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STT Tỉnh/Thành phố Phúc đáp của chính quyền các tỉnh/thành phố 

1 An Giang        - Kế hoạch hành động số 147/CTr-UBND ngày 22 tháng 4 2015 
- Quyết định số 2498/QD-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-
2020, ngày 8 tháng 9 năm 2016 
- Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 2017 tuyên truyền và phổ biến những kết quả cải thiện Chỉ số 
PAPI giai đoạn 2017-2020 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu - Kế hoạch hành động tổ chức hội nghị về Chỉ số PAPI, PCI và PAR-Index ngày 28 tháng 9 năm 2016 và lãnh đạo 
tỉnh trao đổi và kết luận về phát hiện từ Chỉ số PAPI của tỉnh  
- Quyết định số 2922/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động về cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2017-2020 ngày 
16 tháng 10 năm 2017 

3 Bắc Giang Kế hoạch hành động số 1492 KH-UBND ngày 6 tháng 6 năm 2014 về việc cải thiện Chỉ số PAPI 

4 Bắc Kạn - Hội thảo về kết quả Chỉ số PAPI ngày 7 tháng 9 năm 2017, qua đó các cấp chính quyền từ tỉnh tới cơ sở lắng 
nghe chia sẻ về những mặt mạnh, mặt yếu trong quản trị và hành chính công và giải pháp cải thiện.  
- Tư vấn chính sách cho chính quyền tỉnh Bắc Kạn về cách thức cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công của 
tỉnh, ngày 22 tháng 11 năm 2017. 

http://papi.org.vn/wp-content/uploads/2015/04/AnGiang_147CTHD_2015.pdf
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2498-QD-UBND-Chuong-trinh-hanh-dong-nang-cao-quan-tri-hanh-chinh-cong-An-Giang-2016-324671.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-933-QD-UBND-truyen-thong-cong-nghe-thong-tin-quan-tri-hanh-chinh-cong-An-Giang-2017-2020-345405.aspx
http://www.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/danh-cho-du-khach/-/brvt/extAssetPublisher/content/4882557/lanh-dao-ubnd-tinh-nghe-bao-cao-ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-quan-triet-rut-kinh-nghiem-va-de-ra-giai-phap-nang-cao-chi-so-pci-chi-so-par-inder-va-chi-so-papi-nam-2016-tinh-ba-ria-vung-tau
http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201607/muc-do-hai-long-thap-chi-so-papi-roi-tu-do-689127/
http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201607/muc-do-hai-long-thap-chi-so-papi-roi-tu-do-689127/
http://cchc.baria-vungtau.gov.vn/documents/297116/0/Quyet%20dinh%202922.UBND%20Chuong%20trinh%20hanh%20dong%20PAPI%20den%20nam%202020.PDF
http://papi.org.vn/eng/wp-content/uploads/2014/06/BacGiang_1492_KH-UBND_2014.pdf
http://backan.gov.vn/Pages/tin-tuc-su-kien-215/tin-trong-tinh-289/chinh-tri-xa-hoi-156/hoi-thao-khoa-hoc-nang-cao-hieu-qua-th-94893b126dad599f.aspx
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5 Bạc Liêu - Hội nghị phân tích chuyên đề Chỉ số PAPI ngày 23 tháng 11 năm 2016 
- Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập nhóm công tác về PAPI và PCI ngày 26 tháng 4 năm 2017 

6 Bắc Ninh - Kế hoạch hành động số 05/CT-UBND về duy trì và nâng cao Chỉ số PAPI ngày 13 tháng 5 năm 2016 
- Chỉ thị số 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh, trong đó có cải thiện Chỉ số PAPI 

7 Bến Tre Kế hoạch hành động số 4129/KH-UBND về cải thiện Chỉ số PAPI, ngày 13 tháng 8 năm 2015  

8 Bình Định - Chỉ thị số 13/CT-UBND về cải thiện Chỉ số PAPI ngày 8 tháng 8 năm 2013 
- Chỉ thị số 23/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong cải cách 
hành chính, trong đó có cải thiện Chỉ số PAPI 
- Kế hoạch hành động số 53/KH-UBND cải thiện và nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh, 
ngày 24 tháng 6 năm 2019 

9 Bình Dương - Hội nghị khu vực tại Bình Dương ngày 7 tháng 5 năm 2015 với sự tham gia điều hành của lãnh đạo tỉnh 
- Quyết định số 893/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 6 năm 2014 phê duyệt kế hoạch kinh tế-xã 
hội tỉnh Bình Dương, trong đó có yêu cầu về việc theo dõi kết quả Chỉ số PAPI  
- Chỉ thị số 13/CT-UBND về cải thiện hiệu quả thực thi công vụ nhằm cải thiện Chỉ số PAPI 

10 Bình Phước Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các huyện/thị xã cải thiện Chỉ số PAPI 

11 Bình Thuận - Chỉ đạo số 28/CT-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2013 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó có việc cải 
thiện Chỉ số PAPI 
- Chỉ thị số 11/CT-UBND về mục tiêu tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh 
tế (GRDP) năm 2019 của tỉnh, trong đó có cải thiện Chỉ số PAPI, ngày 20 tháng 5 năm 2019 

12 Cà Mau Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2013 về việc cải thiện Chỉ số PAPI 

13 Cần Thơ Quyết định số 1552/QD-UBND ngày 1 tháng 6 năm 2015 về Kế hoạch hành động cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 
2015-2017  

http://baclieu.gov.vn/tintuc/default.aspx?Source=/tintuc&Category=Tin+t%E1%BB%A9c+%E2%80%93+S%E1%BB%B1+ki%E1%BB%87n&ItemID=7678&Mode=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Chi-thi-01-CT-UBND-2019-giai-phap-chu-yeu-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-Bac-Ninh-411373.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-4129-KH-UBND-nang-cao-chi-so-hieu-qua-quan-tri-hanh-chinh-cong-Ben-Tre-290254.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-23-CT-UBND-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-ve-cai-cach-hanh-chinh-chan-chinh-ky-cuong-Binh-Dinh-2016-327666.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-53-KH-UBND-2019-ve-cai-thien-va-nang-cao-chi-so-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-Binh-Dinh-419383.aspx
http://baobinhduong.vn/chi-so-papi-du-lieu-chua-dung-nhieu-y-nghia-a117351.html
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-893-QD-TTg-2014-Quy-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-Binh-Duong-den-2020-bo-sung-den-2025-234960.aspx
http://baobinhduong.vn/nhieu-giai-phap-nang-cao-chi-so-hie-u-qua-qua-n-tri-va-ha-nh-chi-nh-cong-ca-p-ti-nh-a172864.html
http://www.binhphuoc.gov.vn/3cms/cai-thien-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-(papi).htm
http://papi.org.vn/eng/wp-content/uploads/2013/09/BinhThuan_28_CT-UBND_2013.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Chi-thi-11-CT-UBND-2019-thuc-hien-Chi-thi-thao-go-san-xuat-dat-muc-tieu-tang-truong-Binh-Thuan-419002.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-06-CT-UBND-nam-2013-nang-cao-chi-so-hieu-qua-quan-tri-hanh-chinh-cong-Ca-Mau-211271.aspx
http://papi.org.vn/eng/wp-content/uploads/2015/06/CANTHO_QD_1552_ActionPlan_signed-1.pdf
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14 Cao Bằng - Hội nghị phân tích Chỉ số PAPI với sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của tỉnh ngày 18 tháng 9 năm 
2012 
- Hội nghị về Chỉ số PAPI và Chỉ số PAR-Index ngày 14 tháng 6 năm 2018 thảo luận và tìm giải pháp nâng cao hiệu 
quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh và Chỉ số PAPI  

15 Đà Nẵng - Báo cáo phân tích thường niên về Chỉ số PAPI của UBND Đà Nẵng 
- Lãnh đạo Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệp của thành phố trong việc duy trì điểm số PAPI cao tại Lễ công bố Chỉ số 
PAPI 2015, ngày 12 tháng 4 năm 2016 

16 Đắk Lắk - Công văn số 2211/UBND-TH ngày 3 tháng 5 năm 2012 
- Hội nghị chuyên đề về Chỉ số PAPI 2014 ngày 20 tháng 7 năm 2015 

17 Đắk Nông - Quyết định số 276/QĐ-UBND/2013 ngày 22 tháng 2 năm 2013 và Kế hoạch hành động cải thiện Chỉ số PAPI 
- Quyết định số  115/QD-UBND về việc ban hành kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2019 

18 Điện Biên - Hội nghị chuyên đề và phân tích so sánh năm 2012, với sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của tỉnh 
- Công văn số 05/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 1 tháng 6 năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 
trong đó cải thiện Chỉ số PAPI là một mục tiêu 

19 Đồng Nai - Hội nghị tìm giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI ngày 13 tháng 7 năm 2017, qua đó các cấp chính quyền địa phương 
lắng nghe ý kiến chia sẻ về giải pháp cải thiện hiện quả quản trị và hành chính công của tỉnh. 
- Đồng Nai ban hành Văn bản số 7213/UBND-HC ngày 31 tháng 7 năm 2017 yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh 
triển khai giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số PAPI. 

20 Đồng Tháp - Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc cải thiện Chỉ số PAPI tỉnh Đồng Tháp, ngày 5 tháng 8 năm 2013   
- Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Đồng Tháp (PAPI) 
năm 2019, ngày 17 tháng 6 năm 2019 

21 Gia Lai Kế hoạch hành động số 3119/CTr-UBND về việc cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2016-2020  

22 Hà Giang - Nghị quyết số 118-NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện Chỉ số 
PAPI  

http://sonoivu.caobang.gov.vn/node/3672
https://www.youtube.com/watch?v=Wn5ZSzgqm-g
http://www.hcma.vn/Home/Nghien-cuu-khoa-hoc/3321/Hoi-thao-Nang-cao-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh-PAPI
http://www.congbao.daknong.gov.vn/uploads/files/T5_2013/150205_QD_UBND_276_KT.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-115-QD-UBND-2019-nang-cao-Chi-so-Hieu-qua-quan-tri-Hanh-chinh-cong-Dak-Nong-408898.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Chi-thi-05-CT-UBND-2018-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-ke-hoach-dau-tu-cong-Dien-Bien-2019-387332.aspx
http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201707/tim-giai-phap-cai-thien-chi-so-papi-cap-tinh-2017-2825458/
http://trangbom.dongnai.gov.vn/Documents/5340cv.pdf
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-13-CT-UBND-2013-cai-thien-Chi-so-hieu-qua-quan-tri-hanh-chinh-cong-Dong-Thap-206391.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-148-KH-UBND-2019-cai-thien-Chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-tinh-Dong-Thap-420906.aspx
http://gialai.gov.vn/Pages/glp-gialai-nangcaohieuqua-glpnd-11575-glpnc-0-glpsite-2.html
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- Kế hoạch hành động số 119/CTr-UBND về việc cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2015, 
ngày 21 tháng 7 năm 2014 
- Kế hoạch hành động số 153/CTr-UBND về nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Hà 
Giang năm 2017, ngày 30 tháng 5 năm 2017 

23 Hà Nam - Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong cải cách thủ 
tục hành chính, và một trong những mục tiêu là cải thiện Chỉ số PAPI 
- Kế hoạch hành động số 1413/KH-UBND về cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong đó PAPI là một trong 
những mục tiêu hướng tới 

24 Hà Nội - Kế hoạch hành động số 171/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Thành ủy Hà Nội, và một trong những 
mục tiêu là cải thiện Chỉ số PAPI  
- Kế hoạch hành động số 177/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của UBND TP. Hà Nội về việc cải thiện, nâng 
cao Chỉ số PAPI  
- Kế hoạch hành động số 100/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội năm 2019 

25 Hà Tĩnh Quyết định số 4114/QD-UBND về kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2015 với mục tiêu duy trì và cải 
thiện Chỉ số PAPI 

26 Hải Dương Nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội trong đó có quyết tâm của tỉnh trong việc đạt thứ hạng cao hơn 
trên Chỉ số PAPI đến năm 2020  

27 Hải Phòng - Chỉ số PAPI được xem là một thước đo hiệu quả cải cách hành chính trong Quyết định số 617/QD-UBND ngày 
17 tháng 3 năm 2014 
- Quyết định số 3323/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017, trong đó có mục 
đích cải thiện Chỉ số PAPI 
- Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND Thành phố về cải thiện các Chỉ số PAPI, PAR-Index và SIPAS ngày 15 tháng 6 
năm 2018 

28 Hậu Giang - Hội thảo khu vực về Chỉ số PAPI tổ chức tại Hậu Giang ngày 4 tháng 6 năm 2013 với sự tham gia của lãnh đạo và 
cán bộ chủ chốt trong tỉnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-153-KH-UBND-2017-nang-cao-chi-so-hieu-qua-quan-tri-hanh-chinh-cong-Ha-Giang-356593.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-08-CT-UBND-2015-nguoi-dung-dau-co-quan-hanh-chinh-cac-cap-trong-cai-cach-hanh-chinh-Ha-Nam-281329.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Ke-hoach-1413-KH-UBND-2018-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-canh-tranh-o-Ha-Nam-388863.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Ke-hoach-171-KH-UBND-thuc-hien-Chuong-trinh-03-CTr-TU-tai-co-cau-kinh-te-nang-luc-canh-tranh-Ha-Noi-2016-323748.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-177-KH-UBND-2017-cai-thien-nang-cao-Chi-so-Hieu-qua-Quan-tri-va-Hanh-chinh-cong-Ha-Noi-357661.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-100-KH-UBND-2019-cai-thien-nang-cao-chi-so-PAPI-cua-thanh-pho-Ha-Noi-412863.aspx
http://dbndhatinh.vn/dbnd/static/uploads/news/quyet_dinh_4114.pdf
http://baodautu.vn/hai-duong-se-som-tro-thanh-tinh-cong-nghiep-d58220.html
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-617-QD-UBND-2014-Xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-2013-2020-Hai-Phong-243448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-3323-QD-UBND-2016-Ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-Hai-Phong-2017-343751.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-14-CT-UBND-2018-cai-thien-nang-cao-Chi-so-cai-cach-hanh-chinh-PAR-INDEX-Hai-Phong-388406.aspx
http://www.baohaugiang.com.vn/news/newspreview.aspx?newsid=12431
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- Kế hoạch hành động số 99/KH-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc triển khai 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nằm cải thiện Chỉ số PAPI 
- Nghị quyết Hội đồng Nhân dân số 03/2019/NQ-HDND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng 
đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019, 
trong đó đề ra mục tiêu cải thiện Chỉ số PAPI, ngày 11 tháng 7 năm 2019 

29 Hòa Bình - Lãnh đạo tỉnh thảo luận về Chỉ số PAPI, xem đây là công cụ theo dõi sự phát triển của địa phương 
- Kế hoạch số 12-CTrTU của Tỉnh ủy, trong đó PAPI được xem là thước đo cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh 

30 Hưng Yên - Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt mục tiêu tăng điểm Chỉ số PAPI trong 5 mục tiêu phát triển chính của tỉnh 
- Kế hoạch số 80/KH-UBND về cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nâng cao Chỉ số PAPI  
-  Chỉ thị số. 06/CT-CTUBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 về việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 
công (PAPI) tỉnh Hưng Yên 

31 Khánh Hòa - Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công các sở, ban, ngành đưa ra các biện pháp cải thiện Chỉ số PAPI  
- Quyết định số 942/QD-UBND về tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính, trong đó có phổ biến phát hiện 
nghiên cứu PAPI  

32 Kiên Giang - Chỉ thị số 1453/CT-UBND về việc đẩy mạnh nâng cao các chỉ số, trong đó có Chỉ số PAPI, ngày 7 tháng 7 năm 
2017  
- Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 18 tháng 5 năm 2018 nhằm thực hiện các nhiệm vụ hướng tới cải 
thiện hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh  

33 Kon Tum - Thực hiện khảo sát PAPI ở 9 huyện/thành phố của tỉnh năm 2011  
- Quyết định số 703/QĐ-UBND về cải thiện Chỉ số PAPI ngày 3 tháng 8 năm 2012  
- Kế hoạch hành động số 497/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện các hoạt động nhằm cải thiện các Chỉ 
số PAPI và PAR-Index của tỉnh Kon Tum 
- Kế hoạch hành động số 1631/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ 
số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) tỉnh Kon Tum năm 2019, 
ngày 28 tháng 6 năm 2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-99-KH-UBND-2017-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-cai-thien-chi-so-hieu-qua-quan-tri-Hau-Giang-363611.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-03-2019-NQ-HDND-ve-kinh-te-xa-hoi-quoc-phong-an-ninh-tinh-Hau-Giang-420331.aspx
http://hoabinh.gov.vn/web/guest/ct_chinhquyen/-/vcmsviewcontent/axCC/1908/1908/105254
http://tinhuyhoabinh.vn/UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2017/6/9/2017_6_9_16_13_31_636326216110454857_s%E1%BB%91%2012-CTrTU.doc
http://vccinews.vn/news/16288/hung-yen-kien-tao-moi-truong-kinh-doanh-coi-mo.html
http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/5020/0/40503/Hung_Yen_Nang_cao_chi_so_hieu_qua_quan_tri_va_hanh_chinh_cong_cua_tinh
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-06-CT-CTUBND-2019-ve-nang-cao-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-tinh-Hung-Yen-416317.aspx
http://www.baokhanhhoa.com.vn/phong-su/chung-tay-cai-cach-hanh-chinh/201610/no-luc-nang-cao-chi-so-pci-va-papi-2453793/index.htm
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-942-QD-UBND-Ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-Khanh-Hoa-2016-309863.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-1453-CT-UBND-2017-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nang-luc-canh-tranh-su-hai-long-Kien-Giang-363361.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-97-KH-UBND-2018-nang-cao-Chi-so-hieu-qua-Quan-tri-va-Hanh-chinh-cong-Kien-Giang-385768.aspx
http://papi.org.vn/wp-content/uploads/2016/03/KonTum_Q%C4%90-703__UBND_2012.pdf
http://sgtvt.kontum.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=Jl4IYPwXVGo%3d&tabid=339
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-1631-KH-UBND-2019-chi-so-hieu-qua-quan-tri-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-Kon-Tum-418195.aspx
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34 Lai Châu - Quyết định số 1331/QD-UBND về Kế hoạch hành động triển khai cải cách hành chính, trong đó có đề cập tới Chỉ 
số PAPI làm thước đo 
- Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách  hành chính, trong đó có Chỉ số 
PAPI, ngày 11 tháng 11 năm 2015 
- Hội nghị PAPI cấp tỉnh đầu tiên phân tích Chỉ số PAPI của tỉnh Lai Châu được tổ chức ngày 22 tháng 6 năm 2018  

35 Lâm Đồng - Hội nghị tìm giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI ngày 4 tháng 8 năm 2017, tư vấn chính quyền cấp cơ sở về những 
giải pháp cụ thể nhằm cải thiện Chỉ số PAPI. 
- Kế hoạch hành động số 7641/KH-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 10 tháng 11 năm 2017 về việc khắc phục 
và nâng cao Chỉ số PAPI  
- Kế hoạch hành động số 3370/KH-UBND nhằm giải quyết những điểm nghẽn trong cải cách hành chính, trong đó 
có đề cập tới nâng cao Chỉ số PAPI 
- Kế hoạch hành động số 4899/KH-UBND về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành 
chính năm 2019 và các năm tiếp theo, trong đó có mục tiêu cải thiện Chỉ số PAPI, ngày 6 tháng 8 năm 2019  

36 Lạng Sơn - Kế hoạch hành động số 108/KH-UBND về việc cải thiện Chỉ số PAPI năm 2016 và những năm tiếp theo 
- Kế hoạch hành động số 131/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2017 và những năm tiếp theo 

37 Lào Cai - Kế hoạch số 184/KH-UBND về việc thực hiện nghị quyết của Chính phủ về tăng cường năng lực cạnh tranh quốc 
gia, trong đó có việc cải thiện Chỉ số PAPI 
- Kế hoạch hành động số 170/KH-UBND về việc cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2019, ngày 25 tháng 4 năm 2019 

38 Long An - UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp cải 
thiện Chỉ số PAPI bằng việc minh bạch hóa thủ tục hành chính và nâng cao năng lực của cán bộ, công chức 
- Hội thảo khu vực được tổ chức tại Long An ngày 5 tháng 6 năm 2013 với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và cán 
bộ chủ chốt các sở, ban, ngành để chia sẻ kết quả PAPI 2012 
- Báo cáo của Sở Nội vụ yêu cầu xây dựng kế hoạch hành động gắn với các hoạt động cụ thể của các sở, ban ngành 
nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính (Báo cáo PAPI 2017 tỉnh Long An.doc) 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1331-QD-UBND-phe-duyet-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-Lai-Chau-2016-2020-2015-296158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-11-CT-UBND-tang-cuong-giai-phap-nang-cao-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-Lai-Chau-2015-296094.aspx
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/33684002-tim-giai-phap-nang-cao-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-tai-lam-dong.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-7641-KH-UBND-2017-nang-cao-Chi-so-hieu-qua-quan-tri-hanh-chinh-cong-PAPI-Lam-Dong-367371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-3770-KH-UBND-2018-khac-phuc-ton-tai-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-Lam-Dong-392591.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-4899-KH-UBND-2019-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-trong-cai-cach-hanh-chinh-Lam-Dong-420958.aspx
http://www.langson.gov.vn/dinhlap/node/1292
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-131-KH-UBND-2017-nang-cao-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-Lang-Son-356720.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Ke-hoach-184-KH-UBND-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-tang-canh-tranh-dinh-huong-Lao-Cai-2016-2020-318640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-170-KH-UBND-2019-cai-thien-Chi-so-Hieu-qua-quan-tri-Hanh-chinh-cong-cap-tinh-PAPI-Lao-Cai-415337.aspx
http://bnews.vn/minh-ba-ch-ca-c-thu-tu-c-ha-nh-chi-nh-ta-o-thua-n-lo-i-cho-ca-c-to-chu-c-ca-nhan/73464.html
https://www.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?ID=23011
https://www.longan.gov.vn/Documents/Bao%20cao%20papi%202017%20cua%20tinh%20long%20an.doc
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39 Nam Định - Lãnh đạo tỉnh Nam Định chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân tại lễ công bố 
Chỉ số PAPI 2012  
- Kế hoạch hành động số 60/KH-UBND của UBND tỉnh nhằm đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện năng lực 
cạnh tranh của tỉnh, và cải thiện Chỉ số PAPI là một mục tiêu 

40 Nghệ An - Hội nghị phân tích chuyên đề Chỉ số PAPI 2015 do UBND tỉnh tổ chức ngày 11 tháng 8 năm 2016 
- Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 6 tháng 2 năm 2017 về tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra của các 
ngành, các cấp nhằm cải thiện các chỉ số đo lường cải cách hành chính, trong đó có Chỉ số PAPI 

41 Ninh Bình Kế hoạch hành động số 97/KH-UBND về cải cách hành chính, trong đó nâng cao Chỉ số PAPI là một mục tiêu 

42 Ninh Thuận - Kế hoạch hành động số 302/CTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 về việc cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2016-
2020 
- Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh số 54/2016/NQ-HĐND kết luận phiên họp thứ 2 của HĐND tỉnh, trong 
đó có chất vấn về kết quả PAPI của tỉnh 

43 Phú Thọ - Chỉ số PAPI cung cấp dẫn cứ để theo dõi việc triển khai Nghị quyết Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015-2020 
- Hội nghị khu vực về Chỉ số PAPI năm 2015 do UBND tỉnh chủ trì ngày 5 tháng 7 năm 2016 

44 Phú Yên - Kế hoạch hành động số 03/CTr-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2014  
- Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 về việc thực hiện kế hoạch hành động cải thiện Chỉ số PAPI 
và những chỉ số phát triển khác của tỉnh 

45 Quảng Bình - Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường cải cách hành chính nhằm cải thiện Chỉ số PAPI 
- UBND tỉnh thường xuyên theo dõi kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh 

46 Quảng Nam - Nghị quyết số 156/2015/HDND về các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, trong đó đưa thêm nội 
dung cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh 
- Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc cải thiện các Chỉ số PAPI, PAR-Index và ICT-Index giai đoạn 2017-2020 

47 Quảng Ngãi - Chỉ thị số 19/CT-UBND về cải thiện Chỉ số PAPI ngày 29 tháng 11 năm 2012  
- Nghị quyết số 08/2013/NQ-HDND ngày 10 tháng 7 năm 2013 trong đó có đề cập tới việc cải thiện Chỉ số PAPI 

https://www.youtube.com/watch?v=oCofrGPDtHc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Ke-hoach-so-60-KH-UBND-2018-thuc-hien-Nghi-quyet-so-19-2018-NQ-CP-Nam-Dinh-389530.aspx
http://nghean.gov.vn/wps/portal/mainportal/chitietgapmatcacnhadautu?WCM_PORTLET=PC_7_GTNDM9S34FALC0AO93AV4EJ456_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/portal_na/ttsk/ct/477c4a004971b8ae89e0edb7ca19544c
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-52-KH-UBND-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-Nghe-An-2017-342030.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-97-KH-UBND-cai-cach-hanh-chinh-tinh-Ninh-Binh-2015-301498.aspx
http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv/Admin/cchc/Nam%202016/2955%20UBND%20NC.pdf
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-54-2016-NQ-HDND-chat-van-tra-loi-ky-hop-2-hoi-dong-nhan-dan-Ninh-Thuan-2016-328081.aspx
http://www.phutho.gov.vn/web/guest/chi-tiet-trang-chu/-/vcmsviewcontent/6Yqj/1269/252545/8080/web/guest/du-khach
http://papi.org.vn/wp-content/uploads/2016/03/PhuYen_03_CTr_UBND_2014.pdf
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Ke-hoach-84-KH-UBND-hanh-dong-lanh-dao-chi-dao-day-manh-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-Phu-Yen-2016-315077.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-06-CT-UBND-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-Quang-Binh-2014-291106.aspx
http://qbtv.vn/Truyen-Hinh-Quang-Binh/PortalDetail/0/Tao_buoc_iot_pha/540/6665
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-156-2015-NQ-HDND-bo-sung-giai-phap-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-dam-bao-an-ninh-Quang-Nam-284376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Chi-thi-15-CT-UBND-2017-nang-cao-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-chi-so-hieu-qua-quan-tri-Quang-Nam-367854.aspx
http://papi.org.vn/wp-content/uploads/2016/03/QuangNgai_19-CT_UBND_2012.pdf
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- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 về cải thiện các Chỉ số PAPI, PAR-Index và PCI 
- Quyết định số 214/QD-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh quảng ngãi năm 2019 
và định hướng đến năm 2021 (trong đó có mục tiêu cải thiện Chỉ số PAPI, ngày 29 tháng 3 năm 2019 

48 Quảng Ninh - Quyết định số 6568/KH-UBND về cải thiện Chỉ số PAPI ngày 18 tháng 11 năm 2014 
- Kế hoạch hành động số 916/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29 tháng 12 năm 2015 về cải 
thiện Chỉ số PAPI 

49 Quảng Trị - Quyết định số 1339/QD-UBND về Kế hoạch hành động duy trì và cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2014-2016 
- Quyết định số 1682/QD-UBND về việc ban hành chương trình hành động duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản 
trị hành chính công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2025 ngày 5 tháng 7 năm 2019 

50 Sóc Trăng - Hội thảo khu vực về Chỉ số PAPI 2014 ngày 8 tháng 5 năm 2015 
- Hội thảo phân tích chuyên đề kết quả PAPI của tỉnh và so sánh với Trà Vinh năm 2012 

51 Sơn La Kế hoạch hành động số 82/KH-UBND về việc cải thiện Chỉ số PAPI ngày 16 tháng 6 năm 2016. 

52 Tây Ninh - Hội nghị tập huấn về phát hiện từ Chỉ số PAPI ngày 12 tháng 11 năm 2017 của UBND Tỉnh Tây Ninh và Đại học 
Fulbright, với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, công chức các sở, ngành, địa phương tham dự. 
- UBND tỉnh tổ chức họp báo về kết quả các Chỉ số PAPI, PCI và PAR-Index ngày 10 tháng 5 năm 2018 

53 Thái Bình Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc thiết lập đường dây nóng thu thập ý kiến phản hồi của công dân, trong đó cải thiện 
Chỉ số PAPI là một trong những mục tiêu ngày 13 tháng 5 năm 2016 

54 Thái Nguyên - Nghị quyết số 15/2012/NQ-HDND của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 15 tháng 12 năm 2012  
- Quyết định số 3138/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2015-2020, ngày 
31 tháng 12 năm 2014 
- Kế hoạch hành động số 43/KH-UBND triển khai công tác đối ngoại năm 2019 của tỉnh Thái Nguyên, trong đó có 
mục tiêu tiếp tục cải thiện Chỉ số PAPI, ngày 8 tháng 8 năm 2019 

55 Thanh Hóa Quyết định số 3274/QD-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 ban hành kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành 
chính và cải thiện môi trường đầu tư, trong đó một trong những trọng tâm là cải thiện Chỉ số PAPI  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Chi-thi-12-CT-UBND-2017-day-manh-cong-tac-cai-cach-nang-cao-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-Quang-Ngai-367852.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-214-QD-UBND-2019-ve-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-Quang-Ngai-412541.aspx
http://quangninh.gov.vn/vi-VN/Trang/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o.aspx?u=detail&idvb=9746
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-916-KH-UBND-2016-nang-cao-hieu-qua-quan-tri-hanh-chinh-cong-Quang-Ninh-308432.aspx
http://papi.org.vn/eng/wp-content/uploads/2014/07/QuangTri_qd-1339_2014_papi.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1682-QD-UBND-2019-duy-tri-Chi-so-Hieu-qua-quan-tri-hanh-chinh-cong-tinh-Quang-Tri-425776.aspx
http://www.soctrang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/jc7BDoIwEATQLzIdaNV6LMSUjVhCCgpcTA_GNBHwYPx-6c1oUHePbyc7rGPTDu7hL-7ux8FdWcO61Umq7S6lDYe0NgEJJXNTRaS1mLyddVT8n3SqVSbWOVDEByA2S1uithz0K30MbV8vaA-QSgqKUUaQ4t0_2wX_9j84ZkaBmWzsz-zW1w08LZ6wEs-Q/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOEFFS0NJOTMwOFNTQjBJNEE4TE5UMUFKMDU!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/soctrangsite/thutuchanhchinh/chuongtrinhcaicachhanhchinh/chisopapi
http://sonla.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/content/ke-hoach-nang-cao-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-giai-doan-2016-2020-
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-13-CT-UBND-thiet-lap-duong-day-nong-xu-ly-thong-tin-so-ban-nganh-uy-ban-huyen-Thai-Binh-2016-311495.aspx
http://papi.org.vn/eng/wp-content/uploads/2014/12/ThaiNguyen_3138_QD-UBND_PAPI_2015-2020.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-43-KH-UBND-2019-trien-khai-cong-tac-doi-ngoai-tinh-Thai-Nguyen-416711.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Ke-hoach-184-KH-UBND-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-tang-canh-tranh-dinh-huong-Lao-Cai-2016-2020-318640.aspx
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56 Thừa Thiên-Huế - Kế hoạch số 26/KH-UBND về cải thiện Chỉ số PAPI ngày 5 tháng 3 năm 2015  
- Kế hoạch hành động số 161/KH-UBND về thực hiện Chỉ số PAPI năm 2017, ngày 28 tháng 7 năm 2017 

57 Tiền Giang - PAPI là thước đo hội nhập của tỉnh theo ý kiến thảo luận của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang ngày 16 tháng 4 năm 2014  
- Quyết định Số 1915/QD-UBND về việc ban hành bộ khung tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong 
quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (công cụ đo lường PAPI đến cấp xã) ngày 12 tháng 6 năm 
2019 

58 TP Hồ Chí Minh Quyết định số 3292/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2016-2020 

59 Trà Vinh - Hội nghị phân tích chuyên đề về Chỉ số PAPI tại tỉnh năm 2012 
- Công văn số 2971/UBND-NC ngày 8 tháng 8 năm 2017 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao Chỉ số PAPI 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

60 Tuyên Quang - Kết luận số 156/TB-VPCP trong phiên làm việc của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, trong đó cải thiện Chỉ số PAPI là 
một trọng tâm của tỉnh  
- Kế hoạch hành động số 57/KH-UBND về cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, nâng cao Chỉ số 
PAPI 

61 Vĩnh Long - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh về triển khai các nhiệm 
vụ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm cải thiện Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR-Index 
- Hội nghị phân tích chuyên đề về Chỉ số PAPI, tháng 12 năm 2014 
- Chỉ thị số 08/CT-UBND về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng 
trưởng 6 tháng và cả năm 2019, trong đó có mục tiêu cải thiện Chỉ số PAPI trong năm 2020 

62 Vĩnh Phúc Chỉ thị số 10/CT-UBND về cải thiện Chỉ số PCI và Chỉ số PAPI của tỉnh ngày 24 tháng 7 năm 2013 

63 Yên Bái - Hội nghị khu vực về Chỉ số PAPI 2012 do UBND tỉnh Yên Bái đồng chủ trì tổ chức ngày 14 tháng 6 năm 2013 
- Kế hoạch hành động số 183/KH-UBND thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế; cải 
thiện, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Yên Bái 
trong năm 2019 và các năm tiếp theo, trong đó có mục tiêu cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh.  

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/ và tìm kiếm qua trang Google.  

http://papi.org.vn/eng/wp-content/uploads/2015/03/ThuaThien_Hue_ubnd26khubnd2015.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-161-KH-UBND-2017-vi-thu-xep-hang-hieu-qua-quan-tri-hanh-chinh-cong-Hue-358494.aspx
http://www.pcivietnam.org/tin-tuc-va-su-kien/tien-giang-day-manh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-a422.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-1915-QD-UBND-2019-ve-Bo-khung-tieu-chi-xa-phuong-thi-tran-kieu-mau-tinh-Tien-Giang-420362.aspx
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc-tong-hop/ke-hoach-trien-khai-nhung-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-cai-thien-chi-so-hieu-qua-quan-tri-hanh-chinh-cong-cap-tinh-papi-tren-%C4%91ia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh-giai-%C4%91oan-2016-2020
http://www.travinh.gov.vn/wps/wcm/connect/4e32ad804230791cb973bfb2df9995ee/2971-UBND-NC.pdf?MOD=AJPERES
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=185151
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-57-KH-UBND-2018-nang-cao-Chi-so-hieu-qua-quan-tri-hanh-chinh-cong-Tuyen-Quang-383658.aspx
http://thutuchanhchinh.vn/noidung/tintuc/lists/tindiaphuong/view_detail.aspx?itemid=205
http://www.baovinhlong.com.vn/thoi-su/201501/vinh-long-tang-cuong-cai-thien-chi-so-papi-2537257/#.WCme19V96Uk
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Chi-thi-08-CT-UBND-2019-thao-go-san-xuat-kinh-doanh-bao-dam-muc-tieu-tang-truong-tinh-Vinh-Long-420531.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Chi-thi-10-CT-CTUBND-2013-giai-phap-cap-bach-nang-cao-Chi-so-nang-luc-canh-tranh-Vinh-Phuc-209774.aspx
http://www.baoyenbai.com.vn/13/97267/Hoi_thao_trao_doi_ket_qua_khao_sat_PAPI_nam_2012_cac_tinh_Tay_Bac.htm
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Ke-hoach-183-KH-UBND-2019-nhiem-vu-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tinh-Yen-Bai-424983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/
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