
3.7. CHỉ Số TỔNG HợP PAPI VÀ PHƯƠNG
PHÁP TỔNG HợP

Mục đích của nghiên cứu PAPI là làm rõ mức độ hiệu
quả ở từng nội dung cụ thể nhằm chỉ ra những mặt đã
làm được và những mặt cần được cải thiện của từng
tỉnh/thành phố. Song, như đã trình bày trong báo cáo
PAPI 2010, để tạo điều kiện so sánh giữa các
tỉnh/thành phố ở chỉ số tổng hợp, mục này trình bày
cụ thể ba cách tiếp cận khác nhau để xây dựng Chỉ số
tổng hợp PAPI. Độc giả có quyền lựa chọn cách tiếp
cận theo nhu cầu sử dụng. 

Trên thực tế, cho dù nhóm nghiên cứu PAPI không tổng
hợp số liệu và xếp hạng chung các tỉnh/thành phố, thì
việc tổng hợp và xếp hạng vẫn có thể diễn ra, với cách
thức tổng hợp số liệu có thể dẫn tới làm sai lệch kết
quả tổng hợp. Đây là những điểm mà nhóm nghiên
cứu đã cân nhắc khi xây dựng bộ chỉ số tổng hợp PAPI.
PAPI không nhằm mục đích tạo ra một cuộc chạy đua
vì thành tích mang tính hình thức giữa các địa phương,
vì vậy nhóm nghiên cứu cũng nhận thức được tầm
quan trọng của việc trình bày rõ ràng ba cách tiếp cận
để cho ra chỉ số tổng hợp PAPI.69

Cách thứ nhất là thể hiện điểm số tổng hợp của các
tỉnh/thành phố dưới dạng đồ thị hình sao (hay ở dạng
“bảng đồng hồ” hoặc “hệ thống chỉ báo”) thể hiện
đánh giá tổng hợp của người dân về sáu trục nội dung
liên quan tới quản trị và hành chính công. Cách thứ hai
là trình bày xếp hạng các tỉnh/thành phố khi chưa có
trọng số, trong đó nhấn mạnh việc tính toán khoảng
tin cậy xung quanh những điểm số xếp hạng đó, tạo
điều kiện cho việc xác định khi nào thì sự khác biệt giữa
các tỉnh/thành phố có ý nghĩa thống kê. Cách thứ ba
là trình bày chỉ số tổng hợp có trọng số để thể hiện vị
trí xếp hạng của các tỉnh/thành phố trong mẫu khảo
sát, trong đó trọng số được rút ra từ phân tích hồi quy
mức độ hài lòng của người dân với kết quả công việc
của các cấp chính quyền địa phương (biến phụ thuộc
từ câu hỏi d305 về mức độ hài lòng của người dân với
chất lượng công tác của các cấp chính quyền). Sáu trục
nội dung được áp trọng số dựa trên mức độ tương

quan giữa điểm số chung ở cấp trục nội dung của mỗi
tỉnh/thành phố với mức độ hài lòng của người dân qua
chỉ số d305 của tỉnh/thành phố tương ứng. Như vậy,
trọng số của chỉ số tổng hợp biểu thị mối liên kết thực
giữa hiệu quả tổng hợp từ sáu trục nội dung và biến
phụ thuộc về mức độ hài lòng (từ kết quả trả lời câu hỏi
d305) nêu trên, sau khi đã loại bỏ tất cả những yếu tố
tác động khác do điều kiện cụ thể của từng cá nhân
mẫu hoặc từng địa phương (như yếu tố giới, độ tuổi,
có vị trí trong bộ máy nhà nước, điều kiện kinh tế và
điều kiện tài sản). 

Chỉ số tổng hợp PAPI 2011 ở dạng
‘bảng đồng hồ’

Biểu đồ 3.7a minh họa chỉ số tổng hợp của PAPI theo
dạng “bảng đồng hồ” (hiển thị 64 đồ thị hình sao, trong
đó 63 hình sao biểu thị cho mức độ hiệu quả của 63 tỉnh,
và hình ‘hoàn hảo’ thể hiện một đơn vị tỉnh với mức độ hiệu
quả lý tưởng). Mỗi trục nội dung được tổng hợp trên thang
điểm từ 1-10, trong đó 1 là điểm số thấp nhất và 10 là điểm
số cao nhất của mỗi trục nội dung sau khi tổng hợp từ các
chỉ số thành phần cấu thành trục nội dung đó của một
tỉnh/thành phố. Tất cả các tỉnh/thành phố đều có khả
năng đạt 10 điểm ở mỗi trục nội dung, và đồ thị hình sao
của tỉnh/thành phố “hoàn hảo” là biểu đồ hình trong đó
các cạnh hình sao đạt giá trị điểm hoàn hảo (10 điểm). 

Việc trình diễn kết quả tổng hợp của mỗi tỉnh/thành phố
theo dạng đồ thị hình sao trong “bảng đồng hồ” giúp các
địa phương, kể cả tỉnh/thành phố đạt điểm cao ở các trục
nội dung, xác định được điểm mạnh, điểm yếu của mình.
Đây là lợi thế vượt trội của “bảng đồng hồ” khi so với cách
biểu thị theo cách tiếp cận hồi quy trình bày ở mục sau. 

Lấy trường hợp của Bà Rịa-Vũng Tàu (BRVT) làm ví dụ.
Mặc dù là địa phương được người dân đánh giá cao
ở hầu hết các trục nội dung, song BRVT vẫn cần cải
thiện hơn nữa ở lĩnh vực trách nhiệm giải trình với người
dân (biệu thị qua độ dài của cạnh từ tâm hình sao ở
trục “Trách nhiệm giải trình” của BRVT còn hạn chế).
Ngược lại, địa phương đứng cuối nhóm tỉnh/thành phố
đạt điểm thấp nhất, Hà Giang dường như được người
dân đánh giá là khá hiệu quả ở lĩnh vực thủ tục hành
chính công (biểu thị qua độ dài của cạnh từ tâm hình
sao ở trục “Thủ tục hành chính công” tương đối dài).
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69. Trích lại phần trình bày ở trang 71, Báo cáo PAPI 2010 (MTTQ,
CECODES & UNDP, 2011).
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70. Sai số lấy mẫu là hàm của ba yếu tố: 1) phương sai trong hàm
phân phối xác suất các câu trả lời trong một mẫu về một câu
hỏi nhất định; 2) số người trả lời trong mẫu khảo sát; và 3) xác
suất lựa chọn người trả lời câu hỏi ở một địa phương cụ thể, do
vậy khi có 20 người trả lời ở một thôn có 1.000 người thì sai số
sẽ cao hơn khi so với một thôn chỉ có 100 người.

BIỂU ĐỒ 3.7a: CHỉ Số PAPI THEO SÁU TRỤC NỘI DUNG 

Mỗi cạnh từ tâm hình sao trong đồ thị hình sao biểu thị
điểm số trung bình của trục nội dung sau khi tổng hợp
từ các giá trị trung bình của các chỉ số thành phần cấu
thành trục nội dung, và là kết quả của khảo sát mẫu đại
diện cho mỗi tỉnh/thành phố. Đây là khảo sát với mẫu
đại diện cho dân số mỗi tỉnh/thành phố có quy mô từ
khoảng 200 người dân (ở các tỉnh/thành phố với dân số
dưới hai triệu người) đến gần 600 người dân (các thành
phố lớn với dân số trên năm triệu người), mà không phải
với toàn bộ dân số Việt Nam. Vì vậy, cần cân nhắc kỹ
trước khi quyết định phân tích xem các nhóm mẫu nhỏ
hơn ở một tỉnh/thành phố có quan điểm giống hay khác
nhau. Tuy nhiên, độ tin cậy của mẫu đại diện của PAPI
được đảm bảo bởi trên thực tế nghiên cứu đã sử dụng
chiến lược lấy mẫu tinh vi, trong đó áp dụng phương
pháp lấy mẫu xác suất theo quy mô (PPS) để xác định
các địa phương đại diện ở mỗi cấp hành chính của Việt
Nam kết hợp với lấy mẫu ngẫu nhiên người trả lời phỏng
vấn từ danh sách nhân khẩu do thôn/tổ dân phố cung
cấp (xem Phụ lục A để biết thêm chi tiết). Mặc dù vậy,
mọi mẫu ngẫu nhiên đều có vấn đề về sai số lấy mẫu
cho dù quy trình chọn mẫu được thiết kế cẩn thận.70

Sai số lấy mẫu là vấn đề cố hữu của mọi cuộc điều tra.
Do đó, nếu chỉ trình bày điểm số trung bình của các trục
nội dung như trong Biểu đồ 3.7a, sẽ là cường điệu hóa
mức độ chính xác của nghiên cứu PAPI. Có thể khẳng
định khá chắc chắn là điểm số trung bình thể hiện điểm
số có khả năng xảy nhất trong một dãy điểm từ một
mẫu ngẫu nhiên được chọn lặp đi lặp lại. Biểu đồ 3.7b
cho một góc nhìn khác, biểu thị khoảng điểm số có thể
cho từng trục nội dung cho ba địa phương: Bà Rịa-Vũng
Tàu (BRVT), với tổng điểm của sáu trục nội dung cao
nhất; Hà Giang với tổng điểm thấp nhất; và Thừa Thiên-
Huế với tổng điểm ở vị trí trung vị. Thay vì biểu thị điểm
trung bình của mỗi địa phương, Biểu đồ 3.7b so sánh
điểm số ở mỗi trục nội dung của ba địa phương trên khi
sử dụng điểm số trong khoảng tin cậy 90%.



Khi biểu thị điểm số PAPI theo cách trên, độc giả, đặc
biệt là các nhà hoạch định chính sách, có được nhiều
thông tin hơn. ở ba trục nội dung ‘Công khai, minh
bạch’; ‘Kiểm soát tham nhũng’; và ‘Cung ứng dịch vụ
công’, điểm số giữa ba địa phương có sự khác biệt và
sự khác biệt đó có ý nghĩa thống kê. Như vậy, có thể
nói một cách chắc chắn rằng nếu lấy mẫu lặp đi lặp
lại (tới 9 trên 10 lần lấy mẫu), thứ tự của các tỉnh này (tốt
nhất, trung bình, kém nhất) vẫn giữ nguyên. ở hai trục
nội dung (‘Cung ứng dịch vụ công’ và ‘Trách nhiệm giải
trình với người dân’), khoảng điểm tin cậy của Bà Rịa-
Vũng Tàu và Thừa Thiên Huế khá sát nhau, cho thấy
điểm số của hai địa phương này không phân biệt được
về mặt thống kê và có thể cho kết quả khác khi mẫu
lặp lại. Tuy nhiên, Bà Rịa-Vũng Tàu đạt điểm số tổng
hợp cao hơn nhiều so với Hà Giang. Như vậy, mặc dù
không thể tìm ra sự khác nhau giữa nửa số tỉnh/thành
phố đứng đầu, song có thể tìm thấy sự khác biệt về

điểm số khi so sánh những địa phương này với nhóm
đứng cuối bảng. Độc giả quan tâm đến khoảng tin cậy
xung quanh điểm số tổng hợp của các địa phương có
thể tìm đọc và tải tài liệu từ trang web của PAPI tại
www.papi.vn.

Vì sao một số trục nội dung lại thể hiện khoảng cách
lớn còn một số trục nội dung lại có sự trùng khít giữa
các khoảng tin cậy? Cỡ mẫu của mỗi tỉnh/thành phố
và xác suất lựa chọn đối tượng khảo sát là như nhau
trong tất cả các trục nội dung, do vậy cách chọn mẫu
không thể là nguyên nhân. Yếu tố quyết định quan
trọng ở đây là độ biến thiên của các câu trả lời cho các
chỉ số thành phần trong mỗi trục nội dung. Độ biến
thiên tác động đến khoảng tin cậy theo hai cách. Độ
biến thiên lớn giữa các đối tượng trả lời phỏng vấn ở
các địa phương thường làm nới rộng khoảng tin cậy
đối với những địa phương đó. Về căn bản, người dân
không thống nhất ý kiến khi đánh giá nhiều khía cạnh
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BIỂU ĐỒ 3.7b: SO SÁNH ĐIỂM Số PAPI CỦA BA TỉNH/THÀNH PHố (VỚI KHOảNG TIN CẬY 90%)



của quản trị và hành chính công, vì vậy rất khó có thể
đưa ra được một thước đo chính xác. Khi quan sát thấy
khoảng tin cậy rộng ở một tỉnh, điều đó có nghĩa là
quan điểm của người dân về những vấn đề được hỏi
trong tỉnh đó rất khác nhau. Ngược lại, khi các đối
tượng khảo sát ở trong tỉnh có sự thống nhất cao, song
giữa các tỉnh/thành phố lại có mức độ khác biệt lớn,
thì đây là điều kiện lý tưởng để xác định rõ thứ hạng
về chất lượng quản trị và hành chính công. Nói một
cách khác, người dân trong một tỉnh đánh giá thống
nhất về mức độ hiệu quả của cơ quan nhà nước trong
phạm vi tỉnh của mình, nhưng đánh giá của họ lại rất
khác so với đánh giá của người dân ở tỉnh khác. Yếu
tố cuối cùng quyết định đến mức độ tán xạ của khoảng
tin cậy là số người được phỏng vấn quyết định không
trả lời cho câu hỏi nhất định nào đó do không có thông
tin hoặc không muốn trả lời. Khác biệt về tỉ lệ người
không trả lời một số câu hỏi nhất định làm giảm hiệu
quả cỡ mẫu và do đó làm giảm độ chính xác của ước
lượng. Rất may là vấn đề này không nghiêm trọng
trong nghiên cứu PAPI, vì các chỉ số có tỉ lệ trả lời thấp
không được đưa vào để xây dựng chỉ số tổng hợp.

Bảng 3.7 là một dạng khác thể hiện khác hiệu quả ở
cấp trục nội dung của các tỉnh/thành phố. Với mã màu
sử dụng ở các bản đồ thể hiện bốn phân nhóm hiệu
quả ở Chương 3 (màu xanh đậm biểu thị điểm cao
nhất; xanh lá cây biểu thị điểm trung bình cao; màu
da cam biểu thị điểm trung bình thấp; và màu vàng
biểu thị điểm thấp nhất), Bảng 3.7 cho thấy có
tỉnh/thành phố thuộc vào nhóm có điểm số cao nhất
ở một số trục nội dung song lại thuộc vào nhóm có
điểm số thấp nhất ở các trục nội dung khác. Bảng 3.7

biểu thị mức độ hiệu quả của sáu tỉnh/thành phố đông
dân nhất cùng với ba tỉnh có kết quả đặc biệt khác. Có
thể dễ dàng nhận ra rằng TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
và tỉnh Thanh Hóa có thể thuộc về nhóm tỉnh/thành
phố đạt điểm cao nhất (với mức điểm từ bách phân vị
thứ 75 trở lên) ở một số trục nội dung. TP. Hà Nội đạt
điểm khá ở các trục nội dung ‘Tham gia của người dân
ở cấp cơ sở’, ‘Công khai, minh bạch’, và ‘Cung ứng dịch
vụ công’, song đạt điểm trung bình thấp ở trục nội
dung ‘Kiểm soát tham nhũng’. TP. Hồ Chí Minh đạt
điểm cao ở các trục nội dung ‘Công khai, minh bạch’,
‘Kiểm soát tham nhũng’ và ‘Cung ứng dịch vụ công’,
song lại rơi vào nhóm trung bình thấp ở trục nội dung
‘Trách nhiệm giải trình với người dân’. Trong số sáu
tỉnh/thành phố có dân số lớn nhất cả nước, An Giang
rơi vào nhóm đạt điểm số thấp nhất (với tổng điểm
dưới mức của bách phân vị thứ 25) ở bốn trục nội dung:
‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’, ‘Công khai,
minh bạch’, ‘Trách nhiệm giải trình với người dân’ và
‘Thủ tục hành chính công’. Ngoài ra, An Giang cũng
nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp ở trục nội
dung “Kiểm soát tham nhũng’. Chỉ riêng ở trục nội
dung ‘Cung ứng dịch vụ công’ An Giang thuộc về
nhóm đạt điểm trung bình cao.

Bảng 3.7 cũng biểu thị ba tỉnh đặc biệt xét từ khía cạnh
điểm số ở các trục nội dung thành phần của PAPI. Long
An là địa phương duy nhất trên cả nước thuộc về nhóm
tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất ở cả sáu trục nội
dung (biểu thị qua màu xanh đậm). Đối lập với Long
An là Trà Vinh (ở phía Nam) và Hà Giang (ở phía Bắc),
bởi cả hai tỉnh này đều nằm trong nhóm đạt điểm thấp
nhất (biểu thị qua màu vàng) ở cả sáu trục nội dung. 
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BảNG 3.7: SO SÁNH HIệU QUả QUảN TRị VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG MỘT Số TỉNH/THÀNH PHố

Tỉnh/
Thành phố

An Giang

Đồng Nai

TP. Hà Nội

TP. HCM

Nghệ An

Thanh Hóa

Long An

Trà Vinh

Hà Giang

4,870

5,458

5,762

5,143

5,405

5,543

5,770

4,688

4,876

4,959

5,387

5,994

6,006

5,938

5,965

6,149

4,435

4,829

4,735

5,144

5,729

5,240

6,318

5,943

6,257

5,111

5,007

6,049

6,423

6,032

6,574

6,149

6,094

7,269

5,596

5,673

6,468

7,145

6,864

7,081

6,837

7,260

7,185

6,360

6,449

6,805

6,660

7,057

7,148

6,414

6,782

7,116

6,410

5,871

1. Tham gia
của người
dân ở cấp 

cơ sở

2. Công khai,
minh bạch

3. Trách
nhiệm giải

trình với 
người dân

4. Kiểm soát
tham nhũng

5. Thủ tục
hành chính

công

6. Cung ứng
dịch vụ công

Nhóm đạt điểm cao nhất

Nhóm đạt điểm trung bình cao

Nhóm đạt điểm trung bình thấp

Nhóm đạt điểm thấp nhất

Mã màu:
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Chỉ số tổng hợp PAPI 2011 chưa có trọng số
BảN ĐỒ 3.7a: CHỉ Số TỔNG HợP PAPI 2011 CHƯA CÓ TRọNG Số PHÂN THEO 4 CấP ĐỘ

HIệU QUả 

LAÂO CAI
LAI CHÊU

ÀIÏÅN BIÏN

SÚN LA

YÏN BAÁI

TUYÏN 
QUANG

LAÅNG SÚN
THAÁI 
NGUYÏN

BÙÆC GIANG

BÙÆC 
NINH QUAÃNG NINH

HAÃI 
DÛÚNGHÛNG

YÏN HAÃI 
PHOÂNG

THAÁI BÒNH

NAM ÀÕNH

HOÂA BÒNH

NINH 
BÒNH

THANH HOÁA

NGHÏÅ AN

HAÂ TÔNH

QUAÃNG BÒNH

QUAÃNG TRÕ

ÀAÂ 
NÙÉNG

QUAÃNG NAM

QUAÃNG NGAÄI

KON TUM

GIA LAI

ÀÙÆK LÙÆK

ÀÙÆK 
NÖNG

BÒNH 
ÀÕNH

PHUÁ 
YÏN

KHAÁNH
HOÂA

NINH 
THUÊÅNLÊM ÀÖÌNG

BÒNH THUÊÅN

BÒNH 
PHÛÚÁC

TÊY 
NINH

LONG AN

TIÏÌN GIANG

BÒNH
DÛÚNG

ÀÖÌNG
NAI

BRVT

TRAÂ VINH

BÏËN TREVÔNH 
LONG

SOÁC TRÙNG

BAÅC LIÏU

CAÂ MAU

CÊÌN 
THÚ

HÊÅU 
GIANG

CÖN ÀAÃO

ÀAÃO PHUÁ QUÖËC

AN GIANG

ÀÖÌNG 
THAÁP

BÙÆC KAÅN

PHUÁ  
THOÅ

VÔNH
PHUÁC

TP.HCM

TT-HUÏË

HAÂ NÖÅI

HAÂ NAM

HAÂ GIANG
CAO BÙÇNG

KIÏN GIANG

QUÊÌN ÀAÃO TRÛÚÂNG SA

QUÊÌN ÀAÃO HOAÂNG SA



Cách tiếp cận thứ hai để xây dựng Chỉ số tổng hợp
PAPI đó là cộng điểm của tất cả sáu trục nội dung.71

Có thể tính được chỉ số tổng hợp của tỉnh/thành phố
bằng hai cách khác nhau. Cách thứ nhất, như đã được
dùng cho Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), là
tính điểm số của tỉnh/thành phố cho mỗi chỉ số thành
phần rồi sau đó tính tổng lại thành điểm cấp tỉnh
(phương pháp tổng hợp cấp tỉnh). Cách thứ hai là có
thể cộng tổng các chỉ số cấu thành trục nội dung từ
cấp độ người trả lời phỏng vấn, sau đó tính điểm số
PAPI riêng theo mỗi người trả lời phỏng vấn trong
khảo sát. Khi đã tính được chỉ số tổng hợp cuối cùng,
rất dễ tổng hợp được chỉ số PAPI ở bất kỳ cấp độ nào
mà người nghiên cứu muốn phân tích bằng cách lấy
điểm trung bình ở cấp độ đó. Những cấp độ đó có
thể là cấp đơn vị hành chính (thôn, xã, huyện, tỉnh)
hoặc theo các đặc điểm nhân khẩu khác nhau (độ
tuổi, giới tính và dân tộc). Đây được gọi là cách tiếp
cận tổng hợp cá thể.

Tác dụng của cách tiếp cận tổng hợp cá thể đối với chỉ
số PAPI là nó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tính
khoảng tin cậy cho điểm số tổng hợp, vì đã tính được
phương sai trong điểm số cuối cùng cho mỗi người trả
lời phỏng vấn. Về mặt toán học, cả hai cách tổng hợp
điểm của cả sáu trục nội dung này phải cho kết quả
điểm số trung bình giống nhau. Tuy nhiên, có thể phát
sinh những khác biệt nhỏ, khi một số người được
phỏng vấn không trả lời một số câu hỏi nào đó.

Việc tổng hợp sáu trục nội dung tính ra được điểm số
PAPI lý thuyết là từ 6 đến 60. Trên thực tế, không có
tỉnh/thành phố nào luôn đạt điểm cao nhất hoặc thấp
nhất có thể trong thang điểm đó, do vậy dải điểm thực
tế là từ 32,5 (Trà Vinh) đến 40,3 (Quảng Binh).  Phương
sai ở cấp độ cá thể lớn hơn, ở đây điểm cá thể (một
người trả lời) thấp nhất là 23,13 ở tỉnh Quảng Trị. Hai
điểm cá thể cao nhất là 53,9 ở tỉnh Bắc Giang và 52,5
ở tỉnh Đồng Tháp.
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71. ở đây sử dụng hàm: =            Trục nội dungj.∑(i=1)
n
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BIỂU ĐỒ 3.7c: CHỉ Số TỔNG HợP PAPI (CHƯA CÓ TRọNG Số)



Biểu dồ 3.7c biểu thị chỉ số tổng hợp PAPI chưa có
trọng số của 63 tỉnh/thành phố, sử dụng phương pháp
tổng hợp từ điểm số của các chỉ số thành phần. Màu
sắc của mỗi thanh ngang thể hiện mức độ hiệu quả ở
từng trục nội dung cụ thể.

Tuy nhiên, cũng giống như hình thức thể hiện mức độ hiệu
quả theo dạng “bảng đồng hồ” ở trên, cách tổng hợp này
cũng có thể dẫn đến những diễn giải không chính xác.
Điểm số của các tỉnh/thành phố ở khoảng giữa biểu đồ
gần như ngang bằng nhau. Bất kỳ một thay đổi nhỏ trong
phương pháp khảo sát, lựa chọn chỉ số, hay cân chỉnh số
liệu có thể làm cho điểm số của các tỉnh/thành phố tăng
hay giảm một vài phân. Hệ quả là dựa trên Biểu đồ 3.7c
rất khó có thể nêu một cách chính xác hoặc nhấn mạnh
thứ hạng của một tỉnh nào đó.

Biểu đồ 3.7d thể hiện chính xác hơn kết quả nghiên
cứu PAPI. Qua biểu đồ này, độc giả có thể thấy điểm
số trung bình của các tỉnh/thành phố được thể hiện
trong khoảng tin cậy 95%. Đồ thị cũng biểu thị điểm số
của các tỉnh/thành phố nằm trong ngưỡng từ bách
phân vị thứ 75 trở lên, và từ bách phân vị thứ 25 trở
xuống (xem Bảng B8, Phụ lục B). Khoảng tin cậy lớn
ứng với một tỉnh nào đó là dấu hiệu cho thấy mức độ
không thống nhất ý kiến cao của người dân tỉnh đó.
Mức độ không thống nhất này có thể do sự khác biệt
về đánh giá giữa nam và nữ, giữa nông thôn và thành
thị, hoặc là do yếu tố dân tộc. Nếu quan sát đồ thị dưới
đây, có thể thấy, ví dụ Nam Định dường như đạt điểm
tương đối cao, song trong một mẫu lặp lại khác, Nam
Định có thể xếp ở bất kỳ vị trí nào từ thứ nhất đến thứ
43 do độ tán xạ của khoảng tin cậy lớn.
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BIỂU ĐỒ 3.7d: CHỉ Số TỔNG HợP PAPI 2011 CHƯA CÓ TRọNG Số (VỚI KHOảNG TIN CẬY 95%)



PAPI 111

Như đã đề cập ở trên, đây là lý do tại sao nhóm nghiên
cứu PAPI nhấn mạnh việc xếp hạng này không nhằm
mục đích chỉ ra tỉnh nào đứng đầu, tỉnh nào đứng cuối
bảng xếp hạng, mà tập trung phân tích xu hướng tương
đồng và khác biệt ở điểm số tổng hợp giữa các địa
phương. Đồ thị trên cho thấy rõ ràng các tỉnh/thành phố
có thể xếp thành bốn nhóm như biểu thị ở Bản đồ 3.7a.
Nhóm các tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất gồm
những tỉnh/thành phố có điểm số tổng hợp trung bình
đạt từ giá trị ở bách phân vị thứ 75 trở lên, hay từ 37,299

điểm trở lên (biểu thị qua màu xanh đậm). Hai nhóm
tiếp theo gồm các tỉnh/thành phố đạt điểm trung bình
cao và trung bình thấp (biểu thị qua màu xanh lá cây và
màu cam). Nhóm các tỉnh/thành phố đạt điểm thấp
nhất gồm những tỉnh/thành phố đạt điểm có giá trị dưới
vị trí bách phân vị thứ 25, hay dưới 35,046 điểm (biểu
thị qua màu vàng). Một số tỉnh/thành phố không hoàn
toàn rơi vào bốn phân tầng này, do khoảng tin cậy quá
lớn. Đây là những địa phương có mức biến thiên cao
trong đánh giá của người dân về hiệu quả quản trị và
hành chính công.

3
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Chỉ số tổng hợp PAPI 2011 có trọng số 
BảN ĐỒ 3.7b: CHỉ Số TỔNG HợP PAPI 2011 CÓ TRọNG Số PHÂN THEO 4 CấP ĐỘ HIệU QUả

LAÂO CAI
LAI CHÊU

ÀIÏÅN BIÏN

SÚN LA

YÏN BAÁI

TUYÏN 
QUANG

LAÅNG SÚN
THAÁI 
NGUYÏN

BÙÆC GIANG

BÙÆC 
NINH QUAÃNG NINH

HAÃI 
DÛÚNGHÛNG

YÏN HAÃI 
PHOÂNG

THAÁI BÒNH

NAM ÀÕNH

HOÂA BÒNH

NINH 
BÒNH

THANH HOÁA

NGHÏÅ AN

HAÂ TÔNH

QUAÃNG BÒNH

QUAÃNG TRÕ

ÀAÂ 
NÙÉNG

QUAÃNG NAM

QUAÃNG NGAÄI

KON TUM

GIA LAI

ÀÙÆK LÙÆK

ÀÙÆK 
NÖNG

BÒNH 
ÀÕNH

PHUÁ 
YÏN

KHAÁNH
HOÂA

NINH 
THUÊÅNLÊM ÀÖÌNG

BÒNH THUÊÅN

BÒNH 
PHÛÚÁC

TÊY 
NINH

LONG AN

TIÏÌN GIANG

BÒNH
DÛÚNG ÀÖÌNG

NAI

BRVT

TRAÂ VINH

BÏËN TREVÔNH 
LONG

SOÁC TRÙNG

BAÅC LIÏU

CAÂ MAU

CÊÌN 
THÚ

HÊÅU 
GIANG

CÖN ÀAÃO

ÀAÃO PHUÁ QUÖËC

AN GIANG

ÀÖÌNG 
THAÁP

BÙÆC KAÅN

PHUÁ  
THOÅ

VÔNH
PHUÁC

TP.HCM

TT-HUÏË

HAÂ NÖÅI

HAÂ NAM

HAÂ GIANG
CAO BÙÇNG

KIÏN GIANG

QUÊÌN ÀAÃO TRÛÚÂNG SA

QUÊÌN ÀAÃO HOAÂNG SA
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Mặc dù Chỉ số tổng hợp PAPI chưa có trọng số cũng
có ý nghĩa thống kê, song nó cũng có một số hạn chế.
Lựa chọn không áp dụng trọng số đồng nghĩa với việc
áp đặt một giả định rằng tất cả các trục nội dung của
PAPI có cùng tác động đối với các biến số kết quả.
Chẳng hạn, có thể giả định rằng đánh giá của người
dân về thủ tục hành chính công có cùng mức độ quan
trọng như đánh giá của người dân về cung ứng dịch
vụ công hay kiểm soát tham nhũng khi thực hiện đo
lường hiệu quả quản trị. Song, nếu một số nhân tố
đóng vai trò quan trọng hơn so với một số nhân tố
khác, thì phương pháp tổng hợp như vậy cũng có thể
dẫn tới những kết quả thiếu chính xác.  

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu vận dụng
cách tiếp thứ ba, đó là sử dụng phương pháp hồi quy.
ở đây, mối liên hệ giữa các trục nội dung chính của
PAPI và mức độ hài lòng của người dân với hiệu quả
công tác của các cấp chính quyền từ trung ương đến
cơ sở được tính toán và làm yếu tố kiểm soát các yếu
tố khác có thể gây ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của
người dân. Biến số phụ thuộc (tác động), hay yếu tố
kiểm soát, được rút ra từ câu hỏi d305, trong đó người
trả lời phỏng vấn được yêu cầu điền vào một “nhiệt kế
đo mức độ hài lòng” trong khoảng từ 0 đến 100 điểm
để đo mức độ hài lòng của người dân với chất lượng
công tác của các cấp chính quyền.

Biểu đồ 3.7e biểu thị điểm trung bình của nhiệt kế đo
mức độ hài lòng (với khoảng tin cậy 95%). Biểu đồ cho
thấy một xu hướng rõ rệt: cấp chính quyền càng gần
với người dân, thì điểm trung bình cấp đó nhận được

càng thấp (hay người dân ít hài lòng hơn). Cấp trung
ương (Chính phủ và Quốc hội) xếp hạng cao hơn so với
cấp chính quyền tỉnh/thành phố và huyện/quận, và
hai cấp này lại xếp hạng cao hơn so với cấp
xã/phường. Ngoại trừ cấp thôn/tổ dân phố và
xã/phường, những khác biệt trong đánh giá của người
dân với các cấp chính quyền có ý nghĩa thống kê. Các
hình thoi trên đồ thị thể hiện giá trị trung bình về mức
độ hài lòng của người trả lời phỏng vấn đánh giá về
các cơ quan chính quyền, trong đó cần chú ý đến bốn
cấp chính quyền địa phương (từ tỉnh/thành phố đến
thôn/tổ dân phố). Thước đo này là yếu tố đặc biệt quan
trọng quyết định đánh giá chung của người dân về
hiệu quả hoạt động của lãnh đạo địa phương. 

Bước tiếp theo là xác định xem mỗi trục nội dung PAPI
đóng góp như thế nào vào cảm nhận cuối cùng của
người dân về quản trị công ở địa phương. Để làm việc
này, điểm số có được từ “nhiệt kế đo mức độ hài lòng”
nêu trên được áp dụng để phân tích hồi quy theo sáu
trục nội dung. Do hồi quy song biến có thể dẫn tới thiên
lệch do thiếu một biến, đặc biệt là khi có các yếu tố
khác ảnh hưởng đến điểm số PAPI và đánh giá về mức
độ hài lòng của người dân đối với quản trị công ở địa
phương, vì vậy một số đặc điểm nhân khẩu và đặc
điểm của tỉnh/thành phố được dùng làm các yếu tố
đối chứng. Đối chứng các biến cho phép xác định tác
động riêng biệt của các trục nội dung PAPI sau khi loại
trừ các yếu tố quyết định khác ảnh hưởng tới quản trị
và hành chính công. 



ở cấp độ cá thể (người trả lời phỏng vấn), các yếu tố
đối chứng bao gồm giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn
(đo bằng số năm đi học), dân tộc (người được phỏng
vấn là người Kinh (mang mã số ‘1’) hay là người dân
tộc thiểu số khác (mang mã số ‘0’), điều kiện kinh tế
của người được phỏng vấn (đo bằng những tài sản
quan trọng mà gia đình sở hữu, theo câu hỏi d615), và
người được phỏng vấn đã bao giờ làm việc trong cơ
quan nhà nước hay chưa, hay có phải đảng viên
không. Nghề nghiệp hiện tại của người được phỏng
vấn cũng là yếu tố được tính đến bằng cách cho chạy
một loạt các biến nhị phân cho mỗi nghề nghiệp được
nêu trong câu hỏi a009, vì người nông dân hay người
làm việc trong doanh nghiệp nhà nước có thể có
những đánh giá khác nhau về chất lượng của chính
quyền địa phương. Chạy các biến nhị phân như vậy
được gọi là ‘hồi quy tác động cố định’, có nghĩa là so
sánh các cá thể trong mỗi nhóm nghề nghiệp mà
không so sánh giữa các nghề nghiệp với nhau.

Kết quả hồi quy được thể hiện trong Bảng 3.7a dưới
đây. Bốn biến đối chứng cho thấy sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê. Nhóm người nữ có mức độ hài lòng
với hiệu quả công tác của các cấp chính quyền địa
phương cao hơn so với nhóm người nam. Các tỉnh giàu
hơn cũng có mức độ hài lòng cao hơn về hiệu quả
quản trị. Các biến đối chứng khác không tương quan
nhiều với mức độ hài lòng với các tiêu chí được đo
trong câu hỏi d305. 

Trở lại với các biến PAPI khi chạy mô hình chỉ số PAPI
không có trọng số. Hệ số 0,983 có nghĩa là một điểm
cải thiện trong PAPI không có trọng số sẽ tạo ra dưới
một nửa điểm phần trăm cải thiện mức độ hài lòng.
Sai số chuẩn, được biểu thị trong ngoặc đơn là rất nhỏ,
cho thấy kết quả này có khác biệt mang ý nghĩa thống
kê ở mức 0,05 (hay nói một cách khác là với khoảng
tin cậy 95%). Sáu mô hình tiếp theo thay thế chỉ số PAPI
không có trọng số bằng điểm số của từng trục nội
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BIỂU ĐỒ 3.7e: THƯỚC ĐO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG Về CHấT LƯợNG CÔNG VIệC CỦA CÁC CấP
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dung, như vậy có thể xác định được khía cạnh nào của
quản trị và hành chính công chi phối hệ số tương quan.
Kết quả chạy mô hình cho thấy sáu trục nội dung có
tác động rất khác nhau. Quy mô của hệ số tương quan
là cao nhất đối với trục nội dung ‘Cung ứng dịch vụ
công’, với mỗi điểm tăng lên sẽ tạo ra 4,2 điểm phần
trăm cải thiện về mức độ hài lòng. Các trục nội dung
‘Công khai, minh bạch’ (2,8%) và ‘Kiểm soát tham
nhũng’ (2,0%) cũng thể hiện mối tương quan lớn. Các
trục nội dung “Sự tham gia của người dân” và ‘Trách
nhiệm giải trình’ có mối tương quan yếu hơn, tương
ứng nửa điểm phần trăm cải thiện mức độ hài lòng.

Mối tương quan yếu nhất là ở trục nội dung ‘Thủ tục
hành chính công’. Có nhiều yếu tố dẫn tới mối tương
quan yếu này. Thứ nhất, trục nội dung ‘Thủ tục hành
chính công’ có phương sai thấp nhất trong cả sáu trục
nội dung ở cấp tỉnh, cho thấy sự khác biệt giữa các tỉnh
là rất nhỏ. Thứ hai, kết quả khảo sát cho thấy tần suất
sử dụng các thủ tục được phân tích là thấp (như ở thủ
tục liên quan đến quyền sử dụng đất và giấy phép xây
dựng), hoặc là chỉ sử dụng một lần trong một đời người
(như làm thủ tục đăng ký kết hôn). Có thể đưa ra một
nhận định rằng mặc dù cải cách hành chính công đã
có nhiều nỗ lực cải thiện các thủ tục này thông qua cơ
chế một cửa song phần đông người dân vẫn chưa
được hưởng lợi từ những nỗ lực này.

Thay vì sử dụng hệ số hồi quy để tính trọng số, nhóm
nghiên cứu sử dụng thống kê t (t-statistic). Dùng quy
mô của t-statistic có ưu điểm hơn vì nó bao gồm quy

mô của tác động cơ bản (đo bằng hệ số hồi quy) song
được chuẩn hóa bởi phương sai xung quanh điểm ước
tính (đo bằng sai số chuẩn). Kết quả là những trục nội
dung có trọng số cao hơn là những trục có tương quan
lớn và có ý nghĩa thống kê với ba biến tác động.

Sử dụng t-value theo cách này sẽ loại trừ được một mối
quan ngại lớn. Đó là một trục nội dung nào đó có thể
có hệ số lớn không có ý nghĩa thống kê vì sai số chuẩn
xung quanh điểm ước tính là khá lớn. Sai số chuẩn lớn
là do nhiều yếu tố, bao gồm sai số đo lường, giá trị
ngoại lai, và thiên lệch do bỏ sót biến. Khi hệ số cao
mà sai số chuẩn cũng lớn, cần thận trọng khi sử dụng
kết quả hồi quy đó để diễn giải dữ liệu. Mối tương
quan đó có thể là do tình cờ; do các mẫu lặp đối tượng
khảo sát sẽ bộc lộ các tác động cơ bản rất khác nhau.
Bằng cách sử dụng t-value, quy mô hệ số không có
sai số chuẩn được xem xét, và do vậy loại trừ được khả
năng các tương quan ngẫu nhiên làm thay đổi trọng
số. Do vậy, thậm chí cả khi trục nội dung ‘Cung ứng
dịch vụ công’ có hệ số cao, sai số chuẩn của trục này
cũng lớn gấp 1.5 lần so với hệ số của trục nội dung
‘Công khai, minh bạch’. Khi tính t-statistic bằng cách
chia hệ số cho sai số chuẩn, trọng số rút ra cho trục
nội dung ‘Cung ứng dịch vụ công’ thấp hơn trọng số
của trục nội dung ‘Công khai, minh bạch’. Sử dụng t-
value có tác dụng góp phần làm các trọng số ổn định
hơn theo thời gian, bằng cách xếp hạng các
tỉnh/thành phố theo các yếu tố quản trị công có thể
được ước lượng một cách chính xác nhất.
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BảNG 3.7a: MốI TƯƠNG QUAN GIữA CÁC TRỤC NỘI DUNG CỦA CHỉ Số PAPI VỚI
CHấT LƯợNG CÔNG VIệC CỦA CÁC CấP CHÍNH QUYềN ĐịA PHƯƠNG

Chỉ số tổng hợp PAPI chưa có trọng số

1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

2. Công khai, minh bạch

3. Trách nhiệm giải trình với người dân

4. Kiểm soát tham nhũng

5. Thủ tục hành chính công

6. Cung ứng dịch vụ công

Nữ

Tuổi

Tỉ lệ người trả lời làm việc trong khu vực 
nhà nước

Tình hình kinh tế hộ gia đình hiện nay

Tài sản của hộ gia đình

Xử lý hiệu ứng thiết kế đối với nhân tố 
nghề nghiệp

Số quan sát

Bình phương hệ số tương quan R

rmse

0,983***

(0,049)

3,220***

(0,325)

-0,013

(0,010)

-0,004

(0,008)

-0,004

(0,008)

-0,256***

(0,075)

YES

12,719

0,067

16,26

1,468***

(0,184)

2,954***

(0,338)

-0,008

(0,010)

-0,003

(0,007)

-0,005

(0,009)

0,097

(0,076)

YES

12,719

0,017

16,69

2,806***

(0,132)

2,432***

(0,335)

-0,010

(0,009)

-0,005

(0,005)

-0,006

(0,008)

-0,132*

(0,076)

YES

12,719

0,064

16,28

1,654***

(0,110)

2,688***

(0,357)

-0,004

(0,009)

-0,003

(0,007)

-0,007

(0,009)

0,094

(0,079)

YES

12,719

0,022

16,64

2,017***

(0,148)

2,763***

(0,331)

0,003

(0,010)

-0,000

(0,006)

-0,006

(0,009)

0,084

(0,078)

YES

12,719

0,034

16,54

1,111***

(0,203)

2,465***

(0,355)

0,004

(0,010)

-0,003

(0,007)

-0,007

(0,010)

0,129

(0,080)

YES

12,719

0,009

16,75

4,172***

(0,320)

2,065***

(0,344)

-0,010

(0,010)

-0,004

(0,005)

-0,006

(0,009)

-0,119

(0,080)

YES

12,719

0,035

16,54

0,595

(0,454)

2,389***

(0,327)

0,368

(0,352)

1,702***

(0,327)

1,251*

(0,631)

6,303***

(0,589)

3,430***

(0,849)

0,029

(0,027)

-0,062***

(0,022)

-0,035***

(0,012)

-0,651***

(0,189)

YES

12,719

0,095

13,12

BIếN PHỤ THUỘC: CHấT LƯợNG CÔNG VIệC CỦA
CÁC CấP CHÍNH QUYềN ĐịA PHƯƠNG (D305)

1 2 3 4 5 6 7 8

Sai số chuẩn được để trong dấu ( ); ***p<0.01, **p<0.05, *p<0. 

Biến phụ thuộc “chất lượng công việc của các cấp chính quyền địa phương” là giá trị trung bình của tỉ lệ trả lời ở 4 câu hỏi (thuộc câu hỏi d305)
đánh giá chất lượng hiệu quả công việc của: 1) Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố; 2) UBND xã/phườngthị trấn; 3) UBND quận/huyện; và 4)
UBND tỉnh/thành phố trên thang điểm về mức độ hài lòng từ 0-100, Các yếu tố thành phần bao gồm xử lý hiệu ứng thiết kế đối với nhân tố
nghề nghiệp trong đó xét đến khía cạnh thực tế đó là người trả lời có nghề nghiệp khác nhau, đặc biệt là nhóm cán bộ, công chức làm việc
trong các cơ quan công quyền ở địa phương có thể có cảm nhận khác về hiệu quả công tác quản trị và hành chính công ở địa phương khi so
với các nhóm người trả lời làm việc ở các khu vực ngoài nhà nước,



Bảng 2.7b minh họa cách lấy t-value cho từng trục nội
dung, cộng chúng lại, và tính tỉ lệ phương sai có ý nghĩa
thống kê về sự hài lòng của người dân do thay đổi một
đơn vị trong mỗi trục nội dung đưa đến. Do các trục
nội dung ‘Cung ứng dịch vụ công’, ‘Công khai, minh
bạch’ và ‘Kiểm soát tham nhũng’ có hệ số lớn nhất
trong các phép hồi quy và sai số chuẩn nhỏ nhất trong
các phép hồi quy về mức độ hài lòng của người dân,
nên chúng chiếm tỉ trọng lớn nhất (tương ứng với các

trọng số là: 35,38%; 24,17%; và 17,22%). Trục nội dung
‘Thủ tục hành chính công’ nhận trọng số thấp nhất
(6,56%) do có mối tương quan mang giá trị âm. Cuối
cùng, tỉ trọng trung bình của t-value cho mỗi phép hồi
quy được tính toán và trình bày trong cột 4 có tiêu đề
“Trọng số”. Con số này trở thành trọng số được sử dụng
để xây dựng chỉ số PAPI tổng hợp có trọng số như thể
hiện trong Biểu đồ 3.7g dưới đây.
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BảNG 3.7b: CÁCH THỨC ÁP DỤNG TRọNG Số CHO CÁC TRỤC NỘI DUNG

1 Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

2 Công khai, minh bạch

3 Trách nhiệm giải trình với người dân

4 Kiểm soát tham nhũng

5 Thủ tục hành chính công

6 Cung ứng dịch vụ công

0,595

2,39

0,368

1,70

1,25

6,30

0,45

0,33

0,35

0,33

0,63

0,59

2,20

7,31

2,84

5,20

1,98

10,70

7,29%

24,17%

9,40%

17,22%

6,56%

35,38%

TRỤC NỘI DUNG
THƯỚC ĐO Về CHấT LƯợNG CÔNG VIệC CỦA 

CÁC CấP CHÍNH QUYềN ĐịA PHƯƠNG

BETA
(1)

SAI Số CHUẩN
(2)

GIÁ TRị T
(3)

TRọNG Số
(4)

Kết quả phân tích hồi quy "ý kiến đánh giá về chất lượng công việc của các cấp chính quyền địa phương " đối với từng trục nội dung, trong đó có
tính đến tuổi, giới tính, dân tộc, nghề nghiệp của người trả lời phỏng vấn.  Giá trị T từ những hồi quy này, được tính toán bằng công thức hệ số/ sai
số chuẩn, được áp dụng cho mỗi trục nội dung (các cột 1, 2 và 3). Sau đó, giá trị tương đối của mỗi trục nội dung được tính toán có tính đến tổng
giá trị T (cột 4). Con số cuối cùng là trọng số cho toàn bộ chỉ số PAPI.
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BIỂU ĐỒ 3.7g: CHỉ Số TỔNG HợP PAPI 2011 THEO TRỤC NỘI DUNG
(Trục nội dung được hiển thị qua 6 màu, đã áp trọng số từ tác động của thước đo về chất lượng công việc
của các cấp chính quyền)



Như dự kiến, PAPI không có trọng số và PAPI có trọng
số có mối tương quan chặt chẽ với nhau (0,95), song
chỉ số có trọng số lại thể hiện mức độ dao động nhất
định trong điểm số tổng thể của các tỉnh/thành phố.
Ví dụ, Hòa Bình, Tiền Giang và Đồng Tháp là những
địa phương nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất trong
nhóm có điểm số từ bách phân vị thứ 75 trở lên ở Chỉ
số PAPI chưa có trọng số, chuyển xuống nhóm đạt
điểm trung bình cao ở Chỉ số PAPI có trọng số. Bến Tre,
TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương chuyển lên nhóm đạt
điểm cao nhất trong Chỉ số PAPI có trọng số thế chỗ
cho sự thay đổi trên. Trong nhóm đạt điểm thấp nhất
ở Chỉ số PAPI chưa có trọng số có Điện Biên và Bạc Liêu
di chuyển lên nhóm đạt điểm trung bình thấp ở Chỉ số

PAPI có trọng số. Đắk Nông thì có sự di chuyển ngược
lại, từ nhóm có điểm số trung bình cao ở Chỉ số PAPI
chưa có trọng số xuống nhóm có điểm số thấp nhất
trong Chỉ số PAPI có trọng số.

Những dao động về vị trí dù nhỏ cũng cho thấy cần
phải chú ý đến khoảng tin cậy xung quanh điểm số
cuối cùng và không chỉ dừng lại ở thước đo tổng hợp.
Biểu đồ 3.7h biểu thị điều này. Bốn phân nhóm vị trí
các tỉnh/thành phố đã nêu ở trên vẫn giữ nguyên (xem
Bản đồ 3.7b). Vẫn có những địa phương nằm trên vị trí
ở bách phân vị thứ 75 (hay từ 38,222 điểm trở lên) và
dưới vị trí ở bách phân vị thứ 25 (hay dưới mức 36,022
điểm), và hai nhóm tỉnh nằm ở giữa hai điểm bách
phân vị thứ 75 và thứ 25 (xem Bảng B9, Phụ lục B).
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BIỂU ĐỒ 3.7h: CHỉ Số PAPI 2011 TỔNG HợP CÓ TRọNG Số (VỚI KHOảNG TIN CẬY 95%)



120 PAPI

CHƯƠNG 3 
HIệU QUả QUảN TRị VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CấP TỉNH NăM 2011

BIỂU ĐỒ 3.7i: MốI TƯƠNG QUAN GIữA CHỉ Số PAPI 2010 VÀ CHỉ Số PAPI 2011

không cố định, và tạo điều kiện cho các tỉnh/thành phố
cải thiện mức độ hiệu quả quản trị và hành chính công
qua thời gian. Một lý do khác diễn giải mối tương quan
tương yếu hơn mong đợi đó là do có thay đổi về
phương pháp và thêm 33 tỉnh/thành phố trong năm
2011 như đã giới thiệu ở Chương 1.  

Tính ổn định của Chỉ số PAPI

Biểu đồ 3.7i biểu thị mối tương quan giữa PAPI 2010 và
PAPI 2011 của 30 tỉnh/thành phố đã khảo sát năm
2010. Giá trị tương quan r=0,37, tương đối có ý nghĩa
về mặt thống kê với khoảng tin cậy 90%. Điều này cũng
cho thấy PAPI tương đối ổn định qua thời gian, mặc dù
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Tương quan với các tham số đáng
quan tâm khác

Khi đã xây dựng được chỉ số tổng hợp PAPI có trọng
số, câu hỏi tiếp theo cần tìm hiểu là chỉ số PAPI có
tương quan như thế nào với các thước đo khác về hiệu
quả quản trị công ở địa phương? Điều này cho phép
tìm hiểu liệu chỉ số PAPI có phản ánh được những khía
cạnh khác nhau của quản trị và hành chính công hay
không, hay có một yếu tố nào khác xác định tốt hơn
hiệu quả quản trị công.

Biểu đồ 3.7k trình bày mối tương quan giữa kết quả
PAPI 2011 với kết quả PCI 2011. Có thể nhận thấy hai chỉ
số này có hệ số tương quan tỉ lệ thuận với nhau và có
ý nghĩa thống kê ở mức r=0,23*. Điều này có nghĩa là
những địa phương có điểm số PAPI cao thường cũng
có điểm số PCI cao. Tuy nhiên, mối tương quan này là
không hoàn hảo. Vì ở một số địa phương người dân
đánh giá chính quyền địa phương cao hơn so với đánh
giá của doanh nghiệp. Nói cách khác, chính quyền ở

những địa phương đó dường như quan tâm đến người
dân hơn là đến doanh nghiệp. Ngược lại, một số địa
phương có điểm số PCI cao hơn PAPI, và đây dường
như là những địa phương người dân không hài lòng
với chính quyền bằng doanh nghiệp.

Mối tương quan tỉ lệ thuận nhưng không hoàn hảo
giữa hai đại lượng đo lường này là rất quan trọng, vì
nó cho thấy phần lớn các tỉnh/thành phố được đánh
giá cao trong công tác quản trị thường xếp hạng cao,
cho dù thước đo hiệu quả nào được sử dụng. Mặt
khác, có thể quan sát một cách rõ ràng rằng có nhiều
điểm khác biệt trong cách nhìn của doanh nghiệp và
người dân về hiệu quả quản trị, đòi hỏi lãnh đạo địa
phương phải đưa ra những chính sách khác nhau phù
hợp với từng đối tượng phục vụ. Một số địa phương có
vẻ như đã cân đối được lợi ích của người dân và doanh
nghiệp, trong khi đó các địa phương khác vẫn chưa
tìm được giải pháp để hài hòa chính sách nhằm đáp
ứng tốt nhu cầu của từng nhóm đối tượng thụ hưởng.

BIỂU ĐỒ 3.7k: MốI TƯƠNG QUAN GIữA CHỉ Số PAPI 2011 VÀ CHỉ Số PCI 2011
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HIệU QUả QUảN TRị VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CấP TỉNH NăM 2011

Mối quan hệ giữa PAPI và GDP cũng được tìm hiểu và
được biểu thị qua Biểu đồ 3.7l, và giữa PAPI và HDI
được biểu thị qua Biểu đồ 3.7m. Cả hai biểu đồ cho
thấy mối tương quan tỉ lệ thuận. Song, những mối
tương quan này khó diễn giải, vì không thể khẳng định
quan hệ nhân quả đi theo chiều nào. Có thể những
tỉnh/thành phố được điều hành tốt hơn có mức tăng
trưởng nhanh hơn và giàu mạnh hơn, theo một giả
thuyết được nhiều tài liệu nghiên cứu về phát triển tìm
cách chứng minh. Có thể các tỉnh có nhiều tiền đầu tư
cho nâng cao năng lực quản trị hơn, và tuyển dụng
được cán bộ có năng lực tốt hơn. Có thể đơn thuần chỉ
là do người dân có điều kiện kinh tế tốt hơn cảm thấy
thoải mái, an tâm hơn và đánh giá cao hơn về chính
quyền địa phương mình (mặc dù điều này có vẻ không
được thể hiện thông qua phép hồi quy nói trên). Một
diễn giải khác có thể là do trình độ quản trị công và tốc

độ tăng trưởng có thể là hệ quả của một số yếu tố văn
hóa-xã hội hay lịch sử của từng địa phương. Như vậy,
các biến này có xu hướng đi cùng chiều với nhau, song
giữa chúng không có mối liên hệ trực tiếp nào. Trên
thực tế, độc giả cần thận trọng khi diễn giải về điều
kiện văn hóa, xã hội và lịch sử trên đây, vì ở những địa
phương nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số lại
thuộc về nhóm có điểm số thấp nhất và thường là
những tỉnh nghèo nhất nước (hay theo phân tích hồi
quy, cứ 10% tăng lên ở tỉ lệ dân tộc thiểu số thì giảm tới
nửa điểm trong chỉ số PAPI có trọng số).

Tuy nhiên, việc phân tích mối tương quan trên cũng
cho thấy khả năng quản trị tốt ở phương diện dịch vụ
hành chính công và cung ứng dịch vụ công có thể có
mối quan hệ tương hỗ với trình độ phát triển con người
ở cấp tỉnh ở Việt Nam.72

72. Xem UNDP (2011), đặc biệt là Chương 6 về “Mức độ sẵn
có, Chất lượng và Quản lý Dịch vụ Xã hội”.

BIỂU ĐỒ 3.7l: MốI TƯƠNG QUAN GIữA CHỉ Số PAPI 2011 VÀ GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI
NăM 2010 CấP TỉNH
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BIỂU ĐỒ 3.7m: MốI TƯƠNG QUAN GIữA CHỉ Số PAPI 2011 VÀ CHỉ Số PHÁT TRIỂN

CON NGƯỜI HDI NăM 2008 CấP TỉNH




