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Phần 1: Giới thiệu chương trình và phát biểu khai mạc

08:30 – 09:15

• Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 
- Trần Vân Anh

• Phát biểu khai mạc của Bà Caitlin Wiesen, Quyền Trưởng đại diện thường trú 

Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam 

• Phát biểu của Ông Craig Chittick, Đại sứ Úc tại Việt Nam

• Phát biểu của Bà Cáit Moran, Đại sứ Cộng hòa Ai-len tại Việt Nam

• Phát biểu của PGS. TS. Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh

• Phát biểu của TS. Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Chuyên trách, Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần 2: Hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018 và xu thế từ 2011 đến 2018

09:15 – 10:30

• Xu thế biến đổi ở cấp quốc gia từ 2011-2018 và một số phát hiện nghiên cứu 

chính năm 2018 

- TS. Paul Schuler

• Chỉ số PAPI cấp tỉnh: Kết quả năm 2018 và qua các năm 2016-2018 
- TS. Đặng Hoàng Giang

• Ý nghĩa chính sách và thực tiễn của Chỉ số PAPI: 10 năm nhìn lại 

o Một số chính sách thúc đẩy minh bạch đất đai và cải thiện thủ tục hành chính 

liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Ông Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

Bộ Tài Nguyên và Môi trường:

o 5 phút nhìn lại 10 năm phát triển và kỳ vọng đối với Chỉ số PAPI

Phần 3: Trao đổi về PAPI 2018

10:30 - 11:30 • Trao đổi với báo giới và đại biểu tham dự

- Chủ tọa: TS. Catherine Phuong

- Nhóm nghiên cứu: TS. Đặng Hoàng Giang, ThS. Đỗ Thanh Huyền, TS. Paul Schuler, và 

TS. Trần Công Chính

LAUNCH 

AGENDA

CHƯƠNG 
TRÌNH 

CÔNG BỐ



Phát biểu khai mạc

• Caitlin Wiesen
Quyền Trưởng đại diện thường trú
UNDP Việt Nam
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PAPI: 
10 NĂM 

PHÁT TRIỂN

• 117.363 người dân (chọn ngẫu nhiên)

được phỏng vấn trực tiếp trên phạm vi 

toàn quốc từ năm 2009 cho tới nay. Riêng 

năm 2018, có tới 14.304 người dân trả 

lời phỏng vấn PAPI 2018.

• Tất cả 63 tỉnh/thành phố đã chủ trì 

và/hoặc tham gia tổ chức các cuộc hội 

thảo, hội nghị về chỉ số PAPI, trong đó số

tỉnh tự tổ chức hội nghị chia sẻ kết quả 

PAPI ngày càng tăng.

• 60 (ít nhất) trong số 63 tỉnh/thành phố

đã xây dựng kế hoạch hành động về Chỉ 

số PAPI hoặc ra chỉ thị chỉ đạo việc nghiên 

cứu Chỉ số PAPI nhằm tăng mức độ hài 

lòng của người dân với các cấp chính 

quyền (trong đó ít nhất 38 tỉnh/thành phố 

ban hành mới hoặc cập nhật kế hoạch 

hành động về PAPI năm 2018).



PAPI 
và 

SDGs

• 17 Mục tiêu • Trọng tâm của PAPI

Thúc đẩy xã hội hòa bình và công bằng cho phát triển bền vững, 

mang lại công lý cho tất cả mọi người và xây dựng thể chế hiệu 

quả, có trách nhiệm và tham gia bình đẳng 

ở tất cả các cấp.

2030



Xu thế biến đổi ở cấp quốc gia 
từ 2011-2018 và một số phát hiện 
nghiên cứu chính năm 2018

• Paul Schuler

2030



www.papi.org.vn

Chỉ số PAPI gốc 
2011-2018

• Gồm 6 chỉ số nội dung được cấu 
thành bởi các chỉ tiêu đánh giá 
không thay đổi qua các năm khảo 
sát toàn quốc đầu tiên năm 2011



PAPI 2018

• Cải thiện ở 6 chỉ số nội 

dung của Chỉ số PAPI 

2018 gốc

• Chỉ số nội dung ‘Kiểm 

soát tham nhũng trong 

khu vực công’: tiếp tục đà 

cải thiện của năm 2017

• Lý do giả định: Sự hài 

lòng của người dân tăng 

lên trong năm 2018 có 

mối tương quan với mức 

độ lạc quan về tình hình 

kinh tế hộ gia đình

PAPI Gốc: Xu thế biến đổi theo chiều hướng tích cực tiếp tục năm 2018



PAPI 2018 Đánh giá tình hình kinh tế hộ cho thấy sự lạc quan 

• 2018 dường như là một 

năm thành công về mặt 

kinh tế

• Phản ánh qua đánh giá 

của người dân về tình 

hình kinh tế của gia đình 

và của đất nước

• Mức độ lạc quan hơn về 

tình hình kinh tế có thể 

dẫn tới đánh giá tích cực 

hơn về hiệu quả quản trị 

và hành chính công



PAPI 2018

• Thu nhập ở Việt Nam

• Thu nhập tăng lên 

• Khoảng cách thu nhập giữa người 
Kinh và đồng bào thiểu số

• Trung bình toàn quốc

• Thu nhập bình quân hàng tháng: 
~ 7 triệu VNĐ đối với đồng bào dân 
tộc thiểu số

• Thu nhập bình quân hàng tháng: 
~11 m VND triệu VNĐ đối với người 
dân tộc Kinh

• Đã tính đến đặc điểm tỉnh

• Gap greater in rural VN

• Rural: Kinh ~4m VND greater

• Urban: Kinh ~1.5m VND greater

Mức thu nhập theo nhóm dân tộc 



PAPI 2018

• Điểm chỉ số nội dung 

‘Kiểm soát tham nhũng 

trong cung ứng dịch 

vụ công’ gia tăng.

• Một số tiến bộ trong 

kiểm soát vấn đề ‘vị 

thân’, thân quen trong 

tuyển dụng nhân lực 

vào khu vực nhà nước’

• Sự quyết tâm phòng 

chống tham nhũng của 

chính quyền cấp tỉnh 

có phần sụt giảm.

Đánh giá tích cực hơn về hiệu quả kiểm soát tham nhũng



PAPI 2018

• Tại sao có sự cải thiện?

• Tham nhũng giảm ở cấp trung ương hay cấp địa phương? 

• Tham nhũng lớn hay tham nhũng vặt giảm?

Tại sao có đánh giá tích cực hiệu quả kiểm soát tham nhũng năm 2018?

Cảm nhận về chuyển biến tình hình tham nhũng 
so với 3 năm trước, 2018

Đánh giá tính nghiêm túc trong chống tham nhũng 

của chính quyền, 2018



PAPI 2018
Một số thay đổi tích cực trong kiểm soát tham nhũng từ trải nghiệm của người dân,
2012-2018



PAPI 2018

• Tại sao có sự cải thiện? 

Mức độ tham nhũng vặt ở một số dịch vụ công giảm

• Tham nhũng giảm ở cấp trung ương hay cấp địa phương? 

Tham nhũng ở cấp cơ sở có xu hướng giảm dần

• Tham nhũng lớn hay tham nhũng vặt giảm? 

Tin tức về việc xử lý các vụ việc tham nhũng có tác động đến cảm nhận 

của người dân. Trên thực tế, người dân cho rằng tham nhũng vặt ở cấp 

cơ sở có xu hướng giảm

Đánh giá tích cực hiệu quả kiểm soát tham nhũng năm 2018 là do… 



www.papi.org.vn

Chỉ số PAPI 2018

• 8 chỉ số nội dung, gồm 6 chỉ số nội dung 

gốc và 2 chỉ số nội dung mới: 

Quản trị môi trường và Quản trị điện tử



PAPI 2018

• Môi trường trở thành mối quan ngại lớn trong 
công chúng

• Việt Nam ngày càng phát triển về kinh tế

• Y tế và môi trường trở nên quan trọng

• Tác động của sự kiện môi trường năm 2016

• PAPI thêm các tiêu chí đánh giá về

• Chất lượng không khí

• Chất lượng nguồn nước sinh hoạt

• Cảm nhận về mức độ tuân thủ tiêu chuẩn 
môi trường của doanh nghiệp đầu tư tại 
địa phương

Tại sao thêm Quản trị môi trường? 

Những vấn đề người dân quan ngại nhất năm 2018

Xu thế thay đổi ở một số vấn đề đáng quan ngại nhất, 2015-2018



PAPI 2018
Cảm nhận về chất lượng không khi và chất lượng nguồn nước, và quan điểm về bảo 
vệ môi trường của người dân, 2016-2018

• Quan điểm nhất quán từ 2016

• Quan ngại về chất lượng không khí

• Chất lượng nước sinh hoạt kém đi

• Ủng hộ bảo vệ môi trường gia tăng

• Câu hỏi nghiên cứu:

• Quan điểm của người dân như thế 

nào khi phải đánh đổi giữa bảo vệ 

môi trường và phát triển kinh tế?

• Người dân có sẵn sàng trả tiền 

điện cao hơn nếu nguồn điện là từ 

nhà máy điện sử dụng nhiên liệu 

tái tạo?



PAPI 2018 Người dân lựa chọn các nhà đầu tư “thân thiện với môi trường”

Các phương án và tiêu chí 

lựa chọn dự án đầu tư 

tiềm năng

Câu hỏi thực nghiệm: Hỏi người dân chọn một trong hai dự án đầu tư vào địa phương nơi họ cư trú, dựa 

trên các tiêu chí về lợi ích kinh tế và tác động môi trường

* Nếu lợi ích kinh tế quan trọng hơn, người dân sẽ chọn dự án đem lại nhiều lợi ích kinh tế. 



PAPI 2018 Người dân lựa chọn các nhà đầu tư “thân thiện với môi trường”

Đa số người trả lời lựa chọn 

các dự án đầu tư thân thiện 

với môi trường thay vì dự 

án có thể tạo nhiều việc làm 

hoặc đem lại nguồn thu 

thuế lớn cho địa phương.

Tác động của một số đặc điểm về doanh nghiệp đầu tư tới mức độ người dân sẵn sàng ủng hộ cấp 

phép cho nhà đầu tư, 2018



PAPI 2018 Năng lượng sạch nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ

Nghiên cứu thực nghiệm: Người dân sẵn sàng trả thêm tiền điện ở mức nào cho từng loại 

nguồn điện năng họ sử dụng

* Mục đích: Tìm hiểu xem người dân đánh giá cao năng lượng tái tạo ở mức độ nào, vì lý do gì, 

và liệu nguồn điện ổn định có ý nghĩa như thế nào.

Lựa chọn nhà máy điện đầu tư vào địa phương



PAPI 2018 Năng lượng sạch nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ

• Những yếu tố tác động nhiều 

tới khả năng sẵn sàng chi thêm: 

• Sử dụng năng lượng tái tạo

• Giảm khả năng gây ô nhiễm 

không khí

• Giảm khả năng bị cắt/cúp 

điện 

• Yếu tố không mấy tác động: 

• Giảm tác động của phát 

thải gây hiệu ứng nhà kính

Tác động của loại nhà máy điện tới mức sẵn sàng chi trả



PAPI 2018

• ‘Cá hay Thép’?

- Người dân ủng hộ mạnh mẽ việc bảo vệ môi trường

• Lựa chọn dự án đầu tư vào địa phương: 

- Ngày càng nhạy cảm hơn với tác động môi trường

• Lựa chọn nhà máy phát triển điện: 

- Ủng hộ mạnh mẽ các dự án điện chạy bằng nhiên liệu tái tạo, song yêu cầu 

nguồn cung cấp điện ổn định (không bị cắt/cúp)

➢Ý nghĩa thực tiễn: Tham vấn ý kiến công chúng, đầy đủ bài bản trước khi kêu 

gọi dự án đầu tư vào địa phương nhằm đảm bảo ý kiến của người dân về những 

thiệt, hơn của từng loại dự án được cân nhắc đầy đủ.

Mối quan ngại gia tăng về điều kiện môi trường đòi hỏi các bên cùng cải thiện hiệu 
quả quản trị môi trường



PAPI 2018

• Quản trị điện tử ngày càng cần thiết
• Số người dùng Internet ở Việt Nam gia tăng nhanh chóng

• Có thêm nhiều dịch vụ hành chính trên nền tảng điện tử

• Đầu tư công cho hạ tầng chính phủ điện tử lớn

• Trông đợi
• Tiếp cận dịch vụ công dễ dàng hơn

• Giảm tham nhũng; tăng công khai, minh bạch

• Tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền

• Giảm chi phí hành chính, kể cả chi phí không chính thức

Tại sao thêm chỉ số nội dung Quản trị điện tử?

Mục tiêu 9: 

Công nghiệp, 

Đổi mới và 

Cơ sở hạ tầng



PAPI 2018 Quản trị điện tử: Sử dụng Internet ngày càng phố biến, …  

Năm 2018,

• 38% người trả lời tiếp cận tin tức qua Internet, tăng 10% so với năm 2017.

• 53% có Internet tại nhà, tăng 15% so với tỷ lệ năm 2017



PAPI 2018

• Số người sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền để khi làm thủ tục hành chính 

tăng nhẹ qua các năm

• Tập trung đầu tư phát triển chính quyền điện tử: lựa chọn chính sách phù hợp thực tế

• TUY NHIÊN, việc phổ biến dịch vụ chính quyền điện tử dường như còn rất hạn chế

Quản trị điện tử: … tuy nhiên, cổng thông tin điện tử ít được sử dụng



PAPI 2018 Cải thiện quản trị điện tử: bằng cách nào?

➢ Phổ biến thông tin về sự hiện diện của cổng dịch vụ công trực tuyến (một 

cửa điện tử) của chính quyền để người dân biết đến và sử dụng nhiều hơn

➢ Chia sẻ thông tin về chính sách, quy trình, thủ tục, biểu mẫu tới người dân, 

khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (một cửa điện tử)

➢ Cải thiện khả năng tiếp cận và dễ sử dụng của các cổng thông tin điện tử 

của chính quyền, dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường tương tác trực 

tuyến giữa chính quyền và người dân
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Giới, Quản trị công
và Lãnh đạo

• Tìm hiểu quan điểm giới về quản trị 

và giới trong lãnh đạo, quản lý

5

Mục tiêu 5: 

Đạt được bình đẳng giới 

và trao quyền cho tất cả 

phụ nữ và trẻ em gái



PAPI 2018

• Phụ nữ đánh giá hiệu quả quản trị và 
hành chính công thấp hơn nam giới

• Phụ nữ ít tham gia vào đời sống chính 
trị ở cơ sở hơn nam giới

• Phụ nữ có mối quan ngại tương đối 
khác so với nam giới

Tác động của yếu tố giới tới đánh giá về hiệu quả quản trị và hành chính công

Khác biệt về giới trong đánh giá vấn đề đáng quan ngại nhất, 2018

Quan điểm giới về hiệu quả quản trị và hành chính công, 2018



PAPI 2018 Phần lớn người dân không bày tỏ ủng hộ nam hay nữ giữ vị trí lãnh đạo…

• Đa số người trả lời (>70%) 

cho biết nam hay nữ giữ vị 

trí lãnh đạo không quan 

trọng

• Trong số ít những người 

bày tỏ định kiến, đa số có 

xu hướng thích nam làm 

lãnh đạo hơn

• Tỷ lệ ủng hộ nam giới giữ 

vị trí lãnh đạo chính trị có 

xu hướng cao hơn tỷ lệ 

ủng hộ nam giới giữ vị trí 

dân cử



PAPI 2018 Vận động ủng hộ phụ nữ tham chính có lẽ nên tập trung vào cử tri nữ

• Định kiến cho rằng nam giới 

phù hợp hơn cho vị trí lãnh 

đạo lớn nhất ở vị trí trưởng 

thôn/tổ trưởng dân phố/già 

làng/trưởng bản.

• Người trả lời phái nữ có xu 

hướng không ủng hộ nữ giữ 

vị trí lãnh đạo hơn so với 

người trả lời phái nam.

➢ Cần nỗ lực nhiều hơn trong 

việc giảm thiểu định kiến xã 

hội, nhất là trong giới cử tri 

nữ, đối với phụ nữ giữ vai trò 

lãnh đạo.



PAPI 2018 Kết luận và ý nghĩa thực tiễn

• Kỳ vọng của người dân: tham gia nhiều hơn; tăng cường công khai, minh bạch; nâng 

cao trách nhiệm giải trình; chính quyền trong sạch, đáp ứng nhu cầu; chính sách công, 

tổ chức, doanh nghiệp đặt trọng tâm bảo vệ môi trường

• Các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương xem xét những vấn đề người dân 

còn quan ngại

o Tham nhũng lớn, tham nhũng vặt; thiếu công khai, minh bạch

o Bảo vệ môi trường: ủng hộ các dự án đầu tư ‘sạch’ và năng lượng ‘xanh’

o Định kiến xã hội về giới, đặc biệt trong nhóm nữ, đối với nữ làm vị trí lãnh đạo, quản lý

• Một số đề xuất:

o Củng cố quản trị điện tử và tiếp cận dịch vụ công điện tử đối với các dịch vụ hành chính 

công, giảm thiểu chi phí, nhất là chi phí không chính thức

o Tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong vùng để tìm giải pháp chung giải quyết 

các vấn đề ô nhiễm không khí, nguồn nước và các dạng ô nhiễm khác, trong đó cần tính 

tới áp dụng quy trình tham vấn công chúng bài bản, kỹ lưỡng.

o Vận động vì sự tiến bộ của phụ nữ cần tập trung vào xóa bỏ định kiến xã hội đối với phụ 

nữ tham chính làm lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là trong nhóm cử tri nữ.



Kết quả chỉ số PAPI cấp 
tỉnh năm 2018 
và xu thế từ 2016-2018

• Đặng Hoàng Giang

2030



PAPI 2018 Bối cảnh nghiên cứu năm 2018

• Năm thứ 3 của nhiệm kỳ 2016-2021, cũng là năm Tổng bí thư đảm nhiệm thêm vai trò 

Chủ tịch nước (từ ngày 24 tháng 10 năm 2018)

• Quyết tâm chống tham nhũng (tham nhũng lớn và tham nhũng vặt) theo chỉ đạo của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng do Tổng bí thư – Chủ tịch nước làm 

Trưởng ban

• Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 được sửa đổi, bổ sung và Quốc hội phê chuẩn 

năm 2018, sẽ có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2019

• Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, và ý nghĩa đối với 

quyền tiếp cận thông tin của người dân

• Thảo luận và phê chuẩn Luật Luật An ninh mạng 2018; diễn ngôn về Cách mạng công 

nghiệp 4.0 

• Chuẩn bị đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 48 về cải cách lập pháp, và Nghị 

quyết số 49 về cải cách tư pháp

• Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP)



PAPI 2018 Cơ cấu Chỉ số nội dung 1: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

* Tiêu chí, chỉ tiêu mới

Chỉ số nội dung Nội dung 

thành phần

Nội dung nhóm chỉ tiêu

1: Tham gia của

người dân ở 

cấp cơ sở

1.1. Tri thức 

công dân

a. Hiểu biết của người dân về lãnh đạo, đại diện dân cử*

b. Hiểu biết của người dân về chính sách, pháp luật*

1.2. Cơ hội 

tham gia 

a. Tham gia các tổ chức hội, đoàn thể, nhóm cộng đồng, v.v.*

b. Tham gia bầu cử cấp quốc gia và địa phương

1.3. Chất lượng 

bầu cử

a. Chất lượng bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng dân phố/trưởng 

ấp/trưởng bản

b. Công khai, minh bạch trong bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng 

dân phố/trưởng ấp/trưởng bản

1.4. Tham gia tự 

nguyện vào các 

dự án công 

trình công cộng 

a. Tham gia đóng góp tự nguyện vào các dự án xây mới/tu sửa 

công trình công cộng ở địa bàn cơ sở (dự án điện, đường, 

trường, trạm do nhà nước và nhân dân cùng làm, dự án có ảnh 

hưởng tới người dân)

b. Tham gia đóng góp ý kiến từ khâu quyết định, thiết kế, triển

khai, giám sát dự án xây mới/tu sửa công trình công cộng
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Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

• Các tỉnh Đông Bắc và Bắc Trung Bộ có xu hướng 

đạt điểm cao hơn các tỉnh phía Nam ở khía cạnh 

tạo điều kiện để người dân tham gia ở cấp cơ sở

• Dải tần điểm cấp tỉnh vẫn thấp: dao động từ 4,41 

điểm đến 6,16 điểm (trên thang điểm từ 1-10)

• Điểm trung bình toàn quốc thấp cho thấy đây là 

mảng quản trị công còn yếu



PAPI 2018 Việc người dân bị ép buộc đóng góp cho các dự án cộng đồng có xu hướng 
giảm dần

Xu thế ở chỉ số nội dung ‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’ gốc, 2011-2018

Số người cho biết họ bị ép 

buộc đóng góp cho xây mới/tu 

sửa dự án hạ tầng cơ sở (điện, 

đường, trường, trạm) giảm dần

Trong số những người đã 

đóng góp cho các dự án hạ 

tầng cơ sở, 50% cho biết họ 

đóng tự nguyện trong hai năm 

2017 và 2018—tăng so với tỷ 

lệ 45% giai đoạn trước 2017.



PAPI 2018 Cơ cấu Chỉ số nội dung 2: Công khai, minh bạch

(*) Nội dung thành phần, tiêu chí, chỉ tiêu mới

Chỉ số nội dung Nội dung thành phần Nội dung nhóm chỉ tiêu

2: Công khai, minh 

bạch trong việc ra 

quyết định ở địa 

phương

2.1. Tiếp cận thông tin* a. Tìm kiếm, nhận được thông tin khi cần, thời 

gian chờ đợi khi yêu cầu tiếp cận thông tin*

b. Chất lượng thông tin nhận được*

2.2. Công khai, minh

bạch về việc lập danh

sách hộ nghèo

a. Công khai cách thức lập danh sách hộ 

nghèo, danh sách hộ nghèo 

b. Mức độ tin cậy của danh sách hộ nghèo 

được công khai 

2.3. Công khai thu chi 

ngân sách cấp

xã/phường

a. Công khai thông tin thu chi ngân sách của 

xã/phường/thị trấn

b. Mức độ tin cậy của thông tin công khai về 

thu chi ngân sách cấp xã/phường/thị trấn

2.4. Công khai quy 

hoạch/kế hoạch sử dụng 

đất, khung giá bồi 

thường thu hồi đất

a. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

ở địa phương 

b. Minh bạch thông tin quy hoạch/kế hoạch 

sử dụng đất, khung bồi thường thu hồi đất

c. Tác động của quy hoạch/kế hoạch sử dụng

đất tới người dân
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Công khai, minh bạch trong 
việc ra quyết định

• Điểm trung bình toàn quốc cho thấy không nhiều cải 

thiện về công khai, minh bạch so với kết quả năm 2011

• Điểm các tỉnh/thành phố dao động từ 4,55 điểm đến 6 

điểm

o Khoảng cách hẹp giữa tỉnh đạt điểm cao nhất và 

tỉnh đạt điểm thấp nhất

• Các tỉnh Đông Bắc và Bắc Trung Bộ có xu hướng đạt 

điểm cao hơn so với các tỉnh/thành phố phía Nam



PAPI 2018 Công khai, minh bạch: Một số phát hiện chung ở cấp quốc gia

Xu thế ở chỉ số nội dung ‘Công khai, minh bạch’ gốc, 2011-2018

• Cải thiện nhỏ ở mức độ công 

khai, minh bạch về danh sách 

hộ nghèo và thu, chi ngân sách 

cấp xã so với kết quả khảo sát 

năm 2017, nhưng mức độ tiến 

bộ qua 8 năm khá chậm. 

• Công khai, minh bạch kế hoạch 

sử dụng đất và khung giá bồi 

thường thu hồi đất có cải thiện, 

nhưng điểm trung bình toàn 

quốc vẫn ở mức thấp.



PAPI 2018 Dù có cải thiện, công khai, minh bạch kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế

Công khai, minh bạch trong lập quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất, 2011-2018

Năm 2018: 

• Chưa tới 25% số người 
được hỏi được biết về 
quy hoạch/kế hoạch sử 
dụng đất

• Chưa đến 30% cho biết 
họ có cơ hội tham gia 
góp ý kiến cho kế hoạch 
sử dụng đất.



PAPI 2018 Tìm và hỏi cán bộ “quen” vẫn là kênh thông tin chính sách chủ yếu

Nguồn thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước



PAPI 2018 Cơ cấu Chỉ số nội dung 3: Trách nhiệm giải trình với người dân

Chỉ số nội dung Nội dung thành phần Nội dung nhóm chỉ tiêu

3: Trách nhiệm 
giải trình với 
người dân

3.1. Mức độ và hiệu quả 
trong tiếp xúc với chính 
quyền 

a. Tiếp xúc với các cấp chính quyền và hiệu quả của việc 
tiếp xúc với các cấp chính quyền khi có bức xúc, thắc mắc

b. Hiệu quả của việc tiếp xúc với các cấp chính quyền 

3.2. Đáp ứng khuyến nghị 
của người dân* 

a. Người dân gửi phúc đáp các đề xuất, khiếu nại, tố cáo lên 
chính quyền* 

b. Chính quyền phúc đáp các đề xuất, khiếu nại, tố cáo của
người dân*

3.3. Tiếp cận dịch vụ tư
pháp ở địa phương*

a. Tiếp cận dịch vụ tư pháp khi giải quyết tranh chấp dân sự

b. Mức độ hài lòng với dịch vụ tư pháp*

(*) Tiêu chí, chỉ tiêu mới
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Trách nhiệm giải trình với 
người dân

• Điểm số trung bình toàn quốc ở mức dưới trung bình—

là chỉ số nội dung có điểm trung bình thấp nhất trong 

PAPI 2018

• Điểm của các tỉnh/thành phố dao động từ 4,31 đến 5,6 

điểm

➢ Các tỉnh/thành phố không có nhiều khác biệt trong 

thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân

• Các tỉnh Bắc Trung Bộ có xu hướng đạt điểm cao hơn 

các tỉnh/thành phố ở vùng khác

• Ở chỉ số nội dung này, một số tỉnh phía Nam đã có tên 

trong nhóm đạt điểm trung bình cao trở lên



PAPI 2018 Mức độ tin tưởng cao vào các cá nhân có uy tín khi xẩy ra tranh chấp dân sự

Lý do để không tới toà án và các phương thức giải quyết tranh chấp khác



PAPI 2018 Cơ cấu Chỉ số nội dung 4: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

* Chỉ tiêu ‘Hiểu biết về Luật Phòng, chống tham nhũng’ được chuyển sang Chỉ số nội dung 1.1 về Hiểu biết chính sách, pháp luật

Nội dung thành phần Nội dung nhóm chỉ tiêu

4: Kiểm soát
tham nhũng
trong khu vực
công

4.1. Kiểm soát tham nhũng
trong chính quyền địa
phương

a. Cán bộ chính quyền KHÔNG dùng tiền công quỹ vào 
mục đích riêng 

b. Người dân KHÔNG phải chi thêm tiền để được nhận
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng

4.2. Kiểm soát tham nhũng 
trong cung ứng dịch vụ 
công

a. Người dân KHÔNG phải chi thêm tiền để được quan 
tâm hơn khi đi khám chữa bệnh

b. Phụ huynh học sinh tiểu học KHÔNG phải chi thêm
tiền để con em được quan tâm hơn

4.3. Công bằng trong xin 
việc làm trong khu vực công

a. KHÔNG phải đưa tiền ‘lót tay’ để xin được việc làm
trong cơ quan nhà nước

b. KHÔNG phải thân quen mới xin được việc làm vào cơ
quan nhà nước

4.4. Quyết tâm chống tham 
nhũng của chính quyền địa 
phương*

a. KHÔNG bị vòi vĩnh đòi hối lộ

b. Chính quyền tỉnh/thành phố đã xử lý nghiêm túc vụ
việc tham nhũng ở địa phương
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Kiểm soát tham nhũng trong 
khu vực công

• Điểm trung bình toàn quốc năm 2018 đạt trên trung bình

• Có chuyển biến khá tích cực qua thời gian, mặc dù dao 

động lên xuống theo nhiệm kỳ

• Điểm của các tỉnh/thành phố dao động từ 5,52 đến 7,61 

điểm—có sự khác biệt lớn về hiệu quả kiểm soát tham 

nhũng giữa các địa phương

• 10 trong số 16 tỉnh thuộc về nhóm đạt điểm cao nhất đến 

từ phía Nam; xu hướng tập trung theo vùng khá nhất quán 

qua thời gian

• Hà Nội và TP. HCM đều ở trong nhóm đạt điểm thấp nhất 



PAPI 2018 ‘Vị thân’ trong tuyển dụng công chức, viên chức vẫn còn rất phổ biến

Không cần thân quen mới xin được việc vào cơ quan nhà nước, 2018



PAPI 2018 Cơ cấu Chỉ số nội dung 5: Thủ tục hành chính công

Chỉ số nội dung Nội dung thành phần Nội dung nhóm chỉ tiêu

5: Thủ tục hành
chính công

5.1. Chất lượng dịch vụ
chứng thực, xác nhận
của chính quyền

a. Tổng chất lượng dịch vụ chứng thực, xác nhận của 
chính quyền 

b. Mức độ hài lòng với dịch vụ nhận được 

5.2. Chất lượng dịch vụ 
cấp phép xây dựng

a. Tổng chất lượng dịch vụ hành chính về giấy phép 
xây dựng 

b. Mức độ hài lòng với dịch vụ nhận được 

5.3. Chất lượng dịch vụ 
cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất

a. Tổng chất lượng dịch vụ hành chính về thủ tục liên 
quan đến giấy CNQSD đất 

b. Mức độ hài lòng với dịch vụ nhận được 

5.4. Chất lượng dịch vụ 
hành chính cấp 
xã/phường/thị trấn

a. Tổng chất lượng dịch vụ hành chính của UBND 
xã/phường 

b. Mức độ hài lòng với dịch vụ nhận được
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Thủ tục hành chính công

• Điểm trung bình toàn quốc năm 2018 đạt mức trung bình 

cao—một trong hai chỉ số nội dung đạt kết quả khá

• Điểm của các tỉnh/thành phố dao động từ 6,9 đến 7,95 điểm

➢ Các tỉnh/thành phố khá tương đồng về hiệu quả cung 

ứng dịch vụ thủ tục hành chính công

• Các tỉnh/thành phố trong nhóm đạt điểm cao nhất phân bố 

khá đều trên cả nước.

• Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thuộc 

về nhóm đạt điểm thấp hơn.



PAPI 2018 Một số tiến bộ trong dịch vụ hành chính công liên quan đến giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất

Chỉ tiêu, chỉ báo

Thang điểm
Điểm trung bình toàn quốc, 

2016-2018
Khoảng điểm các tỉnh đạt được

Tối 

thiểu

Tối 

đa
PAPI 2016 PAPI 2017 PAPI 2018 Thước đo Điểm số

Tổng chất lượng 

dịch vụ hành chính 

về thủ tục liên quan 

đến giấy CNQSD đất 

(4 tiêu chí)

0 4 2.64 2.55 3.49

Thấp nhất 2.86

Trung vị 3.50

Cao nhất 3.88

Mức độ hài lòng với 

dịch vụ nhận được 

(5 điểm)

1 5 3.70 3.89 3.91

Thấp nhất 3.19

Trung vị 3.80

Cao nhất 4.64



PAPI 2018 Cơ cấu Chỉ số nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công

(*) Chỉ tiêu mới

Chỉ số nội 

dung

Nội dung 

thành phần

Nội dung nhóm chỉ tiêu

6: Cung ứng

dịch vụ công

6.1. Y tế công lập a. Tỉ lệ người được hỏi có bảo hiểm y tế và tác dụng của thẻ bảo 

hiểm y tế

b. Đánh giá một số chính sách chăm sóc y tế cho trẻ em, người 

nghèo

c. Tổng chất lượng bệnh viện tuyến huyện/quận 

6.2. Giáo dục tiểu 

học công lập

a. Quãng đường và thời gian đi bộ tới trường 

b. Chất lượng trường tiểu học tại địa bàn xã/phường 

c. Mức độ hài lòng với dịch vụ của trường tiểu học công lập tại 

địa bàn xã/phường 

6.3. Cơ sở hạ tầng 

căn bản

a. Tiếp cận điện lưới
* Tần suất bị cắt, cúp điện trong 12 tháng qua

b. Chất lượng của đường lộ gần nhà

c. Tần suất thu gom rác thải

d. Được sử dụng nước ăn uống hợp vệ sinh

6.4. An ninh, trật tự 

địa bàn khu dân cư

a. An ninh, trật tự tại khu dân cư*
* An toàn khi đi bộ một mình ban ngày/ban đêm

b. Tỉ lệ người được hỏi cho biết là nạn nhân của một trong 4 loại

tội phạm về an ninh, trật tự
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Cung ứng dịch vụ công

• Điểm trung bình toàn quốc năm 2018 đạt mức trung 

bình cao—một trong hai chỉ số nội dung đạt kết quả khá 

• Điểm của các tỉnh/thành phố dao động từ 6,58 đến 7,68 

điểm 

➢ Khoảng cách giữa các địa phương nhỏ: các 

tỉnh/thành phố có kết quả khá tương đồng 

• Các tỉnh/thành phố trong nhóm đạt điểm cao nhất phân 

bố khá đều trên cả nước.

• Các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Trung Bộ đạt 

điểm khá thấp.

• Các tỉnh phát triển công nghiệp như Đồng Nai 

và Bình Dương thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất.



PAPI 2018 Dịch vụ công, trừ giáo dục tiểu học công lập, có xu hướng cải thiện từng bước

Xu thế ở chỉ số nội dung ‘Cung ứng dịch vụ công’, 2011-2018

Ghi chú: So sánh dựa trên các tiêu chí không đổi từ 2011-2018



PAPI 2018 Mức độ bao phủ bảo hiểm y tế gia tăng qua các năm

Tỷ lệ người có bảo hiểm y tế, giai đoạn 2011-2018



PAPI 2018 Cơ cấu Chỉ số nội dung 7: Quản trị môi trường

Chỉ số nội dung Nội dung thành phần Nội dung nhóm chỉ tiêu

D7: Quản trị 

môi trường

7.1. Nghiêm túc trong 

bảo vệ môi trường

a. Doanh nghiệp tại địa phương KHÔNG đưa hối 

lội để trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ môi trường 

7.2. Chất lượng không 

khí 

a. Không phải đeo khẩu trang để tránh ô nhiễm 

không khí khi đi lại ở địa bàn nơi cư trú 

b. Chất lượng không khí nơi cư trú đủ tốt 

c. Chất lượng không khí ở địa phương tốt hơn 3 

năm trước

7.3. Chất lượng nguồn 

nước sinh hoạt

a. Nước từ sông/kênh/rạch/suối gần nhà đủ sạch 

để uống 

b. Nước từ sông/kênh/rạch/suối gần nhà đủ sạch 

để giặt giũ

c. Nước từ sông/kênh/rạch/suối gần nhà đủ sạch 

để bơi lội 

• Người dân ngày càng quan ngại về chất lượng môi sinh

• Xung đột, mâu thuẫn liên quan đến môi trường gia tăng

➢ Chỉ số nội dung mới, sẽ tiếp tục được bổ sung, hiệu chỉnh
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Quản trị môi trường

• Điểm trung bình toàn quốc năm 2018 đạt mức dưới 

trung bình

• Điểm số của các tỉnh/thành phố dao động từ 3,54 

đến 6,74 điểm

➢ Khác biệt lớn giữa các tỉnh/thành phố: người 

dân có trải nghiệm rất khác nhau về điều kiện 

môi sinh ở địa phương.

• Đồng bằng Sông Cửu Long và miền núi phía Bắc

được đánh giá cao hơn về chất lượng không khí, 

chất lượng nguồn nước sinh hoạt, và mức độ 

nghiêm túc của chính quyền và doanh nghiệp trong 

bảo vệ môi trường.



PAPI 2018 Theo người dân, nguồn nước ở 63 tỉnh/thành phố có chất lượng kém

Kết quả chỉ số nội dung Quản trị môi trường cấp tỉnh, 2018



PAPI 2018 Cơ cấu Chỉ số nội dung 8: Quản trị điện tử

Chỉ số nội dung Nội dung thành phần Nội dung nhóm chỉ tiêu

D8: Quản trị 

điện tử

8.1: Sử dụng cổng 

thông tin điện tử của 

chính quyền địa phương

a. Nhận đủ thông tin chỉ dẫn và biểu mẫu 

cần thực hiện từ cổng thông tin điện tử địa 

phương khi làm chứng thực, xác nhận

b. Nhận đủ thông tin chỉ dẫn và biểu mẫu 

cần thực hiện từ cổng thông tin điện tử địa 

phương khi làm thủ tục cấp phép xây dựng

c. Nhận đủ thông tin chỉ dẫn và biểu mẫu 

cần thực hiện từ cổng thông tin điện tử địa 

phương khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

8.2. Tiếp cận và sử dụng 

Internet tại địa phương

a. Tỷ lệ người trả lời tiếp cận tin tức trong 

nước qua Internet 

b. Có kết nối Internet tại nhà

• Đáp ứng nhu cầu đo lường thực thi chính sách phát triển chính quyền điện tử

• Nhu cầu tiếp nhận thông tin và sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày một lớn

➢ Chỉ số nội dung mới, sẽ tiếp tục được bổ sung, hiệu chỉnh
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Quản trị điện tử

• Điểm trung bình toàn quốc năm 2018 đạt mức rất thấp

• Điểm số của các tỉnh/thành phố dao động từ 1,93 đến 

4,24 điểm (trên thang điểm từ 1-10) 

• Giữa các địa phương có khoảng cách lớn

• Các đạt điểm cao nhất phần lớn tập trung ở phía Bắc

(đề xuất nên có nghiên cứu chuyên sâu). 

• Trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng 

và TP HCM được người dân đánh giá cao.
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Chỉ số tổng hợp PAPI 2018

• Chỉ số tổng hợp PAPI 2018 cấp tỉnh cao nhất đạt 

47,05 điểm (trên thang điểm từ 1–80)

• Khoảng cách rất lớn giữa điểm của tỉnh tốt nhất và 

điểm tối đa (80 điểm)

• Nhiều tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc về nhóm 

đạt điểm cao nhất

• Nhiều tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần nhiều nỗ 

lực để có thể bắt kịp các địa phương khác

• Hà Nội và TP. HCM thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất



PAPI 2018 Không có tỉnh/thành nào thuộc nhóm đạt điểm cao nhất ở 8 chỉ số nội dung

Kết quả PAPI 2018 của các tỉnh, thành phố theo tám chỉ số nội dung

• Các tỉnh/thành phố 

phía Bắc có xu hướng 

đạt điểm khá hơn ở các 

chỉ số: Tham gia của 

người dân ở cấp cơ sở; 

Công khai, minh bạch

và Trách nhiệm giải 

trình với người dân

• Các tỉnh/thành phố 

phía Nam có xu hướng 

đạt điểm khá hơn ở chỉ 

số nội dung Kiểm soát 

tham nhũng trong khu 

vực công



PAPI 2018 Kết luận

• Năm 2018, Cung ứng dịch vụ công và Thủ tục hành chính công là hai lĩnh vực nội 

dung đạt hiệu quả khá hơn cả trong số tám chỉ số nội dung; lĩnh vực Kiểm soát 

tham nhũng trong khu vực công từng bước cải thiện. 

• Kết quả khảo sát ở 5 lĩnh vực nội dung còn lại cho thấy các cấp chính quyền còn 

rất nhiều việc phải làm để người dân hài lòng hơn. Kết quả ở hai chỉ số nội dung 

mới, gồm Quản trị môi trường và Quản trị điện tử đặc biệt thấp. 

• Chỉ số tổng hợp PAPI có tác dụng là một ‘tấm gương’ đa chiều soi chiếu bao quát 

hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền. Điểm số ở từng chỉ tiêu cho thấy 

những điểm mạnh, điểm yếu cụ thể của mỗi tỉnh/thành trong công tác điều hành, 

quản lý nhà nước.

• Lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, ban ngành địa phương cần tham khảo 

kết quả ở tất cả các chỉ tiêu PAPI để có thể xác định ưu tiên trong quá trình cải 

thiện hiệu quả hoạt động, hướng tới mức độ hài lòng cao hơn của người dân.



PAPI 2018 Cổng thông tin về Chỉ số PAPI

Để biết thêm chi tiết về PAPI, xem:

www.papi.org.vn

Và theo dõi #PAPIvb tại:

www.facebook.com/papivn

www.twitter.com/PAPI_Vietnam

www.youtube.com/user/PAPIVietNam

http://www.papi.org.vn/
http://www.facebook.com/papivn
https://twitter.com/PAPI_Vietnam
http://www.youtube.com/user/PAPIVietNam
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