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PHụ LụC B: SO SÁNH KHÁI QUÁT PAPI VÀ PCI: TƯƠNG ĐồNG Về PHƯƠNG PHÁP LUẬN,
KHÁC BIỆT Về TRảI NGHIỆM CủA NGƯờI DÂN SO VớI DOANH NGHIỆP 

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành

chính công cấp tỉnh

Người dân
• 5.568 người dân trong năm 2010
• Dự kiến sẽ tăng lên tới 13.500 người từ

năm 2011 trở đi

Khảo sát thực địa, phỏng vấn trực tiếp

30 tỉnh/thành phố trong năm 2010, gồm:
• 90 quận/huyện 
 180 xã/phường/thị trấn
 360 thôn/ấp/tổ dân phố

63 tỉnh/thành phố trong năm 2011 (dự kiến)

- Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ
trợ cộng đồng (CECODES) 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ)
- Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP)

Dữ liệu khảo sát

6 trục nội dung
o 21 nội dung thành phần
 82 chỉ số thành phần

Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở
Công khai, minh bạch
Trách nhiệm giải trình với người dân
Kiểm soát tham nhũng
Thủ tục hành chính công
Cung ứng dịch vụ công

www.papi.vn

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

• 8,000-9,000 doanh nghiệp

• Khảo sát theo hình thức gửi bảng hỏi qua
bưu điện

• 63 tỉnh/thành phố, theo chu kỳ hàng năm, kể
từ năm 2006 tới nay 

- Dự án Sáng kiến Nâng cao năng lực cạnh tranh
Việt Nam (VNCi)

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI)

- Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
(USAID)

Kết hợp giữ liệu khảo sát và dữ liệu cứng 

9 chỉ số tích hợp
79 chỉ số thành phần

Tính minh bạch và tiếp cận thông tin
Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh
Thiết chế pháp lý
Chi phí không chính thức
Chi phí về thời gian cho việc tuan thủ các quy
định của nhà nước
Tiếp cận đất đai
Cơ sở hạ tầng (chưa đưa vào bộ chỉ số)
Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
Chi phí gia nhập thị trường
Đào tạo lao động

www.pcivietnam.org

CHỉ SỐ HIỆU QUả QUảN TRỊ VÀ
HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỉNH CHỉ SỐ NăNG LựC CạNH TRANH CẤP TỉNH

Mục đích

Đối tượng 
nghiên cứu

Hình thức khảo sát

Phạm vi khảo sát

Đơn vị thực hiện

Xây dựng chỉ số
tổng hợp

Trục nội dung/
Chỉ số tích hợp

Website

PAPI và PCI đánh giá hiệu quả quản trị và quản lý hành chính công cấp tỉnh nhằm thúc đẩy sự
cạnh tranh và học hỏi giữa các tỉnh/thành phố

- PAPI và PCI có chung phương pháp xây dựng chỉ số nhằm đo đạc hiệu quả quản trị và hành
chính công cấp tỉnh, thúc đẩy việc so sánh về các thứ tự ưu tiên trong quản trị nhà nước ở cấp
tỉnh tại Việt Nam dựa trên kinh nghiệm và ý kiến của người dân (PAPI) và doanh nghiệp (PCI)

- Giống nhau về cách thức xây dựng và xác định trọng số cho bộ chỉ số 
- Đều qua ba bước xây dựng chỉ số: Thu thập thông tin để xây dựng chỉ số thành phần, xác định

các nội dung/chỉ số thành phần, và xác định trọng số cho các trục nội dung/chỉ số tích hợp




