, Ha Noi, Quang Tri, 
Hung Yen, Tien Giang, 
Nam Dinh. 

– Lowest performing 
provinces: Kien Giang, 
Cao Bang, Dak Lak, Dien 
Bien, yen Bai, Lang Son, 
Lai Chau, Kon Tum. 

http://english.vietnamnet.vn/en/politics/6613/first-report-released-on-governance-performance.html
http://english.vietnamnet.vn/en/politics/6613/first-report-released-on-governance-performance.html
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Công bố Chỉ số hiệu quả hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

Đại Đoàn Kết, 01/04/2011 
 
Ngày 31-3, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc (Liên hiệp các hội khoa học 
và kỹ thuật Việt Nam) công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2010. Đây là 
kết quả khảo sát từ ý kiến đánh giá của 5.568 người dân ở mọi tầng lớp trên phạm vi 30 tỉnh và thành phố trên 
toàn quốc. Chỉ số được điều tra khảo sát cụ thể theo 6 nội dung gồm: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; 
sự công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính công 
và cung ứng dịch vụ công. Kết quả khảo sát cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, 
Hải Dương, Thừa Thiên-Huế có điểm số ở chỉ số tổng hợp PAPI cao nhất. Các tỉnh Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk 
Lắk, Điện Biên, Yên Bái, Lạng Sơn, Lai Châu, Kom Tum thuộc nhóm có điểm số ở chỉ số tổng hợp PAPI thấp 
nhất. Thủ đô Hà  Nội chỉ đứng thứ 18/30 tỉnh, thành phố được khảo sát, nghiên cứu trong năm 2010.   
Anh Anh 
http://daidoanket.vn/PrintPreview.aspx?ID=26988 
 

Lần đầu công bố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI): Người dân đánh giá 

chất lượng dịch vụ công  
Đại Đoàn Kết, 04/04/2011 
 

Cuộc điều tra cảm nhận của ngƣời dân về nền hành chính công hay còn gọi là chỉ số hiệu quả 
quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) đƣợc UBTƢ MTTQ Việt Nam phối hợp với 
Chƣơng trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thực hiện trên phạm vi 30 tỉnh thành của Việt Nam, 
đã cho chúng ta có cái nhìn khá toàn diện về nền hành chính công qua cách đánh giá của ngƣời 
dân. Thông qua chỉ số PAPI, các địa phƣơng sẽ biết rõ ngƣời dân “nói gì” về chất lƣợng phục vụ 
của hành chính công. cũng nhƣ cần phải làm gì để phục vụ ngƣời dân tốt hơn. 
  

 

Dù phải bỏ tiền chi trả cho các dịch vụ công,  
nhưng thực tế người dân vẫn chưa được phục vụ  

như những “thượng đế” 

Những con số “biết nói” về nền hành chính công 

Để có được chỉ số PAPI vừa được công bố, đã có 5.568 người được hỏi bằng một bộ câu hỏi (khoảng 
hơn 100 câu) xoay quanh chất lượng phục vụ của nền hành chính công. Tất cả các câu hỏi được đưa ra 
khá trực diện, cụ thể chẳng hạn: người dân có biết các thủ tục giấy tờ để làm sổ đỏ không, cán bộ hành 
chính có giải thích và hướng dẫn không...? 

Những người làm công tác khảo sát cho biết, những câu hỏi và trả lời đã tập hợp thành 6 trục đánh giá. 

http://daidoanket.vn/PrintPreview.aspx?ID=26988
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Nếu trục đánh giá số 1 nói đến sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở tìm hiểu xem người dân có hiểu 
các chính sách và các vị trí lãnh đạo của cấp gần họ nhất là thôn, ấp, tổ dân phố không, họ có được trực 
tiếp bầu ra những chức danh này không, có giám sát các dự án cộng đồng không... thì trục đánh giá thứ 2 
xoay quanh những vấn đề, người dân có biết những thông tin như danh sách hộ nghèo, thu chi của xã, 
phường hay quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không... Những câu hỏi này, không chỉ cho chúng ra thấy 
mức độ quan tâm của người dân đến nền hành chính mà còn cho thấy cả mức độ đáp ứng thông tin của 
chính quyền địa phương đối với những nhu cầu chính đáng của người dân. Nếu trục thứ 1, 2 thể hiện 
mức độ ―dân biết‖ đối với việc làm của chính quyền, thì trục thứ 3 nghiêng về trách nhiệm giải trình đó là 
quyền kiểm tra của nhân dân có được thực hiện ở cơ sở hay không? Tương tự trục thứ 4, 5, 6 người dân 
sẽ đánh giá mức độ kiểm soát tham nhũng, đánh giá về các thủ tục hành chính trong: công chứng, xin cấp 
sổ đỏ, giấy phép xây dựng... Thông qua những trục này, chúng ta có thể thấy mức độ hài lòng của công 
dân với chất lượng phục vụ của những dịch vụ công. 

Đã có những kết luận ban đầu thông qua chỉ số PAPI đó là: Vẫn còn nhiều thủ tục ―hành là chính‖; nhiều 
thủ tục sẽ không được thực hiện nếu người dân ―không chịu bôi trơn‖ cơ quan công quyền. Kết quả khảo 
sát cũng chỉ ra rằng, kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công là chưa hiệu quả vì ―hiện tượng 
hối lộ khá phổ biến‖. Không có địa phương nào trong số 30 địa phương được khảo sát là không có hiện 
tượng ―tham nhũng vặt‖ và hầu hết người dân khi phải làm ―những thủ tục bắt buộc phải làm trong đời‖ 
đều phải hối lộ cán bộ. 

  

Cán bộ phục vụ - ngƣời dân - thƣợng đế bao giờ? 

Kết quả chung của cuộc khảo sát cho thấy, TP.HCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế... có chỉ số PAPI cao 
nhất. Yên Bái, Kon Tum đứng cuối bảng. Hà Nội cùng một số tỉnh, thành lớn như Bình Phước, Đồng Nai, 
Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Long... nằm ở  Top giữa trong bảng xếp hạng. 

Tuy nhiên theo các nhà thực hiện cuộc điều tra đều khẳng định, mục tiêu của cuộc khảo sát không phải để 
địa phương xem mình đứng ở đâu trong bảng xếp hạng. TS Đặng Ngọc Dinh – Giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu và phát triển cộng đồng (CECOSDES) - Hiệp hội các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam: Việc 
tỉnh này có điểm cao, tỉnh kia có điểm thấp không quan trọng, hy vọng những con số vừa công bố giúp 
các địa phương biết điểm yếu, điểm mạnh của tỉnh mình mà điều chỉ để  phục vụ người dân tốt hơn. 
Chẳng hạn, theo khảo sát, Phú Thọ được người dân cho là có ít ―tham nhũng vặt‖ trong khu vực công, 
nhưng kiểm soát ―tham nhũng vặt‖ lại chưa cao. TP.HCM được dân đánh giá cao về thông tin thủ tục rõ 
ràng, công khai về chi phí, thời gian cũng như thái độ của cán bộ công chức, nhưng lại mất điểm ở việc 
giấy tờ quá nhiều. Khi xét tổng thể các tiêu chí, TP.HCM có điểm trung bình cao nhất, nhưng về sự tham 
gia của người dân, họ có thể phải học tập Hải Dương, về kiểm soát tham nhũng cần học Cà Mau hay 
Bình Định, còn cung ứng dịch vụ công họ cần học Hải Phòng... 

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc, Trưởng ban tư vấn dự án PAPI cũng cho rằng: Sự hài 
lòng của người dân không chỉ được đánh giá qua những hoạt động cụ thể tại các cơ quan công quyền, 
mà còn qua nhận thức và thái độ của cán bộ công chức. Hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền 
không nằm ở cam kết, lời hứa hay những văn bản hay bộ máy hoạt động mà người dân chỉ quan tâm đến 
kết quả cuối cùng - liệu người dân đã thực sự là khách hàng, để được hưởng thụ những dịch vụ công mà 
thực tế họ đã phải bỏ tiền ra để chi trả. Theo ông Phúc dù PAPI chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng hy 
vọng các cơ quan có trách nhiệm sẽ điều chỉnh cơ chế chính sách, tổ chức công việc ở địa phương theo 
hướng phục vụ. Đồng quan điểm cùng hướng tới một nền hành chính phục vụ trong tương lai, ông Đặng 
Ngọc Dinh cũng cho rằng: Chỉ số PAPI - những con số ―biết nói‖ về nền hành chính công hy vọng sẽ được 
các cơ quan công quyền lưu tâm và sẽ có những hành động thiết thực. Để mỗi khi người dân đến với 
chính quyền địa phương, họ phải có tâm thế như một khách hàng, để được phục vụ và chính những cán 
bộ công chức phải là những người phục vụ họ. 

Lục Bình 

http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=27135&menu=1364&style=1 

http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=27135&menu=1364&style=1
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Cán bộ còn “sinh sự” từ... thủ tục hành chính 

Phap Luat Viet Nam, Cập nhật lúc 09:48 | 01/04/2011 (GMT+7) 
 

Hôm qua, lần đầu tiên, một chỉ số đo lường khách quan về hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 
cấp tỉnh ở Việt Nam từ đánh giá của người dân được công bố. 

Hà Nội “đội sổ” 

Mức độ hiệu quả khác nhau ở những khía cạnh khác nhau giữa các địa phương nhưng có thể chia 30 tỉnh, 
TP được điều tra thành 4 nhóm có vị trí xếp hạng ở 4 cấp độ khác nhau. Các địa phương có điểm cao nhất 
là TP.HCM, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Định, Thừa Thiên Huế. Nếu chỉ so sánh 4 TP lớn thì ―không mấy bất 
ngờ‖ khi Hà Nội có chỉ số PAPI đứng cuối bảng, sau Hải Phòng, Đà Nẵng, còn TP.HCM có PAPI cao nhất. 

Hải Dương là tỉnh thực hiện tốt nhất sự tham gia của người dân với tư cách là đối tượng thụ hưởng và 
thực thi chính sách, tham gia vào qui trình hoạch định chính sách, với điểm số cao hơn đáng kể so với 3 
địa phương tiếp theo là Bình Định, Hà Nội và TP.HCM. Trong khi Hà Nội là nơi có số người biết về ―Pháp 
lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn‖ thấp, chỉ đạt 16% thì ở 
Đà Nẵng là 71%. 

Kết quả khảo sát cho thấy, không có sự khác biệt giữa các địa 
phương về mức độ công khai, minh bạch; nhưng tính công khai, minh 
bạch của các cơ quan cấp cơ sở còn chưa được thực hiện nghiêm 
túc khi 68% người được hỏi chưa từng đọc thông tin liên quan đến 
thu chi ngân sách xã/phường, quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất. 

Hoạt động công chứng, chứng thực có hiệu quả cao 

Ông Đặng Ngọc Dinh (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ 
trợ cộng đồng (CECODES) cho biết, so với kết quả khảo sát năm 
trước, năm 2010, người dân đánh giá cao nhất về chuyển biến trong 
dịch vụ công, hành chính công, thể hiện sự thành công lớn của nền 
kinh tế Việt Nam; trong đó, việc chuyển chứng thực về cấp cơ sở 
được coi là đáp ứng hiệu quả nhất yêu cầu của người dân. 

Tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng ―điểm yếu của quản trị và hành 
chính công chính là các thủ tục hành chính công và sự nghiệp công vẫn đang tạo kẽ hở cho cán bộ, công 
chức ―sinh sự‖, dân chưa thực sự hài lòng‖ – ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết. 

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng, kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công là chưa hiệu quả vì 
―hiện tượng hối lộ khá phổ biến‖. Không có địa phương nào trong số 30 địa phương khảo sát là không có 
hiện tượng tham nhũng vặt như sử dụng công quĩ vào mục đích riêng, nhận hối lộ khi làm giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất hay cấp giấy phép xây dựng… 

Tuy nhiên, chống tham nhũng là lâu dài, không thể thấy sự thay đổi trong 1-2 năm. Theo đánh giá của 
người dân, nguyên nhân của tình trạng phải có ―lót tay‖, thân quen… khi sử dụng các dịch vụ công là do 
xử lý chưa nghiêm túc, nên dù có quyết tâm chống tham nhũng song chưa thể phổ biến đến toàn xã hội. 

Bà Lê Thị Nga (Phó Chủ nhiệm UBTP Quốc hội) nhận xét, PAPI có tác dụng đánh giá hiệu quả của văn 
bản hiện hành để cơ quan nhà nước, ĐBQH cân nhắc từ những đánh giá đó có các điều chỉnh chính sách 
vĩ mô phù hợp. ―Đây là kết quả quan trọng bước đầu, chưa thể hoàn toàn hài lòng khi đánh giá 1 địa 
phương là tốt hay xấu, nhưng là ―những con số biết nói‖ nên càng ngày cần phải mở rộng để đánh giá tất 
cả‖. 

Huy Anh  

http://www.phapluatvn.vn/chinhtrixahoi/doisongxh/201104/Can-bo-con-sinh-su-tu-thu-tuc-hanh-chinh-

2042038/ 

PAPI được khảo sát trên sáu nội 
dung lớn, đó là sự tham gia của 
người dân ở các cấp cơ sở; công 
khai, minh bạch; trách nhiệm giải 
trình với người dân; kiểm soát 
tham nhũng: thủ tục hành chính; 
cung ứng dịch vụ công. 

Theo kết quả khảo sát, 6 tỉnh 
thành có chất lượng hiệu quả cao 
trong quản trị và hành chính công 
là TP.HCM, Hà Tĩnh, Bình Định, 
Đà Nẵng, Hải Dương và Thừa 
Thiên Huế. 

http://www.phapluatvn.vn/chinhtrixahoi/doisongxh/201104/Can-bo-con-sinh-su-tu-thu-tuc-hanh-chinh-2042038/
http://www.phapluatvn.vn/chinhtrixahoi/doisongxh/201104/Can-bo-con-sinh-su-tu-thu-tuc-hanh-chinh-2042038/
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ĐÀ NẴNG LÀ 1 TRONG 3 TỈNH CÓ CHỈ SỐ PAPI CAO NHẤT 
Công an nhân dân, 06/04/2011 
  

(Cadn.com.vn) - Lần đầu tiên, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) được Ủy ban 

T.Ư MTTQ VN và UNDP công bố hôm qua tại Hà Nội. Theo kết quả khảo sát, người dân ở TP HCM, Đà Nẵng, TT-

Huế hài lòng hơn cả về chất lượng dịch vụ hành chính công; Yên Bái, Kon Tum đứng cuối bảng. 

Trong khi đó, Hà Nội cùng một số tỉnh, thành lớn như Bình Phước, Đồng Nai, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Long... nằm 

ở những vị trí không thực sự cao trong bảng xếp hạng PAPI. Kết quả trên dựa vào cuộc khảo sát ý kiến đánh giá của 

5.568 người dân thuộc mọi tầng lớp dân cư ở 30 tỉnh và thành phố trên toàn quốc về hiệu quả của công tác quản trị, 

hành chính công và cung ứng dịch vụ công ở cấp tỉnh. 

T.N 

http://cadn.com.vn/News/An-Ninh-Doi-Song/Gia-Dinh-Xa-Hoi/2011/4/1/57684.ca 

 

Hiệu quả quản trị và hành chính công: TP.HCM dẫn đầu 
Doanh Nhân Sài Gòn, Thứ Bảy, 02/04/2011 06:26 (GMT+7) 

TP.HCM, Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế là các tỉnh, thành phố có điểm 

số ở chỉ số tổng hợp về hiệu quả quản trị và hành 

chính công cao nhất. 

Đây là kết quả khảo sát từ nghiên cứu xây dựng “Chỉ số hiệu 

quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 

năm 2010: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người 

dân” được thực hiện theo đánh giá của hơn 5.500 người dân 

ở mọi tầng lớp trên phạm vi 30 tỉnh, thành trên toàn quốc. 

Báo cáo này do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt 
Nam, Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng 
(COCEDES) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP) tại Việt Nam thực hiện và được công bố ngày 31/3. 

Về mức độ tham gia của người dân ở cấp cơ sở cho thấy, 
Hải Dương đạt điểm số cao nhất, TP.HCM xếp thứ 4 và 
TP.Đà Nẵng xếp thứ 5 trong bảng danh sách này, Hà Nội được xếp ở vị trí thứ 19. TP.HCM, Đà Nẵng và Thừa 
Thiên-Huế đứng đầu bảng khảo sát về mức độ công khai, minh bạch, còn Hà Nội đứng ở vị trí thứ 18 trong 
bảng tổng sắp. 

Đáng chú ý nhất là chỉ số thành phần xem xét tính minh bạch, công khai trong quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất 
của địa phương. Chưa đến 25% số người ở 2/3 tỉnh/thành được biết thông tin về kế hoạch sử dụng đất ở địa 
phương. Những tỉnh/thành có số người biết cao nhất cũng chỉ vào khoảng 30-45%. 

Về trách nhiệm giải trình với người dân, khảo sát này cho thấy hầu như không có khác biệt giữa các vùng miền. 
Điều kiện kinh tế - xã hội hầu như không đóng vai trò gì đặc biệt trong thứ bậc của các tỉnh/thành phố ở trục 
nội dung này. Trong khi TP.HCM lại đứng trong nhóm 3 tỉnh, thành đạt điểm số cao nhất trong nội dung này, 
Hà Nội lại nằm trong nhóm cuối với điểm số chỉ cao hơn đôi chút so với 3 địa phương cuối bảng. 

Một nội dung quan trọng khác trong cuộc khảo sát này là mức độ kiểm soát tham nhũng của các tỉnh/thành 
phố. Ba nội dung thành phần đầu tiên đề cập đến một số dạng tham nhũng vặt mà người dân thường trải 
nghiệm trực tiếp bao gồm kiểm soát tham nhũng trong bộ máy công chức, kiểm soát tham nhũng trong hệ 
thống cung cấp dịch vụ công, công bằng trong tìm kiếm việc làm ở cơ quan nhà nước. 

 

Giảm thiểu thủ tục hành chính công sẽ mang lại rất nhiều lợi ích 

cho người dân và DN - ảnh DĐDN 

http://cadn.com.vn/News/An-Ninh-Doi-Song/Gia-Dinh-Xa-Hoi/2011/4/1/57684.ca
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Nội dung thành phần thứ tư đo lường mức độ quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền địa phương, thể 
hiện qua nhận thức của người dân và sự sẵn sàng tố cáo khi gặp hành vi tham nhũng. 

Cuộc khảo sát này đưa ra đánh giá đáng chú ý là các địa phương ở khu vực phía Nam nhìn chung có kết quả tốt 
hơn so với các địa phương ở khu vực khác. TP.HCM đứng đầu danh sách về năng lực kiểm soát tham nhũng, 
trong khi Hà Nội được xếp ở vị trí thứ 24 và cuối bảng là Kon Tum. 

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một nội dung thành phần trong khảo sát về thủ tục hành 
chính công. Kết quả khảo sát PAPI cho thấy việc nộp đơn xin cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 
không phổ biến với toàn bộ mẫu khảo sát. 

Người được phỏng vấn ở Lạng Sơn, Phú Thọ, Bình Phước, Hải Phòng và Hà Nội không hài lòng với dịch vụ cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ở các tỉnh thành phố khác như Đà Nẵng, TP.HCM, Hải Dương, Thừa 
Thiên-Huế và Hậu Giang, người trả lời phỏng vấn cho biết thủ tục này đòi hỏi quá nhiều giấy tờ. 

Nguồn VNECONOMY 

http://doanhnhansaigon.vn/online/tin-tuc/xa-hoi/2011/04/1052951/hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-tp-hcm-

dan-dau/

http://doanhnhansaigon.vn/online/tin-tuc/xa-hoi/2011/04/1052951/hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-tp-hcm-dan-dau/
http://doanhnhansaigon.vn/online/tin-tuc/xa-hoi/2011/04/1052951/hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-tp-hcm-dan-dau/
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First report released on governance performance  

UN What’s Making News, 1 April 2011 – Unedited  
 

Viet Nam's first index measuring the performance of governance and public administration, which was 

compiled from interviews with the public, was released ON March 31st. "The Viet Nam Provincial 

Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) 2010 is the output of a policy research 

project which engaged over 5,500 residents in 30 provinces and cities from February 2010 to January 2011 

by the Centre for Community Support and Development Studies (CECODES), the Viet Nam Fatherland 

Front and the United Nations Development Programme. PAPI captured performance levels in six 

dimensions including participation at local levels, transparency, vertical accountability, control of corruption, 

public administration procedures and public service delivery, CECODES vice director Dang Hoang Giang 

said. Each dimension consisted of several sub-dimensions relevant to the contemporary context in Viet 

Nam such as civic knowledge, democratic participation opportunities, and transparency in commune 

budgets and land-use plans. Overall, PAPI 2010 findings show that while the dimension-level analysis 

highlights varying degrees of performance, the 30 provinces and cities are divided into four basic tiers. 

According to a composite index that helps identify good performing provinces and learn from their good 

practices, HCM City, Ha Tinh, Da Nang, Binh Dinh, Thua Thien-Hue are at the top of the aggregate level 

while Lai Chau, Kon Tum and others fall in at the bottom. PAPI also shows the strength and shortcomings 

of the provinces in certain areas, which could help local authorities, improve or adjust their policies and 

enforcement of policies. For example, northern Hai Duong Province takes the highest scores in the local 

level participation dimension, implying that local citizens have their say in decision making more than those 

in other provinces. HCM C ity, Da Nang and Thua Thien-Hue are top performers in terms of transparency, 

as a high percentage of citizens had access to publications such as poor household lists, commune 

budgets and land-use plans. Dak Lak, Quang Tri, Lai Chau and Kon Tum provinces came in at the bottom 

of this dimension. In the sub-dimension of public notary services, which shows the level respondents agree 

with service quality, Ca Mau got the lowest score of 1.80, Hau Giang and Quang Tri provinces each scored 

6.81 while Ha Noi obtained the highest score of 7.59 (on scale of 1 to 10). UNDP policy advisor Jairo 

Acuna Alfaro said that governance and public administration referred to three mutually reinforcing 

processes including policy making, policy implementation and policy monitoring. Two ways to measure the 

performance were from the perspective of service providers and from the assessment of end-users or 

citizens. "PAPI evaluates outputs and outcomes of governance and public administration that are directly 

experienced by citizens in order to present objective information," he said. "It therefore provides useful 

information for policy makers at national and local levels to examine their policy impact and withdraw 

lessons to improve the effectiveness and the efficiency of the State and Government apparatuses." 

(Viet Nam Net http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/14797/dan-danh-gia-chat-luong-phuc-vu-cua-chinh-

quyen.html, Ha Noi Moi - New Ha Noi  http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh-tri/483281/cong-bo-chi-so-

hieu-qua-hanh-chinh-cong-cap-tinh.htm/, VTV http://vtv.vn/article/get/cong-bo-chi-so-quan-tri-va-hanh-

chinh-cong---5db4c84734.html, Nhan Dan - People's Daily 

http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/su-kien/anh-gia-c-a-dan-la-c-s-cho-nh-ng-

chinh-sach-hi-u-qu-1.290615#DVoAQBQspRPH, Nguoi Lao Dong - Labourer  

http://nld.com.vn/20110331115937573p0c1002/tphcm-dung-dau-ve-chi-so-papi.htm, Thong Tan Xa Viet 

Nam - Viet Nam News Agency http://en.vietnamplus.vn/Home/Administrative-survey-targets-public-

interest/20113/17192.vnplus, Thong Tan Xa Viet Nam - Viet Nam News Agency 

http://www.vietnamplus.vn/Home/Cong-bo-Chi-so-hieu-qua-hanh-chinh-cong-cap-tinh/20113/83603.vnplus, 

Tuoi Tre p1&3 - Youth, Sai Gon Giai Phong p2 - Sai Gon Liberation, Dai Doan Ket p3 - Great Unity, Kinh 

Te & Do Thi p15 - Economy & City, Tien Phong p3 - Vanguard, Nong Nghiep Viet Nam p2 - Viet Nam 

Agriculture, Tin Tuc p4 - News, Viet Nam News p1&4) 

 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/14797/dan-danh-gia-chat-luong-phuc-vu-cua-chinh-quyen.html
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/14797/dan-danh-gia-chat-luong-phuc-vu-cua-chinh-quyen.html
http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh-tri/483281/cong-bo-chi-so-hieu-qua-hanh-chinh-cong-cap-tinh.htm/
http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh-tri/483281/cong-bo-chi-so-hieu-qua-hanh-chinh-cong-cap-tinh.htm/
http://vtv.vn/article/get/cong-bo-chi-so-quan-tri-va-hanh-chinh-cong---5db4c84734.html
http://vtv.vn/article/get/cong-bo-chi-so-quan-tri-va-hanh-chinh-cong---5db4c84734.html
http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/su-kien/anh-gia-c-a-dan-la-c-s-cho-nh-ng-chinh-sach-hi-u-qu-1.290615#DVoAQBQspRPH
http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/su-kien/anh-gia-c-a-dan-la-c-s-cho-nh-ng-chinh-sach-hi-u-qu-1.290615#DVoAQBQspRPH
http://nld.com.vn/20110331115937573p0c1002/tphcm-dung-dau-ve-chi-so-papi.htm
http://en.vietnamplus.vn/Home/Administrative-survey-targets-public-interest/20113/17192.vnplus
http://en.vietnamplus.vn/Home/Administrative-survey-targets-public-interest/20113/17192.vnplus
http://www.vietnamplus.vn/Home/Cong-bo-Chi-so-hieu-qua-hanh-chinh-cong-cap-tinh/20113/83603.vnplus
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2. Các địa phƣơng đƣa tin lại/Cross-posted by provinces 

No. Tỉnh/Provinces Đường dẫn/URL 

1 Thừa Thiên – Huế http://www1.thuathienhue.gov.vn/Portal_News/Views/NewsDetail.aspx?Id=1302

3 

http://www.skhdt.hue.gov.vn/portal/?GiaoDien=4&ChucNang=257&NewsID=2011040

1065512 

2 Đồng Tháp http://www.baodongthap.com.vn/newsdetails.aspx?newsid=9171 

3 Vĩnh Long http://www.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=36&categoryid=42&itemid=1059

6 

4 Lâm Đồng http://www.dalat.gov.vn/web/Tint%E1%BB%A9c/tabid/108/Add/yes/ItemID/1361

3/categories/6/Default.aspx 

5 Thái Nguyên http://thainguyentv.org.vn/default.aspx?tabid=421&ID=48945&CateID=362 

6 Nghệ An http://nghean24h.vn/news/Doi-song/Cong-bo-Chi-so-hieu-qua-hanh-chinh-cong-

cap-tinh-11650/  

http://www.baonghean.vn/news_detail.asp?newsid=72853&CatID=2 

7 Hưng Yên http://hungyentv.vn/90/807/Xa-hoi/Hung-Yen-xep-thu-23-ve-chi-so-hieu-qua-

quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh.htm 

8 Hậu Giang http://www.haugiang.gov.vn/Portal/HtmlView.aspx?pageid=1155&ItemID=5862

&mid=1994&pageindex=0&siteid=34 

9 Hà Tĩnh http://www.hatinh.vn/tintucsukien/tintrongnuoc/Pages/hatinh.aspx 

10 Lạng Sơn http://baolangson.vn/node/20660 

11 An Giang http://www.baoangiang.com.vn/newspreview.aspx?newsid=37292 

12 Lào Cai http://www.baolaocai.vn/banin.asp?NewsId=47020 

13 Bình Thuận http://www.bttv.org.vn/newsprint.php?newsid=12780 

14 Đà Nẵng http://www.baodanang.vn/channel/5399/201104/Cong-bo-Chi-so-hieu-qua-

quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh-2041930/ 

15 Bình Định http://sonoivubinhdinh.tk/newsdetail.ita?newsid=235&id=63 

16 Hà Nội http://www.dfa.gov.vn/index.php/en/tin-tuc-su-kien/tin-i-ngoi/68-xa-hi/688-cong-

b-ch-s-hiu-qu-qun-tr-va-hanh-chinh-cong-cp-tnh-nm-2010.html 

17 Ninh Thuận http://baoninhthuan.com.vn/diendan/11222p1c25/cong-bo-chi-so-hieu-qua-

hanh-chinh-cong-cap-tinh.htm 

18 Cao Bằng http://www.caobang.gov.vn/wps/portal/home/news/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MS

SzPy8xBz9CP0os3gjZ093ZzdTEwP30ABzA09vp0And2NnAwN_E_2CbEdFAL

OFPtM!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/caoban

g/tintucdonvi/cce15b00465557de9a1a9b19d2803d1c 

19 Tây Ninh http://www.baotayninh.vn/newsdetails.aspx?id=170&newsid=23351 

20 Thanh Hóa http://www.conganthanhhoa.gov.vn/News/Cai-cach-hanh-chinh/8621/ 

21 Thái Bình http://www.dhthaibinh.de/trang-chu/tin-dac-biet/43222-dan-danh-gia-chat-luong-

phuc-vu-cua-chinh-quyen.html 

 

http://www1.thuathienhue.gov.vn/Portal_News/Views/NewsDetail.aspx?Id=13023
http://www1.thuathienhue.gov.vn/Portal_News/Views/NewsDetail.aspx?Id=13023
http://www.skhdt.hue.gov.vn/portal/?GiaoDien=4&ChucNang=257&NewsID=20110401065512
http://www.skhdt.hue.gov.vn/portal/?GiaoDien=4&ChucNang=257&NewsID=20110401065512
http://www.baodongthap.com.vn/newsdetails.aspx?newsid=9171
http://www.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=36&categoryid=42&itemid=10596
http://www.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=36&categoryid=42&itemid=10596
http://www.dalat.gov.vn/web/Tint%E1%BB%A9c/tabid/108/Add/yes/ItemID/13613/categories/6/Default.aspx
http://www.dalat.gov.vn/web/Tint%E1%BB%A9c/tabid/108/Add/yes/ItemID/13613/categories/6/Default.aspx
http://thainguyentv.org.vn/default.aspx?tabid=421&ID=48945&CateID=362
http://nghean24h.vn/news/Doi-song/Cong-bo-Chi-so-hieu-qua-hanh-chinh-cong-cap-tinh-11650/
http://nghean24h.vn/news/Doi-song/Cong-bo-Chi-so-hieu-qua-hanh-chinh-cong-cap-tinh-11650/
http://www.baonghean.vn/news_detail.asp?newsid=72853&CatID=2
http://hungyentv.vn/90/807/Xa-hoi/Hung-Yen-xep-thu-23-ve-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh.htm
http://hungyentv.vn/90/807/Xa-hoi/Hung-Yen-xep-thu-23-ve-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh.htm
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/HtmlView.aspx?pageid=1155&ItemID=5862&mid=1994&pageindex=0&siteid=34
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/HtmlView.aspx?pageid=1155&ItemID=5862&mid=1994&pageindex=0&siteid=34
http://www.hatinh.vn/tintucsukien/tintrongnuoc/Pages/hatinh.aspx
http://baolangson.vn/node/20660
http://www.baoangiang.com.vn/newspreview.aspx?newsid=37292
http://www.baolaocai.vn/banin.asp?NewsId=47020
http://www.bttv.org.vn/newsprint.php?newsid=12780
http://www.baodanang.vn/channel/5399/201104/Cong-bo-Chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh-2041930/
http://www.baodanang.vn/channel/5399/201104/Cong-bo-Chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh-2041930/
http://sonoivubinhdinh.tk/newsdetail.ita?newsid=235&id=63
http://www.dfa.gov.vn/index.php/en/tin-tuc-su-kien/tin-i-ngoi/68-xa-hi/688-cong-b-ch-s-hiu-qu-qun-tr-va-hanh-chinh-cong-cp-tnh-nm-2010.html
http://www.dfa.gov.vn/index.php/en/tin-tuc-su-kien/tin-i-ngoi/68-xa-hi/688-cong-b-ch-s-hiu-qu-qun-tr-va-hanh-chinh-cong-cp-tnh-nm-2010.html
http://baoninhthuan.com.vn/diendan/11222p1c25/cong-bo-chi-so-hieu-qua-hanh-chinh-cong-cap-tinh.htm
http://baoninhthuan.com.vn/diendan/11222p1c25/cong-bo-chi-so-hieu-qua-hanh-chinh-cong-cap-tinh.htm
http://www.caobang.gov.vn/wps/portal/home/news/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjZ093ZzdTEwP30ABzA09vp0And2NnAwN_E_2CbEdFALOFPtM!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/caobang/tintucdonvi/cce15b00465557de9a1a9b19d2803d1c
http://www.caobang.gov.vn/wps/portal/home/news/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjZ093ZzdTEwP30ABzA09vp0And2NnAwN_E_2CbEdFALOFPtM!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/caobang/tintucdonvi/cce15b00465557de9a1a9b19d2803d1c
http://www.caobang.gov.vn/wps/portal/home/news/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjZ093ZzdTEwP30ABzA09vp0And2NnAwN_E_2CbEdFALOFPtM!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/caobang/tintucdonvi/cce15b00465557de9a1a9b19d2803d1c
http://www.caobang.gov.vn/wps/portal/home/news/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjZ093ZzdTEwP30ABzA09vp0And2NnAwN_E_2CbEdFALOFPtM!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/caobang/tintucdonvi/cce15b00465557de9a1a9b19d2803d1c
http://www.baotayninh.vn/newsdetails.aspx?id=170&newsid=23351
http://www.conganthanhhoa.gov.vn/News/Cai-cach-hanh-chinh/8621/
http://www.dhthaibinh.de/trang-chu/tin-dac-biet/43222-dan-danh-gia-chat-luong-phuc-vu-cua-chinh-quyen.html
http://www.dhthaibinh.de/trang-chu/tin-dac-biet/43222-dan-danh-gia-chat-luong-phuc-vu-cua-chinh-quyen.html
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3. Các Bộ, ngành đƣa tin về PAPI/ News and discussions about PAPI 
on Ministries’ and State Agencies’ Websites 

Cách làm hay trong đánh giá hiệu quả công tác quản trị và hành chính công   

Thiduakhenthuong.org, Thứ sáu, 01 Tháng tư 2011 
 
(TĐKT) – ―..Nước ta chuyển sang nền hành chính phục vụ nhân dân nên những đánh giá của người dân là rất 
quan trọng. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) chính là đóng góp quan 
trọng để các cơ quan căn cứ vào đó, để đề ra các chính sách quản lý phù hợp yêu cầu thời kỳ mới, đáp ứng 
yêu cầu phục vụ của người dân, doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế -xã hội. Các cơ quan nhà nước 
cũng có cơ hội tốt hơn để điều chỉnh, tăng hiệu quả quản trị, hiệu lực bộ máy nhà nước..‖ 
 
Đó là những đánh giá của ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ tại buổi công bố Chỉ số PAPI 
năm 2010 diễn ra tại Hà Nội ngày 31/3, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên 
cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và 
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện. 
 
Mặc dù, đã có nhiều nỗ lực điều chỉnh các bất cập bằng nhiều văn bản, song thực tế công tác quản trị và hành 
chính công hiện nay còn gặp nhiều vấn đề, đặc biệt là các thủ tục hành chính làm cho người dân chưa thực sự 
hài lòng. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là bộ chỉ số đo lường khách 
quan đầu tiên về hiệu quả của công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương, 
dựa trên kinh nghiệm đi làm thực tế của người dân với các cấp chính quyền. 
 
Chỉ số PAPI được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng chú trọng tới sự tham gia của toàn xã hội vào 
việc giám sát và đánh giá hiệu quả của việc thực thi chính sách, coi ý kiến đánh giá đó là nguồn thông tin đầu 
vào hữu ích cho công tác hoạch định chính sách đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng 
của người dân. Đối tượng chính của đợt khảo sát nghiên cứu là 5.568 người dân tại 30 tỉnh, thành là các đối 
tượng thụ hưởng các chính sách về hành chính công, với sáu nội dung lớn, đó là sự tham gia của người dân ở 
các cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng: Thủ tục hành 
chính; cung ứng dịch vụ công. Theo kết quả khảo sát, 6 tỉnh thành có chất lượng hiệu quả cao trong quản trị và 
hành chính công là TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Dương và Thừa Thiên Huế. 
 
Theo bà Lê Thị Nga – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc Hội, những con số được đưa ra từ kết quả 
khảo sát nghiên cứu trên là những con số ý nghĩa, phản ánh rõ những đánh giá của người dân về cách thức 
quản trị và hành chính công tại cơ sở của mình. 
 
Còn ông Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ cho rằng, trước đây một số cuộc khảo sát về cải cách 
hành chính thường dựa trên ý kiến, báo cáo của các cơ quan thực hiện chính sách, quản trị công nên chưa thể 
hiện được nhiều tiếng nói của người dân. Do đó, cuộc khảo sát lần này đã cho những ý kiến được đánh giá là 
khoa học và khách quan, góp phần cải cách nền hành chính Việt Nam. 
 
Đây là một cách đánh giá không còn mới tại Việt Nam nhưng với công tác quản trị và hành chính công thì thực 
sự có ý nghĩa bởi sự áp dụng tư tưởng ―lấy dân làm gốc‖ trong cuộc khảo sát, mang lại sự khách quan, dân chủ 
hơn bao giờ hết. Các chỉ số của PAPI không chỉ thể hiện ở mức độ tổng thể mà còn ở từng khía cạnh cụ thể, sẽ 
giúp cho các tỉnh, thành có thể nhận ra được mặt mạnh, mặt yếu của mình trong công tác quản trị và hành 
chính công để từ đó có thể tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. 
 
Mai Thảo 
http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/TDKT/index.php?option=com_content&task=view&id=2569 

http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/TDKT/index.php?option=com_content&task=view&id=2569


PAPI2010 | 37  
 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN  

Thanh tra Chính phủ, 21:39 14/03/11  
(Thanh tra) - Sáng 14/3, Cục Chống tham nhũng phối hợp với Cuc̣ Giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và Thanh tra khu vực 1 tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luâṭ về PCTN taị UBND 
huyêṇ Phúc Tho ̣- TP Hà Nôị.  

Nội dung hội nghị đề câp̣ chủ yếu về công tác kê khai minh bạch tài s ản, thu nhâp̣ phuc̣ vu ̣công 
tác bầu cử Quốc hội theo Nghị định 37/NĐ-CP ngày 9/3/2007; Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 
22 tháng 9 năm 2006, quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý , phụ trách và công tác 
giải quyết khiếu nại tố cáo , tiếp công dân thực traṇg và giải pháp . Tham dự hôị nghi ̣có gần 200 
cán bộ, bao gồm cán bộ công chức, viên chức trong huyện cùng toàn bô ̣lãnh đaọ cấp xã. 
  
Chiều cùng ngày , Cục Chống tham nhũng cũng đã   phối hợp với Chương trình phát triển Liên 
Hiệp quốc (UNDP) tổ chức hôị thảo giới thiêụ về chỉ số hiêụ quả quản lý hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) mà UNDP đang phối hợp với  Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) triển khai . 
Trong chỉ số PAPI có nôị dung điều tra không chính thức của người dân khi giao dic̣h với các cơ 
quan nhà nước . Chỉ số này được UNDP điều tra hàng năm và kéo dài đến năm 2016. Điều t ra 
này đã được tiến hành ở 30 tỉnh, thành phố với trên 5.000 người bằng hình thức bảng hỏi . Năm 
2011, UNDP sẽ điều tra toàn diện tại 63 tỉnh, thành phố với khoảng 13.000 người. Chuyên gia 
UNDP đề xuất được giới thiêụ chỉ số nà y và kết quả điều tra năm 2010 với Thanh tra Chính phủ , 
đồng thời đề nghi ̣Thanh tra Chính phủ nếu có nhu cầu điều tra chi phí không chính thức của hô ̣
gia đình, thì có thể cung cấp các tiêu chí mà Thanh tra Chính phủ cần điều tra để UNDP và MTTQ 
tiến hành điều tra (trong chỉ số PAPI) cung cấp cho Thanh tra Chính phủ. 
  

Văn Thủy 
 
http://thanhtra.com.vn/tabid/84/newsid/38042/Default.aspx 
 

http://thanhtra.com.vn/tabid/84/newsid/38042/Default.aspx
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Hội thảo trao đổi kinh nghiệm phục vụ công tác xây dựng Bộ chỉ số tƣ pháp cấp 

tỉnh 

Bộ Tư pháp, Ngày 17 tháng 03 năm 2010 

 

Trong ngày 17 tháng 3 năm 2010, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cƣờng Tiếp cận công lý và Bảo vệ 

quyền tại Việt Nam” Bộ Tƣ pháp đã phối hợp với Chƣơng trình phát triển của Liên Hợp quốc tổ 

chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm phục vụ việc xây dựng Bộ chỉ số công lý cấp tỉnh. 

Tham gia hội thảo có các chuyên gia quốc tế và Việt Nam có hiểu biết sâu về lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn 

xây dựng và thực hiện các bộ chỉ số đánh giá và khảo sát cũng như đánh giá về hoạt động tư pháp của một số nước, 

trong đó có Trung Quốc. Đây là hội thảo đầu tiên trao đổi về việc thiết kế một bộ chỉ số hay tiêu chuẩn để đánh giá 

hiệu quả hoạt động và cung cấp các dịch vụ công của ngành tư pháp, một lĩnh vực khá mới mẻ đối với Việt Nam.  

Từ năm 2003, với sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAid), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam đã chủ trì, phối hợp với một số tổ chức trong nước thực hiện  việc nghiên cứu xây dựng Bộ Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và từ  năm 2005 nay, Bộ Chỉ số này đã được sử dụng làm công cụ đánh giá tại các tỉnh 

thành phố trên phạm vi cả nước. Đối tượng mà PCI hướng đến khảo sát là khối doanh nghiệp, PCI tập trung vào bốn 

vấn đề chính sau đây:  

- Đánh giá chất lượng thực tế của hoạt động điều hành kinh tế địa phương thông qua đánh giá cảm nhận của các 

doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh chứ không phải dựa vào các kế hoạch, chính sách hay dự định của tỉnh. 

- Đánh giá chất lượng điều hành chứ không đánh giá mức độ phát triển kinh tế của từng địa phương: Bộ chỉ số này 

cho phép so sánh chất lượng điều hành hoạt động các tỉnh, thành ở các mức độ phát triển khác nhau một cách tương 

đối bình đẳng. 

- Đánh giá các chính sách do các cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành. 

- Đánh giá những thực tiễn tốt đã được triển khai thực hiện ở các địa phương chứ không đánh giá để đưa ra một mô 

hình lý thuyết nào. 

Ở góc độ địa phương, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI chính là công cụ đo lường và đánh giá kết quả điều 

hành kinh tế cấp tỉnh dựa trên cảm nhận của khu vực kinh tế tư nhân, tập trung vào thu thập ý kiến đánh giá của các 

doanh nghiệp. Theo kết quả xếp hạng chỉ số PCI 2009, Đà Nẵng là tỉnh được xếp vị trí dẫn đầu với 75,96 điểm (trên 

thang điểm 100), kế đó là Bình Dương, tỉnh đã từng dẫn đầu trong ba năm 2005 – 2007, với 74,01 điểm. Trước đó, 

Bình Dương rất nhiều lần được dẫn đầu.  Ngoài ra, trong nhóm đứng đầu còn có Lào Cai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và 
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Vĩnh Phúc.  Kết quả xếp hạng này đã làm động lực cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương tìm ra các giải 

pháp kịp thời để điều chỉnh cách thức vận hành hoạt động của mình nhằm đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi phát 

triển kinh tế ngày càng cao. 

Tiếp nối những thành công của việc xây dựng Bộ chỉ số PCI, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ phát triển cộng đồng CECODES (một tổ 

chức thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) nghiên cứu xây dựng thí điểm Bộ chỉ số cảm nhận của 

người dân về hiệu quả công tác quản lý hành chính công cấp tỉnh (PAPI) với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNDP. Trong 6 

tháng cuối năm 2009, Bộ Chỉ số PAPI đã được đưa vào khảo sát thí điểm tại ba địa phương: Phú Thọ, Đà Nẵng và 

Đồng Tháp. Theo kế hoạch, sau khi rút kinh nghiệm từ hoạt động thí điểm, Bộ Chỉ số PAPI sẽ được đưa vào thực 

hiện tại 30 tỉnh của cả ba miền Bắc, Trung và Nam.  

Cải cách hành chính công ở Việt Nam đã được tiến hành từ hơn một thập kỷ qua và đã đạt được những bước tiến 

triển tốt đẹp. Lĩnh vực hành chính hiện nay rõ ràng khác xa so với 15 năm trước. Tuy vậy, theo các chuyên gia cho 

biết, cải cách hành chính công ở Việt Nam vẫn còn những tồn tại, vướng mắc mà nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế 

đánh giá hiệu quả dịch vụ hành chính chưa đầy đủ và thiếu hệ thống. Việc đánh giá trước đây còn phụ thuộc nhiều 

vào ý chí chủ quan của cán bộ đáo giá tổng hợp, người thực hiện việc đánh giá chưa được trang bị các công cụ để 

đo lường chất lượng của thủ tục hành chính và dịch vụ công. Người dân chưa thực sự hài lòng về kết quả cải cách 

hành chính, chưa được tham gia một cách đầy đủ và tích cực vào quá trình xây dựng và triển khai thực hiện chính 

sách và thể chế hành chính, đồng thời việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính trước người 

dân cũng mới chỉ đạt được ở mức độ hạn chế. Vấn đề này đặt ra một yêu cầu cấp thiết cần có một cơ chế phản hồi 

và trao đổi từ phía người dân về chất lượng dịch vụ công cũng như tác động của các dịch vụ này đối với các yêu cầu 

phát triển và xem đây là một công cụ đối thoại nhằm đảm bảo tiến hành hiệu quả các quyết định của các cơ quan nhà 

nước cũng như cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ.   

Khi tiến hành xây dựng Bộ chỉ số PAPI, các chuyên gia đã đưa ra phương pháp luận tương đối rõ ràng. Đó là xác 

định được công cụ cần thiết và phù hợp để đo lường và đánh giá tiêu chuẩn các dịch vụ hành chính công từ góc nhìn 

của người dân hay các tầng lớp phi doanh nghiệp - đây chính là điểm khác biệt so với PCI là tập trung vào khối 

doanh ngiệp. Đồng thời, việc đánh giá cũng có thể giúp chỉ ra được phương thức để làm sao người dân có thể tham 

gia một cách hiệu quả hơn nữa vào việc quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công. Việc phát triển bộ công cụ 

chính sách nhằm đo lường và xếp lọai các tiêu chuẩn của hiệu quả quản lý hành chính và dịch vụ công ở cấp tỉnh 

theo quan điểm của người sử dụng dịch vụ chính là nỗ lực mang tầm quốc gia để đáp ứng được các yêu cầu mà cải 

cách hành chính đặt ra. Công cụ này có những đặc thù riêng nhưng lại có thể bổ sung cho Bộ chỉ số đánh giá năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh  đang được triển khai hàng năm nhằm thu thập ý kiến của giới doanh nghiệp. Hy vọng rằng, 

Bộ chỉ số PAPI sẽ là một công cụ hiệu quả và có thể hỗ trợ tối đa cho mục tiêu của Chương trình tổng thể về cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020. 

Tại Hội thảo, sau khi rút kinh nghiệm từ việc xây dựng và triển khai các bộ công cụ PCI và PAPI, các chuyên gia cũng 

đã cởi mở trao đổi về thuận lợi, khó khăn và các bài học trong quá trình nghiên cứu và thực hiện các bộ công cụ này 

nhằm gợi mở cho việc thiết kế Bộ chỉ số tư pháp cấp tỉnh (PJI). Các đại biểu đã trao đổi về một số vấn đề liên quan 

đến cách hiểu thuật ngữ tư pháp trong bối cảnh của Việt Nam, việc xác định phạm vi đánh giá,  đối tượng đánh giá, 

mối tương quan và gắn kết giữa Bộ chỉ số tư pháp cấp tỉnh với hai Bộ chỉ số PCI và PAPI trong bức tranh tổng thể về 

cải cách và phát triển ở Việt Nam hiện tại và tương lai, xác định phương pháp luận, phương pháp điều tra khảo sát, 

cách thức xây dựng bộ câu hỏi.... 

Mặc dù hội thảo chỉ diễn ra trong một nửa ngày và những vấn đề được thảo luận mới chỉ dừng lại ở mức độ khai phá, 

song những ý kiến trao đổi và thu nhận được từ các chuyên gia trong nước và quốc tế đã cho thấy rằng việc xây 

dựng Bộ chỉ số tư pháp cấp tỉnh là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm giúp cho các cơ quan tư pháp có thể hiểu rõ 

hơn và cụ thể hơn các nguyện vọng và yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân, đánh giá được một cách khách 

quan hiệu quả thực hiện hoạt động của các cơ quan tư pháp và có thể xác định được một cách khoa học và có căn 

cứ những biện pháp để cải thiện chất lượng phục vụ, chất lượng cung cấp các dịch vụ pháp lý, làm cho pháp luật 

được ngày càng gần gũi với người dân.  

Nguyễn Minh Phương 
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PHUƠNG PHÁP LUẬN KHI TIẾN HÀNH XÂY DỰNG PAPI  

Để tiến hành bất kỳ sự đo lường về hành chính công cũng như hiệu quả quản lý nào, thì một phương pháp luận đủ 

mạnh và thiết thực là một điều cơ bản nhằm đảm bảo các kết quả tin cậy và được những người hưởng lợi chấp 

nhận.  

Sau khi thảo luận kỹ, nhóm tác giả quyết định chỉ lấy ý kiến của những người dân bình thường, là những người sử 

dụng sản phẩm cuối cùng của hoạt động quản lý hành chính và các dịch vụ công, mà không lấy ý kiến của những 

người hưởng lợi khác như doanh nghiệp hay nhóm công chức. Việc lấy ý kiến của các doanh nghiệp đã được thực 

hiện đầy đủ bởi khảo sát điều tra PCI. Mặt khác, Bộ Nội Vụ cũng đã tiến hành một đề án đánh giá quá trình cải cách 

hành chính và cảm nhận của công chức. Như vậy, PAPI không lặp lại mà bổ sung cho những nỗ lực này.   

Hơn nữa, các tổ chức xã hội dân sự cũng sẽ không được đưa vào mẫu khảo sát. Có nhiều lý do cho việc này, thứ 

nhất: bởi vì định nghĩa về xã hội dân sự vẫn đang hình thành ở Việt Nam nên sẽ không thể định nghĩa một cách rõ 

ràng các tổ chức xã hội dân sự và khó đưa ra được một mẫu so sánh giữa các tổ chức này ở các tỉnh/thành phố khác 

nhau. Thứ hai: các tổ chức xã hội dân sự là những tổ chức không có nhiều kinh nghiệm trực tiếp hay gián tiếp liên 

quan đến các khía cạnh khác nhau của chỉ số này, chẳng hạn như: phòng chống tham nhũng, tính minh bạch và cung 

ứng dịch vụ công.  

Ngoài ra, phương pháp được chọn để thu thập dữ liệu, sẽ tiến hành chọn mẫu đại diện của 

những người dân bình thường, mà không phải của người đứng đầu trong các hộ gia đình, nhằm nỗ lực tìm hiểu cảm 

nhận từ toàn bộ mẫu, bao gồm các nhóm giới tính và lứa tuổi khác nhau.  

Ngoài ra, thật khó khăn để định ra người đứng đầu trong hộ gia đình bởi vì có thể đó là người có thu nhập cao nhất 

hoặc là người già nhất trong gia đình.  

CÁC TRỤC THÀNH PHẦN CỦA PAPI 

Cải cách hành chính công có ý nghĩa rộng hơn so với cải cách khu vực công và bao hàm cả việc cung ứng dịch vụ 

công hiệu quả hơn. Khi đánh giá hiệu quả công tác quản lý hành chính công cấp tỉnh, nghiên cứu khảo sát PAPI xem 

xét các lĩnh vực (trục) 

sau đây: 

D1. Sự tham gia (của người dân) 

D2. Tính minh bạch 

D3. Trách nhiệm giải trình (của chính quyền) 

D4. Phòng, chống tham nhũng 

D5. Thủ tục hành chính 

D6. Dịch vụ công  

D1. Sự tham gia (của ngƣời dân) 

Nếu định nghĩa rộng ra, sự tham gia bao gồm các cơ chế để người dân tham gia vào quá trình quản lý. Sự tham gia 

hàm chứa một chuỗi các hoạt động mà nhờ đó người dân dùng để tác động vào các hoạt động của chính quyền, 

hoặc một cách trực tiếp bằng việc tác động vào quá trình hình thành và thực thi các chính sách công, hoặc một cách 

gián tiếp bằng việc tác động vào việc lựa chọn công chức.  

Trong bộ chỉ số PAPI, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 
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4 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (sau đây được gọi tắt là Pháp lệnh) được sử dụng như một cơ sở để 

đánh giá mức độ tham gia của các nhân tố phi doanh nghiệp, chẳng hạn như người dân, vào hành chính công theo 

nghĩa rộng nhất của nó. Việc triển khai Pháp lệnh bắt đầu từ giữa thập niên 90 như là một sự đáp lại những bất ổn 

nổi lên từ nông thôn qua đó người dân lên tiếng chống lại tham nhũng và sự lạm dụng chức quyền của một bộ phận 

quan chức địa phương. Lúc đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam buộc phải phải cân nhắc làm thế nào để tăng cường một 

cách chính thức quá trình trao quyền và quản lý bởi người dân. Pháp lệnh cũng diễn giải các cơ chế mà người dân có 

thể tham gia vào các quá trình xây dựng và đưa ra quyết định cũng như xây dựng chính sách ở cấp địa phương. 

Pháp lệnh định nghĩa những lĩnh vực người dân có thể tự đưa ra quyết định của mình (như đóng góp xây dựng cơ sở 

hạ tầng công cộng), những lĩnh vực mà người dân có thể đóng góp ý kiến theo hình thức bỏ phiếu (như bổ nhiệm và 

miễn nhiệm trưởng thôn, thành lập ban thanh tra nhân dân trực tiếp giám sát các dự án đầu tư công cộng ở địa 

phương), và các lĩnh vực mà chính quyền cần 

lấy ý kiến của người dân, các hiệp hội hay các nhóm cộng đồng trước khi đưa ra quyết định (như các vấn đề kinh tế-

xã hội quan trọng).  

D2. Tính minh bạch 

Tính minh bạch có thể được định nghĩa là dòng thông tin (kinh tế, chính trị và xã hội) tin cậy và đúng lúc về việc cung 

cấp dịch vụ của chính quyền. Thiếu tính minh bạch có thể được diễn giải là sự giấu giếm, hoặc thông tin bị bóp méo, 

hoặc thông tin không được cung cấp đầy đủ và có chất lượng.  

Về tính minh bạch, Pháp lệnh đã nêu tầm quan trọng về ―quyền được biết‖ của người dân. Từ quan điểm này, PAPI 

đánh giá việc người dân được thông tin thế nào về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong cộng đồng của họ, đặc biệt 

là về sử dụng đất, chính sách giải tỏa đền bù – là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tham nhũng.  

Ngoài ―quyền được biết‖ được định nghĩa trong Pháp lệnh, trục này cũng xem xét thông tin về các chính sách của 

nhà nước hỗ trợ người nghèo được phổ biến đến người dân một cách chính xác và đúng lúc hay không. Những 

chính sách đó bao gồm những hỗ trợ về tiền hay sinh kế đối với những gia đình cựu chiến binh, gia đình nghèo và 

người già neo đơn. Thiếu tính minh bạch trong những trường hợp này thường dẫn đến tham nhũng nhỏ và ảnh 

hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt là dân ở vùng nông thôn nơi tập trung nhiều hộ nghèo.  

D3. Trách nhiệm giải trình 

Trách nhiệm giải trình trong quản lý hành chính là khái niệm về nghĩa vụ mà chính quyền - những người đại diện cho 

dân - phải trả lời được về những gì họ đã, đang và sẽ làm. Trách nhiệm giải trình đòi hỏi tính minh bạch (cho phép 

người dân được thông tin đầy đủ về những vấn đề cần thiết), cũng như có thể được chất vấn (khuyến khích người 

dân tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo, chính sách và nhà cung cấp dịch vụ). Trách nhiệm giải trình và tính minh 

bạch có quan hệ mật thiết với nhau, và thực tế trong một mức độ nào đó, một hệ thống được cho là minh bạch nhìn 

chung là một hệ thống có thể được giải trình. Tuy nhiên, khác biệt giữa trách nhiệm giải trình và tính minh bạch là: 

trong trách nhiệm giải trình, sự phản hồi chỉ có sau khi đã thực hiện quyết định hay hành động, trong khi tính minh 

bạch cho phép phản hồi trước hoặc trong quá trình ra quyết định hoặc hành động.  

Trục này xem xét mức độ thường xuyên của sự tương tác giữa nhiều cấp chính quyền khác nhau và người dân cũng 

như xem xét việc thiết lập và hiệu quả của Ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà theo Pháp lệnh có chức năng giám 

sát các hoạt động của chính quyền.  

D4. Phòng chống tham nhũng 

Nạn tham nhũng là một trong những vấn đề lớn nhất, nếu không muốn nói là vấn đề về phát triển lớn nhất trong hành 

chính công hiện nay tại Việt Nam, và đã được các cấp lãnh đạo cao nhất ghi nhận. Nếu nói ngắn gọn thì tham nhũng 

đã được ghi nhận như là một vấn đề mang tính hệ thống với những lo-gic đặc thù của nó.   

Một trong những bước chính trong phòng, chống tham nhũng (PCTN) từ phía chính phủ là việc ban hành Luật Phòng, 

chống tham nhũng (số 55/2005/QH11 tháng 11 năm 2005). Cũng tương tự việc sử dụng nội dung của Pháp lệnh thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở, PAPI sẽ xem xét việc thực thi trong thực tế về luật PCTN như là những mức độ về ý chí 
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và tính nghiêm minh của chính quyền địa phương trong PCTN. Hơn nữa, PAPI đánh giá kinh nghiệm của người dân 

trong dịch vụ công phổ biến nhất mà tại đó thường xảy ra tham nhũng (như chăm sóc y tế, quản lý đất đai, chính sách 

xã hội và một số chính sách khác).  

Trục này cũng xem xét mức độ động lực của người dân trong việc tố cáo tham nhũng và những e ngại bị trả đũa khi 

tố cáo tham nhũng. Đây cũng là một tiêu chí xem xét môi trường chính trị ở địa phương.  

D5. Thủ tục hành chính 

Về thủ tục hành chính, PAPI sẽ xem xét các mức độ thực hiện dịch vụ ―một cửa‖, mà không phải sự thiết lập ra thủ 

tục đó. Thủ tục một cửa được thiết kế nhắm vào hai chức năng cơ bản.   

Trước hết, nó phục vụ như một điểm liên hệ quan trọng trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của một cơ quan 

hành chính. Đơn vị này có trách nhiệm công bố các thông tin chi tiết về yêu cầu thủ tục bao gồm lọai giấy tờ người 

dân phải nộp, quá trình thực hiện, và dịch vụ phí. Nhìn chung, người dân mong muốn cơ chế này sẽ giúp tăng cường 

tính minh bạch, giảm lạm dụng chức quyền, và tăng cường ý thức trách nhiệm của các công chức.  

Thứ hai, khái niệm ―một cửa liên thông‖ được đưa ra nhằm tăng cường sự đơn giản hóa thủ tục hành chính, đòi hỏi 

sự cân nhắc kỹ lưỡng của nhiều cấp và nhiều ngành khác nhau. Cuộc khảo sát thử nghiệm này chỉ kiểm tra các câu 

hỏi cơ bản liên quan đến cơ chế ―một cửa‖, nhưng khi triển khai cho nhiều địa phương, các câu hỏi chi tiết sẽ được 

thiết kế nhằm đánh giá chất lượng của chính sách một cửa ở cấp huyện và cấp xã.  

D6. Dịch vụ công 

Trục này xem xét nhiều khía cạnh khác nhau như: hỗ trợ của chính phủ cho người nghèo trong chăm sóc y tế ở cấp 

huyện, xã; bảo hiểm y tế; giáo dục tiểu học; chất lượng đường sá, điện, dịch vụ thu gom rác thải, nguồn nước sạch 

và an ninh xã hội.  

Trục này là trực tiếp hướng tới người dân và như là một ―phiếu phản hồi của người dân‖.  

(Trích Báo cáo Hướng tới chỉ số cảm nhận của người dân về hiệu quả công tác quản lý hành chính công cấp tỉnh tại 

việt nam (giai đoạn thử nghiệm) do Trung tâm Nghiên Cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng - CECODES, Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc - UNDP phối hợp thực hiện, 

 tháng 12 năm 2009) 

  

http://moj.gov.vn/ct/tintuc/lists/hdlanhdaobo/view_detail.aspx?ItemID=1302 
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