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Nội dung

Bối cảnh• Bối cảnh
• Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

(PAPI) là gì?(PAPI) là gì?
• Cấu trúc của dự án  
• Phương pháp luận• Phương pháp luận
• Triển khai dự án
• Chỉ số PAPI những phát hiện ban đầu• Chỉ số PAPI – những phát hiện ban đầu

– Xếp hạng theo PAPI
– Các trục nội dungCác trục nội dung

• Giai đoạn tiếp theo
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Bối cảnh Việt Nam

• Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN): Vai trò trung tâm trong hỗ trợ thực 
hiện chính sách công và giám sát hiệu quả của khu vực công tại địahiện chính sách công và giám sát hiệu quả của khu vực công tại địa 
phương (Điều 12, Luật MTTQVN, 1999 và Nghị quyết liên tịch số 
05/2006/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 21/4/2006

• Quyết định 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng CP về phêQuyết định 136/2001/QĐ TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng CP về phê 
duyệt Chương trình tông thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010.

• Nghị quyết 17/2007/NQ-TW ngày 1/8/2007 của TƯ Đảng về đẩy mạnh 
CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

• Quyết định 555/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch-Đầu tư về việc ban hành 
khung theo dõi và giám sát dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2006-2010

ế• Nghị quyết 21/2009/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành 
Chiến lược  quốc gia về Phòng chống tham nhũng đến năm 2020

• Quyết định của CP về xây dựng các tiêu chí để Giám sát công tác phòng chống tham 
nhũngnhũng

• Chiến lược Phát triển KT-XH (2011-2020) về quyền làm chủ của người 
dân trong quá trình phát triển

• Dự thảo Đề xuất Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020
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“Cải cách nền hành chính Việt Nam: 
Thực trạng và giải pháp”Thực trạng và giải pháp

• “…Thách thức lớn nhất trong giai
đoạn mới của cải cách hành chính
ở Việt Nam là hướng tới hiện đại
hóa khu vực nhà nước bằng việc
nâng cao trách nhiệm thực thi
chính sách, đồng thời đảm bảo vai
trò giám sát tích cực của các
thà h hầ ài kh hàthành phần ngoài khu vực nhà
nước nhằm nâng cao tính hiệu
quả hoạt động của nền hành
chính (t 42)chính (tr. 42)

Acuña-Alfaro, Jairo (chủ biên), Cải cách nền
hành chính Việt Nam: Thực trạng và giải
pháp, đồng xuất bản bởi UNDP Hà Nội, Mặt
trân tổ quốc Việt Nam và CECODES, Hà
Nội, 2009, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

4



Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công 
cấp tỉnh (PAPI) là gì?

ố ề• Một bộ chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công
– Một công cụ chẩn đoán để thu thập dữ liệu, bằng chứng tại cấp tỉnh, nhưng có

thể tổng hợp cho cấp quốc gia
ế ồ– Một cơ chế phản hồi xã hội dựa trên cảm nhận/cách nhìn của người dân

– Một công cụ chính sách có thể đánh giá định lượng tính hiệu quả, hiệu lực của
công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên ý kiến, mức độ hài lòng
của người sử dụng các dịch vụ hành chính côngcủa người sử dụng các dịch vụ hành chính công

• PAPI phản ánh cảm nhận của người dân - người sử dụng (khách
hàng) các dịch vụ do bộ máy hành chính công cung ứng
S ới PAPI hiệ ó Bộ hỉ ố Nă l h t h ấ• Song song với PAPI hiện nay có Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI) dựa trên những cảm nhận của doanh nghiệp (khu vực tư
nhân)
PAPI đ hử hiệ ă 2009 i Phú Th Đà Nẵ à Đồ• PAPI được thử nghiệm năm 2009 tại Phú Thọ, Đà Nẵng và Đồng
Tháp; 

• Năm 2010, được triển khai ở 30 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.
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Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) là gì? (tiếp)(PAPI) là gì? (tiếp)

• Một công cụ chẩn đoán khoa học, dài hạn, có thể góp phần tích cực hỗ trợ 
iệ h h đị h hí h á h d t ê l ậ hứ l ậ ứ th tiễ ở Việtviệc hoạch định chính sách dựa trên luận chứng, luận cứ thực tiễn ở Việt 

Nam theo nhiều cách: 

– Cung cấp tới chính quyền một công cụ theo dõi tính hiệu quả công tác quản trị và– Cung cấp tới chính quyền một công cụ theo dõi tính hiệu quả công tác quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh

– Lập chính sách dựa trên thực chứng: Dữ liệu thu thập từ kinh nghiệm thực tiễn 
của người dân -> tạo động lực cho các nhà cải cách và quản lýg ạ ộ g ự q ý

– Quá trình theo dõi chỉ số PAPI tạo động cơ cho cạnh tranh và Đổi mới trong công 
tác quản trị và quản lý hành chính công cấp tỉnh

– Tiếng nói của người dân được coi trọng: Chính quyền nhận biết mức độ hài lòng 
và kiến nghị của người dân

– Thông qua thảo luận chính sách tại địa phương về kết quả khảo sát, người dân 
được tham gia tích cực hơn, thực chất hơn vào quá trình quyết sách ở địa 

hphương
– Những kết quả của dự án là một kho dữ liệu phong phú cho các nghiên cứu khoa 

học xã hội liên quan
Dữ liệu của PAPI có thể giúp các đối tác trong lập kế hoạch và phân tích– Dữ liệu của PAPI có thể giúp các đối tác trong lập kế hoạch và phân tích.
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Cơ cấu triển khai PAPICơ cấu triển khai PAPI

BAN TƯ VẤN QUỐC GIA PAPI
Định hướng, theo dõi quá trình thực hiện dự án 
Bảo đảm tính phù hợp và hữu ích của kết quả
Sự đa dạng và kiến thức của các thành viên đảm bảo phátSự đa dạng và kiến thức của các thành viên đảm bảo phát 
triển bền vững của PAPI và phục vụ hiệu quả CCHC

Cộng tác chặt chẽ giữa:
– CECODES (Trung tâm nghiên cứu phát triển-Hỗ trợ cộng đồng (Liên hiệp các Hội KH&KT 

VN)VN)  
– Ban Dân chủ-Pháp luật & Trung tâm Công tác lý luận, Tạp chí Mặt trân, UBTW MTTQ VN
– Ủy ban MTTQ các tỉnh tham gia dự án
– Hỗ trợ kỹ thuật từ UNDP Việt NamHỗ trợ kỹ thuật từ UNDP Việt Nam 

Chuyên gia quốc tế
Chuyên gia quốc tế và của UNDP
Đảm bảo tuân thủ chuẩn chuyên môn quốc tế
Hướng dẫn và tư vấn về phương pháp luận
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Danh sách Ban Tư vấn quốc gia

Trưởng Ban
1. Ô. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụg , g y g ộ ộ ụ
Thành viên:
2. Bà Nguyễn Thuý Anh, Trưởng ban, Tạp chí Cộng sản, Ban CH TƯ ĐCSVN
3. Ô. Christophe Bahuet, Phó Giám đốc quốc gia UNDP Việt Nam
4. Ô. Bùi Đăng Dũng, Uỷ viên thường trực UB Tài chính-Ngân sách của QH, ĐB Quốc hội Kiên Giang    
5. Ô. Hoàng Hải, Tổng biên tập Tạp chí Mặt trân, Uỷ ban TƯ MTTQ VN
6. Ô. Hồ Ngọc Hải. Uỷ viên chủ tịch đoàn, Uỷ ban TƯ MTTQ VN
7 Ô Đi h D Hò V t ở V Cải á h hà h hí h Bộ Nội7. Ô. Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ
8. Ô. Hoàng Xuân Hoà, Phó Vụ trưởng khoa học-giáo dục, Văn phòng TƯ ĐCSVN
9. Bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế cao cấp
10. Ô. Lê Văn Lân, Phó Cánh Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống tham nhũng10. Ô. Lê Văn Lân, Phó Cánh Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống tham nhũng
11. Bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội 

12. Ô. Phạm Duy Nghĩa, Giảng viên, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, ĐH Kinh tế TP. HCM
13 Ô Phạm Anh Tuấn Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống tham nhũng13. Ô. Phạm Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống tham nhũng
14. Bà Cao Thị Hồng Vân, Trưởng Ban Kinh tế, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam.
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Phương pháp luận – Lựa chọn các tỉnh khảo sát

• Chọn 30 tỉnh/thành phố, trong đóọ p , g
– 28 tỉnh/thành phố được chọn ngẫu 

nhiên theo phương pháp chọn cặp đôi 
mẫu theo điểm xác suất (PSM)

– Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được lựa 
chọn do tính đặc thù của hai thành phố

• Mỗi tỉnh được lựa chọn từ một “cặp”• Mỗi tỉnh được lựa chọn từ một cặp  
tỉnh có những điều kiện kinh tế-xã 
hội, địa lý tương đồng (‘cặp song sinh’)

• Các tỉnh ‘song sinh’ thuộc cùng một• Các tỉnh song sinh  thuộc cùng một 
vùng lãnh thổ và tương tự về GDP, cơ 
cấu kinh tế, quy dân số, mức độ đô thị 
hóa, mật độ dân, cơ sở hạ tầng, giáohóa, mật độ dân, cơ sở hạ tầng, giáo 
dục, khoảng cách tới các thành phố lớn 
[gồm Hà Nội và TP. HCM].
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Phương pháp luận – Các tỉnh đã chọn và các tỉnh ghép đôig p p ậ ọ g p

• Ha Nam - Ninh Binh(ĐBSH) • Kon Tum - Dak Nong (Tây nguyên)

• Hung Yen - Thai Binh (ĐBSH)

• Nam Dinh - Bac Ninh (ĐBSH)

• Hai Duong - Vinh Phuc (ĐBSH)

• Dak Lak - Gia Lai (Tây nguyên)
• Binh Phuoc - Ninh Thuan (Đông N/bộ)
• Long An - Binh Thuan (Đông N/bộ)

Dong Nai Binh Duong (Đông N/bộ)• Cao Bang - Bac Kan (V/núi phía Bắc)

• Lai Chau - Son La  (V/núi phía Bắc)

• Dien Bien - Hoa Binh (V/núi phía Bắc)

ắ

• Dong Nai - Binh Duong (Đông N/bộ)
• Hau Giang - Tra Vinh (ĐBSCL)
• Kien Giang - Soc Trang  (ĐBSCL)
• Vinh Long - Dong Thap (ĐBSCL)

• Yen Bai - Ha Giang (V/ núi phía Bắc)

• Lang Son - Tuyen Quang (V/núi phía Băc)

• Phu Tho - Lao Cai (V/núi phía Băc)

B Gi Th i N (V/ úi hí Bă )

g g p ( )
• Tien Giang - Ben Tre (ĐBSCL)
• Ca Mau - An Giang 

(ĐBSCL)

• Bac Giang - Thai Nguyen (V/ núi phía Băc)

• Quang Tri - Quang Binh (Băc Trung bộ)

• Ha Tinh - Nghe An (Băc Trung bộ)

Phu Yen Quang Ngai (Nam T/bộ)

• Da Nang - Can Tho (TP tr/thuộc TƯ)
• Hai Phong - BR-VT (TP tr/thuộc TƯ)

• Phu Yen - Quang Ngai (Nam T/bộ)

• TT-Hue - Quang Nam (Nam T/ bộ)

• Binh Dinh - Khanh Hoa (Nam T/ bộ)

• Ha Noi - Không ghép đôi (TP tr/thuộc TƯ)
• HCMC - Không ghép đôi (TP tr/thuộc TƯ)
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Các bước chọn danh sách người trả lời phiếu hỏi

• Dựa trên d/sách 30 tỉnh/TP đã chọn, tại mỗi tỉnh chọn cố định 01 đơn vị huyện/quận là 
trung tâm hành chính của tỉnh/TP và dùng phương pháp chọn mẫu theo xác suất quytrung tâm hành chính của tỉnh/TP, và dùng phương pháp chọn mẫu theo xác suất quy 
mô (dữ liệu dân số các đơn vị) chọn 02 quận/huyện còn lại => số quận/huyện = 03

• Tại mỗi huyện/quận đã chọn, chọn 01 xã/phường là trung tâm hành chính của 
huyện/quận và dùng phương pháp chọn mẫu theo xác suất quy mô (dữ liệu dân số cáchuyện/quận, và dùng phương pháp chọn mẫu theo xác suất quy mô (dữ liệu dân số các 
đơn vị) chọn 01 xã/phường => số xã/phường = 02

• Tại mỗi xã/phường đã chọn, 01 đơn vị thôn/tổ dân phố được chọn mặc định là thôn/TDP 
nơi có trụ sở UBND xã/phường và dùng phương pháp chọn mẫu theo xác suất quy mônơi có trụ sở UBND xã/phường, và dùng phương pháp chọn mẫu theo xác suất quy mô 
(dữ liệu dân số của các đơn vị) chọn 01 thôn/tổ dân phố => số thôn/TDP = 02

• Tại mỗi thôn/TDP được chọn, lập danh sách tất cả các hộ gia đình trong thôn, dùng 
phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên chọn 20 hộ gia đình (theo chủ hộ);phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên chọn 20 hộ gia đình (theo chủ hộ);

• Với 20 hộ gia đình đã chọn tại mỗi thôn, lập danh sách các thành viên trong hộ (từ 18 
đến 65 tuổi, hiện có mặt tại địa phương). 

• Từ mỗi hộ được chọn, dùng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên chọn 01 nhân khẩu
tham gia trả lời => 20 người được chọn trả lời bảng hỏi. Bên cạnh đó, ở mỗi đơn vị 
thôn, lập thêm danh sách dự trù gồm 10 nhân khẩu (mỗi hộ 1 nhân khẩu) cũng bằng 
phương pháp chọn ngẫu nhiên
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Phương pháp luận – Chiến lược chọn mẫu

• Phương pháp chọn mẫu “Xác suất theo quy mô” là phương pháp được sử dụng 
ề ầ ếrộng rãi trong các điều tra xã hội học hàng đầu trên thế giới

• Trình tự, thủ tục chọn mẫu được áp dụng thống nhất trong toàn bộ mẫu là 30 
tỉnh/thành phố đã được chọntỉnh/thành phố đã được chọn

• Cỡ mẫu của khảo sát là 20 x 12 = 240 nhân khẩu ở mỗi tỉnh/thành phố. Tỉ lệ 
người trả lời trên tổng số mẫu đạt 80% (trung bình là 192 nhân khẩu ở mỗi tỉnh). 

– Các hộ thuộc một đơn vị thôn có cơ hội được chọn như nhau

– Mỗi nhân khẩu trong độ tuổi từ 18 – 65 có cơ hội được chọn như những nhân khẩu khác 
trong hộ gia đình

• Mẫu được chọn của PAPI (địa điểm và số lượng) là khoa học và mang tính 
ĐẠI DiỆN h đối t đ điề tĐẠI DiỆN cho đối tượng được điều tra
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Một số thống kê sau khảo sát  - đặc điểm nhân khẩu

• Khảo sát trên diện rộng có xét tới các đặc điểm nhân khẩu học quanKhảo sát trên diện rộng có xét tới các đặc điểm nhân khẩu học quan 
trọng của cấu trúc dân số ở Việt Nam:
– Số người trả lời:  5.568 người dân (48% nam, 52% nữ)

Độ t ổi t bì h 41 t ổi ( ời t ả lời đ h t độ t ổi 18 65)– Độ tuổi trung bình: 41 tuổi (người trả lời được chọn trong độ tuổi 18 – 65)
– Thành phần dân tộc: 85% là đồng bào Kinh, 15% là đồng bào dân tộc khác
– Trình độ học vấn: 5% không qua trường lớp, 10% chưa học hết tiểu học, 7% 

học hết tiểu học, 16% chưa học hết cấp II, 21% học hết cấp II, 6% chưa học
hết cấp III, 21% học hết trung học, 2% đang học đại học, 11% học hết đại học

– Nghề nghiệp theo lĩnh vực: 39% nông nghiệp, 12% cơ quan nhà nước, 5% g g p g g p q
công nghiệp tư nhân, 3% công nghiệp nhà nước, 20% khu vực tư nhân, 2% 
an ninh/quốc phòng, 19% trong các lĩnh vực khác

– Điều kiện kinh tế hộ gia đình (tự đánh giá): 15% kém, 72% trung bình, 12% ệ ộ g ( ự g ) , g ,
khá
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Tính đại diện: Mẫu khảo sát PAPI so với số liệu 
Tổng điều tra dân số 2009Tổng điều tra dân số 2009

Thành phần dân tộc của 30 tỉnh/thành phố
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Triển khai năm 2010 – Các bước thực hiện

• Tháng 2–3/2010: Thiết kế chi tiết dự án và xây dựng bộ phiếu hỏiTháng 2 3/2010: Thiết kế chi tiết dự án và xây dựng bộ phiếu hỏi

• Tháng 3/2010: Chọn 30 tỉnh – ngẫu nhiên và khoa học để đảm bảo tính đại diện

• Tháng 4–5/2010: Lập danh sách người trả lời (huyện, xã, thôn, hộ gia đình)g p g ( y g )

• Tháng 6–10/2010: Khảo sát thực địa (30 tỉnh/TP trên 5500 người dân trả lời); 
xử lý và phân tích số liệu

ắ ổ ế• Tháng 11/2010: 3 hội thảo vùng (Bắc, Trung, Nam) - trao đổi kết quả với lãnh 
đạo chính quyền và các tổ chức xã hội tại các tỉnh/thành phố tham gia khảo sát

• Tháng 12/2010: Hội thảo quốc gia - trình bày và phổ biến những kết quả củaTháng 12/2010: Hội thảo quốc gia trình bày và phổ biến những kết quả của 
nghiên cứu

• Tháng 12/10–1/2011: Viết báo cáo và xuất bản ấn phẩm báo cáo
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Phương pháp luận – Phạm vi của PAPI

• Ba giai đoạn của quy trình 
chính sáchchính sách

– Hoạch định chính sách
– Thực thi chính sách

Giám sát thực thi

I. 
Hoạch định chính sách

- Chính sách do các cơ quan nhà nước, cơ 
quan chính phủ ban hành: Đảng, Chính phủ 

(Thủ tướng và các bộ ngành), Quốc hội,  Mặt 
trân Tổ quốc Các tổ chức đoàn thể– Giám sát thực thi 

chính sách

6 nội dung chính của quản trị

trân Tổ quốc, Các tổ chức đoàn thể

6 nội dung chính của quản trị 
và hành chính công

D1. Tham gia của người dân ở 
cấp cơ sở

II.
Thực thi chính sách

Yế tố đầ à h iệ th thi hí h

III.
Giám sát việc thực thi 

chính sáchcấp cơ sở
D2. Công khai, minh bạch
D3. Trách nhiệm giải trình với 
người dân

- Yếu tố đầu vào cho việc thực thi chính 
sách của các cơ quan chức năng  nhà 

nước/chính phủ (bao gồm tổ chức, nhân 
lực, ngân sách, các nguồn lực khác)

- Kết quả đầu ra mà các nhóm xã hội và 
đối tượng hưởng thụ nhận được (bao 

gồm doanh nghiệp và người dân)

g
D4. Kiểm soát tham nhũng
D5. Thủ tục hành chính công
D6. Cung ứng dịch vụ côngg g ị ụ g
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Nội dung chính của Chỉ số PAPI

Trục nội dung Nội dung thành phần Những lĩnh vực người dân 
đánh giá

D1 Th i ủ T i thứ ô dâ Cá hế để ời dâ đ th i àD1. Tham gia của 
người dân ở cấp cơ 
sở

- Tri thức công dân
- Cơ hội tham gia
- Chất lượng bầu cử 
- Đóng góp tự nguyện

Các cơ chế để người dân được tham gia vào 
các quá trình quản trị và hành chính nhà nước 

D2. Công khai, minh - Danh sách hộ nghèo Cung cấp thông tin đúng, đủ, kịp thời về các g
bạch

g
- Ngân sách cấp xã/phường
- Kế hoạch sử dụng đất và đền bù

g p g g p
chính sách, pháp luật, kế hoạch (liên quan tới 
vấn đề kinh tế-xã hội, những vấn đề chung) đã 
hoặc sắp được thực hiện

D3. Trách nhiệm giải 
trình với người dân

- Yêu cầu chính quyền địa phương xử lý 
một số việc

Mức độ thực hiện trách nhiệm giải trình, chịu 
trách nhiệm của cán bộ chính quyền địatrình với người dân một số việc

- Ban Thanh tra Nhân dân
- Ban Giám sát Đầu tư cộng đồng

trách nhiệm của cán bộ chính quyền địa 
phương trước người dân về hoạt động của 
chính quyền địa phương 

D4. Kiểm soát tham 
nhũng

- Kiểm soát tham nhũng trong chính 
quyền địa phương
Kiể át th hũ t

Mức độ tham nhũng vặt; và  quyết tâm của 
người dân trong việc tố cáo hành vi tham 
hũ đòi hối lộ tâ lý i ù khi tố á- Kiểm soát tham nhũng trong 

dịch vụ công
- Công bằng trong tìm việc (‘vị thân’)
- Quyết tâm chống tham nhũng

nhũng, đòi hối lộ; tâm lý ngại ngùng khi tố cáo

D5. Thủ tục hành - Công chứng nhà nước Thực hiện và kết quả thực hiện một số thủ tục 
chính - Giấy phép xây dựng

- Giấy CN quyền sử dụng đất (Sổ đỏ)
hành chính, mức độ sử dụng và hiệu quả của 
việc xử lý thực hiện thủ tục hành chính của cơ 
quan hành chính các cấp

D6. Cung ứng dịch vụ 
công

- Y tế công
- Giáo dục tiểu học công lập

Hiệu quả cung ứng dịch vụ công tới người dân 
(dịch vụ y tế giáo dục nước sạch và an ninhcông Giáo dục tiểu học công lập

- Hạ tầng căn bản
- An ninh, trật tự

(dịch vụ y tế, giáo dục, nước sạch và an ninh, 
trật tự ở khu dân cư) ở cấp cơ sở.
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Trục 1. Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở

Cơ hội tham gia

18



Trục 1 – Sự tham gia của người dân: 
Một số nhận xétMột số nhận xét

• Trục 1: Sự tham gia của người dân
– Tri thức công dâng
– Cơ hội thực hiện dân chủ cơ sở
– Chất lượng bầu lãnh đạo thôn/TDP
– Đóng góp tự nguyện

• Xếp hạng Trục 1 của nhóm trên cùng và dưới 
cùng tương đối thống nhất với xếp hạng tổng 
thể

ể ố• Nhìn chung, điểm số ở trục này giao động từ 4.4 
– 6.6, thể hiện sự khác biệt tương đối giữa các 
địa phương được so sánh

Mộ ố í dMột số ví dụ:
Về tri thức công dân: Đà Nẵng đạt điểm cao nhất là 2.4 điểm trong khi đó Lai Chau đạt điểm 
thấp nhất là 0.51 điểm

Đa số người được hỏi ở Đà Nẵng biết về Pháp lệnh dân chủ cơ sở (71%) trong khi chỉ có 16% số ngườiĐa số người được hỏi ở Đà Nẵng biết về Pháp lệnh dân chủ cơ sở (71%), trong khi chỉ có 16% số người 
được hỏi ở Hà Nội biết về Pháp lệnh 

Khoảng 65% người được hỏi cho biết đã đóng góp tự nguyện cho các dự án hạ tầng ở xã (dao 
động từ 93,5% ở Phú Tho xuống 29% ở Vĩnh Long)

ế ế ố ề ề ế
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47% cho biết họ tự quyết định số tiền đóng góp, 28% nói là do chính quyền địa phương quyết 
định, và 19% cho biết do cán bộ cấp xã quyết định



Trục 2. Công khai, minh bạch
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Trục 2 – Công khai, minh bạch: Một số nhận xét

• Trục 2:  Công khai, minh bạch
– Danh sách các hộ nghèog
– Ngân sách cấp xã/phường
– Kế hoạch sử dụng đất/Đền bù

• Những thành phố lớn xếp hạng cao (trừ Hà 
Nội và Hải Phòng có xếp hạng thấp hơn)Nội và Hải Phòng có xếp hạng thấp hơn)

• Không có tỉnh/thành phố nào thực hiện tốt 
những nội dung trên

• Không thấy rõ yếu tố vùng miền 
• Các tỉnh tương tự về địa lý và kinh tế có thể 

có vị trí xếp khá khác nhau (thí dụ các tỉnh 
miền núi phía Bắc: Lạng Sơn, Yên Bái, Cao 
Bằng, Lai Châu)g, )

Một số ví dụ:
Công khai ngân sách cấp xã: 22% trả lời ‘không’ công khai, 30% trả lời ‘có’, 46% trả lời ‘không biết’
Công khai danh sách hộ nghèo: 62% trả lời có công bố công khai, 12% trả lời ‘không’ có công bố 
công khai, và 26% không biết (tỉ lệ người biết về danh sách hộ nghèo dao động từ 85% ở Đà Nẵng 
xuống chỉ 24% ở Vĩnh Long)
Công khai kế hoạch sử dụng đất: 72% cho biết không được thông báo 25% cho biết được thông báo
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Công khai kế hoạch sử dụng đất: 72% cho biết không được thông báo, 25% cho biết được thông báo
Vĩnh Long: 38% người được hỏi cho biết được thông báo, ở Kiên Giang chỉ là 10% 



Trục 3. Trách nhiệm giải trình với người dân

HCMC

Hai Duong

Ha Tinh

Ha Nam

Quang Tri

Hau Giang

Da Nang

Dong Nai

Long An

Hai Phong

Phu Yen

Binh Dinh

TT-Hue

Ca Mau

Ha Nam

Bac Giang

Lai Chau

Hung Yen

Kon Tum

Vinh Long

Binh Phuoc

Phu Tho

Dien Bien

Cao Bang

Dak Lak

Ha Noi

Bac Giang

Lang Son

Yen Bai

Nam Dinh

Tien Giang

Kien Giang Interactions with Local Authorities

People's Inspection Board

Community Investment Supervison Board

Yêu cầu chính quyền địa phương xử lý một 
số vấn đề
Ban Thanh tra nhân dân

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng
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Trục 3. Trách nhiệm giải trình với người dân: 
Một số nhận xétMột số nhận xét

• Trục 3: Trách nhiệm giải trình 
ới ời dâvới người dân
– Yêu cầu các cấp chính quyền xử lý một 

số vấn đề 
– Ban Thanh tra nhân dânBan Thanh tra nhân dân
– Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

• Chênh lệch giữa các tỉnh không lớn
• Nhìn chung các tỉnh phía Bắc và ĐB g p

sông Hồng xếp hạng thấp hơn
• Trừ TP HCM, các thành phố lớn không 

có xếp hạng cao
Một số ví dụ:

Để giải quyết khúc mắc của cá nhân, gia đình, hàng xóm liên quan đến chính 
quyền, ông/bà đã liên hệ với ai? 

15.3% ở Bình Định/Lai Châu (trung bình); 47% ở Hậu Giang (mức cao) và 4% ở Hà Nội 
và Nam Định (mức thấp) cho biết họ họ sẽ liên hệ với cán bộ xã

Ở xã/phường của ông/bà có Ban Thanh tra nhân dân không?
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16% trả lời ‘không có’, 28% trả lời ‘có’, 45% trả lời ‘không biết’ (58% người được hỏi ở 
Hà Tĩnh trả lời ‘có’, trong khi ở Đắk Lắk chỉ 16%)



Trục 4. Kiểm soát tham nhũng
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Trục 4. Kiểm soát tham nhũng: Một số nhận xét

• Trục 4: Kiểm soát tham nhũng
– Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền

đị hđịa phương
– Kiểm soát tham nhũng trong dịch vụ công
– Công bằng trong tìm việc (quen, thân)
– Quyết tâm chống tham nhũng

• 8 thứ hạng cao rơi vào các tỉnh phía Nam
• Khoảng cách giữa các tỉnh có thứ hạng

cao nhất và các tỉnh có thứ hạng thấp
nhất là khá xa TP HCM (6 3) cách gần 3nhất là khá xa, TP HCM (6.3) cách gần 3 
điểm so với Kon Tum (3.4)

• Thân quen khi xin việc vào bộ máy chính
quyền địa phương là vấn đề ở tất cả các
tỉ h hỉ ố à ó ứ độ khá h ấttỉnh: chỉ số này có mức độ khác nhau rất
lớn giữa các địa phương

• Chính quyền tỉnh/thành phố đã nghiêm
túc trong việc xử lý các vụ việc thamg ệ ý ụ ệ
nhũng ở địa phương chưa? (31% cho
rằng chưa nghiêm túc, 29% cho rằng
nghiêm túc, 37% trả lời ‘không biết’)
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Tình trạng tham nhũng vặt trong khu vực công theo kinh nghiệm thực tế của người dân
(theo tỉnh/thành phố)

(Độ dài của các cạnh bên trong hình tam giác thể hiện % số người trả lời bảng hỏi cho biết họ KHÔNG gặp
phải tình trạng được nêu; Hoàn hảo [Perfect] =100%)phải tình trạng được nêu; Hoàn hảo [Perfect] =100%)

 No Diversion of Public Funds
Zero Kon Tum Dong Nai Lang Son Dien Bien Nam Dinh

Không dùng công quỹ vào mục đích riêng

Khô hối lộ khi là iấ CNQSD đấNo Bribes for Land Title
 No Bribes for Construction

Lai Chau Cao Bang Hai Phong Dak Lak Quang Tri Ha Tinh

Không hối lộ khi làm giấy CNQSD đất

Không hối lộ khi xin cấp phép xây dựng

• Các dạng tham nhũng thuộc loại

Yen Bai Ha Nam Da Nang Ha Noi Vinh Long TT-Hue

Các dạng tham nhũng thuộc loại
“nhỏ”: Chi thêm tiền để làm giấy
phép xây dựng, làm sổ đỏ

• Hình tam giác càng nhỏ, mức độ
cảm nhận có tham nhũng càng

Binh Phuoc Ca Mau Tien Giang Hung Yen Kien Giang Bac Giang

cảm nhận có tham nhũng càng
cao

• 73% ở TP.HCMC và 67% ở Binh
Dinh cho rằng cán bộ địa phương
không dùng tiền công quỹ vào

Hai Duong Hau Giang Phu Yen Long An Phu Tho HCMC
không dùng tiền công quỹ vào
mục đích riêng

• Người dân Phú Thọ cho rằng ít
có hiện tượng đòi hối lộ khi đi làm
ấ C QS ấ (6 %) à ấ

Binh Dinh PerfectHoàn hảo giấy CNQSD đất (65%) và giấy
phép xây dựng (65%)

• Kon Tum, Đồng Nai, Lạng
Sơn, Điện Biên và Nam Định
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đứng ở vị trí cuối bảng



Thực tế về tham nhũng vặt khi người dân sử dụng dịch vụ công
(Độ dài của các cạnh bên trong hình thoi thể hiện % số người trả lời bảng hỏi cho biết họ KHÔNG gặp 

phải tình trạng đưa hối lộ khi sử dụng các dịch vụ công được khảo sát; Hoàn hảo =100%)p g g g )

 No Bribes at Hospital
N Mi f Ed ti F

Zero Da Nang Ha Noi Dien Bien Dak Lak Ha Tinh
Không đưa hối lộ ở bệnh viện công
Không ưu ái học sinh có phụ huynh hối lộ No Misuse of Education Fees
No Informal Payment in Education
 No Bribes to Teachers

Nam Dinh Quang Tri TT-Hue Hai Phong Hai Duong Kon Tum

g ọ p ụ y ộ
giáo viên
Không phải trả thêm tiền ngoài học phí
Không hối lộ giáo viên

Lai Chau Dong Nai Bac Giang Kien Giang Cao Bang Hung Yen

• Đa số người dân ở Bình
Định Long An và Bình Phước cho

HCMC Yen Bai Vinh Long Hau Giang Ha Nam Lang Son
Định, Long An và Bình Phước cho
biết không có những hiện tượng
tiêu cực được hỏi

• Đà Nẵng, Hà Nội và Điện Biên có
nhiều người cho rằng có nhữngPhu Yen Tien Giang Ca Mau Phu Tho Binh Phuoc Long An

Binh Dinh PerfectHoàn hảo

nhiều người cho rằng có những
hiện tượng tiêu cực nêu trên

• Đà Nẵng đặc biệt có vấn đề trong
ngành giáo dục tiểu học, vì chỉ có

ố ỏ ế
Binh Dinh Perfect

20% số người được hỏi cho biết
họ không hối lộ giáo viên
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“Quen thân” khi xin việc vào khu vực nhà nước

 Land Registry
Commune Justice Officer

Zero Dien Bien Hai Phong Kon Tum TT-Hue Ha Noi

Xin làm nhân viên tư pháp xã

Xin vào làm địa chính 

 Policeman
 Teacher
People's Committee

Ha Tinh Dak Lak Yen Bai Da Nang Hai Duong Hung Yen

Xin làm công chức UBND

Xin làm giáo viên tiểu học

Xin làm công an xã

People s Committee

Quang Tri Vinh Long Phu Yen Lang Son Phu Tho Kien Giang

• Trong toàn mẫu khảo sát chỉ có
33% số người được hỏi cho

g

Bac Giang Dong Nai Nam Dinh Binh Dinh HCMC Tien Giang

33% số người được hỏi cho
biết quen thân không quan
trọng khi xin việc vào khu vực
nhà nước

• Ở Long An, 67% số người
ồ

Binh Phuoc Ha Nam Lai Chau Cao Bang Long An Hau Giang

g g
được hỏi không đồng ý với
nhận xét là cần phải quen biết
mới xin được vào khu vực nhà
nước, tiếp đến là TPHCM 
(60%) Hậu Giang (51%) Tiền

Ca Mau Perfect
Hoàn hảo: Không cần 
quan hệ cá nhân khi 

(60%), Hậu Giang (51%), Tiền
Giang (49%), và Cà Mau 
(47%).  

• Ở Nam Định và Hà Nam, quen
thân là hết sức quan trọng vì

xin việc nhà nước
thân là hết sức quan trọng, vì
chỉ có 5% không cho rằng quen
biết là hết sức quan trọng.
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Tình trạng hối lộ để được việc ở công chứng nhà nước và bệnh viện công
(Thanh đứng xuyên qua điểm trung vị thể hiện khoảng tin cậy 95%; Các hình thoi màu xanh đậm thể hiện điểm
trung vị của các hành vi được khảo sát dựa trên kinh nghiệm của người trả lời khảo sát mẫu A; các hình tam g ị ợ ự g ệ g ;

giác màu tím thể hiện điểm trung vị của kết quả khảo sát đối với người trả lời khảo sát mẫu B)
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PAPI và PCI về kiểm soát tham nhũng

Có sự khác biệt 
rõ về cảm nhận

7

rõ về cảm nhận  
về mức độ kiểm 
soát tham nhũng 
giữa người dân 
và doanh nghiệp

HCMC

Long An

Ca Mau6độ
 th

am
 

và doanh nghiệp.

Ở TP HCM, Long 
An, Phu

Phu Tho

TT-Hue

Binh Dinh

Phu Yen
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Tien Giang
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Kien Giang

Hau Giang
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Thọ, người dân 
nhận thấy mức 
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Ha Noi Cao Bang

Lai Chau
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PCI: Informal ChargesPCI: Chi phí không chính thức



Trục 5. Thủ tục hành chính
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Trục 5 Thủ tục hành chính: Một số nhận xétTrục 5. Thủ tục hành chính: Một số nhận xét
• Trục 5: Thủ tục hành chính

Dịch vụ công chứng nhà nước– Dịch vụ công chứng nhà nước
– Giấy phép xây dựng
– Giấy phép sử dụng đất (sổ đỏ)

ề• Đo lường về thủ tục hành chính được
coi là phổ biến và quan trọng đối với
người dân
S khô ó khá biệt lớ iữ• Song, không có sự khác biệt lớn giữa
các tỉnh/thành phố được chọn và khó
đánh giá chất lượng dịch vụ thủ tục
hành chính bởi vì hai trong số ba thủ 13% số người được hỏi họ phải chi thêm hành chính bởi vì hai trong số ba thủ
tục này phổ biến ở thành thị hơn ở 
nông thôn

– 53.3% người được hỏi đã sử dụng dịch vụ
công chứng nhà nước 23 8% thực hiện

g ợ ọ p
tiền để làm công chứng tại công chứng 
nhà nước

công chứng nhà nước,  23.8% thực hiện
giấy CNQSDĐ, và 7% xin cấp phép xây
dựng
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Đánh giá về thủ tục công chứng nhà nước
(Các cạnh tam giác trong hình bát giác thể hiện mức độ đồng ý với những nhận định được nêu trong 

chú thích của Biểu đồ))

 Clear Information
Fees Displayed

Zero Ca Mau Lai Chau Dak Lak HCMC Hai Duong

Hoàn toàn 
không đúng

Thông tin rõ ràng về thủ tục cần làm

Phí được niêm yết công khaiFees Displayed
 Officials Competent
 Treated w/Respect
Paperwork Reasonable

Vinh Long Long An Da Nang Lang Son Hai Phong Ha Nam

không đúng Phí được niêm yết công khai

Công chức có trình độ nghiệp vụ

Được đối xử hợp lý

Không quá nhiều giấy tờp
 Clear Deadline
 Deadline Met
Satisfied w/Service

Binh Dinh Cao Bang Bac Giang Hau Giang Tien Giang Binh Phuoc
Được hẹn rõ ngày nhận kết quả

Nhận được kết quả như lịch hẹn

Hài lòng với dịch vụ nhận được

Quang Tri Hung Yen Dien Bien Ha Tinh Kien Giang Phu Tho • Nhìn chung, theo đánh giá của người
dân, chất lượng dịch vụ công chức nhà
nước khá tốt ở 30 tỉnh/thành phố, trừ
trường hợp của Cà Mau Lai Châu và

Yen Bai Nam Dinh Dong Nai TT-Hue Kon Tum Phu Yen

trường hợp của Cà Mau, Lai Châu và
Dak Lak.

• Cà Mau đặc biệt kém trong lĩnh vực công
chứng nhà nước

• Hậu Giang, và Quảng Trị đạt điểm ở mức

Ha Noi PerfectHoàn toàn đúng

ậ g, g ị ạ
trung vị là 6,81, Hà Nội đạt số điểm cao
nhất là 7.59. 

• Ở TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Long 
An, Hưng Yên và TT-Huế, thủ tục công
hứ ò hiê khê
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chứng còn nhiêu khê. 
• Ở Hậu Giang, phí công chứng chưa

được niêm yết công khai. 



Đánh giá về thủ tục xin cấp phép xây dựng
(Các cạnh tam giác trong hình bát giác thể hiện mức độ đồng ý với những nhận định được nêu 

trong chú thích của Biểu đồ)g )

 Clear Information
Fees Displayed

Zero Ha Noi Dak Lak Long An Hai Duong Ca Mau
Thông tin rõ ràng về thủ tục cần làm

Phí được niêm yết công khai
Hoàn toàn 
không đúng Fees Displayed

 Officials Competent
 Treated w/Respect
Paperwork Reasonable

Yen Bai Bac Giang Kien Giang Nam Dinh Binh Phuoc Vinh Long

Phí được niêm yết công khai

Công chức có trình độ nghiệp vụ

Được đối xử hợp lý

Không quá nhiều giấy tờ

không đúng

p
 Clear Deadline
 Deadline Met
 Satisfied w/Service

Hai Phong Da Nang Phu Yen Binh Dinh Hung Yen Ha Nam

g q g y

Được hẹn rõ ngày nhận kết quả

Nhận được kết quả như lịch hẹn

Hài lòng với dịch vụ nhận được

TT-Hue Lai Chau Phu Tho Hau Giang Ha Tinh Dong Nai Trong số những người đã xin cấp phép
xây dựng, phần lớn những đánh giá
không cao đến từ Hà Nội, Hải Phòng, 
Đà Nẵng và TT Huế

Dien Bien Quang Tri HCMC Cao Bang Tien Giang Lang Son
Đà Nẵng và TT-Huế. 
Nhìn chung TPHCM ghi điểm cao hơn, 
song theo người dân thủ tục còn rất
nhiêu khê.

Kon Tum Perfect Người dân Cà Mau một lần nữa đánh
giá rất thấp thủ tục xin cấp phép xây
dựng, chủ yếu ở thủ tục nhiêu khê. 
Hà Nội với ghi 4 16 điểm ở chỉ số chất

Hoàn toàn đúng

Hà Nội với ghi 4.16 điểm ở chỉ số chất
lượng tổng thể (7.80 điểm), trong khi đó
Kon Tum ghi điểm tối đa. 34



Đánh giá về thủ tục xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Các cạnh tam giác trong hình bát giác thể hiện mức độ đồng ý với những nhận định được nêu 

trong chú thích của Biểu đồ

 Clear Information
Fees Displayed

Zero Lang Son Phu Tho Binh Phuoc Hai Phong Ha Noi
Thông tin rõ ràng về thủ tục cần làm

Phí được niêm yết công khai

trong chú thích của Biểu đồ 

Hoàn toàn 
không đúng

Fees Displayed
 Officials Competent
 Treated w/Respect
Paperwork Reasonable

Dak Lak Dong Nai Hung Yen Ca Mau Ha Tinh Cao Bang

Phí được niêm yết công khai

Công chức có trình độ nghiệp vụ

Được đối xử hợp lý

Không quá nhiều giấy tờPaperwork Reasonable
 Clear Deadline
 Deadline Met
Satisfied w/Service

Ha Nam Long An Lai Chau Kien Giang Binh Dinh Dien Bien

Không quá nhiều giấy tờ

Được hẹn rõ ngày nhận kết quả

Nhận được kết quả như lịch hẹn

Hài lòng với dịch vụ nhận đượcSatisfied w/Service

Quang Tri Vinh Long Yen Bai Hai Duong Tien Giang Nam Dinh

Hài lòng với dịch vụ nhận được

• Người được hỏi ở Lạng Sơn, Phú
Thọ, Bình Phước, Hải Phòng và
Hà Nội h hài lò ới dị h

Bac Giang Da Nang TT-Hue Kon Tum Phu Yen Hau Giang

Hà Nội chưa hài lòng với dịch vụ
làm giấy chứng nhận QSDĐ.

• Ngay cả ở các địa phương có hình
bát giác lớn hơn (như Đà
ẵ

HCMC Perfect

Nẵng, TPHCM and Hậu
Giang), người dân vẫn còn phàn
nàn về thủ tục nhiêu khê.

• Các vấn đề khác bao gồm thái độ

Hoàn toàn đúng
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của công chức khi tiếp đón
dân, hẹn lịch nhận sổ đỏ, công
khai phí.



Trục 6. Dịch vụ công
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Trục 6. Dịch vụ công

• Trục 6: Dịch vụ công
ế– Y tế công lập

– Giáo dục tiểu học công lập
– Hạ tầng

An ninh trật tự– An ninh trật tự

• Có sự khác biệt tương đối lớn ở nội 
dung cơ sở hạ tầng và an ninh trật 
tựtự

• Các tỉnh/thành phố có điều kiện kinh 
tế và địa lý khác nhau có thể có thứ 
hạng khác nhau (ví dụ: các tỉnh miềnhạng khác nhau (ví dụ: các tỉnh miền 
núi phía Bắc)

• Các thành phố lớn có xu hướng xếp 
hạng cao; những địa phương khác

Ví dụ: Nhìn chung 27% số người 
được hỏi ở 30 tỉnh/thành phố cho biết hạng cao; những địa phương khác 

xếp hạng thấp hơn do điều kiện hạ 
tầng cơ sở

ợ p
họ phải đưa thêm tiền ngoài tiền lệ 
phí chính thức khi đi khám, chữa 
bệnh ở bệnh viện công lập
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Đánh giá về bệnh viện tuyến quận/huyện
(Các cạnh tam giác trong hình bát giác thể hiện mức độ đồng ý với những nhận định được nêu trong 

ể ồchú thích của Biểu đồ)

 No Shared Beds
Zero Da Nang Lang Son Bac Giang Lai Chau Ha Tinh

Người bệnh không phải nằm chung giường
Hoàn toàn 

Electric Fans
 Restroom Clean
 Regular Check-Ups
T t d /R t

Ca Mau Ha Noi Phu Tho Hai Duong Vinh Long Binh Dinh

Phòng bệnh có quạt máy

Nhà vệ sinh sạch sẽ

Cán bộ y tế trực thường xuyên

Thái độ h bệ h hâ tốt

không đúng

Treated w/Respect
 Expenses Reasonable
 Waiting Period Reasonable

Dak Lak Kon Tum Ha Nam Hung Yen Binh Phuoc Dong Nai

Thái độ phục vụ bệnh nhân tốt

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý

Không phải chờ đợi quá lâu

Hai Phong Nam Dinh Yen Bai Cao Bang HCMC Phu Yen

• Hình bát giác thể hiện mức độ đồng ý 
của người dân với một số nhận định
khi khám chữa bệnh tại bệnh viện
tuyến quận/huyện

Tien Giang TT-Hue Dien Bien Hau Giang Quang Tri Kien Giang

tuyến quận/huyện
• Long An dường như được đánh giá

cao hơn so với 29 tỉnh/thành khác ở 
tất cả các chỉ số thành phần. 
Khẳng định lại dư luận xã hội về tình

Long An PerfectHoàn toàn đúng

• Khẳng định lại dư luận xã hội về tình
trạng quá tải ở các bệnh viện, ngay cả
ở tuyến huyện. 

• Chi phí khám, chữa bệnh và thời gian
hờ đ i để đ khá bệ h h
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chờ đợi để được khám bệnh chưa
hợp lý, chất lượng phòng bệnh còn
kém.



Đánh giá về trường tiểu học công lập ở cấp xã
(Các cạnh tam giác trong hình bát giác thể hiện mức độ đồng ý với những nhận định được nêu trong 

chú thích của Biểu đồ)

 Brick Walls
Clean Toilets

Zero Da Nang Kien Giang Tien Giang Hai Duong Bac Giang
Lớp học là nhà kiên cố

Nhà vệ sinh sạch sẽ
Hoàn toàn
không đúng

)

 Less than 40 Students
 Less than 3 shifts
 No Informal Payments

TT-Hue Quang Tri Ha Noi Dak Lak Ha Tinh Dien Bien
Lớp học dưới 40 học sinh

Học sinh không phải học ca ba

Không phải đóng phụ phí ngoài quy định

g g

 No Bribes to Teachers
 No Favoritism
 Teacher Quality

Lai Chau Hai Phong Kon Tum Cao Bang Hung Yen Nam Dinh
Không phải ‘bồi dưỡng’ giáo viên

Giáo viên không ưu ái học sinh học thêm

Giáo viên có trình độ sư phạm tốt

Yen Bai Lang Son HCMC Hau Giang Phu Yen Ca Mau • Hình bát giác thể hiện mức độ đồng
ý của người dân đối với một số
nhận định về trường tiểu học công
lập cấp xã

Ha Nam Dong Nai Vinh Long Binh Dinh Long An Phu Tho

Hoàn toàn đúng

lập cấp xã
• Có sự khác nhau lớn giữa các chỉ

số về chất lượng trường tiểu học
• Phần lớn hài lòng với trình độ của

Binh Phuoc PerfectHoàn toàn đúng giáo viên và hạ tầng cơ sở
• Chưa hài lòng với các tiêu chí còn

lại (lớp học đông, giáo viện ưu ái
học sinh học thêm…)
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ọ ọ )
• Vẫn còn tồn tại hiện tượng giáo

viên nhận hối lộ



Tình hình an ninh trật tự ở 30 tỉnh/thành phố

Vehicle Theft Robbery

% Người trả lời đã là nạn nhân của một loại hình trộm cắp

Trộm phương tiện đi lại Cướp giật

Ha Noi Cao Bang Dien Bien Lai Chau Yen Bai Lang Son

Break-In Physcial ViolenceĐột nhập vào nhà Bị hành hung

Bac Giang Phu Tho Hai Duong Hai Phong Hung Yen Ha Nam

Nam Dinh Ha Tinh Quang Tri TT-Hue Da Nang Binh Dinh

Phu Yen Kon Tum Dak Lak Binh Phuoc Dong Nai HCMC

L A Ti Gi Vi h L Ki Gi H Gi C M

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50

Long An Tien Giang Vinh Long Kien Giang Hau Giang Ca Mau
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Respondents who were crime victimes (%)Có sự khác nhau lớn trong mức độ trộm cắp giữa các tỉnh. Lai Châu và Hà Nam có tỷ lệ cao nhất. Có sự 
khác biệt về tình hình an ninh trật tự ở các tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội giống nhau (ví dụ các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long) 



Chỉ số PAPI tổng hợp
(Các cạnh tam giác trong hình bát giác thể hiện mức độ hiệu quả của các(Các cạnh tam giác trong hình bát giác thể hiện mức độ hiệu quả của các

tỉnh/thành phố ở 6 trục nội dung thành phần)

Zero Kon Tum Lai Chau Dien Bien Dak Lak Yen Bai
 Participation/Elections
 Transparency
 Downward Accountability
Control of Corruption

Zero Kon Tum Lai Chau Dien Bien Dak Lak Yen Bai

Quang Tri Cao Bang Hung Yen Kien Giang Nam Dinh Lang Son

Sự tham gia của người dân
Công khai, minh bạch
Trách nhiệm giải trình với dân
Kiểm soát tham nhũngControl of Corruption

 Administrative Procedures
 Public Service Delivery

Ha Noi Ha Nam Tien Giang Bac Giang Vinh Long Phu Tho

Kiểm soát tham nhũng
Thủ tục hành chính công
Cung ứng dịch vụ công

Hai Phong Hau Giang Dong Nai Hai Duong Binh Phuoc Ha Tinh

Phu Yen Ca Mau TT-Hue Da Nang Long An Binh Dinh

HCMC PerfectHoàn hảo
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PAPI: XẾP HẠNG TỔNG THỂ
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PAPI Xếp hạng tổng thể: Một số nhận xét 

• Xếp hạng của các tỉnh theo 6 trục rất khác 
nhau, và khác với xếp hạng tổng thể. 

ể• Khoảng cách điểm giữa các tỉnh không không 
lớn, trừ ở khu vực đầu và cuối của đồ thị

– TP. HCMC có điểm số tổng thể cao hơn hẳn so 
với 29 địa phương khácị p g

– Kon Tum có điểm số thấp hơn nhiều so với 29 
tỉnh/thành phố khác

1/3 vị trí trên cùng được chiếm bởi các tỉnh Huế trở vào, trừ Hải Dương và Hà Tĩnh. 
Bốn nhóm thứ hạng dành cho 19 tỉnh/thành phố có ước lượng điểm có ý nghĩa thống kê trong 
kh ả i ậ 90%khoảng tin cậy 90%:

Nhóm thứ nhất gồm các tỉnh/thành phố có điểm số cao nhất nằm trong khoảng từ 35.92 điểm trở lên: TP. Hồ Chí Minh, Hà 
Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Định, Thừa Thiên-Huế
Nhóm thứ hai gồm các tỉnh/thành phố có điểm số khá nằm trong khoảng từ 35 điểm đến 35.92 điểm: Long An, Bình 
Ph ớ Đồ N i Hậ Gi Hải Phò Phú YêPhước, Đồng Nai, Hậu Giang, Hải Phòng, Phú Yên.
Nhóm thứ ba gồm các tỉnh có điểm số trung bình từ 33.20 điểm đến 35 điểm: Hà Nam, Phú Thọ, Vĩnh Long, Bắc Giang, 
Hà Nội. 
Nhóm thứ tư gồm các tỉnh có điểm số thấp nhất, hay dưới 33.20 điểm: Yên Bái, Kon Tum

11 đị h ò l i ó ố ớ l điể d độ t hó thứ 1 à thứ 2 h ặ thứ 2 à thứ
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11 địa phương còn lại có số ước lượng điểm dao động trong nhóm thứ 1 và thứ 2, hoặc thứ 2 và thứ 
3, hoặc thứ 3 và thứ 4 trong khoảng tin cậy 90%.



PAPI và phát triển kinh tế (GDP/ người) quan hệ như thế nào?

Các tỉnh/thành phố có HCMC40p
xếp hạng PAPI cao 
không nhất thiết là 
các địa phương có 
điều kiện kinh tế tốt. 
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PAPI và PCI: Người dân và doanh nghiệp có 
cảm nhận khác nhau?cảm nhận khác nhau?

Mức độ tương quan 
giữa 2 chỉ số là khá 0giữa 2 chỉ số là khá 
lớn, nhưng có sự 
khác biệt rõ giữa 
cảm nhận của người 
dân và của doanh 
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Ý nghĩa chính sách của chỉ số PAPIg

• Tính khoa học và thực tiễn trong thực hiện nghiên cứu phản ánh chân thựcTính khoa học và thực tiễn trong thực hiện nghiên cứu phản ánh chân thực 
tình hình ở địa phương

• PAPI cho biết kinh nghiệm, nhận xét và nhận thức của người dân các 
tỉnh/thành phố về hiệu quả của quản trị và hành chính công cấp tỉnhtỉnh/thành phố về hiệu quả của quản trị và hành chính công cấp tỉnh

• Vị trí xếp hạng theo chỉ số PAPI có giá trị tham khảo tốt cho các tỉnh/thành 
phố trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. 

• PAPI bổ sung cho nỗ lực cải cách hành chính ở địa phương• PAPI bổ sung cho nỗ lực cải cách hành chính ở địa phương 
• Thông qua PAPI, các địa phương có thể tìm ra được những mặt mạnh, mặt 

yếu và nguyên nhân, nhằm đề ra những giải pháp thiết thực cho quá trình 
nâng cao hiệ q ả công tác điề hành à thúc đẩ cải cách hành chính tạinâng cao hiệu quả công tác điều hành và thúc đẩy cải cách hành chính tại 
địa phương.

• PAPI cung cấp thông tin khách quan hỗ trợ các quá trình hoạch định chính 
á h th hiệ à iá át ở ấ t à đị hsách, thực hiện và giám sát ở cấp trung ương và địa phương
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Kế hoạch thực hiện nghiên cứu PAPI năm  2011

• Nghiên cứu trường hợpg g ợp
– Xếp hạng tổng thể của PAPI có một số điểm đáng chú ý (thí dụ: Hà Tĩnh, Bình Định có xếp khá 

cao, và trường hợp Vĩnh Long, Đà Nẵng xếp hạng thấp hơn so với PCI)
– Phân tích chi tiết các kết quả theo các trục, theo vùng lãnh thổ, theo các điều kiện phát triển kinh 

tế theo giớitế, theo giới,…  

• Xây dựng và duy trì website www.papi.vn
– Cung cấp dữ liệu và phân tích theo trục nội dung 

Q hệ hặt hẽ ới á hí h ề (kết ối ới hệ thố đá h iá à iá• Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chính quyền (kết nối với hệ thống đánh giá và giám 
sát đang được Chính phủ xây dựng)

– v.d. Chương trình tổng thể CCHC 2011-2020; giám sát công tác PCTN
• Thảo luận trao đổi với các đối tác (Quốc hội MTTQ HĐND các cấp )• Thảo luận, trao đổi với các đối tác  (Quốc hội, MTTQ, HĐND các cấp,..)
• Triển khai trên 63 tỉnh/thành phố để hiểu rõ hơn và nắm bắt được bức tranh toàn 

cảnh hơn
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Xin chân thành cám ơn!

N ồ t í h dẫNguồn trích dẫn: 

CECODES, MTTQ & UNDP (2011). Chỉ số
Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp
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Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp
tỉnh ở Việt Nam (PAPI): Đo lường từ kinh
nghiệm thực tiễn của người dân. Hà Nội


