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Nội dung chính

• Gần một thập niên nhìn lại: Xu thế biến đổi Chỉ số PAPI Gốc giai đoạn
2011-2019

• Đánh giá quản trị và hành chính công trước đại dịch COVID19
• Cải thiện ở các chỉ tiêu về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
• Trạng thái bão hòa ở lĩnh vực thủ tục hành chính công
• Một số kết quả phân tích giới trong quản trị công



Đánh giá quản trị và hành chính công
trước đại dịch COVID19
Đâu là những vấn đề người dân kỳ vọng Nhà nước ưu tiên
giải quyết thông qua khảo sát PAPI năm 2019, thời điểm
trước khi đại dịch COVID-19 bùng nổ?



Những vấn đề đáng quan ngại nhất năm 2019



Những vấn đề đáng quan ngại nhất, 2015-2019



Những vấn đề đáng quan ngại nhất năm 2019

1. Quan ngại về môi trường gia tăng
2. Quan ngại về tham nhũng giảm
3. Đói nghèo vẫn dẫn đầu danh mục những vấn đề đáng

quan ngại nhất



Người dân đánh giá như thế nào về
điều kiện kinh tế trước đại đại dịch
COVID-19?
• Tiếp tục lạc quan về tình hình kinh

tế hộ gia đình
• Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 có

thể dẫn tới đánh giá khác trong
năm 2020

Tại sao đói nghèo vẫn là vấn
đề hệ trọng?
• Những người làm trong lĩnh vực

nông nghiệp không có cơ hội như
những người làm trong các lĩnh
vực phi nông nghiệp

• Những người không có bảo hiểm
xã hội cung quan ngại nhiều hơn 
về đói nghèo

Đánh giá điều kiện kinh tế năm 2019



Lo lắng cho tương lai
• 27% số người không có bảo hiểm y tế

quan ngại về đói nghèo
• 18% số người có báo hiểm y tế cũng

quan ngại về đói nghèo

Bảo hiểm y tế phổ biến trong nhóm người
làm việc trong khu vực chính thức
• Hơn 30% những người là Đảng viên, 

thành viên các tổ chức đoàn thể, làm khu
vực phi nông nghiệp có bảo hiểm xã hội

• Dưới 20% những người làm các lĩnh vực
nông nghiệp, không là Đảng viên, thành
viên tổ chức đoàn thể có bảo hiểm xã hội

Tóm lại
• Cần có chính sách bảo hiểm xã hội toàn

diện hơn để giảm nghèo
• Quan ngại về đói nghèo có thể gia tăng

do đại dịch COVID-19

Tại sao đói nghèo vẫn là vấn đề đáng quan ngại nhất
năm 2019?

Tỉ lệ tham gia bảo hiểm xã hội theo ngành nông nghiệp và nhóm
ngành khác, 2019



Gần một thập niên nhìn lại: 
Chỉ số PAPI tăng trưởng sau 9 năm, 
2011-2019
Xu thế biến đổi hiệu quả quản trị và hành chính công cấp cấp quốc
gia và cấp tỉnh, tổng hợp từ các chỉ tiêu không thay đổi qua 9 năm



Chỉ số PAPI Gốc giai đoạn 2011-2019



Tăng trưởng điểm chỉ số lĩnh vực nội dung gốc, 
2011-2019

5 trong 6 lĩnh
vực nội dung 
gốc có tiến bộ



Cải thiện ở nhiều chỉ tiêu đánh giá hiệu quả
kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
Tại sao người dân ít quan ngại hơn về tình trạng tham nhũng? Tại
sao điểm số nhiều chỉ tiêu kiểm soát tham nhũng tăng lên?



Xu thế biến đổi
ở các nội dung 
thành phần của 
‘Kiểm soát tham
nhũng trong
khu vực công’

2011-2019



Cảm nhận của
người dân về
hiện trạng
tham nhũng
trong khu vực
công, 2011-
2019



Tại sao có sự cải thiện?
• Khả năng 1: cải thiện ở cấp

cơ sở
• Khả năng 2: “Tác động lan

tỏa” của những nỗ lực
chống tham nhũng cấp
quốc gia

Cải thiện ở các cấp
• Người dân nhìn thấy những

cải thiện trong kiểm soát
tham nhũng cấp cơ sở

• Và cải thiện so với năm 2018 
ở cả ba cấp

• Có khả năng

Cải thiện ở chỉ số lĩnh vực nội dung ‘Kiểm soát tham nhũng
trong khu vực công’

Câu hỏi khảo sát: So với 3 năm trước đây, ông/bà cho rằng tham nhũng đang gia tăng, không
chuyển biến, hay đang giảm bớt ở [Việt Nam/tỉnh/thành phố mình/xã, phường mình?



Trạng thái bão hòa ở chỉ số lĩnh vực nội dung 
‘Thủ tục hành chính công’
Tại sao ít có thay đổi ở các chỉ tiêu đo lường bốn nhóm dịch
vụ hành chính công trong PAPI?



Xu thế
• Chính quyền các cấp có nhiều

nỗ lực cải thiện dịch vụ hành
chính công

• PCI cũng cho thấy có cải thiện
từ góc nhìn của doanh nghiệp

• PAPI cho thấy người dân ít hài
lòng hơn 

Một số biện pháp cải thiện
• Đã và đang thực hiện “một

cửa”
• Chính phủ điện tử hướng tới

mục tiêu cải thiện dịch vụ
hành chính công

• Câu hỏi: chỉnh phủ điện tử đã
đem lại kết quả chưa?

Trạng thái bão hòa ở chỉ số lĩnh vực nội dung ‘Thủ
tục hành chính công’

Điểm số các lĩnh vực Thủ tục hành chính theo thời gian, 2011-2019



Ngày càng nhiều
người tiếp cận tin 
tức thời sự qua 
Internet và có kết
nối Internet tại nhà
riêng sau bốn năm
từ 2016 đến 2019



Song, tỉ lệ người truy cập
và tìm được thông tin về
quy trình, thủ tục hành
chính cần thực hiện qua 
cổng thông tin điện tử
của chính quyền địa
phương rất thấp.



Giới và quản trị công

Mối quan tâm và trải nghiệm quản trị công có khác
biệt gì từ góc độ giới?



Những vấn đề đáng quan ngại từ góc độ giới

Mối quan ngại của
phụ nữ
• Đói nghèo
• Môi trường
• Dịch vụ công

Mối quan ngại của
nam giới
• Tăng trưởng kinh tế
• Tranh chấp Biển Đông
• Tham nhũng
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Phụ nữ ít hài lòng với quản trị công hơn nam giới
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1: Tham gia
của người dân
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2: Công khai,
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trong
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5: Thủ tục
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dịch vụ công

7: Quản trị
môi trường

8: Quản trị
điện tử

Nam giới Phụ nữ



Giới và quản trị công

• Phát hiện chính
• Phụ nữ có mối quan ngại khác nam giới
• Phụ nữ ít hài lòng với hiệu quả quản trị và hành chính công hơn nam giới
• Phụ nữ cho điểm thấp ở chỉ số lĩnh vực nội dung ‘Tham gia của người dân ở 

cấp cơ sở’, ‘Trách nhiệm giải trình với người dân’

• Hàm ý
• Cần khuyến khích phụ nữ tham gia vào hoạt động ra quyết sách
• Cần tập trung nhiều vào xây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo nữ
• Câu hỏi đặt ra: Phụ nữ nên nắm giữ những vị trí lãnh đạo nào?



Đại diện của phụ nữ trong tổ chức chính trị, 
cơ quan dân cử

Việt Nam tập trung tăng tỉ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội. Song, ít phụ nữ làm lãnh
đạo/đại diện ở cấp địa phương, đặc biệt là cấp thôn/tổ dân phố



Cử tri cho rằng đại
diện chính quyền ở 
cấp thôn/tổ dân phố
quan trọng hơn trong
đời sống hàng của họ.

Cử tri cũng có xu
hướng ít ủng hộ ứng
cử viên nữ cho các vị
trí đại diện lãnh đạo
cấp thôn/tổ dân phố.

Nhiều cử tri ủng hộ ứng cử viên nam cho các vị trí đại diện
chính trị, dân cử, 2019



Cấp thẩm quyền có tác động quan trọng nhất đến đời sống của
người dân, 2019

• 40,65% cho rằng cấp
thôn/tổ dân phố
quan trọng nhất

• 33,70% cho rằng
chính quyền cấp
xã/phường quan
trọng nhất

• 13,42% cho rằng
chính quyền cấp
trung ương quan
trọng nhất



• Khảo sát PAPI nêu câu hỏi
để người trả lời (cử tri) lựa
chọn ứng cử viên cho vị trí
Đại biểu Quốc hội và vị trí
Trưởng thôn/Tổ trưởng
dân phố

• Tỉ lệ cử tri có định kiến đối
với ứng cử viên nữ cho vị
trí trưởng thôn/tổ trưởng
dân phố nhiều hơn 4% so 
với tỉ lệ có định kiến đối
với nữ ứng cử viên Đại
biểu Quốc hội. 

Khả năng lựa chọn ứng viên giả định cho vị trí Trưởng thôn/Tổ
trưởng dân phố so với Đại biểu Quốc hội là Nam hay Nữ
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• Đại diện của phụ nữ còn ít ở tất cả các cấp chính quyền
• Đại diện phụ nữ trong Quốc hội vẫn được đề cao hơn 
• Định kiến đối với phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo ở cấp thôn/tổ dân phố

phổ biến hơn, phụ nữ ít có đại diện ở cấp cơ sở hơn
• Vị trí trưởng thôn/tổ trưởng dân phố có ý nghĩa quan trọng nhất đối

với đời sống dân sinh
• Nỗ lực cải thiện tính đại diện của phụ nữ trong chính quyền cần tập

trung từ cấp thôn/tổ dân phố

Giới và quản trị công



Trân trọng cám ơn!



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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