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 “Giới thiệu một công cụ hỗ trợ giám sát mới cho các cơ quan dân cử”  
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013 – Nhằm góp phần đóng góp cho đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh/thành 
phố và Hội đồng Nhân dân các cấp chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các vị trí do Quốc hội và Hội đồng Nhân 
dân bầu trong tháng 7 tới, hôm nay Viện Nghiên cứu Lập pháp phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp 
quốc (UNDP) tại Việt Nam, tổ chức hội thảo tại Hà Nội để giới thiệu một công cụ giám sát mới - Chỉ số Quản trị 
và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2012.  

Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát PAPI 2012, cung cấp thông tin và dữ liệu có giá trị tham khảo đến các đại 
biểu Quốc hội. Báo cáo PAPI 2012 đã phân tích tình hình thực tế về hiệu quả hoạt động của chính quyền địa 
phương dưa trên trải nghiệm và đánh giá khách quan của người dân, cũng là người thụ hưởng của quy trình 
hoạch định chính sách vĩ mô và vi mô.  

Trong năm 2012, gần 14,000 người đã được phỏng vấn trực tiếp thông qua khảo sát xã hội học lớn nhất từ 
trước tới nay ở Việt Nam về hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường/thị 
trấn. Khảo sát do Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt 
Nam thực hiện, với sự hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật của UNDP và đồng tài trợ của Cơ quan Hợp tác và Phát triển 
Thụy Sĩ (SDC).  

Báo cáo PAPI 2012 cho biết người dân mong muốn trách nhiệm giải trình và kiểm soát tham nhũng được đẩy 
mạnh, đồng thời dịch vụ hành chính và dịch vụ công được cải thiện hơn. Đây cũng là những điều kiện cần thiết 
để Việt Nam duy trì và phát huy vị thế quốc gia có mức thu nhập trung bình và đang  hướng tới các mục tiêu 
phát triển con người cao hơn.   

Phát biểu tại hội thảo, Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam, nói: “Qua 
PAPI, chúng ta có thể tìm hiểu phần nào mong mỏi của người dân. Công cụ giám sát này là tập hợp của rất 
nhiều dữ liệu nghiên cứu thực chứng mang tính độc lập để đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tham 
khảo, làm cơ sở đánh giá khách quan hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ở cấp tỉnh và cấp 
cơ sở. PAPI là công cụ chính sách có thể giúp Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố, và 
Hội đồng Nhân dân xác định những điểm đã làm được và chưa làm được của địa phương, yêu cầu chính quyền 
tỉnh/thành phố và cơ sở giải trình và hoạch định hoặc điều chỉnh chính sách để nâng cao mức độ hiệu quả”  

Báo cáo PAPI nhấn mạnh sự cần thiết của việc theo dõi và giám sát hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền 
cũng như vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các tổ chức quần chúng và người sử dụng dịch vụ 
công.  

TS. Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, phát biểu: “Chúng tôi cho rằng, dữ liệu PAPI sẽ có 
tác dụng tham khảo tốt cho đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh/thành phố và Hội đồng Nhân dân các cấp khi 
tiếp tục thực hiện bước phát triển mang tính lịch sử của Quốc hội Việt Nam, cụ thể là  lấy phiếu tín nhiệm đối 
với các vị trí do Hội đồng Nhân dân bầu và phê chuẩn trong tháng 7 tới. Đây cũng là những thông tin có giá trị 
góp phần hoàn thiện Chương 9 của Dự thảo Hiến pháp và tiến tới xây dựng luật về chính quyền địa phương 
trong thời gian tới.”  

Khảo sát PAPI nghiên cứu sáu trục nội dung của hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, bao gồm (i) 
tham gia của người dân ở cấp cơ sở; (ii) công khai, minh bạch; (iii) trách nhiệm giải trình với người dân; (iv) 
kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; (v) thủ tục hành chính công; và (vi) cung ứng dịch vụ công. 
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Xin truy cập www.papi.vn để xem Báo cáo PAPI 2012, thông tin cơ bản về chỉ số của 63 tỉnh, thành phố và 
toàn bộ dữ liệu.   
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