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LỜI NÓI ĐẦU

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công
cấp tỉnh ở Việt Nam (sau đây gọi tắt theo tên
tiếng Anh là PAPI) là công cụ đo lường mức độ
hiệu quả thực thi chính sách tới cấp cơ sở với
phạm vi rộng nhất tại Việt Nam từ trước tới
nay. Được tổng hợp từ trải nghiệm thực tiễn
của người dân, Chỉ số PAPI đưa ra những chỉ
báo về hiệu quả tương tác với người dân và
chất lượng cung ứng dịch vụ công tới người
sử dụng của chính quyền các cấp trong bối
cảnh Việt Nam đạt được mức thu nhập trung
bình thấp. Chỉ số PAPI là sáng kiến mang
tính tiên phong của Việt Nam, phù hợp với
trình độ phát triển của đất nước, phản ánh
một cách khách quan, có căn cứ khoa học về
những việc các cấp chính quyền đã làm được
và chưa làm được trong thực thi chính sách
và cung ứng dịch vụ công.
Thông qua Chỉ số PAPI, người dân đại diện
cho mọi tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất
nước cùng chia sẻ ý kiến, tạo ra nguồn thông
tin, dữ liệu phản ánh tiếng nói chung về mức
độ hiệu quả của bộ máy nhà nước và chất
lượng cung ứng dịch vụ của chính quyền
các cấp. Chỉ số PAPI cung cấp hệ thống chỉ
báo khách quan góp phần đánh giá mang
tính định lượng về hiệu quả quản trị và hành
chính công ở cấp tỉnh, tạo động lực để lãnh
đạo các cấp tại địa phương nâng cao hiệu
quả quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ
ngày càng tốt hơn cho ‘khách hàng’.
Báo cáo PAPI 2013 là kết quả của nghiên cứu
và khảo sát PAPI năm thứ ba liên tiếp trên
phạm vi toàn quốc, dựa trên trải nghiệm
của13.892 người dân được chọn ngẫu nhiên
đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ
tất cả 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Tính
từ năm đầu triển khai thí điểm (2009) cho
tới nay, gần 50.000 người dân trên toàn lãnh
thổ Việt Nam đã tham gia trả lời phỏng vấn
trực tiếp và chia sẻ trải nghiệm và đánh giá
của mình về hiệu quả quản trị và hành chính
công của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh/
thành phố đến cấp thôn/tổ dân phố.

Chỉ số PAPI ngày càng khẳng định được vị trí
là một trong những công cụ theo dõi và giám
sát hiệu quả quản trị và hành chính công
trong nước và quốc tế. Ở cấp quốc gia, Chỉ
số PAPI ngày càng được ghi nhận là bộ chỉ số
giúp người dân tham gia giám sát và phản
biện xã hội. Chỉ số PAPI cũng là nguồn dữ
liệu và thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội
và Hội đồng nhân dân các cấp. Trong khuôn
khổ hợp tác với Viện Nghiên cứu lập pháp
(Ủy ban Thường vụ Quốc hội), kết quả nghiên
cứu PAPI 2012 đã được giới thiệu và trao đổi
với đại biểu Quốc hội tại hội thảo trong dịp
kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm 2013, và sau
đó với đại biểu Hội đồng nhân dân, Đoàn đại
biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố thông qua
các cuộc hội thảo ở ba miền trên toàn quốc
đầu tháng 7 năm 2013, trước đợt lấy phiếu tín
nhiệm các vị trí dân bầu ở cấp địa phương.
Sự ghi nhận của Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh về tính cấp thiết của Chỉ số
PAPI là nguồn cổ vũ lớn đối với nghiên cứu.
Kết quả của Chỉ số PAPI đã và đang được giới
thiệu tại các lớp thuộc Chương trình đào tạo
lãnh đạo nguồn cao cấp của Học viện.
Ở cấp địa phương, nhiều tỉnh, thành phố đã coi
Chỉ số PAPI là một công cụ quan trọng nhằm
theo dõi và giám sát hiệu quả công tác của các
cấp chính quyền. Cho đến nay, có khoảng 22
tỉnh và thành phố trên cả nước đã quan tâm
phân tích hoặc chỉ đạo các sở, ban, ngành xây
dựng kế hoạch hành động nhằm cải thiện Chỉ
số PAPI, phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt
yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hành
chính công của địa phương mình.
Ở tầm quốc tế, Chỉ số PAPI của Việt Nam được
xem là công cụ lắng nghe tiếng nói của người
dân có giá trị và có thể nhân rộng để. Sáng
kiến PAPI đã được chia sẻ tại nhiều hội nghị và
diễn đàn quốc tế về quản trị và quản lý hiệu
quả của chính quyền. Tại Hội nghị toàn cầu
về “Quản lý hiệu quả bộ máy chính quyền” tổ
chức tại Ấn Độ tháng 12 năm 2013, PAPI được
đánh giá là một trong 12 sáng kiến hay trên
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thế giới về theo dõi và đánh giá hiệu quả của
bộ máy chính quyền. Bên cạnh đó, dữ liệu và
kết quả nghiên cứu của PAPI ngày càng được
nhiều nhà nghiên cứu trong, ngoài nước sử
dụng trong các công trình xuất bản trên các
tạp chí học thuật quốc tế.
Tính khoa học, sự quan tâm đến người thụ
hưởng và độ tin cậy của Chỉ số PAPI được
bảo đảm nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu
quả giữa các cơ quan trong nước (Trung tâm
Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học
MTTQ Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu Phát
triển và Hỗ trợ Cộng đồng—CECODES, thuộc
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam) và đối tác quốc tế (Chương trình phát
triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam—UNDP, và
các chuyên gia quốc tế của UNDP); giữa cấp
trung ương và cấp địa phương (Ủy ban MTTQ
từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở).
Nghiên cứu PAPI nhận được sự hướng dẫn tận
tình và đóng góp tích cực về mặt nội dung
của Ban Tư vấn Quốc gia trong suốt quá trình
nghiên cứu, đảm bảo tính nhất quán và giá
trị sử dụng của Chỉ số PAPI. Với cơ cấu thành

Trung tâm
Nghiên cứu phát triển
và Hỗ trợ cộng đồng
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viên là đại diện đến từ nhiều cơ quan, ban
ngành của nhà nước và giới học giả, Ban Tư
vấn đem đến cho PAPI những kiến thức am
tường về quản trị và điều hành ở cấp trung
ương và góc nhìn của những nhà nghiên cứu.
Ban Tư vấn Quốc gia đã nhấn mạnh, bên cạnh
những tác động ở cấp địa phương, Chỉ số
PAPI cần nâng tầm ảnh hưởng ở cấp quốc gia
từ những đóng góp thiết thực cho quá trình
hoàn thiện chính sách của nhà nước.
Kết quả phân tích từ Chỉ số PAPI năm 2013
tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình cải
thiện hiệu quả công tác điều hành, quản lý
nhà nước và cung ứng dịch vụ công ở cấp
tỉnh. Bên cạnh đó, với dữ liệu khách quan,
được thu thập và phân tích bằng phương
pháp khoa học hiện đại, theo chuẩn mực
quốc tế, Chỉ số PAPI là nguồn dữ liệu thực
chứng có giá trị tham khảo cao đối với các
nhà hoạch định và thực thi chính sách, các
tổ chức xã hội, các cơ quan truyền thông-báo
chí, giới nghiên cứu và cộng đồng các nhà tài
trợ, vì mục tiêu nâng tầm phát triển về mọi
mặt của Việt Nam.

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
và Nghiên cứu khoa học
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chương trình Phát triển
Liên Hợp quốc tại Việt Nam
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LỜI CÁM ƠN
Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công
cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là kết quả của hoạt
động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm
Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng
(CECODES) thuộc Liên hiệp các hội khoa
học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), một số cơ
quan, đơn vị thuộc Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, và Chương
trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại
Việt Nam. Năm 2013 đánh dấu năm thứ năm
của mối quan hệ hợp tác hiệu quả và tích cực
giữa các tổ chức thực hiện nghiên cứu PAPI
và năm thứ ba xây dựng Chỉ số PAPI trên
phạm vi toàn quốc.

Chính trị, Đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ đã tư
vấn cho quá trình xây dựng trọng số mẫu của
PAPI. Ông Paul Schuler, nghiên cứu sinh Tiến
sĩ tại Đại học California, San Diego, Hoa Kỳ, đã
hỗ trợ kịp thời trong quá trình chọn mẫu đến
cấp thôn/tổ dân phố.

Báo cáo PAPI 2013 được thực hiện bởi
nhóm tác giả gồm Jairo Acuña-Alfaro
(UNDP—trưởng nhóm), PGS. TS. Đặng Ngọc
Dinh (CECODES), TS. Đặng Hoàng Giang
(CECODES), TS. Edmund J. Malesky (Phó Giáo
sư, Khoa Kinh tế chính trị, Đại học Duke, Hoa
Kỳ; chuyên gia tư vấn quốc tế của UNDP), và
Đỗ Thanh Huyền (UNDP).
Trân trọng cám ơn sự chỉ đạo và phối hợp
tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh/
thành phố, huyện/quận, xã/phường và thôn/
ấp/tổ dân phố ở 63 tỉnh/thành phố để quá
trình triển khai khảo sát ở địa phương được
thực hiện hiệu quả. Đặc biệt cám ơn 13.892
người dân được lựa chọn ngẫu nhiên từ mọi
tầng lớp dân cư đã tham gia tích cực vào
cuộc khảo sát năm 2013 và chia sẻ những
trải nghiệm thực tế của mình trong quá trình
tương tác với bộ máy hành chính nhà nước ở
địa phương, đồng thời nêu lên ý kiến về công
tác quản trị, điều hành, hành chính nhà nước
và cung ứng dịch vụ công ở địa phương.

Chân thành cám ơn lãnh đạo và chuyên gia
của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,
đặc biệt là GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc
Học viện, đã luôn ủng hộ và cộng tác trong
hoạt động nghiên cứu, đưa kết quả PAPI vào
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh
đạo, quản lý trung và cao cấp tại Học viện.
Trân trọng cám ơn TS. Đinh Xuân Thảo, Viện
trưởng và đồng nghiệp ở Viện Nghiên cứu
Lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã
phối hợp trong việc đưa dữ liệu, thông tin
PAPI đến với các đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trong
năm 2013. Xin cám ơn TS.Nguyễn Quang Du,
Giám đốc và TS. Phạm Thị Hồng, Phó giám
đốc và cộng sự tại Trung tâm Bồi dưỡng
cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt
Nam; cùng ông Nguyễn Ngọc Dinh, nguyên
Trưởng Ban Dân chủ–Pháp luật, UBTƯ MTTQ
Việt Nam, đã phối hợp và tổ chức thành công
bảy cuộc hội thảo vùng công bố và trao đổi
kết quả PAPI 2012 với 63 tỉnh, thành phố
trong năm 2013.

Nghiên cứu PAPI nhận được sự đóng góp tích
cực về mặt nội dung của Ban Tư vấn Quốc gia.
Trân trọng cám ơn 24 thành viên Ban Tư vấn
đã luôn dành thời gian và kiến thức quý giá
cho Chỉ số PAPI trong từng giai đoạn nghiên
cứu từ trước tới nay. Bên cạnh đó, nghiên
cứu PAPI nhận được sự hỗ trợ về mặt chuyên
môn và kỹ thuật của TS. Edmund J. Malesky,
chuyên gia quốc tế về đo lường hiệu quả
quản trị bằng phương pháp định lượng. TS.
Pierre F. Landry, Phó Giáo sư về Khoa học

Chân thành cám ơn đội ngũ trưởng nhóm
khảo sát kiêm soát phiếu PAPI gồm các ông/
bà: Nguyễn Lan Anh, Phạm Hải Bình, Phùng
Văn Chấn, Trần Thị Dung, Đỗ Xuân Dương,
Vũ Quang Điệp, Nguyễn Vũ Giang, Đặng
Hồng Hà, Lại Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Thị
Thu Hiền, Nguyễn Công Hiển, Nguyễn Văn
Hiệu, Lê Văn Lư, Hoàng Minh, Nguyễn Thanh
Nhã, Trần Ngọc Nhẫn, Lại Nguyệt Nga, Đặng
Thanh Phương, Nguyễn Thanh Phương, Vũ
Ngọc Quý, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Hữu

Xin trân trọng cám ơn sự ủng hộ hiệu quả
và kịp thời của lãnh đạo Uỷ ban Trung ương
MTTQ Việt Nam đối với dự án nghiên cứu
PAPI, từ đó các Ủy ban MTTQ địa phương
đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành dự
án, giúp quá trình triển khai thu thập dữ liệu
PAPI được thuận lợi và có chất lượng tốt.
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Tuyên, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Quỳnh
Trang, Đặng Quốc Trung, và Bùi Huy Tưởng.
Họ đã và đang cộng tác tích cực và hiệu quả
cùng dự án nghiên cứu PAPI trong suốt quá
trình thu thập dữ liệu, tuân thủ nghiêm quy
trình chuẩn trong thực hiện khảo sát thực địa
của PAPI, góp phần to lớn trong việc đảm bảo
chất lượng của quá trình thu thập dữ liệu.

thực địa ở 63 tỉnh/thành phố; TS.Phạm Minh
Trí đã xây dựng thành công phần mềm nhập
số liệu hiệu quả cho PAPI cùng đội ngũ cộng
tác viên (gồm các ông/bà: Trần Công Chính,
Đặng Hoàng Phong, Lê Minh Tâm, Trần Thị
Thường, Đặng Thị Thu Trang và Phạm Minh
Tuấn) đã đảm bảo chất lượng công việc nhập
dữ liệu PAPI 2013.

Bên cạnh các trưởng nhóm khảo sát kiêm
giám sát thực địa là hơn 500 phỏng vấn viên
được Trung tâm Sống và làm việc vì cộng
đồng (Live & Learn) tuyển chọn từ gần 2.000
ứng viên đến từ các trường đại học trên cả
nước. Không có sự tham gia của đội ngũ cộng
tác viên này, công tác thu thập dữ liệu ở địa
phương rất khó hoàn thành.

Cám ơn Công ty Media Insights đã hỗ trợ xây
dựng trang mạng www.papi.vn. Trân trọng
cám ơn TS. Nguyễn Việt Cường (giảng viên
trường Đại học Kinh tế quốc dân) đã nhiệt
tình giúp đỡ xây dựng hệ thống bản đồ cho
báo cáo. Ông Simon Drought, cộng tác viên
của Phòng Truyền thông Liên Hợp quốc tại
Việt Nam, đã đọc và hiệu đính báo cáo PAPI
phiên bản tiếng Anh.

Nhóm tác giả cũng đặc biệt cảm ơn TS. Lê Thị
Nghệ (CECODES), người có những đóng góp
quan trọng trong việc tổ chức và điều hành
công tác khảo sát; ông Nguyễn Văn Phú và
ông Nguyễn Đức Trị đã triển khai hiệu quả mối
liên hệ với MTTQ địa phương phục vụ khảo sát
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Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC)
tiếp tục tài trợ chính cho nghiên cứu PAPI
cùng với Chương trình Phát triển Liên Hợp
quốc (UNDP) tại Việt Nam.
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DANH SÁCH BAN TƯ VẤN QUỐC GIA PAPI

Ông Bakhodir Burkhanov
Phó Giám đốc quốc gia,
Chương trình Phát triển Liên Hợp
quốc tại Việt Nam

Ông Hồ Ngọc Hải
Uỷ viên Chủ tịch đoàn,
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam

Ông Phạm Anh Tuấn
Phó Trưởng ban, Ban Nội chính
Trung ương, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ông Bùi Đặng Dũng
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính và
Ngân sách của Quốc hội, Đại biểu
Quốc hội tỉnh Kiên Giang

Ông Hoàng Hải
Tổng Biên tập, Tạp chí Mặt trận,
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam

Bà Phạm Chi Lan
Chuyên gia kinh tế cao cấp,
nguyên Phó chủ tịch Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam

Bà Cao Thị Hồng Vân
Nguyên Trưởng ban Kinh tế,
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam

Ông Hoàng Xuân Hoà
Quyền Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng
hợp, Ban Kinh tế Trung Ương,
Đảng Cộng sản Việt Nam

Ông Phạm Duy Nghĩa
Giảng viên, Chương trình giảng dạy
kinh tế Fulbright, Trường Đại học
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Đào Trung Chính
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục
Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và
Môi trường

Bà Lê Thị Nga
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của
Quốc hội

Ông Samuel Waelty
Giám đốc Cơ quan Hợp tác và
Phát triển Thuỵ sĩ (SDC)

Ông Lê Văn Lân
Phó Trưởng Ban, Ban Chỉ đạo Tây Bắc
Ông Nguyễn Huy Quang
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Ông Thang Văn Phúc
(Trưởng ban Tư vấn)
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ,
Chủ tịch Viện Những vấn đề
phát triển Việt Nam (VIDS)

Ông Nguyễn Văn Quyền
Nguyên Phó Chánh Văn phòng
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ông Trần Đức Lượng
Phó Tổng thanh tra,
Thanh tra Chính phủ

Ông Nguyễn Quang Thắng
Vụ trưởng Vụ Lao động, Văn hóa và
Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Trần Việt Hùng
Phó Chủ tịch Liên hiệp
các Hội Khoa học và kỹ thuật
Việt Nam (VUSTA)

Ông Đinh Duy Hòa
Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính,
Bộ Nội vụ
Ông Đinh Xuân Thảo
Viện trưởng, Viện Nghiên cứu lập
pháp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Ông Đỗ Duy Thường
Ủy viên Chủ tịch đoàn,
Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn
Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ông Hà Công Long
Phó trưởng Ban Dân nguyện, Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội

Bà Nguyễn Thúy Anh
Trưởng ban Quốc tế, Tạp chí Cộng sản

Ghi chú: Trật tự họ và tên các thành viên Ban Tư vấn quốc gia được xếp theo thứ tự ABC.
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