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I. SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG THÁNG 
 

I. JULY HIGHLIGHT EVENTS  
Australia và UNDP tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy 
quản trị công và chính quyền phụ vụ nhân dân  
ở Việt Nam 

 

 
Australia and UNP Renew Partnership to Promote Good 
Governance, Citizen Participation and Responsive 
Institutions in Viet Nam 

 
Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Chương 
trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa ký Hiệp định 
đồng tài trợ bên thứ ba, theo đó Australia sẽ đóng góp 
thêm 9,7 triệu đô la Australia trong bốn năm (2021-2025) 
cho chương trình nghiên cứu “Chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam” (PAPI), do UNDP 
thực hiện tại Việt Nam. (Xem thêm thông tin tại đây) 

 
Australia’s Department for Foreign Affairs and Trade (DFAT) 
and the UN Development Programme (UNDP) have signed a 
Funding Agreement for Australia to make an additional 
contribution of AUD 9.7 million over four years (2021-2025) 
to the on-going programme “Viet Nam Provincial Governance 
and Public Administration Performance Index” (PAPI), 
implemented through UNDP. (Read more here) 

Trân trọng cám ơn các đối tác đồng tài trợ PAPI 

 
Đoạn phim dài 2.30 phút này điểm lại lễ kí kết tiếp nhận tài 
trợ bổ sung cho PAPI từ Chính phủ Australia nói trên, đồng 
thời trân trọng ghi nhận sự đóng góp to lớn của các cơ 
quan đồng tài trợ cho PAPI từ năm 2009 đến nay. Xem 
đoạn phim tại 
https://www.youtube.com/watch?v=x6wBjloxIa4 

 In Appreciation of PAPI Co-Funding Partners  

 
This 2.30-minute video highlights the signing ceremony for 
the extended funding for PAPI from the Government of 
Australia as mentioned above, and appreciates substantial 
contributions from all co-funding partners for PAPI since 
2009. See the video at 
https://www.youtube.com/watch?v=x6wBjloxIa4  



II. PHÚC ĐÁP TỪ CHÍNH QUYỀN TỈNH   II. PROVINCIAL RESPONSES 
 

Một số tỉnh, thành phố đã ban hành những kế hoạch 
nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành 
chính công cấp tỉnh (PAPI) sau khi kết quả PAPI 2019 được 
công bố. Hai tỉnh/thành phố sau đây là những ví dụ điển 
hình: 

Đắk Nông  (Xem thêm tại đây)  
Hưng Yên  (Xem thêm tại đây) 

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cũng đã đề cập tới Chỉ số 
PAPI trong các buổi làm việc với lãnh đạo cấp tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương. Kết luận của Phó Thủ tướng 
Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo 
tỉnh Phú Yên (xem tại đây) là một ví dụ.  

 Several provinces have recently issued Action Plans in 
response to 2019 PAPI findings, aiming at improving their 
provincial performance in governance and public 
administration, thus higher PAPI scores in 2020 and years to 
come. The following two provinces are examples:  

Dak Nong (documents in Vietnamese) 
Hung Yen (documents in Vietnamese) 

In addition, the Government of Viet Nam leaders have 
mentioned PAPI in their meetings with provincial leaders. 
Concluding remarks by the Deputy Prime Minister Truong 
Hoa Binh upon his meeting with Phu Yen provincial leaders 
are an example. (documents in Vietnamese) 

III. PAPI VÀ QUẢN TRỊ ĐIỆN TỬ  III. PAPI AND E-GOVERNANCE 
Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân 
thông qua Cổng DVCQG 

 

“Quản trị điện tử đã trở thành một phần rất quan trọng 
trong quản trị công. Và đây là lý do PAPI ra mắt chỉ số nội 
dung về quản trị điện tử cách đây 2 năm. Trong khi việc sử 
dụng Internet đã phổ biến hơn tại Việt Nam, thì quản trị điện 
tử lại chưa phát triển đồng bộ. Thực tế, chỉ số nội dung quản 
trị điện tử cấp tỉnh vẫn còn thấp so với các bộ chỉ số nội dung 
khác mà PAPI đo lường.” (Bà Caitlin Weisen, Đại diện 
thường trú UNDP tại Việt Nam)  

(Xem thêm thông tin tại đây) 

 Improving Access to E-Public Services for Citizens through 
the National Public Service Portal 

 

“E-governance has become a very important aspect of 
governance. This is why we introduced a new dimension on e-
governance in our PAPI index two years ago. While internet 
usage has continued to increase in Vietnam, e-governance 
has not improved at the same pace. In fact, provincial scores 
on this dimension are low in comparison to other dimensions 
of the PAPI index.” (Ms. Caitlin Wiesen, UNDP Viet Nam 
Resident Representative)  

(Read more here) 

Một số giải pháp cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính 
công và Chỉ số PAPI  

 

 Suggested Solutions to Improve Local Governments’ 
Performance in Governance and Public Administration  
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Trong hơn một thập niên qua đã có hơn 131,500 người 
dân Việt Nam tham gia đánh giá nỗ lực của chính quyền 
trong thúc đẩy cơ sở, cải cách hành chính công (trong đó 
có chính phủ điện tử), kiểm soát tham nhũng và trách 
nhiệm với người dân cũng như bảo vệ môi trường quả 
khảo sát PAPI thường niên. Đánh giá của người dân có ý 
nghĩa quan trọng trong quá trình phát của Việt Nam. Vậy 
đâu là những kết quả đáng chú ý trong 10 năm qua và xu 
hướng thay đổi ghi nhận qua Chỉ số PAPI trong thời tới sẽ 
thế nào? Những câu hỏi này đã được nêu trong cuộc trao 
đổi giữa phóng viên chương trình “Việt Nam ngày nay” của 
kênh truyền hình VTC10-Net Viet và Đỗ Thanh Huyền, 
chuyên gia phân tích chính sách, UNDP Việt Nam. 

(Xem toàn bộ video tại đây) 

Over the past decade, more than 131.500 Vietnamese 
people have participated in accessing the public 
administration reform (including e-government), control of 
corruption in the public sector, vertical accountability to the 
people and environmental protection through annual PAPI 
surveys. Citizens’ feedbacks are extremely important for 
Viet Nam’s sustainable development. What are the 
remarkable results of PAPI in the past 10 years and how will 
the trend look like in the future? These were among the 
questions asked during the interview between the reporter 
at the VTC 10-Net Viet’s programme “Viet Nam Today” and 
with Do Thanh Huyen, Policy Analyst from UNDP Viet Nam. 
(Watch full interview here) 

IV. CẬP NHẬT VỀ PAPI 2020 | 2020 PAPI SURVEY UPDATES 

 
Recruitment of 2020 PAPI Enumerators Under Way at https://www.facebook.com/phongvanvienpapi/ 

 
Bộ phiếu hỏi PAPI năm 2020 đã được thử nghiệm và hoàn 
thiện, chuẩn bị giai đoạn thu thập dữ liệu từ 30 tháng 7 
đến tháng 11 năm 2020. 

 

 
2020 PAPI Questionnaire tested and finalized in preparation 
for data collection in all 63 provinces from 30 July to 
November 2020.  



FOLLOW PAPI | THEO DÕI PAPI 
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Trân trọng cám ơn | Great Appreciation To 
Các nhà tài trợ | Co-funding partners:  

Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (the Australian Department of Foreign Affairs and Trade), 
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam (the Embassy of Ireland in Viet Nam),  

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