
 
 

Phương pháp lấy mẫu của PAPI: 
Kiểm nghiệm một số phương pháp thay thế

1
 

 

Jairo Acuña Alfaro 

Cố vấn chính sách, Cải cách hành chính công 

UNDP Việt Nam 

jairo.acuna@undp.org 

Edmund J. Malesky 

Phó giáo sư, Kinh tế chính trị 

Đại học Duke  

ejm5@duke.edu 

 

Tóm tắt 
 

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh (PAPI) là công cụ giám sát hiệu quả 

quản trị và hành chính công theo thời gian 

lớn nhất của Việt Nam, lấy trải nghiệm của 

người dân làm căn cứ đo lường. PAPI được 

thực hiện dựa theo chuẩn mực khoa học quốc 

tế trong nghiên cứu thực nghiệm. 
 

Mặc dù PAPI đã được thực hiện qua một số 

năm, song vẫn còn đó những tranh luận về 

phương pháp lấy mẫu của PAPI, đặc biệt là 

liệu có tồn tại những sai lệch tiềm tàng trong 

việc lựa chọn các địa bàn khảo sát và thiên 

kiến đối với một số địa phương? Những ý 

kiến này được đưa ra tại các diễn đàn khoa 

học cũng như tại cáccuộc hội thảo, cuộc họp 

về nội dung. Điều đáng tiếc là những ý kiến 

phản biện hay chỉ trích này về phương pháp 

chọn mẫu chưa bao giờ được kiểm chứng 

thông qua thực nghiệm một cách khoa học. 

Do vậy thật khó có căn cứ để chứng minh 

phương pháp lấy mẫu của PAPI là phù hợp, 

khoa học hay chưa. Bài viết này đáp ứng yêu 

cầu kiểm chứng thực nghiệm một cách kỹ 

lưỡng phương pháp lấy mẫu của PAPI.   
 

Trong bài viết này, một số phương pháp lấy 

mẫu thay thế được tiếp thu từ những bình 

luận và gợi ý về phương pháp lấy mẫu thay 

thế cho PAPI, bao gồm (i) lấy mẫu ngẫu 

nhiên đơn thuần, (ii) lấy mẫu bằng việc chọn 

ra các quận/huyện giàu nhất và nghèo nhất 

trong một tỉnh/thành phố, và (iii) chọn các 

quận/huyện có dân số đông nhất từ mỗi 

tỉnh/thành phố. 

 Các chẩn đoán hồi quy đơn giản sẽ được sử 

dụng để kiểm tra phương pháp lấy mẫu của 

PAPI và một số phương pháp khác ở góc độ 

xem xét các sai lệch do các phương pháp lấy 

mẫu tạo ra. Cụ thể, trong quá trình phân tích, 

vấn đề chính được đặt ra là những đơn vị 

quận/huyện được lựa chọn có khác biệt đáng 

kể so với những đơn vị quận/huyện không 

được chọn ở mỗi tỉnh/thành phố theo các tiêu 

chí như thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, hệ số Gini 

và quy mô dân số. Kết quả phân tích thực 

nghiệm cho thấy phương pháp hiện nay của 

PAPI tốt hơn ba phương pháp thay thế ở cả 

bốn biến phụ thuộc.  
 

Chênh lệch về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, hệ số 

Gini và quy mô dân số của những đơn vị 

quận/huyện trong mẫu của PAPI không khác 

biệt đáng kể so với những đơn vị quận/huyện 

không được lựa chọn trong cùng một 

tỉnh/thành phố.  
 

Điểm mấu chốt là phương pháp lấy mẫu của 

PAPI không tạo ra sai lệch trong lấy mẫu. 

Những đơn vị quận/huyện được chọn làm 

mẫu mang tính đại diện cao cho tổng thể các 

đơn vị quận/huyện ở tất cả các tỉnh/thành phố 

của Việt Nam. Cả ba phương pháp tiếp cận 

thay thế còn lại thể hiện mức độ chênh lệch 

đáng kể ở ít nhất hai, và đôi lúc ở cả bốn biến 

số. Phương pháp lấy mẫu hiện thời của PAPI, 

mặc dù chưa hoàn hảo, song có vẻ vượt trội 

hơn so với ba phương pháp thay thế và không 

gây ra tác động rõ ràng đối với việc xếp hạng 

các tỉnh/thành phố theo PAPI. 

                                                           
1 Chân thành cám ơn nhóm nghiên cứu PAPI về những góp ý có giá trị, đặt biệt tới Đỗ Thanh Huyền (Chuyên viên phân tích 

chính sách của UNDP Việt Nam), PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh, TS. Đặng Hoàng Giang (Giám đốc và Phó giám đốc Trung 

tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng - CECODES), các cộng sự là cán bộ UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

cán bộ UBMTTQ các tỉnh/thành phố phối hợp, cùng toàn thể các thành viên tham gia khảo sát PAPI trên toàn quốc. 
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Bối cảnh 

Kể từ khi đưa vào thử nghiệm năm 2009, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 

tỉnh Việt Nam (PAPI) đã áp dụng triệt để phương pháp luận theo chuẩn mực quốc tế. PAPI 

đã trở thành công cụ giám sát hiệu quả quản trị và hành chính công theo thời gian lớn nhất 

của Việt Nam dựa trên trải nghiệm của người dân. Trong những năm qua, PAPI đã thu thập 

và phản ánh trải nghiệm và đánh giá của gần 50,000 người dân trên toàn quốc. Điều này có 

thể thực hiện được là nhờ phương pháp lấy mẫu chưa từng được áp dụng ở Việt Nam, với 

nguyên tắc mọi người dân đều có cơ hội được chọn trả lời phỏng vấn như nhau. Song, trong 

những năm qua, cũng đã có rất nhiều tranh luận sôi nổi xung quanh phương pháp lấy mẫu của 

PAPI, đặc biệt về cách lựa chọn ngẫu nhiên các đơn vị huyện/quận, xã/phường, thôn/tổ dân 

phố và số lượng người trả lời phỏng vấn.  

 

Tranh luận phổ biến nhất về phương pháp lấy mẫu PAPI thường liên quan tới vấn đề là liệu 

việc lựa chọn các đơn vị quận/huyện trong mỗi tỉnh/thành phố theo phương pháp lấy mẫu của 

PAPI đang áp dụng có thể dẫn đến những sai lệch trong đo lường, từ đó dẫn đến việc xếp hạng 

một cách không công bằng, tạo thiên kiến tiêu cực đối với một số địa phương? Tranh luận và 

băn khoăn này lặp lại tại nhiều diễn đàn, và đặc biệt được nhấn mạnh trong Đánh giá giữa kỳ 

về nghiên cứu PAPI: 

 

“Một số tỉnh (không phải tất cả) ở Việt Nam có những huyện rất khác nhau: 

đô thị và nông thôn, ven biển và miền núi, người Kinh và người dân tộc. Nếu 

những huyện tương đối giàu có, đô thị, vùng thấp và nhiều người Kinh sinh 

sống, được ngẫu nhiên lựa chọn, thì kết quả của tỉnh có thể khá khác so với 

trường hợp các huyện khác ngẫu nhiên được chọn.”
2
 

 

Không có phương pháp lấy mẫu đơn giản và hiệu quả nào giải quyết được tất cả các vấn đề 

cùng một lúc.Tuy nhiên, những sai lệch tạo ra bởi phương pháp lấy mẫu hiện nay của PAPI là 

tối thiểu. Phân tích thực nghiệm sau đây cho thấy không có bằng chứng về tác động bất lợi 

của phương pháp lấy mẫu hiện thời đối với các đơn vị mẫu được chọn trong PAPI. 

 

Theo nguyên tắc của PAPI về kiểm định thực nghiệm, bài viết này đánh giá phương pháp lấy 

mẫu hiện tại của PAPI và phân tích so sánh với các phương pháp thay thế khác. Kết quả phân 

tích cho thấy phương pháp lấy mẫu hiện tại của PAPI có sai lệch ít nhất trong số bốn phương 

án được kiểm định. Phát hiện này không nhằm mục đích khẳng định phương pháp lấy mẫu các 

địa bàn khảo sát của PAPI là hoàn hảo (bởi trên thực tế, không có phương án lấy mẫu nào là 

hoàn hảo). Việc lựa chọn ba đơn vị quận/huyện ở 57 tỉnh/thành phố và sáu đơn vị quận/huyện 

tại 6 tỉnh/thành phố có trên 2 triệu dân không thể đảm bảo tính đại diện tuyệt đối. Giải pháp 

hợp lý nhất là tăng số lượng các đơn vị quận/huyện được chọn làm mẫu ở mỗi tỉnh/thành phố. 

Tuy nhiên, để làm được việc đó đòi hỏi gia tăng đáng kể nguồn lực tài chính cho nghiên cứu 

trong khi lợi ích cận biên xét về độ chính xác là tương đương. 

 

Tóm lại, thử nghiệm kiểm định này so sánh phương pháp lấy mẫu đơn vị quận/huyện hiện thời 

của PAPI với ba phương pháp thay thế được đề xuất, bao gồm (i) lấy mẫu ngẫu nhiên đơn 

thuần, (ii) lấy mẫu bằng việc chọn các quận/huyện giàu nhất và nghèo nhất trong mỗi 

tỉnh/thành phố, và (iii) chọn các quận/huyện có dân số đông nhất từ mỗi tỉnh/thành phố. Kết 

                                                           
2Đánh giá độc lập giữa kỳ  PAPI cũng nhấn mạnh rằng “…tất cả đều khẳng định phương pháp điều tra là chặt chẽ và đáng 

tin cậy, đưa ra được một sự phản ánh chính xác về trải nghiệm thực tế của người dân. Không người nào đề nghị thay đổi lớn 

trong phương pháp hay việc thực hiện điều tra. Một số ít người có nêu ra hai câu hỏi chi tiết liên quan đến kích cỡ mẫu của 

PAPI và quá trình lựa chọn huyện, mà thực ra là những vấn đề liên quan với nhau.” (trang 22). 
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quả phân tích cho thấy phương pháp lấy mẫu của PAPI hiện nay là tốt hơn so với ba phương 

pháp còn lại. Điểm mấu chốt là phương pháp của PAPI dẫn đến rất ít sai lệch trong lấy mẫu. 

Các quận/huyện được lựa chọn làm mẫu mang tính đại diện cao cho tổng thể các đơn vị 

quận/huyện ở hầu hết các tỉnh/thành phố của Việt Nam. Cả ba phương án thay thế đều thể hiện 

mức chênh lệch đáng kể ở ít nhất hai, và đôi khi cả bốn biến số kết quả được kiểm nghiệm. 

 

Cơ sở lựa chọn phương pháp thực hiện PAPI
3
 

Ngay từ đầu, thách thức lớn nhất đối với dự án nghiên cứu PAPI đó là thiết kế cho được một 

phương pháp luận khách quan, khoa học, mang tính thực nghiệm cao. Mục tiêu của nghiên 

cứu PAPI là áp dụng một phương pháp lấy mẫu đảm bảo mang lại các kết quả đại diện ở cả 

cấp quốc gia, tỉnh/thành phố, quận/huyện và xã/phường, cho phép tổng hợp hay phân tách các 

dữ liệu cần thiết, phục vụ công tác nghiên cứu chính sách của mỗi cấp chính quyền. 

 

Thách thức này trở nên phức tạp hơn nhiều bởi trên thực tế mẫu khảo sát PAPI sẽ bao gồm 

một số lượng lớn những người trả lời có trình độ học vấn tương đối thấp. Những tiêu chí như 

biết đọc, biết viết, hiểu biết về các chủ đề quản trị phức tạp, có số điện thoại và thậm chí có 

địa chỉ bưu điện cố định, có thể khó hiện thực nếu nghiên cứu mong muốn đo lường hiệu quả 

hoạt động của bộ máy chính quyền dựa trên trải nghiệm của những người dân bình thường ở 

khu vực nông thôn. Do đó, các cuộc khảo sát PAPI cần phải được thực hiện theo phương thức 

phỏng vấn trực tiếp để giúp giải thích những chủ đề phức tạp, đồng thời đòi hỏi phải có số 

lượng người phỏng vấn và sự phối hợp hậu cần khổng lồ. Trở ngại cuối cùng chính là không 

có sẵn một dàn mẫu người dân chính xác nào ở bất kỳ mức độ quản lý nào, ngoại trừ thông 

tin dân cư của cấp thôn/ấp/tổ dân phố. Lấy mẫu ngẫu nhiên người dân ở cấp tỉnh là không 

khả thi. Do dó, nhóm nghiên cứu PAPI đã phải chọn mẫu đến tận cấp thôn/ấp/tổ dân phố 

trước, sau đó sau đó mới thực hiện bước chọn mẫu các cá nhân người trả lời phỏng vấn. 

 

Do tính chất phức tạp của thiết kế mẫu, nhóm nghiên cứu nhận thức rằng họ sẽ phải sử dụng 

phương pháp lấy mẫu nhiều giai đoạn (multi-stage). Trong tình huống chọn mẫu nhiều giai 

đoạn, cần chọn một số lượng nhỏ các đơn vị chọn mẫu cấp 1 (tức là quận/huyện) song cũng 

phải duy trì tính đại diện ở cấp độ tổng thể (tức là tỉnh/thành phố), thì phương pháp lấy mẫu 

thường được sử dụng là chọn mẫu ‘xác suất quy mô dân số’ (Probability Proportion to Size - 

PPS). Trong PPS, trọng số của mỗi đơn vị mẫu được ước tính theo quy mô dân số. Cách đơn 

giản nhất để hình dung về phương pháp PPS đó xem nó giống như quay xổ số có trọng số, 

trong đó mỗi tỉnh/thành phố sẽ nhận một số lượng vé số tùy theo quy mô dân số. Vậy, một 

quận/huyện có 100.000 dân sẽ có xác suất trúng số cao gấp 10 lần quận/huyện có 10.000 người 

dân. Quận/huyện có dân số một triệu sẽ có xác suất trúng số cao gấp 100 lần. 

 

Hình 1 minh họa cách thực hiện quay xổ số có trọng số. Giả sử một tỉnh/thành phố có bốn 

quận/huyện với tổng số dân (P) là 1050 (trong đó, dân số các quận/huyên có giá trị tương ứng 

là: 150; 180; 200 và 520). Ngân sách chỉ cho phép khảo sát tại hai đơn vị quận/huyện, nhưng 

phải được lựa chọn ngẫu nhiên và mang tính đại diện cao cho tỉnh/thành phố đó. Đầu tiên, 

quận/huyện thứ nhất sẽ được phân bổ các “vé số” từ 1 đến 150, quận/huyện thứ hai từ 151 

đến 330, quận/huyện thứ ba từ 331 đến 530 và quận/huyện thứ tư từ 531 đến 1050. Sau đó, 

lựa chọn một con số ngẫu nhiên giữa 1 và P/2= 525 (một nửa của tổng dân số trong 

tỉnh/thành phố) và cộng thêm 525 cho “vé” thứ hai. Như vậy, nếu số ngẫu nhiên được lựa 

chọn là 200, nhà nghiên cứu sẽ khoanh 200 và 725, hai vé này thuộc về quận/huyện 2 và 

quận/huyện 4. Lưu ý rằng quận/huyện đông dân nhất có xu hướng được chọn nhiều hơn. 

                                                           
3Chi tiết xem tại Chương 3, Báo cáo PAPI 2011 www.papi.vn 

http://www.papi.vn/
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Hình 1: Minh họa về lấy mẫu theo phương pháp xác suất quy mô dân số (PPS) 
 

 

PPS cho phép chọn mẫu ngẫu nhiên, có khả năng đảm bảo tính đại diện, song kết quả cũng 

cho thấy những đơn vị quận/huyện đông dân hơn có nhiều xác suất được chọn hơn. Đó có thể 

coi là thiên lệch trong chọn mẫu, nhưng đó cũng chính là độ thiên lệch mà PAPI mong muốn 

bởi PAPI đo lường trải nghiệm của người dân với chất lượng điều hành, quản lý nhà nước, 

hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Điều đó có nghĩa là nghiên cứu PAPI mong 

muốn tìm hiểu về những vấn đề quản trị, hành chính công và dịch vụ công có ảnh hưởng tới 

số đông người dân ở mỗi tỉnh/thành phố. 

 

Hình 2: Mô hình phương pháp lấy mẫu nhiều giai đoạn của PAPI 

 
Nguồn: CECODES, VFF và UNDP (2011). Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh của Việt Nam. Tham khảo www.papi.vn 

 

Hình 2 minh họa toàn bộ phương pháp lấy mẫu của PAPI từ cấp tỉnh/thành phố xuống tới cấp 

thôn/ấp/bản/tổ dân phố. Ở mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị thành phố/thị xã 

trực thuộc tỉnh hoặc quận thủ phủ của thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là 

quận/huyện thủ phủ) được lựa chọn có chủ đích (mặc định); hai quận/huyện khác (hoặc nhiều 

hơn nếu cần thiết) được chọn theo phương pháp PPS.
4
 Ở bước tiếp theo, trong nhóm đơn vị 

mẫu cấp ba gồm các xã/phường/thị trấn, những phường/thị trấn nơi đặt trụ sở cơ quan hành 

                                                           
4 Số lượng quận/huyện được nhân đôi tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa, Nghệ An và An Giang do đây là 

những tỉnh/thành phố có dân số lớn và có nhiều quận/huyện. Thêm vào đó, Bà Rịa Vũng Tàu có bốn quận/huyện được chọn 

trong năm 2013 do có sự thay đổi về thành phố thủ phủ. Thành phố thủ phủ mới (Thị xã Bà Rịa) trước đó không thuộc dàn 

mẫu được chọn năm 2010. 

‘n’ tỉnh/thành phố được 
chọn 

Tỉnh/Thành phố 
1 

Huyện/Quận 1 

(trung tâm hành chính 
của tỉnh/thành phố) 

Xã /Phường 1 

(trung tâm của 
Huyện /Quận1) 

Thôn/TDP 1 

(trung tâm 
xã/phường) 

20  Hộ 

(chọn tngẫu 
nhiên)) 

20  nhân khẩu 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

Thôn/TDP 2 

(chọn theo 
PPS) 

20  Hộ 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

20  nhân khẩu 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

Xã /Phường2 

(chọn theo PPS) 

Thôn/TDP 1 

(trung tâm 
xã/phường 

20  Hộ 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

20  nhân khẩu 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

Thôn/TDP 2 

(chọn theo 
PPS) 

20  Hộ 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

20  nhân khẩu 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

Huyện/Quận 2 

(chọn theo PPS) 

Huyện/Quận 3 

(chọn theo 
PPS) 

Tỉnh/Thành phố 

‘n’ 

Huyện/Quận 1 

(trung tâm hành chính 
của tỉnh/thành phố) 

Xã /Phường 1 

(trung tâm của 
Huyện /Quận1) 

Thôn/TDP 1 

(trung tâm 
xã/phường) 

20  Hộ 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

20  nhân khẩu 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

Thôn/TDP 2 

(chọn theo 
PPS) 

20  Hộ 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

20  nhân khẩu 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

Xã/Phường 2 

(chọn theo PPS) 

Thôn/TDP 1 

(trung tâm 
xã/phường) 

20  Hộ 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

20  nhân khẩu 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

Thôn/TDP 2 

(chọn theo 
PPS) 

20  Hộ 

chọn tngẫu 
nhiên) 

20  nhân khẩu 

(chọn tngẫu 
nhiên) 

Huyện/Quận 2 

(chọn theo PPS) 

Huyện/Quận 3 

(chọn theo PPS) 

P=150 P=180 P=200 P=520 

Huyện/quận 1:  

1 ……150 

Huyện/quận 2 

151 …..330 

Huyện/quận 3:  

331 …..530 

Huyện/quận 4:  

531…1050 

http://www.papi.vn/


 

 5 
 

chính của huyện/quận cũng được chọn mặc định, ngoài ra một đơn vị xã/phường khác được 

chọn theo PPS. Ở bước cuối cùng trong quá trình chọn đơn vị hành chính, tại mỗi 

xã/phường/thị trấn được chọn, những thôn/ấp/tổ dân phố nơi có trụ sở cơ quan hành chính của 

xã/phường/thị trấn cũng được chọn mặc định và một thôn/ấp/tổ dân phố nữa được chọn ngẫu 

nhiên theo PPS. Ở mỗi giai đoạn trong chiến lược chọn mẫu của PAPI, nhóm nghiên cứu PAPI 

tối ưu hóa đồng thời hai yếu tố ngân sách và tính đại diện. Cơ cấu mẫu của PAPI hiện nay bao 

gồm 63 tỉnh/thành phố, 207 quận/huyện, 414 xã/phường/thị trấn và 828 thôn/ấp/tổ dân phố 

trong cả nước.  

 

Nghiên cứu một số phương pháp thay thế cho phương pháp PAPI 

Có ý kiến cho rằng với phương pháp PPS, mẫu các đơn vị quận/huyện được chọn trong PAPI 

có xu thế rơi vào các đơn vị đông dân cư hơn, đảm bảo tính đại diện cao, song không đồng 

đều cho toàn bộ 63 tinh/thành phố bởi ở một vài đơn vị tỉnh/thành phố đơn vị mẫu được chọn 

có xu hướng thiên lệch. Có thể tấm vé số được đánh trọng số lại rơi vào hai đơn vị 

quận/huyện có nền quản trị hành chính yếu kém hơn trong một tỉnh/thành phố, dẫn đến 

tỉnh/thành phố đó sẽ có điểm thấp hơn so với điểm có thể đạt được nếu được điều tra tất cả 

các đơn vị quận/huyện. Nếu việc quản trị kém là một hàm của nguồn lực yếu kém hoặc mức 

nghèo đói, thì việc xếp hạng có thể không là đánh giá công bằng. Hơn nữa, do PAPI duy trì 

một dàn chọn mẫu cố định qua thời gian, những điểm số thấp này có thể không thay đổi qua 

thời gian do người dân ở những quận/huyện có nền quản trị tồi này được phỏng vấn qua 

nhiều năm.   

 

Một số ý kiến đưa ra một vài trường hợp giả định với phỏng đoán rằng hai đơn vị quận/huyện 

được lựa chọn có thể có tỷ lệ hộ nghèo hoặc dân tộc thiểu số cao hơn so với mức trung bình 

của tỉnh/thành phố. Tuy nhiên, những phỏng đoán này hiếm khi được kiểm chứng bằng dữ 

liệu thực tế theo phương pháp thực nghiệm chặt chẽ. 

 

Tất cả những bình luận đó dẫn tới ba câu hỏi chưa được trả lời một cách thỏa đáng. Thứ nhất, 

quy mô và phạm vi của sai lệch trong phương pháp lấy mẫu hiện thời của PAPI là gì? Với 

thiết kế lấy mẫu của PAPI, thực tế hiệu quả quản trị chưa được ước lượng đúng mức hoặc 

ước lượng quá lên là bao nhiêu? Thứ hai, nếu có sai lệch, thì sai lệch giữa phương pháp của 

PAPI so với các phương pháp khác là bao nhiêu trong điều kiện ngân sách hạn chế của PAPI? 

Thứ ba, phương pháp lấy mẫu PAPI tác động đến những tỉnh/thành phố nào, và ảnh hưởng 

đến thứ hạng của họ ra sao? Câu trả lời nằm trong phần phân tích dưới đây. 

 

Trước hết, cần nhìn nhận những phương pháp tiếp cận thay thế theo đề xuất từ một số ý kiến 

bình luận. 

 

a. Mẫu ngẫu nhiên đơn thuần: PAPI có thể loại bỏ vé số có trọng số và chỉ sử dụng một vé 

số trực tiếp, cho phép mỗi quận/huyện có xác suất được lựa chọn như nhau. Điều này được 

gọi là phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên đơn thuần. 

 

b. Chọn các quận/huyện giàu nhất và nghèo nhất: Ngoài ra, PAPI có thể bỏ hoàn toàn mẫu 

ngẫu nhiên và lựa chọn các quận/huyện một cách có chủ đích. Phương pháp lấy mẫu có chủ 

đích như vậy đã được đề xuất nhiều lần song chưa được phân tích kỹ về cách thức thực hiện 

như thế nào. Tuy nhiên, Đánh giá độc lập giữa kỳ PAPI kiến nghị: 

 

“Cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề cơ cấu chọn huyện/quận đó là ngẫu 

nhiên chọn một huyện/quận tương đối khá giả và một huyện/quận tương đối 
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nghèo (tính theo thu nhập bình quân đầu người) cho mỗi tỉnh/thành phố.” 

(trang 23). 

 

Thực hiện đề xuất này trên thực tế khó khăn hơn so với hình dung ban đầu. Ngữ nghĩa đằng 

sau từ “tương đối” đủ mơ hồ có thể cung cấp đủ thông tin cho việc lấy mẫu trong thực tế, bởi 

khó có thể hiểu được “tương đối” có nghĩa như thế nào khi xem xét sự phân bố giàu nghèo 

trong một tỉnh/thành phố. Tương đối so với cái gì? Ý của đoạn trích trên có phải là về việc 

lựa chọn một đơn vị quận/huyện nằm dưới trung vị và một quận/huyện nằm trên trung vị của 

mức chi tiêu bình quân của hộ gia đình. Hoặc là PAPI nên chọn một quận/huyện nằm tại 

phân vị thứ 25 và một quận/huyện tại phân vị thứ 75? 

 

Đề xuất trên cũng chưa xét đến sự phân bố về chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình 

trong một tỉnh/thành phố. Trong một vài trường hợp, các quận/huyện nơi mức chi tiêu bình 

quân đầu người cao hơn chưa hẳn đã khá giả hơn nhiều so với các quận/huyện có mức chiêu 

tiêu bình quân thấp hơn. Trong  một số trường hợp khác, hai nhóm huyện/quận này có 

khoảng cách rất xa nhau. Thuật ngữ “tương đối” trở nên đặc biệt khó khăn để thực hiện trong 

những trường hợp này. 

 

Cuối cùng và là quan trọng nhất, đề xuất này không tính đến quy mô dân số. Bằng việc lựa 

chọn các đơn vị mẫu giàu/nghèo, xác suất lớn đó là những huyện/quận không mang tính đại 

diện cho các hoạt động quản trị và hành chính công được trải nghiệm trong thực tế tại những 

địa bàn khác trong tỉnh/thành phố. Ví dụ, quận/huyện giàu nhất có thể là một khu đô thị nhỏ 

nơi người dân rất hài lòng với dịch vụ họ nhận được. Hoặc một quận/huyện nghèo có thể là 

một khu vực nông thôn thưa dân. Trong cả hai trường hợp, vô hình trung những đơn vị huyện 

thưa dân cư này có tiếng nói không cân xứng trong việc đánh giá về tình hình quản trị của 

toàn tỉnh/thành phố.    

 

Mặc dù có những hạn chế như vậy, đề xuất này sẽ được thử nghiệm cùng với phương pháp 

hiện hành của PAPI. Để giải quyết các vấn đề liên quan đến diễn giải ý nghĩa của thuật ngữ 

“tương đối”, phương pháp lấy mẫu đơn giản nhất đó là lựa chọn có chủ đích các quận/huyện 

nghèo nhất và quận/huyện giàu nhất (ngoài quận/huyện thủ phủ). 

 

c. Chọn các quận/huyện có dân số đông nhất: Phương pháp lấy mẫu có chủ đích này nhằm 

chọn lựa những đơn vị quận/huyện có dân số đông nhất trong một tỉnh/thành phố. Đây là nơi 

phần lớn người dân sinh sống, do vậy phương pháp lấy mẫu này có thể bao quát số lượng lớn 

nhất có thể người dân trong một tỉnh/thành phố. 

 

Phương pháp lấy mẫu này cũng tiềm ẩn những sai lệch nhất định như quy mô dân số có thể 

có mối tương quan với các đặc điểm của quản trị. Ví dụ, những địa bàn có nền quản trị tốt 

hơn thu hút đông dân cư hơn, dẫn đến những sai lệch mang giá trị dương. Song, đông dân có 

thể gây khó khăn cho việc quản trị tốt, dẫn đến những sai lệch mang giá trị âm. Trong trường 

hợp này không thể đoán trước được chiều hướng của sai lệch. Tương tự phương án chọn mẫu 

huyện/quận giàu nhất/nghèo nhất, việc lựa chọn đơn vị quận/huyện có quy mô dân số lớn 

nhất cũng chưa tính đến sự phân bố dân cư không đồng đều ở mỗi tỉnh/thành phố. 

 

Với phương án chọn mẫu này, trong kiểm định dưới đây, hai đơn vị quận/huyện có quy mô 

dân số lớn nhất được chọn ngoài quận/thành phố là thủ phủ của mỗi tỉnh/thành phố. 
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Kiểm định các phương pháp lấy mẫu khác nhau 

Để kiểm định tính đại diện của phương pháp lấy mẫu hiện thời của PAPI so với ba phương án 

khác nêu trên, dàn mẫu cấp 1 gồm danh sách toàn bộ các quận/huyện/thành phố trực thuộc 63 

tỉnh/thành phố được chiết xuất từ dữ liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Sau 

đó, thực hiện chọn chọn mẫu các đơn vị quận/huyện theo ba phương án thay thế: (i) ngẫu 

nhiên đơn thuần, (ii) giàu nhất và nghèo nhất, và (iii) dân số lớn nhất. 

 

Để đảm bảo tính công bằng và bình đẳng cao nhất có thể trong quá trình phân tích kiểm 

chứng, trong cả ba phương pháp thay thế, những quận/thành phố là thủ phủ của các 

tỉnh/thành phố đều được chọn có chủ đích. Đối với sáu tỉnh/thành phố có quy mô dân số trên 

2 triệu dân, tương tự như phương án chọn mẫu hiện thời của PAPI, sẽ chọn thêm các 

quận/huyện để đảm bảo mỗi tỉnh/thành phố lớn đó có 6 đơn vị quận/huyện được chọn, mặc 

dù các ý kiến phản biện không nêu yêu cầu này. Ví dụ, trong phương pháp ngẫu nhiên đơn 

thuần, ba quận/huyện thêm vào được lựa chọn ngẫu nhiên. Trong phương pháp giàu nhất và 

nghèo nhất, ba quận/huyện giàu nhất và ba quận/huyện nghèo nhất sẽ được chọn vào mẫu. Và 

trong phương pháp dân số lớn nhất, chọn ra năm quận/huyện có quy mô dân số lớn nhất 

ngoài quận/thành phố/thị xã thủ phủ. 

 

Bảng 1: Thống kê mô tả của các biến phụ thuộc chủ yếu được sử dụng trong phân tích 

 n Mean SD Min Max 

 Tổng Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

Tối 

thiểu 

Tối đa 

HH Expenditure per capita (1000s VND) 
Chi tiêu bình quân đầu người của hộ (1000VND) 

685 14242.9

3 

6524.28 4147.4

5 

56190.90 

HH Expenditure per capita (ln) 
Chi tiêu bình quân đầu người của hộ  (ln) 

685 9.48 0.40 8.33 10.94 

Poverty Rate 
Tỉ lệ hộ nghèo 

685 27.17 22.31 0.01 92.82 

Gini Coefficient 
Hệ số Gini 

685 28.00 3.00 21.00 42.00 

Population 
Dân số 

626 61498.6

2 

217071.9

0 

736.00 2343663.0

0 

Population (ln) 
Dân số (ln) 

626 10.10 1.15 6.60 14.67 

Nguồn: Lanjouw, Peter; Marra, Marleen và Nguyen, Cuong (2013). "Vietnam's evolving poverty map: patterns and implications 

for policy" Policy Research Working Paper Series 6355. Ngân hàng Thế giới. 

Tổng cục Thống kê (2010). Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 Việt Nam: Kết quả cuối cùng. Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.  

 

Trong điều kiện lý tưởng, điểm trọng số cuối cùng của PAPI cho từng tỉnh/thành phố nên 

được so sánh giữa các phương pháp lấy mẫu khác nhau. Tuy nhiên, điểm số của PAPI chỉ 

được tính cho những quận/huyện đã được chọn ngẫu nhiên để tổ chức khảo sát. Với dữ liệu 

về chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình của các đơn vị quận/huyện có sẵn, việc kiểm 

định những sai lệch trong chọn đơn vị huyện/quận có thể có do phương án chọn mẫu hiện 

thời của PAPI tạo ra dẫn tới xếp hạng thấp của một số tỉnh/thành phố (như một số ý kiến 

phản biện đã nêu), kiểm định dựa trên biến chi tiêu bình quân là cách thức đương nhiên để 

tính toán độ sai lệch. Cụ thể là, nhóm nghiên cứu đặt vấn đề: liệu các quận/huyện được lựa 

chọn có chênh lệch đáng kể so với các quận/huyện khác trong tỉnh/thành phố về mức chi tiêu 

bình quân
5
, tỷ lệ hộ nghèo, hệ số Gini

6
 và quy mô dân số. Thu nhập và dân số có phân phối 

không chuẩn, do đó nhóm nghiên cứu lấy lôgarit tự nhiên để dễ dàng diễn giải các kết quả. 

Bảng 1 dưới đây cung cấp các thống kê mô tả cho các biến số này. 
                                                           
5 Đo lường bởi chỉ tiêu chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình, theo Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VLSS). 
6 Gini là hệ số đo lường sự bất bình đẳng, chạy từ 0 (phân phối rất đều về sự giàu có) tới 100 (cực kỳ bất bình đẳng) 
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Để kiểm tra tính đại diện, nhóm nghiên cứu sử dụng một mô hình ước lượng OLS đơn giản ở 

cấp quận/huyện, được mô tả bằng công thức sau: 

 

1 2* *
i o i i iy Selection Capital P u        

 

Thuật ngữ (y) đại diện cho bốn biến kết quả khác nhau mà nhóm nghiên cứu cố gắng phân 

tích (chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình (ln), tỷ lệ hộ nghèo, hệ số Gini, và quy mô 

dân số (ln)). Các quận/huyện được biểu thị bởi ký hiệu (i).  

 

Selection [chọn mẫu] là một biến nhị phân nhận hai giá trị 0 hoặc 1 nếu một tỉnh/thành phố 

được chọn sử dụng một trong bốn phương pháp (PAPI hiện tại, ngẫu nhiên đơn thuần, giàu 

nhất và nghèo nhất và dân số lớn nhất). Lưu ý, bởi vì có bốn biến phụ thuộc khác nhau và 

bốn phương pháp lấy mẫu khác nhau, nhóm nghiên cứu chạy mười sáu phương trình hồi quy 

riêng biệt, được thể hiện ở bảng 2 dưới đây. Mỗi phương trình hồi quy khảo sát một biến phụ 

thuộc duy nhất và một phương pháp lấy mẫu.  

 

Capital [thủ phủ] là một biến nhị phân thể hiện một quận/huyện cụ thể có phải là quận/huyện 

thủ phủ không. Khi áp dụng chọn mẫu có chủ đích đối với những đơn vị quận/thành phố là 

thủ phủ của các tỉnh/thành phố ở cả bốn phương án, nhóm nghiên cứu mong muốn kiểm soát 

ảnh hưởng cụ thể của yếu tố ‘quận/thành phố thủ phủ’ đến các biến kết quả. 

 

Thuật ngữ quan trọng nhất trong mô hình là P, đó là một bộ biến giả (nhận giá trị 1 và bằng 0 

nếu ngược lại) cho mỗi tỉnh/thành phố. Giới thống kê gọi việc sử dụng các biến giả này là 

một chỉ định hiệu ứng cố định, và nó đóng một vai trò quan trọng trong phân tích. Các biến 

giả giải thích cho tất cả những thay đổi của biến phụ thuộc do các yếu tố ở cấp tỉnh/thành phố 

gây ra. Biến giả sẽ hấp thụ các tác động của các yếu tố cấp tỉnh/thành phố như lãnh đạo, 

nguồn lực, lịch sử, văn hóa và các yếu tố khác. Về bản chất đây là cách đo lường những yếu 

tố chưa có thông tin kể trên, và đó là lý do tại sao được gọi là một biến giả. 

 

Điều này có nghĩa là bằng cách thêm hiệu ứng cố định ở cấp tỉnh/thành phố, nhóm nghiên 

cứu không so sánh một quận/huyện cụ thể với các quận/huyện khác trong cả nước. Nhóm 

nghiên cứu chỉ so sánh một quận/huyện với các quận/huyện khác trong một tỉnh/thành phố. 

Câu hỏi được đặt ra là: liệu quận/huyện được chọn ở tỉnh/thành phố A có khác biệt đáng kể 

so với các quận/huyện không được chọn ở tỉnh/thành phố A hay không? 

 

Do đó, hệ số 1 là cần thiết để đo lường các sai lệch gây ra bởi một phương pháp lấy mẫu cụ 

thể. Hệ số này cung cấp thông tin về độ sai lệch bình quân khi so sánh các quận/huyện được 

chọn với các quận/huyện không được chọn, sau khi đã loại bỏ ảnh hưởng của các quận/huyện 

thủ phủ và những đặc điểm riêng biệt của mỗi tỉnh/thành phố. Nếu hệ số này có ý nghĩa thống 

kê, có nghĩa là các quận/huyện được chọn có sự khác nhau đáng kể so với các quận/huyện 

không được chọn trong mỗi các tỉnh/thành phố, thì chênh lệch trong thu nhập có thể dẫn đến 

chênh lệch về điểm số PAPI. 

 

Kết quả kiểm định các phương pháp lấy mẫu khác nhau  

Bảng 2 cung cấp bằng chứng để hiểu những tác động của phương pháp lấy mẫu tới các sai 

lệch liên quan. Bảng này được chia làm bốn ô. Mỗi ô phân tích một trong bốn phương pháp 

lấy mẫu nêu trên. Hàng “selected districts” [đơn vị huyện/quận được chọn] thể hiện hệ số 1 , 



 

 9 
 

biểu thị sự khác biệt giữa các quận/huyện được chọn và các quận/ huyện không được chọn 

trong một tỉnh/thành phố, sau khi loại bỏ ảnh hưởng của yếu tố quận/thành phố thủ phủ. Sai 

số chuẩn cho hệ số được để phía dưới trong ngoặc đơn. Hệ số này được nghiên cứu qua cả 

bốn biến phụ thuộc (thu nhập, nghèo đói, Gini và dân số). Mỗi bảng có bốn hồi quy, do đó có 

tổng cộng mười sáu hồi quy, và được biểu thị bằng số mô hình. Bảng 2 cũng cung cấp hệ số

2 , nó là sự khác biệt của việc có phải là thủ phủ hay không trong các tỉnh/thành phố.  

 

Để hiểu cách đọc kết quả của một bảng hồi quy, trước hết nhìn vào tác động của biến capital, 

tức là quận/huyện được chọn là thủ phủ ( 2 ) trên bốn biến kết quả của nhóm nghiên cứu 

trong ô số ‘1’. Ở đây, các dấu sao phản ánh các thủ phủ khác biệt đáng kể về ý nghĩa thống kê 

so với không phải là thủ phủ ở tất cả các mô hình. Các sai số chuẩn là rất nhỏ, cho thấy có rất 

ít cơ hội sai lệch xảy ra do trùng hợp ngẫu nhiên hoặc do cách lấy mẫu. Kết quả từ các hệ số 

cho thấy quận/huyện thủ phủ có: (1) chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình cao hơn 

55% so với quận/huyện không là thủ phủ; (2) tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn 22.8%; (3) hệ số Gini 

lớn hơn 2.6 điểm; và (4) quy mô dân số nhỏ hơn 9%, khi so với quận/huyện không phải thủ 

phủ trong một tỉnh/thành phố. Những con số này không gây ngạc nhiên. Những quận/thành 

phố thủ phủ đều giàu hơn các quận/huyện khác và thường có diện tích nhỏ hơn với mật độ 

dân cư cao hơn so với các huyện nông thôn với mật đô dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, phép 

kiểm định này chỉ ra ba điều. Thứ nhất, tính toán tác động của biến capital giúp nhận dạng 

chính xác sự khác biệt giữa các quận/huyện. Thứ hai, nó cho thấy nếu chỉ chọn thủ phủ thì 

yếu tố chi tiêu bình quân đầu người trong toàn tỉnh/thành phố chưa được cân nhắc kỹ lưỡng. 

Tập trung vào thủ phủ của tỉnh/thành phố không đảm bảo tính đại diện chỉ lấy kết quả thu 

được từ các thủ phủ làm dẫn chứng cho những trải nghiệm của toàn bộ dân số trong các 

huyện/quận khác nơi phần lớn dân số trong một tỉnh/thành phố sinh sống. Thứ ba, ở một 

chừng mực nào đó, kết quả tính toán khẳng định bằng thực nghiệm việc quyết định lựa chọn 

có chủ đích các đơn vị quận/thành phố là thủ phủ bên cạnh chọn ngẫu nhiên những đơn vị 

huyện/quận còn lại là phù hợp. Nếu chỉ rút ra kết luận từ mẫu chỉ bao gồm thủ phủ của các 

tỉnh/thành phố đều dẫn tới những chỉ báo nhầm lẫn về trải nghiệm của người dân với quản trị 

địa phương. 

 

Khi vận dụng phương pháp tương tự cho 1  (hệ số về phương pháp lựa chọn) vào phân tích, ô 

‘1’ biểu thị kết quả từ phương pháp PAPI. Qua đo cho thấy không có sự khác biệt đáng kể 

nào giữa các quận/huyện được chọn theo phương pháp lấy mẫu của PAPI với các quận/huyện 

khác trong một tỉnh/thành phố. Sự khác biệt về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, hệ số Gini và dân số 

xấp xỉ bằng 0. Giá trị xấp xỉ bằng 0 ở đây không phải do các sai số chuẩn (standard error) có 

giá trị lớn gây ra. Kích cỡ của các hệ số, được gọi là các tác động cận biên, về căn bản đều rất 

nhỏ. Ví dụ, tỷ lệ hộ nghèo trong các quận/huyện được chọn chỉ chênh lệch 0.3 điểm phần 

trăm so với các quận/huyện không được lựa chọn. Điều này cho thấy phương pháp lấy mẫu 

của PAPI dường như không gây ra sai lệch trong lấy mẫu. Các quận/huyện được chọn làm 

mẫu thể hiện tính đại diện cao về dân số của các tỉnh/thành phố ở Việt Nam. 

 

Các phương pháp lấy mẫu khác không cho kết quả tương tự. Với phương án lấy mẫu ngẫu 

nhiên đơn thuần (ô số ‘2’), các quận/huyện được chọn có chi tiêu bình quân đầu người của hộ 

gia đình thấp hơn 6% và tỷ lệ hộ nghèo cao hơn 4.6 điểm phần trăm so với các quận/huyện 

không được chọn. 

 

Phương án lấy mẫu các huyện/quận giàu nhất và nghèo nhất (ô số ‘3’) có thể làm tăng tác 

động của tỷ lệ hộ nghèo lên 2 điểm phần trăm và chọn các đơn vị quận/huyện có quy mô nhỏ 

hơn 24,6% so với các đơn vị huyện/quận trung bình trong một tỉnh/thành phố. Như đã đề cập 
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ở trên, điều này là do phương án chọn huyện/quận giàu nhất và nghèo nhất không tính đến số 

lượng người mà chỉ quan tâm đến mức thu nhập bình quân của một đơn vị quận/huyện.  

 

Phương án tồi nhất là chọn các quận/huyện có quy mô dân số lớn nhất. Như kỳ vọng, phương 

pháp này đề cao yếu tố thu nhập (sai lệch 8.9%), đánh giá thấp yếu tố nghèo đói (sai lệch 3.5 

điểm phần trăm), và đề cao hệ số Gini (0.433 điểm). Đáng lưu ý nhất là phương án này chọn 

ra các quận/huyện có dân số lớn hơn 100% các quận/huyện khác. 

 

Bảng 2: Phân tích OLS về sai lệch của một số phương pháp lấy mẫu thay thế 

 
Các phương án 

chọn đơn vị 

huyện/quận 

1. PAPI Method 

[Phương pháp PAPI] 

2. Pure Random 

[Ngẫu nhiên đơn thuần] 

3. Poorest and Richest 

[Giàu nhất, nghèo nhất] 

4. Biggest Populations 

[Dân số đông nhất] 

(Model) 

Variable 

[Biến] 

(1) 

Expenditure
(ln) 

(2) 

Poverty 

(3) 

Gini 

(4) 

Pop (ln) 

(5) 

Expenditure
(ln) 

(6) 

Poverty 

(7) 

Gini 

(8) 

Pop (ln) 

(9) 

Expenditure
(ln) 

(10) 

Poverty 

(11) 

Gini 

(12) 

Pop (ln) 

(13) 

Expenditure
(ln) 

(14) 

Poverty 

(15) 

Gini 

(16) 

Pop (ln) 

Selected Districts 

[huyện/quận được 

chọn] 

-0.000 

(0.021) 

0.366 

(1.286) 

0.083 

(0.212) 

0.008 

(0.093) 

-0.062*** 

(0.023) 

4.622*** 

(1.398) 

0.195 

(0.233) 

-0.027 

(0.099) 

-0.000 

(0.021) 

2.129* 

(1.271) 

0.059 

(0.210) 

-0.246*** 

(0.092) 

0.088*** 

(0.021) 

-3.507*** 

(1.309) 

0.435** 

(0.217) 

1.062*** 

(0.085) 

Provincial Capitals 

[quận/thành phố 

thủ phủ] 

0.548*** 

(0.033) 

-22.886*** 

(2.003) 
2.548*** 

(0.331) 

-0.866*** 

(0.160) 

0.597*** 

(0.034) 

-26.275*** 

(2.066) 
2.456*** 

(0.344) 

-0.838*** 

(0.164) 

0.548*** 

(0.033) 

-24.187*** 

(1.991) 
2.567*** 

(0.330) 

-0.676*** 

(0.159) 

0.846*** 

(0.032) 

-20.177*** 

(1.982) 
2.300*** 

(0.328) 

-1.671*** 

(0.143) 

Constant 9.426*** 

(0.010) 

29.374*** 

(0.619) 

27.274*** 

(0.102) 
10.165** 

(0.043) 

9.438*** 

(0.010) 

28.587*** 

(0.595) 

27.257*** 

(0.099) 

10.172*** 

(0.042) 
9.426*** 

(0.010) 

28.931*** 

(0.623) 

27.280*** 

(0.103) 

10.224*** 

(0.043) 

9.402*** 

(0.010) 

30.415*** 

(0.643) 

27.176*** 

(0.106) 
9.945*** 

(0.038) 

Provincial FE YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES 

Observations 674 674 674 626 674 674 674 626 674 674 674 626 674 674 674 626 

R-Squared 0.733 0.683 0.621 0.437 0.736 0.688 0.621 0.437 0.733 0.684 0.621 0.444 0.740 0.686 0.623 0.559 

rmse 0.218 13.28 2.193 0.909 0.217 13.16 2.192 0.909 0.218 13.25 2.193 0.904 0.215 13.20 2.186 0.805 

Sai số chuẩn, nhóm lại ở cấp tỉnh trong dấu ngoặc đơn (***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

 

Phân tích trên cho thấy rõ phương pháp lẫy mẫu sử dụng PPS PAPI đang áp dụng tốt hơn so với 

ba phương án thay thế theo đề xuất của nhưng chưa được kiểm tra thực nghiệm của một số phản 

biện. Phương án của PAPI hiện nay tỏ ra là tốt hơn cả để có thể chọn những đơn vị quận/huyện 

không quá khác biệt với những đơn vị quận/huyện còn lại trong một tỉnh/thành phố.  

 

‘Kẻ thắng, người thua’ trong phương pháp lấy mẫu huyện/quận của PAPI  

Phân tích trên không loại trừ khả năng có một vài tỉnh/thành phố được hưởng lợi, một số 

khác lại chịu thiệt thòi từ cách tiếp cận của PAPI. Phân tích trên cho thấy rõ, nhờ áp dụng 

PPS, số lượng ‘kẻ thắng, người thua’ là nhỏ nhất, song không có nghĩa là không có ‘kẻ thắng, 

người thua’. Phần này nghiên cứu ‘kẻ thắng, người thua’ từ cách tiếp cận PAPI để xem xét 

ảnh hưởng của phương pháp PPS đối với việc xếp thứ hạng các tỉnh/thành phố trong PAPI. 

 

Sử dụng phương pháp PAPI, quận/huyện trung vị được chọn có chênh lệch xấp xỉ giá trị 0 so 

với các quận/huyện khác trong tỉnh/thành phố về ở giá trị trung bình GDP bình quân đầu 

người. Tuy nhiên, cũng cần kiểm tra sự khác biệt nhỏ này. Bảng 3a thể hiện mười lăm 

quận/huyện không phải là thủ phủ, được lựa chọn bằng phương pháp lấy mẫu PAPI, có độ 

lệch dương so với trung bình các quận/huyện ở một tỉnh/thành phố. Quận Đống Đa ở Hà Nội 

tạo ra sai lệch dương lớn nhất. Chi tiêu bình quân đầu người của quận này lớn hơn mức bình 

quân của các quận khác ở Hà Nội là 70.6%. Độ lệch dương đáng kể khác được quan sát thấy 

ở Điện Biên (Mường Lay giàu hơn 59.76% so với các huyện láng giềng) và Hải Phòng (Quận 

Ngô Quyền giàu hơn 56.77% so với các quận/huyện khác). Nếu ý kiến phản biện PAPI là 

đúng, thì điểm số PAPI của ba tỉnh/thành phố này sẽ tăng đáng kể nhờ việc các quận/huyện 

có mức chi tiêu bình quân hộ gia đình cao hơn được chọn vào mẫu. 
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Bảng 3: 30 quận/huyện có độ lệch lớn nhất so với bình quân của các quận/huyện 
3a. Độ lệch mang giá trị dương  3b. Độ lệch mang giá trị âm 

Độ khác biệt trong 

chi tiêu bình quân 

đầu người của hộ 

(%) 

Tỉnh/thành phố Huyện/quận  Độ khác biệt 

trong chi tiêu 

bình quân đầu 

người của hộ (%) 

Tỉnh/thành phố Huyện/quận 

70.61 Hà Nội Q. Đống Đa  -22.45 Đăk Lắk H. Lắk 

59.76 Điện Biên TX. Mường Lay  -22.45 TP. HCM H. Hóc Môn 

56.77 Hải Phòng Q. Ngô Quyền  -23.89 Cao Bằng H. Bảo Lạc 

33.13 Thanh Hóa TX. Sầm Sơn  -25.54 Thanh Hóa H. Như Xuân 

31.86 Hưng Yên H. Văn Lâm  -26.37 Lâm Đồng H. Lạc Dương 

31.28 Sơn La H. Mộc Châu  -28.60 Hà Giang H. Mèo Vạc 

30.66 Kon Tum H. Ngọc Hồi  -29.40 Phú Thọ H. Yên Lập 

29.03 TP. HCM Q. Phú Nhuận  -29.95 Hà Nội H. Thường Tín 

28.74 Cao Bằng H. Trùng Khánh  -33.88 Hà Nội H. Sóc Sơn 

27.00 Bà Rịa-Vũng Tàu H. Tân Thanh  -35.27 Khánh Hòa H. Khánh Sơn 

23.40 Kon Tum H. Sa Thày  -36.60 Quảng Ninh H. Bình Liêu 

23.04 Hải Phòng Q. Hải An  -37.09 Nghệ An H. Tương Dương 

22.20 Ninh Thuận H. Ninh Sơn  -46.08 Quảng Ngãi H. Tây Trà 

20.65 Quảng Ngãi H. Mộ Đức  -46.97 Thanh Hóa H. Mường Lát 

20.38 TP. HCM Q. Tân Phú  -49.90 Hà Nội H. Ba Vì 

 

Ngược lại, Bảng 3b thể hiện mười lăm quận/huyện không phải là thủ phủ với độ lệch âm lớn 

nhất. Nếu các ý kiến phản biện là đúng, việc lựa chọn những đơn vị huyện này có thể làm 

giảm đáng kể điểm số PAPI. Một lần nữa, huyện Ba Vì của Hà Nội đứng đầu danh sách, 

nghèo hơn 49.9% so với bình quân các quận/huyện khác của Hà Nội (sau khi sáp nhập với Hà 

Tây). Điều thú vị là không phải chỉ có Hà Nội có tên ở cả hai danh sách. Thanh Hóa và TP 

Hồ Chí Minh cũng có các quận/huyện có độ khác biệt trong chi tiêu bình quân đầu người của 

hộ gia đình so với mức trung bình. Điều đáng lưu ý là trong số 30 quận/huyện này, mức 

chênh lệch phần lớn quan sát được từ các huyện nông thôn. Thực ra, toàn bộ 15 đơn vị có 

mức chênh lệch âm cao nhất về chỉ tiêu chi tiêu bình quân đầu người đều là các huyện nông 

thôn [thể hiện ở từ viết tắt H=Huyện], trong khi độ lệch dương quan sát được ở bảy đơn vị 

quận/thị xã thành thị [thể hiện ở từ viết tắt Q=Quận hoặc TX=Thị xã]. 

 

Mối quan hệ giữa độ lệch về thu nhập và điểm số PAPI được kiểm tra và thể hiện ở Hình 3. 

Đồ thị này thể hiện hồi quy hai biến của điểm số PAPI của từng quận/huyện không phải là 

thủ phủ và của độ lệch trong thu nhập bình quân đầu người so với các đơn vị huyện/quận của 

từng tỉnh/thành phố. Các quận/huyện có độ lệch dương và âm cao được dán nhãn tên. Rõ 

ràng không có mối liên hệ giữa điểm số PAPI có trọng số tại cấp quận/huyện và độ lệch so 

với trung bình chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình. Đường hồi quy lý thuyết nằm 

ngang. Nói cách khác, không có bằng chứng cho rằng những quận/huyện với mức chi tiêu 

bình quân hộ gia đình cao hơn có xu hướng đạt điểm PAPI cao hơn, dẫn tới điểm PAPI của 

tỉnh/thành phố nơi có những quận/huyện đó đạt điểm cao hơn. Tương tự, ngược lại các 

tỉnh/thành phố sẽ không bị thua thiệt do các quận/huyện nghèo hơn được lựa chọn vào mẫu.
7
 

 

  

                                                           
7 Nghiên cứu này đã được lặp lại cho cả bốn biến phụ thuộc và cho kết quả giống nhau. Không có bằng chứng về các sai lệch 

quan sát được. 
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Hình 3: Phân tích hồi quy hai biến của sai lệch PAPI 

 
Xếp hạng các tỉnh/thành phố 

Có lẽ việc xem xét sai lệch ở cấp quận/huyện như vậy là không còn cần thiết. Mối quan tâm 

bây giờ là cơ hội lựa chọn các quận/huyện liệu có ảnh hưởng một cách tiêu cực tới tổng xếp 

hạng PAPI? Thậm chí nếu không có quận/huyện đơn lẻ nào tạo nên chênh lệch, có lẽ chúng 

ta nên quan sát tác động tổng hợp. Ví dụ, Hà Nội có ba huyện trong tổng số 15 quận/huyện có 

độ lệch âm lớn nhất so với mức độ giàu có trung bình của thành phố. Có lẽ ba huyện nghèo 

hơn này áp đảo lợi ích Hà Nội có được từ việc quận Đống Đa được chọn vào mẫu. 

 

Để kiểm định giả thuyết này, đã tính toán mức chênh lệch giữa các quận/huyện trong một 

tỉnh có điểm số (có trọng số) PAPI cao nhất và thấp nhất. Thông số này giúp hiểu được khả 

năng một quận/huyện có điểm PAPI thấp có thể làm giảm điểm chung của tỉnh/thành phố. 

Kiểm định này được tiến hành sau khi bỏ qua điểm số của quận/thành phố thủ phủ. Mức 

chênh lệch được biểu thị bằng các hình thoi trong biểu đồ Dot Plot (Hình 4). Ở đây, có thể 

thấy rõ độ lệch bình quân lớn nhất được ghi nhận ở Thanh Hóa (8 điểm giữa điểm cao nhất và 

thấp nhất), Đồng Nai (7 điểm giữa điểm cao nhất và thấp nhất), Vĩnh Long (6.2 điểm), và TP 

Hồ Chí Minh (5.8 điểm). Điều thú vị là ba khoảng chênh lệch lớn nhất được ghi nhận là 

thuộc về những tỉnh/thành phố có 6 quận/huyện được chọn khảo sát. Các tỉnh Quảng Bình 

(0.1), Bắc Ninh (0.17), và Phú Thọ (0.25) có độ lệch thấp nhất giữa đơn vị huyện/thành phố 

đạt điểm PAPI cao nhất và đơn vị huyện/thành phố đạt điểm thấp nhất.  

 

Bảng 4 biểu thị kết quả phân tích tác động của khoảng cách giữa quận/huyện đạt điểm PAPI 

thấp nhất và cao nhất đến kết quả chỉ số PAPI tổng hợp và chỉ số lĩnh vực nội dung (thường 

gọi là ‘trục nội dung’). Mối tương quan hai biến giữa độ chênh lệch và điểm số trục nội dung 

của PAPI được xem xét. Để kiểm tra tính chặt chẽ, đo lường chênh lệch trong cả hai trường 

hợp loại trừ và không loại trừ quận/thành phố thủ phủ đều được tính toán. 
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Hình 4: Chênh lệch điểm PAPI giữa quận/huyện có điểm số cao nhất và thấp nhất 
(Dựa trên điểm PAPI lý thuyết từ 6 đến 60 điểm. Điểm của các quận/huyện thực tế trong khoảng từ 32 đến 45 điểm) 

 
Từ kết quả phân tích, có rất ít bằng chứng cho thấy độ chênh lệch giữa các quận/huyện có 

điểm số cao nhất và thấp nhất ảnh hưởng đến điểm số PAPI. Trong 12 mối quan hệ tương 

quan được chỉ ra, chỉ có một mối quan hệ có ý nghĩa thống kê. Trục nội dung ‘Kiểm soát 

tham nhũng’ của PAPI có tương quan dương với mức chênh lệch khi có xét đến đơn vị 

quận/thành phố là thủ phủ. Điều này cho thấy các quận/thành phố thủ phủ có xu thế xử lý 

tham nhũng hiệu quả hơn so với các huyện nông thôn. Những đo lường khác cho giá trị xấp 

xỉ 0. Trên thực tế, mối tương quan hai biến khi loại trừ các đơn vị quận/thành phố thủ phủ (áp 

dụng cách chọn không mặc định) là đặc biệt yếu.  

 

Bảng 4: Tương quan giữa chênh lệch về hiệu quả quản trị và điểm trục nội dung PAPI 

 
 

Điểm cuối cùng nhưng không kém quan trọng đó là Hình 5 mô tả so sánh phân phối của tất 

cả các quận/huyện với phân phối của những quận/huyện được chọn làm mẫu của PAPI trên 

bốn biến phụ thuộc. Ngay từ đầu, cả bốn tham số đều nhấn mạnh các quận/huyện trong mẫu 

của PAPI phản ánh tình hình phân phối thực tế của tất cả các quận/huyện trong cả nước một 

cách nhất quán. Hình 5a biểu thị so sánh phân phối của chi tiêu bình quân đầu người, 5b thể 

hiện phân phối về dân số (ln), 5c thể hiện đo lường bất bình đẳng thông qua hệ số Gini và 5d 

so sánh phân phối về tỷ lệ hộ nghèo giữa các quận/huyện. 

 

0 2 4 6 8
Difference in PAPI Scores between Lowest and Highest Ranked Districts

Yen Bai
Vinh Phuc
Vinh Long

Tuyen Quang
Tra Vinh

Tien Giang
Thua Thien Hue

Thanh Hoa
Thai Nguyen

Thai Binh
Tay Ninh

TP. Ho Chi Minh
Son La

Soc Trang
Quang Tri

Quang Ninh
Quang Ngai
Quang Nam
Quang Binh

Phu Yen
Phu Tho

Ninh Thuan
Ninh Binh
Nghe An

Nam Dinh
Long An
Lao Cai

Lang Son
Lam Dong
Lai Chau
Kon Tum

Kien Giang
Khanh Hoa
Hung Yen
Hoa Binh

Hau Giang
Hai Phong
Hai Duong

Ha Tinh
Ha Noi

Ha Nam
Ha Giang

Gia Lai
Dong Thap

Dong Nai
Dien Bien
Dak Nong

Dak Lak
Da Nang

Cao Bang
Can Tho
Ca Mau

Binh Thuan
Binh Phuoc
Binh Duong

Binh Dinh
Ben Tre

Bac Ninh
Bac Lieu
Bac Kan

Bac Giang
Ba Ria Vung Tau

An Giang

Sự khác biệt về điểm số PAPI giữa các huyện/quậngiàu nhất và nghèo nhất

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Difference w/Capitals 1

2 Difference w/o Capitals 0.6415* 1

3 Weighted PAPI 0.1778 0.1429 1

4 Dimension 1: Participation 0.0444 -0.0203 0.4264* 1

5 Dimension 2: Accountability 0.0987 0.1121 0.7451* 0.6167* 1

6 Dimension 3: Transparency 0.0448 -0.0517 0.4988* 0.6246* 0.6696* 1

7 Dimension 4: Corruption 0.3046* 0.1085 0.5946* 0.1981 0.3066* 0.2623* 1

8 Dimension 5: Admin. Procedures 0.202 0.1108 0.4190* 0.4270* 0.4135* 0.4577* 0.192 1

9 Dimension 6: Public Services 0.0218 0.0992 0.7182* -0.026 0.2348 0.0326 0.1292 0.1405 1

Variables
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Hình 5: So sánh tất cả quận/huyện với những quận/huyện trong mẫu của PAPI 

 

5a. Phân phối chi tiêu bình quân đầu người 

của hộ gia đình theo quận/huyện (ln) 

 

 

5b. Phân phối dân số (ln) theo quận/huyện 

 

 

 
  

5c. Phân phối hệ số Gini (bất bình đẳng) theo 

quận/huyện 

 

 

5d. Phân phối tỷ lệ hộ nghèo theo 

quận/huyện 

 

 
 

Kết luận 

Nhiều ý kiến phản biện cho rằng phương pháp chọn mẫu PAPI tạo ra sai lệch và có xu hướng 

‘ưu ái’ một số tỉnh/thành phố đã được nêu lên tại nhiều cuộc họp và hội thảo. Điều đáng tiếc 

là những ý kiến đó chưa bao giờ đi kèm với kết quả phân tích kiểm chứng một cách bài bản. 

Do vậy khó có thể bình luận liệu những nhận định đó có hợp lý hay không, hay chỉ là những 

quan sát chưa có căn cứ.  

 

Bài viết này ghi lại từng bước kiểm nghiệm so sánh phương pháp lấy mẫu của PAPI với tinh 

thần khoa học, nghiêm túc. Trước hết, bài viết nêu rõ động lực thúc đẩy nhóm nghiên cứu 

PAPI lựa chọn và áp dụng phương pháp lấy mẫu PPS (ngẫu nhiên) xuất phát từ lợi ích của 

phương pháp chọn mẫu này đối với PAPI ở cả hai phương diện ngân sách và tính đại diện. 

Thứ hai, phân tích so sánh được khởi tạo dựa trên một số phương án lấy mẫu theo đề xuất của 

một số ý kiến phản biện. Ba phương án thay thế bao gồm chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thuần, 

chọn những đơn vị quận/huyện giàu nhất và nghèo nhất trong mỗi tỉnh/thành phố, và chọn 

những quận/huyện có quy mô dân số lớn nhất trong mỗi tỉnh/thành phố. 
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Thứ ba, các chẩn đoán hồi quy đơn giản được sử dụng để kiểm tra phương pháp lấy mẫu của 

PAPI và ba phương án thay thế bằng cách xem xét mức sai lệch do từng phương án chọn mẫu 

gây ra. Câu hỏi cụ thể được đặt ra là liệu những quận/huyện được chọn có khác biệt đáng kể 

so với những quận/huyện khác trong mỗi tỉnh/thành phố ở bốn yếu tố gồm mức chi tiêu bình 

quân đầu người của hộ gia đình, tỷ lệ hộ nghèo, hệ số Gini và quy mô dân số. Kết quả phân 

tích thực nghiệm cho thấy phương pháp tiếp cận PAPI tốt hơn ba phương pháp còn lại ở cả 

bốn biến phụ thuộc.  

Mức chênh lệch về chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình, tỷ lệ hộ nghèo, hệ số Gini 

và quy mô dân số giữa các quận/huyện trong mẫu của PAPI và các quận/huyện không được 

chọn trong cùng tỉnh/thành phố là không đáng kể. Quy mô của ảnh hưởng cận biên về cơ bản 

đều rất nhỏ. Ví dụ, tỷ lệ hộ nghèo ở những quận/huyện được chọn chỉ chênh lệch 0,3 phần 

trăm điểm so với các quận/huyện không được chọn. Điểm mấu chốt là phương pháp PAPI 

dường như không tạo ra sai lệch trong lấy mẫu. Những đơn vị quận/huyện được chọn mang 

tính đại diện cao cho tổng thể ở tất cả các tỉnh/thành phố của Việt Nam. Ba phương án lấy 

mẫu khác gây ra mức chênh lệch đáng kể ở ít nhất hai và đôi lúc ở cả bốn biến số.  

 

Việc chứng minh phương pháp lấy mẫu PAPI là tốt nhất so với ba phương pháp thay thế 

không có nghĩa phương pháp PAPI áp dụng không có sai lệch. Trong phần phân tích, sai lệch 

bình quân của mỗi quận/huyện trong mẫu của PAPI đã được tính toán. Phân tích này cho thấy 

Hà Nội là ‘kẻ thắng’ do quận Đống Đa nằm trong mẫu PAPI, song cũng là ‘người thua’ do 

huyện Ba Vì (thuộc tỉnh Hà Tây cũ) được chọn vào mẫu. Phân tích sâu hơn chỉ ra rằng những 

sai lệch do phương pháp lấy mẫu của PAPI không tạo ra tác động rõ ràng nào lên điểm số và 

xếp hạng PAPI ở cấp quận/huyện hoặc cấp tỉnh/thành phố.   

 

Điểm mấu chốt là những ý kiến phản biện phương pháp lấy mẫu PAPI khiến một vấn đề đơn 

giản trở nên phức tạp. Mặc dù không hoàn hảo, phương pháp lấy mẫu hiện nay của PAPI là tốt 

nhất trong cả bốn phương pháp được đưa ra phân tích, bởi nó không gây tác động cụ thể nào 

đến thứ hạng của các tỉnh/thành phố.
8
 Như vậy, một mặt, nhóm nghiên cứu PAPI có thể tin 

tưởng khi tiếp tục áp dụng dàn mẫu quận/huyện hiện nay trong các vòng khảo sát PAPI tiếp 

theo. Mặt khác, người sử dụng chỉ số PAPI, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, có thể tin 

tưởng vào tính đại diện mang ý nghĩa thống kê của dàn mẫu quận/huyện của PAPI. 

 

 

 

 

Thông tin chi tiết xem tại 

www.papi.vn 

Và theo dõi PAPI Việt Nam tại 

www.facebook.com/papivn 

www.twitter.com/PAPI_Vietnam 
 

 

                                                           
8Điều này không có nghĩa phương pháp lấy mẫu PAPI không thể cải thiện thêm nữa. Khi có nguồn lực tài chính lớn hơn, 

PAPI có thể chọn thêm nhiều đơn vị quận/huyện ở mỗi tỉnh/thành phố và cải thiện tính đại diện của mẫu. Nhưng với ngân 

sách hạn chế hiện nay, nhóm nghiên cứu phải cân nhắc vấn đề thời gian và lợi ích ròng. Phương pháp PPS chọn ra ba đơn vị 

quận/huyện ở 57 tỉnh/thành phố dưới 2 triệu dân và sáu đơn vị quận/huyện ở 6 tỉnh/thành phố có trên 2 triệu dân dường như 

là cách tiếp cận đúng đắn. 

http://www.papi.vn/
http://www.facebook.com/papivn
https://twitter.com/PAPI_Vietnam

