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luôn ở trong nhóm 15 địa 
phương thấp điểm nhất. Đạt 
điểm thấp nhất từ 2011 - 2015 ở các chỉ số 
nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, 
công khai minh bạch.

Lai Châu

Hà Tĩnh Long An

Quảng Trị

đạt điểm cao nhất từ 
năm 2012-2015 ở các chỉ

số nội dung: Tham gia của 
người dân ở cấp cơ sở, thủ

tục hành chính công.

đạt điểm cao nhất từ 
năm 2011 - 2015 ở các chỉ

số nội dung: Trách nhiệm giải 
trình với người dân, Thủ tục 

hành chính công, Công 
khai, minh bạch.

 

đạt điểm cao nhất từ
năm 2011 - 2015 ở chỉ

số nội dung: Kiểm soát 
tham nhũng trong khu 

vực công.

đạt điểm cao nhất từ
năm 2011 - 2015 ở chỉ

số nội dung: Trách nhiệm 
giải trình với người dân,
Công khai, minh bạch.

đạt điểm cao nhất từ năm 
2011-2015 ở các chỉ số nội 
dung: Thủ tục hành chính 
công, Cung ứng dịch vụ 

công.

Đà Nẵng
Nam Định

Yên Bái, Sơn La, Lạng Sơn, 
Hà Nội, Quảng Bình, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Đắk 
Nông, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, 
TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang.

7tỉnh/thành phố 
tăng điểm đáng kể 

13 tỉnh/thành phố 
giảm điểm đáng kể  

tỉnh/thành phố 
giảm điểm:

tỉnh/thành phố 
tăng điểm:  

9% - 11% 

6% - 14% 

Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh 
Bình, Hà Tĩnh, Tây Ninh, 
Trà Vinh và Cần Thơ

13

7

luôn ở nhóm 16 địa phương
đạt điểm cao nhất.

5 tỉnh/thành phố

Chỉ số PAPI tổng hợp 
cấp tỉnh năm 2015 so với năm 2011
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consistently in the poorest 
performing group. Lai Châu in the
worst performing group from 2011-2015 in 
‘Participation at Local Levels’ and ‘Transparency’

Lai Châu

Hà Tĩnh Long An

Quảng Trị

in the best performing 
group from 2012-2015 in 

‘Participation at Local Levels’ 
and ‘Public Administrative 

Procedures’.

in the best performing group 
from 2011-2015 in

 ‘Vertical Accountability’, 
‘Public Administrative 

Procedures’ 
and ‘Transparency’

 

in the best performing 
group from 2011-2015 in 
‘Control of Corruption’

in the best performing 
group from 2011-2015 in 
‘Vertical Accountability’

 and ‘Transparency’

in the best performing group 
from 2011-2015 in ‘Public 

Administrative Procedures’ 
and ‘Public Service 

Delivery’

Đà Nẵng
Nam Định

Yên Bái, Sơn La, Lạng Sơn, 
Hà Nội, Quảng Bình, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Đắk 
Nông, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, 
TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang.

7provinces with 
significant increase

13 provinces with 
significant decrease

Provinces with 
Dips in Scores:

Provinces with 
Rises in Scores:  

9% - 11% 

6% - 14% 

Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh 
Bình, Hà Tĩnh, Tây Ninh, 
Trà Vinh và Cần Thơ

13

7

consistently in the best 
performing group

5 provinces 

Aggregate Provincial 
Scores 2011-2015
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NHỮNG VẤN ĐỀ
ĐÁNG QUAN NGẠI NHẤT 2015 

18.04% 8.40%

5.79%6.04%

Đói nghèo Việc làm

Tham nhũng An ninh trật tự

7.27%
Đường xá/Giao thông

Top 5 những vấn đề 
người dân quan ngại nhất

1 2

3

4

5

TOP
5

Tranh chấp biển Đông
chỉ đứng thứ 6 trong 
các vấn đề quan ngại

Hơn 10 vấn đề đáng 
quan ngại nhất được PAPI 
đề cập trong báo cáo 
              năm 2015

Xóa đói, giảm nghèo 
được xem là vấn đề 

cần ưu tiên nhất

$$

Top 3 quan ngại
của 

nam giới và phụ nữ

BIỂN ĐÔNG
6.46%

là mối quan ngại 
lớn thứ 4 ở đô thị nhưng 
không thuộc nhóm 10 
vấn đề quan ngại  nhất 
của khu vực nông thôn.

ĐÓI NGHÈO

15.70%
18.51%

đều là vấn đề đáng quan 
ngại ở đô thị và nông 
thôn nhưng người dân 
nông thôn quan ngại hơn.

THAM NHŨNG

9.30%
4.66%

là mối quan ngại lớn thứ 3 
ở đô thị nhưng chỉ đứng 
thứ 6 trong các mối quan 
ngại ở khu vực nông thôn

VIỆC LÀM

11.38%
7.89%

là mối quan ngại lớn 
thứ 2 tại đô thị nhưng chỉ 
đứng thứ 3 tại nông thôn

Sự khác biệt về các mối quan ngại 
tại thành thị và nông thôn tỷ lệ ở đô thị tỷ lệ ở nông thôn

8.67%
5.07%

6.37%
Đường xá giao thông 

Thu nhập An ninh trật tự

Việc làm

Tại nông thôn các vấn đề quan 
ngại xếp sau đói nghèo lần lượt là:
Đường xá/giao thông, việc làm, thu 
nhập, an ninh trật tự.

7.89%

Khu vực nông thôn
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5.08%

Biển Đông Đói nghèo

Tham nhũng Giáo dục

Đường xá giao thông Việc làm

10.22%

6.19%

4.38%

8.46%

5.15%

3.35%
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Issues of Greatest Concern 
to Vietnamese Citizens

18.04% 8.40%

5.79%6.04%

Povery/Hunger Jobs/
Employment

Corruption Law and Order

7.27%
Roads/Transport

Top 5 Issues of Greatest Concern
1 2

3

4

5

TOP
5

East Sea Dispute: 
6th top concern

More than 10 issues of 
   greatest concern covered 
           in the 2015 PAPI Report

Poverty and Hunger
top priority for citizens

$$

East Sea Dispute Poverty

Corruption Education

Roads Employment

10.22%

6.19%

4.38%

8.46%

5.15%

East Sea Dispute

6.46%

Poverty
15.70%
18.51%

Most important in both 
urban and rural areas but 
higher percentage in rural 

Corruption
9.30%
4.66%

3rd in urban area 
6th in rural areas

Employment
11.38%
7.89%

2nd in urban area
3rd in rural areas

area.

Issues of Greatest Concern:
Urban vs Rural Urban Rural

8.67%
5.07%

6.37%
Roads

 

Income

 

Law and Order

Employment

Poverty comes first, followed by 
roads, employment, income 
and law and order 

7.89%

In rural areas

5.08%
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Three issues with the 
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Tác động của việc 
             thu hồi đất

Công khai, minh bạch quản lý đất đai và thủ tục 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2015

Sau khi có Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 
thu hồi đất có xu hướng giảm xuống. 

Đất đai vẫn là vấn đề đáng quan 
ngại đối với người dân đặc biệt là 
đồng bào thiểu số. 

Phản ánh của người dân về thu hồi đất và đền bù thu hồi đất

Công khai thông tin đất đai

7%

7%

người trả lời trên toàn quốc
cho biết hộ gia đình bị thu 
hồi đất.

người dân trong xã/phường bị 
thu hồi đất.

Trong năm 2015

5%

5%

7% số người Kinh cho biết 
hộ gia đình bị thu hồi đất 
trong năm vừa qua

7% người dân tộc thiểu số 
cho biết hộ gia đình bị thu 
hồi đất trong năm vừa qua

trong số đó 
không nhận 
được bồi thường15%

26% trong số đó cho 
biết họ không nhận 
được bồi thường. 

những người dân tộc 
khác bị thu hồi đất cho 
rằng đất đai là vấn đề 
nổi cộm nhất. 

13%
người Kinh bị thu 
hồi đất cho rằng 
đất đai là vấn đề 
nổi cộm nhất. 

8%
2011 2012 2013 2014 2015
9%

11%
9%
9%

9%
10%

6%
5%

người trả lời dân trong xã/phương

Khảo sát năm 2015
Mức độ công khai, minh bạch kế hoạch 
sử dụng đất có chiều hướng giảm xuống 
so với năm 2011

12% người trả lời cho biết họ biết kế hoạch sử 
dụng đất tại địa phương năm 2015.

50%

số người được hỏi có cơ hội đóng góp ý 
kiến cho kế hoạch sử dụng đất trước khi 
được ban hành 2015.

G iảm

3%
biết nơi cung cấp thông tin về bảng 
giáđất chính thức do chính quyền địa 
phương ban hành.51%

Ảnh hưởng của quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất tới hộ gia đình ở phạm vi 
toàn quốc là bất lợi,và không đổi 
qua 5 năm.

2011
2012
2013
2014
2015

2.05

2.05

2.09

2.12
2.04

1 2 3

không ảnh hưởng bất lợi có lợi

57% số người được hỏi cho
biết đã nhận được giấy 
CNQSD đất sau 30 ngày.

22% số người đã làm thủ tục
trong năm vừa qua phải 
chờ từ 100 ngày trở lên.

17% đến 44%
Tỷ lệ người xin cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất đã phải ‘chung chi’ 

để làm xong giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất t

ăng từ  năm 2012 đến năm 2015.

4.47
là điểm số chất lượng dịch vụ hành chính 
về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất năm 2015. Mức thấp nhất kể từ năm 
2011.

Chất lượng dịch vụ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất
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15% người có trình độ học vấn cao
 8% người có trình độ học vấn thấp 

PAPI
2015 TRI THỨC CÔNG DÂN

TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ
THAM GIA CHÍNH TRỊ

Hiểu biết chính trị

Nguồn thông tin thời sự chính trị

14.000 

22%

28%

43%

57%
nêu chính xác tên của 
Thủ tướng đương 
nhiệm.

nêu chính xác tên của 
Chủ tịch nước đương 
nhiệm.

nêu chính xác tên của 
Tổng bí thư đương 
nhiệm.

nêu chính xác tên của
Chủ tịch Quốc hội 
đương nhiệm. 

Phụ nữ, người không phải 
Đảng viên, đồng bào thiểu số 

ít hiểu biết về chính trị hơn. 

nam giới có thể nêu 
đúng tên bốn vị lãnh 
đạo cao nhất của
đất nước.

hơn 50%

nữ giới có thể nêu 
   đúng tên bốn vị 
   lãnh đạo cao 

      nhất của đất nước.

dưới 25%11% 

14% 
cho biết năm 2016 là năm 
diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 12

trong tổng số 14.000 người được hỏi trên 
toàn quốc biết rằng năm 2016 sẽ diễn ra 
bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

Phiếu
bầu

Người được khảo sát
trên toàn quốc

cho rằng đi bầu thay
là không hợp pháp.50%

40%

cho biết việc cán bộ 
tổ bầu cử địa phương
gợi ý bầu cho một ứng 
cử viên nào đó là 
không hợp pháp.

15% nam giới
5% nữ giới

9% người Kinh 
8% người dân tộc thiểu số

34% là đảng viên
8 % là người ngoài đảng

11% người là thành viên của các tổ chức đoàn thể
7% người là thành viên của các tổ chức đoàn thể

Biết nguyên tắc 
bầu cử 

Người thân
bạn bè

32%30%

19%

Phụ nữ, người không phải Đảng viên, đồng bào thiểu số 
ít có cơ hội tiếp nhận thông tin thời sự ở mọi phương 

tiện truyền thông

Truyền hình

Đài
34%

Hội họp

Báo chí

Tỷ lệ biết tin qua 
các kênh truyền

thông

84%

17%
Internet 

Tham gia chính trị của 
người dân

Nam giới, người 
dân tộc Kinh, 
thành viên tổ 

chức đảng, đoàn 
thể, người có trình 
độ học vấn cao 
có nhiều cơ hội 

tham gia bầu cử 
và đóng góp ý 

kiến xây dựng văn 
bản quy phạm 

pháp luật
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15% degree holder
 8% non-degree holder

PAPI
2015 Citizen Awareness

Access to Information 
and Political Participation

Political Awareness

Source of Political Information

14,000 

22%

28%

43%

57%
could name correctly 
the Prime Minister 
(2011-2015 term)

could name correctly 
the State President 
(2011-2015 term

could name correctly 
the Party General 
Secretary (2011-2015 
term)

could name correctly 
the Chairperson of the 
National Assembly 
(2011-2015 term)

Women, non-party members, 
minorities less politically aware

men could name correctly 
four top country leaders 
(2011-2015 term)

more than 50%

women could name 
   correctly four top 
       country leaders 
         (2011-2015 term)

less than 25%11% 

14% 
knew for sure that 2016 was the 
year for the 12th Party Congress

among 14,000 respondents knew that elections 
of National Assembly delegates and People’s 
Councils members would take place in 2016.

Votes

respondents across 
Viet Nam

said proxy voting is illegal50%

40%
said election suggestions 
by local officials are 
illegal

15%  men
5% women

9% Kinh 
8% minority

34% Party members
8 % non-Party members

11% mass organization members
7% non- mass organization members

Awareness of 
Election Regulations
 

Relatives 
& Friends

32%30%

19%

Women, non-party members, minorities less likely to 
access news in all media forums

Television

Radio
34%

Meetings

Newspapers

Primary source 
of political 
information

84%

17%
Internet 

Factors Determining
Citizen Participation

Men, Kinh majority, 
Party members, 

members of mass 
organizations, 

people with higher 
education 

degrees have 
more opportunities 

to participate in 
elections and 
policy making. 
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kiểm soát tham nhũng
trong khu vực công 

6% tổng số người được hỏi năm 2015 
cho rằng tham nhũng là vấn đề 
nghiêm trọng nhất, chỉ sau kinh tế 
và điều kiện giao thông

 KHẢO SÁT GẦN

14000  
cho rằng có hiện tượng ‘lót tay’
khi xin vào làm việc trong khu 
vực nhà nước 

52%

34%

26%
cho rằng phải ‘bồi dưỡng’ giáo 
viên để con, em học tiểu học 
công lập được quan tâm hơn.

cho rằng có hiện tượng cán bộ 
chính quyền cấp xã/phường dùng 
tiền công quỹ vào mục đích riêng. 

cho biết họ đã phải chi tiền ngoài quy định (‘lót tay’) 
để làm xong thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất. 44%

12% cho biết họ đã phải chi thêm tiền ‘bồi dưỡng’ cán 
bộ y tế để được chăm sóc tốt hơn

 ‘vị thân’ 
là tình trạng phổ biến trong 

tuyển dụng công chức, viên chức 

Theo cảm nhận của người dân, tập quán 
tham nhũng trong khu vực công có xu 

hướng gia tăng hoặc ‘ổn định’.
“

”
37%
cho rằng chính quyền địa phương 
đã nghiêm túc trong việc xử lý các 
vụ việc tham nhũng xảy ra ở địa 
phương trong năm 2015

số người đã bị vòi vĩnh 
đưa hối lộ tố giác hành vi 

đòi hối lộ của cán bộ,
công chức.

Chỉ 2.67%

Quyết tâm chống tham nhũng của
chính quyền và người dân có xu 
hướng giảm sút.

Mức tiền bị vòi vĩnh dẫn tới tố giác 
( đơn vị triệu đồng )

2011 2012 2013 2014 2015

5

0
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30
5,5

5,1

8,2
8,8

23.7

Mức độ chịu đựng vòi 
vĩnh, hối lộ

của người dân tăng 
lên theo thời gian

Sóc Trăng

Long An

Long An và Sóc Trăng là hai tỉnh 
trong nhóm đạt điểm cao nhất 

trong 5 năm liên tục từ 2011 đến 2015. 

Trong nhóm 16 tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất
ở chỉ số nội dung ‘Kiểm soát tham nhũng trong 

khu vực công’, 
có tới 11 địa phương ở miền Nam
             4 địa phương miền Trung

Hà Nội luôn ở trong nhóm 
đạt điểm thấp nhất trong 5 năm
liên tục.

Hà Nội

điểm trung bình chỉ số 
của từng địa phương 

tăng từ 5% trở lên
 khi so sánh kết quả 

2015 với 2011
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Xu thế biến đổi chỉ số PAPI
ở cấp quốc gia 2011 - 2015 

PHÁT HIỆN NGHIÊN CỨU PAPI NĂM 2015
VÀ SO SÁNH QUA 5 NĂM CÓ Ý NGHĨA

Dữ liệu cơ sở
để nhiệm kỳ chính quyền giai đoạn 
2016-2021 tham khảo so sánh trong 

tiến trình thực hiện cải cách thể chế, 
chính sách; đổi mới phương thức 
thi chính sách; và tăng cường tính 

hiệu quả, hiệu lực của bộ máy 
nhà nước.

Tấm gương phản chiếu 
để chính quyền các cấp ‘soi lại’ hiệu quả thực thi chính sách
ở địa phương nhiệm kỳ vừa qua, từ đó có những hành động

cụ thể để cải thiện hiệu quả trong nhiệm mới

cung cấp dẫn chứng cho các đại biểu dân cử, báo giới
các tổ chức xã hội dân sự và người dân nói chung cùng tham gia
theo dõi và giám sát hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước
đồng thời cùng vận động để bộ máy nhà nước đáp ứng
ngày càng tốt hơn mong mỏi của người dân

Bộ công cụ 

Kết quả chỉ số nội dung PAPI năm 2015
và so sánh qua 5 năm

Năm 2015, hiệu quả quản trị 
và hành chính công cấp tỉnh

có xu hướng suy giảm

4
Chỉ số nội dung 

giảm mạnh

2011

2015

5,37 
5,64 

4,88
5,43
5,6
5,82

20135,73
6,15

Chỉ số nội dung giảm nhẹ16,9 xuống 6,85
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Chỉ số nội dung tăng nhẹ

6,74 lên 7,01
CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG

0,3%
7,59%

Cung ứng dịch vụ công

Công khai minh bạch

Nguyên nhân: tăng điểm nhẹ ở hai nội dung 
thành phần gồm ‘Giáo dục tiểu học công lập’ 
và ‘Cơ sở hạ tầng căn bản’ 

Nguyên nhân: giảm điểm ở cả ba nội dung thành 
phần gồm ‘Công khai danh sách hộ nghèo’, 
‘Công khai thu, chi ngân sách cấp xã/phường’ 
và ‘Công khai kế hoạch sử dụng đất ở địa phương’

3,95%
Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
Nguyên nhân: giảm điểm ở cả bốn nội dung thành phần gồm
 ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’, ‘Kiểm soát tham 
nhũng trong cung ứng dịch vụ công’, ‘Công bằng trong tuyển 
dụng nhân lực vào khu vực nhà nước’ và ‘Quyết tâm chống 
tham nhũng’ 

2,23% 
Trách nhiệm giải trình với người dân
Nguyên nhân: giảm điểm ở cả ba nội dung thành phần 
gồm ‘Hiệu quả tương tác với chính quyền địa phương’, 
‘Hiệu quả của Ban Thanh tra Nhân dân, và ‘Hiệu quả 
của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng’

1
2

3

So với kết quả PAPI 2014

Tham gia của người dân 
ở cấp cơ sở

Công khai, minh bạch

Trách nhiệm giải trình với người dân

Kiểm soát tham nhũng trong 
khu vực công
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PAPI
Chỉ số hiệu quả quản
trị và hành chính công

cấp tỉnh ở Việt Nam

PAPI
Tham gia của người 

dân ở cấp 

cơ sở 

C
ông khai

m
inh bạch

Trách nhiệm

giải trìn
h với 

người dân

Kiểm soát 
tham nhũng

trong khu vực công

Thủ tục
hành chính 

công

C
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g
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ch
 v

ụ 
cô
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6Chỉ số 
nội dung

22          Chỉ số nội dung 
          thành phần

92 Chỉ 
 tiêu 
chính

516 
Câu hỏi về nhiều 

vấn đề CHÍNH 
SÁCH của 

VIỆT NAM ?

Người dân là trọng tâm của 
quá trình phát triển, là ‘khách 
hàng’ với đầy đủ khả năng 
đánh giá chất lượng phục vụ 
của nhà nước và chính quyền 

Triết lý phát triển

Phỏng vấn 
trực tiếp 

45 - 60
phút

51,5%49,5%
85% 
15%51,5% 

là nữ
49,5% 
là nam

là dân 
tộc Kinh

là dân 
tộc khác

74.899
Người được khảo sát 

trên 63 tỉnh thành. 

 
Riêng năm 2015 có đến

13.955
Người dân trong đó 

54,12% là nữ.

Tính từ 2009 - 2015 có 

PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU 
HIỆN ĐẠI QUỐC TẾ 

đã ban hành những quyết sách nhằm 
tăng cường điểm mạnh, cải thiện điểm 
yếu được phát hiện qua PAPI: 
Tp.Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Định, 
Cà Mau, Đắk Lăk, Đắk Nông, Đồng Tháp, 
Kon Tum, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Hà 
Giang, Phú Yên, An Giang, Quảng Trị ...

Xác xuất quy mô
 dân số & ngẫu nhiên 

Mục tiêu
Thông tin và dữ liệu PAPI giúp 
cải thiện hiệu quả phục vụ 
nhân dân của chính quyền 
địa phương nhằm đáp ứng tốt 
hơn yêu cầu ngày càng cao  

của nhân dân.

Phương pháp lấy mẫu

các cấp.
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40
HƠN

 tỉnh
thành phố

26
HƠN

 tỉnh
thành phố

đã tổ chức hội thảo chuyên đề để 
phân tích so sánh kết quả PAPI:  An 
Giang, Hà Giang, Lào Cai, Phú Yên, 
Bắc Giang, Đồng Tháp, Thái Nguyên, 
Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Cao Bằng, Điện Biên, Sóc Trăng, 
Trà Vinh, Ninh Bình, Hà Nam, Kon Tum...

 PAPI 
Là nguồn dữ liệu thực chứng 
hỗ trợ công tác theo dõi và 
giám sát của Quốc hội, Hội 
đồng Nhân dân, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, 
các cơ quan nhà nước, 
và các bên liên quan.

PPS
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PAPI

PAPI

6DIMENSIONS

22SUB -
DIMENSIONS

92 indi -
cators

516 
substantive questions 
about Viet Nam’s 

policy 
matters ?

Citizens are at the heart of Viet 
Nam’s development and are 

‘end-users’ of good governance 
and public services, capable of 

assessing the performance of the 
State and local authorities. 

Approach

Face-to-face 
interviews 

45 - 60
minutes

51.5%49.5%
85% 
15%51.5% 

women
49.5% 
men

Kinh
majority

other
ethnicities

74,899
citizens from 

63 provinces directly 
interviewed 

 

In particular in 2015

13,955
citizens directly 

interviewed 
54.12% women 

From 2009 - 2015

METHODOLOGICAL STANDARDS
International 

State-of-the-Art 

have issued directives, resolutions 
and/or action plans to address citizens' 
needs identified in PAPI: Hồ Chí Minh City, 
Ninh Thuận, Bình Định, Bình Thuận, Cà 
Mau, Đắk Lăk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Kon 
Tum, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Hà 
Giang, Phú Yên, An Giang, Quảng Trị ...

Aim
PAPI aims to generate         

information that can improve the 
performance of local authorities

 in meeting their citizens’ 
rising needs.   

40
MORE THAN MORE THAN

PROVINCES PROVINCES
26

have organised PAPI diagnostic 
workshops: An Giang, Hà Giang, Lào 
Cai, Phú Yên, Bắc Giang, Đồng Tháp, 
Thái Nguyên, Bình Định, Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Cao Bằng, Điện Biên, 
Sóc Trăng, Trà Vinh, Ninh Bình, Hà 
Nam, Kon Tum, Quảng Ninh, ...

 PAPI 
provides National Assembly, 
People's Councils, Viet Nam 
Fatherland Front, Government, 
state agencies and stakeholders 
with evidence for monitoring 
local governance and public 
administration performance.

Viet Nam Provincial Governance
and Public Administration

Performance Index

Probability Proportional to Size 
and Random Selection

 

Sampling Methods

PPS
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