
3.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐảM BảO TÍNH
KHÁCH QUAN, Tỉ Mỉ VÀ KHOA HọC

Một phương pháp nghiên cứu đúng đắn, vững vàng
là yếu tố căn bản để đảm bảo kết quả tin cậy và được
các bên liên quan khác nhau chấp nhận. Quy trình
chọn mẫu được áp dụng trong năm 2010 chủ yếu theo
phương pháp được áp dụng trong giai đoạn thí điểm
năm 2009135 nhưng đã được củng cố nhờ rút kinh
nghiệm và liên tục hoàn thiện. Như vậy, quy trình lấy
mẫu nhằm thu thập thông tin từ việc lựa chọn mang
tính đại diện những cá nhân người dân bình thường
với tư cách là người sử dụng dịch vụ hành chính công
thay vì mặc định với chủ hộ gia đình. Quy trình này
được thực hiện với nỗ lực nhằm tìm hiểu kinh nghiệm
thực tiễn của người dân thuộc các nhóm với đặc
điểm giới tính, xã hội, kinh tế và lứa tuổi khác nhau.

Chương này trình bày phương pháp luận khách quan,
tỉ mỉ và khoa học đã được áp dụng cho nghiên cứu
PAPI và giải thích (i) cách lựa chọn ngẫu nhiên các tỉnh
theo phương pháp cặp đôi theo điểm xác suất, (ii) cách
lựa chọn ngẫu nhiên các quận/huyện, xã/phường,
thôn/tổ dân phố theo phương pháp xác suất tỉ lệ
theo quy mô dân số; (iii) so sánh giữa mẫu nghiên
cứu của PAPI với thống kê dân số mới nhất, cũng như
tính toán hiệu ứng thiết kế, (iii) quy trình khảo sát thực
địa, và (iv) cách thức tổng hợp 81 chỉ số thành phần

thành 21 nội dung thành phần, và từ đó cấu thành 6
trục nội dung để đi đến chỉ số tổng hợp PAPI.

Các chỉ số ở cấp địa phương dùng để xếp hạng hiệu
quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa
phương ngày càng trở thành một công cụ hoạch định
chính sách phổ biến và hữu ích cả ở Việt Nam và trên
thế giới. Những chỉ số này được xây dựng với mong
muốn cung cấp thông tin, dữ liệu hữu ích để phân tích,
đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công, đồng
thời tạo động lực thúc đẩy lãnh đạo địa phương đổi
mới, cải tiến chính sách và thể chế sao cho phù hợp
với bối cảnh của từng địa phương. Động cơ đổi mới
xuất phát từ những mối quan hệ nhân quả. Thứ nhất,
PAPI cấp tỉnh có tác dụng nâng cao trách nhiệm giải
trình của lãnh đạo địa phương đối với người dân, bởi
với chỉ số này người dân biết địa phương mình đang đứng
ở đâu khi so với các địa phương khác trong vùng và trên
toàn quốc, từ đó người dân có thể đề đạt những mục tiêu
đổi mới cụ thể hơn. Thứ hai, các chỉ số này có tác dụng
nâng cao trách nhiệm giải trình của các nhà hoạch định
chính sách ở cấp trung ương. Ví dụ, khi lãnh đạo tỉnh
muốn được đề bạt lên các vị trí lãnh đạo ở cấp trung ương,
họ có thể có bằng chứng về thành tựu trong công tác chỉ
đạo, điều hành của mình ở địa phương. Đây là động cơ
để họ phấn đấu đưa địa phương lên những thứ hạng cao
hơn. Thứ ba, chỉ số này có thể tác động đến sự cạnh tranh
lao động và vốn giữa các vùng. Người lao động và doanh
nghiệp có thể chọn chuyển đến một địa phương có thứ
hạng cao hơn bởi ở đó có những chính sách tốt hơn, dịch
vụ công chất lượng cao hơn.
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135. Xem UNDP, MTTQ & CECODES, 2010.



Từng quan hệ nhân quả trên đây cho thấy chỉ số đo
lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh
có tác dụng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở
địa phương trong những năm tiếp theo. Khi có thông
tin về thứ hạng của tỉnh/thành phố mình so với các tỉnh
bạn, và thấy được những lĩnh vực còn yếu kém, lãnh
đạo tỉnh/thành phố có thể đầu tư thời gian và nguồn
lực nhiều hơn để cải thiện những lĩnh vực đó.

3.2. CÁC BƯớC CHọN 30 TỉNH/THÀNH PHỐ 

Triển khai nghiên cứu trên diện rộng là một cơ hội lý
tưởng để kiểm chứng lợi ích của chỉ số PAPI. Quyết định
này được đưa ra sau khi xem xét các khả năng về mặt
ngân sách, yếu tố nhạy cảm, thời lượng triển khai, các
bước thực hiện và năng lực của địa phương. Mặc dù
mới chỉ khảo sát trên phạm vi ở 30 tỉnh/thành phố, đây
là cơ hội để kiểm tra tính hiệu quả của các chỉ số đo
lường ở cấp địa phương nói chung và PAPI nói riêng
với chức năng là một công cụ thực chứng hỗ trợ quá
trình hoạch định chính sách.

Một thách thức lớn ở phương diện phương pháp luận
là lựa chọn các tỉnh/thành phố. Do Việt Nam có 63
tỉnh/thành phố (58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc
trung ương), nên việc chọn mẫu ngẫu nhiên các tỉnh
có thể làm cho mẫu chọn và mẫu kiểm soát không
được cân đối, tương đương nhau về mọi mặt, kể cả
về các yếu tố có thể tác động độc lập đến việc cung
ứng dịch vụ công. Với một quy mô mẫu nhỏ, sai số
chọn mẫu ngẫu nhiên có thể rất lớn, dẫn đến những
khó khăn trong phân tích số liệu và so sánh giữa các
tỉnh/thành phố.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm thiết kế khảo sát sử
dụng một kỹ thuật thống kê mới có tên tiếng Anh là
“propensity score matching” (PSM), tạm dịch là

“phương pháp chọn cặp đôi mẫu theo điểm xác
suất”.136 PSM cho ra điểm số cho mỗi tỉnh từ việc đo
các tác nhân có tác động riêng biệt tới hoạt động quản
lý, điều hành ở địa pương. Những tác nhân đó bao
gồm điều kiện phát triển kinh tế, quy mô dân số, tốc
độ đô thị hóa, mật độ dân số, giáo dục, cơ sở hạ tầng,
khoảng cách tới các thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ
Chí Minh, cấu trúc nền kinh tế, và vùng miền. Từ những
điểm số phức hợp này, các tỉnh/thành phố có nhiều
điểm chung nhất được xác định để lập một cặp đôi
tương đồng, trong đó một đơn vị (tỉnh/thành phố) thuộc
nhóm được chọn, và đơn vị còn lại thuộc nhóm kiểm
soát. Mỗi đơn vị tỉnh/thành phố (nơi sẽ triển khai khảo
sát) được chọn ngẫu nhiên từ cặp tỉnh tương đồng. Kỹ
thuật này được áp dụng cho tất cả các cặp tỉnh/thành
phố tương đồng nhằm đảm bảo sự cân đối giữa hai
nhóm tỉnh/thành phố, trong đó một nhóm mẫu được
chọn và một nhóm mẫu kiểm soát.

Tóm lại, 30 tỉnh/thành phố được chọn theo năm bước
sau đây bằng phương pháp cặp đôi mẫu theo điểm
xác suất:

Bước 1: Phân tích nhân tố cho thấy một khía cạnh của
các biến được sử dụng để chọn cặp tỉnh/thành phố
tương đương (xem Bảng 3.1).  Điểm số của từng đơn vị
tỉnh được xác định sau khi sử dụng những trọng số
này. Điểm số trong Bảng 3.1 là điểm số của kết quả
phân tích nhân tố; bước này gần giống như phân tích
mối quan hệ song biến giữa các hiển số và ẩn số được
xác định sau khi phân tích nhân tố. Ẩn số là con số xác
suất được sử dụng cho việc chọn cặp tương đương.
Cột ‘độ lệch chuẩn’ cho biết tỉ lệ thức về độ lệch chung
của biến không có mối liên hệ với ẩn số.
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136. Xem Pearl, J., 2009; và Daniel Ho, Kosuke Imai, Gary King, và
Elizabeth Stuart, 2007 
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BảNG 3.1: TRọNG SỐ LựA CHọN CặP TỉNH TƯƠNG ĐƯƠNG

Số học sinh học hết cấp II

GDP năm 2008

Dân số năm 2008

PCI trước khi áp trọng số

Tỉ lệ đường xá được rải nhựa (%)

Số máy điện thoại bàn/người 2008

Khoảng cách tới Hà Nội/TP. HCM

Tỉ trọng nông nghiệp (%)

Giá trị Eigen

Độ lệch tích lũy

0.6927

0.6787

0.5815

0.5021

0.5

0.0664

-0.4463

-0.6522

2.41

30.10%

0.5201

0.5394

0.6619

0.7479

0.75

0.9956

0.8008

0.5747

HỆ SỐ ĐIểM SỐ Độ LỆCH CHUẨN

Nguồn: Tính toán dựa trên dữ liệu từ các nguồn: Malesky, Edmund. 2009.  "Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam: Đo lường quản lý kinh tế vì
sự phát triển của khu vực tư nhân. Báo cáo 2009.” Chính sách thúc đẩy năng lực cạnh tranh ở Việt Nam, Báo cáo số #14.  Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hoa Kỳ: Hà Nội, Việt Nam; Tổng cục Thống kê 2010.  Niên giám thống kê. Hà Nội, Việt
Nam (www.gso.gov.vn).

Bước 2: Các tỉnh/thành phố được nhóm theo vùng
miền với mục đích nắm bắt được sự tác động của các
tác nhân mang tính định tính tác động tới hiệu quả
hoạt động của bộ máy hành chính công mà bình
thường rất khó đo lường, chẳng hạn như lịch sử, văn
hóa (đặc biệt là vai trò của các nhóm dân tộc), cũng
như ảnh hưởng của các quốc gia láng giềng như
Cam-pu-chia, Trung Quốc và Lào.

Bước 3: Ở mỗi vùng miền, các tỉnh/thành phố được
sắp xếp theo thứ tự dựa trên điểm số xác suất của
mỗi đơn vị, xác định cặp tỉnh/thành phố trong từng

vùng miền. Một tỉnh được chọn từ ‘cặp tỉnh tương
đồng’ là tỉnh/thành phố có điểm số xác suất gần
nhất với tỉnh còn lại trong cùng một vùng miền. Kết
quả này thể hiện trong Bảng 3.2. Một số tỉnh rất khó
tìm được cặp song sinh với mình (như Thanh Hóa,
Quảng Ninh, Lâm Đồng, Tây Ninh, và Bạc Liêu).
Những tỉnh này được để lại để phân tích trong giai
đoạn thực hiện khảo sát trong những năm tới.  Hà
Nội và TP. Hồ Chí Minh không có điểm số xác suất
riêng bởi hai địa phương này về căn bản là cặp phù
hợp với nhau từ đầu.

BảNG 3.2: XÁC ĐỊNH CÁC CặP TỉNH/THÀNH PHỐ

Ha Nam

Ninh Binh

Hung Yen

Thai Binh

Nam Dinh

Bac Ninh

Hai Duong

Vinh Phuc

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Hồng

11

11

12

12

13

13

14

14

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

TỉNH/THÀNH PHỐ VÙNG CặP ĐÔI

0.4165346

0.4732771

0.8578451

0.645959

1.129089

1.025823

1.475154

1.34222

ĐIểM XÁC SUẤT ĐƯợC CHọN CHO 2010
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Cao Bang

Bac Kan

Lai Chau

Son La

Dien Bien

Hoa Binh

Yen Bai

Ha Giang

Lang Son

Tuyen Quang

Phu Tho

Lao Cai

Bac Giang

Thai Nguyen

Quang Tri

Quang Binh

Ha Tinh

Nghe An

Phu Yen

Quang Ngai

Thua Thien-Hue

Quang Nam

Binh Dinh

Khanh Hoa

Kon Tum

Dak Nong

Dak Lak

Gia Lai

Binh Phuoc

Ninh Thuan

Long An

Binh Thuan

Dong Nai

Binh Duong

Hau Giang

Tra Vinh

Trung du và miền núi phía bắc

Trung du và miền núi phía bắc

Trung du và miền núi phía bắc

Trung du và miền núi phía bắc

Trung du và miền núi phía bắc

Trung du và miền núi phía bắc

Trung du và miền núi phía bắc

Trung du và miền núi phía bắc

Trung du và miền núi phía bắc

Trung du và miền núi phía bắc

Trung du và miền núi phía bắc

Trung du và miền núi phía bắc

Trung du và miền núi phía bắc

Trung du và miền núi phía bắc

Bắc Trung Bộ

Bắc Trung Bộ

Bắc Trung Bộ

Bắc Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Tây nguyên

Tây nguyên

Tây nguyen

Tây nguyên

Đông Nam Bộ

Đông Nam Bộ

Đông Nam Bộ

Đông Nam Bộ

Đông Nam Bộ

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

31

31

32

32

41

41

42

42

43

43

51

51

52

52

61

61

62

62

63

63

71

71

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

TỉNH/THÀNH PHỐ VÙNG CặP ĐÔI

-1.649416

-2.399042

-1.572953

-1.360501

-1.009308

-0.781302

-0.7423785

-0.5991037

-0.5781916

-0.4127926

-0.1902373

-0.2219134

0.3842239

0.2334472

-1.018422

-0.5655094

0.3299339

0.3839523

-0.7898039

-1.003734

0.0237215

-0.1886866

0.368391

0.1321918

-1.371445

-1.705113

-0.8353297

-1.3059

-1.078161

-0.7659233

0.3576976

0.2362074

1.980937

1.259749

-0.2808625

-0.4631774

ĐIểM XÁC SUẤT ĐƯợC CHọN CHO 2010
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Kien Giang

Soc Trang

Vinh Long

Dong Thap

Tien Giang

Ben Tre

Ca Mau

An Giang

Da Nang

Can Tho

Hai Phong

Ba Ria-Vung Tau

Ha Noi

Ho Chi Minh City

Bac Lieu

Lam Dong

Tay Ninh

Quang Ninh

Thanh Hoa

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long

Thành phố trực thuộc trung ương

Thành phố trực thuộc trung ương

Thành phố trực thuộc trung ương

Tỉnh có thành phố lớn

Thành phố trực thuộc trung ương

Thành phố trực thuộc trung ương

Không có đơn vị tương đương

Không có đơn vị tương đương

Không có đơn vị tương đương

Không có đơn vị tương đương

Không có đơn vị tương đương

72

72

73

73

74

74

75

75

81

81

82

82

.

.

.

.

.

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Có

Không

Không

Không

Không

Không

TỉNH/THÀNH PHỐ VÙNG CặP ĐÔI

-0.0266796

-0.2616384

0.0738719

0.0318117

0.544087

0.5684274

0.5825623

0.7772459

0.9814397

1.418144

2.067052

1.751147

.

.

-1.190099

-0.4223856

0.1121307

1.191718

1.634019

ĐIểM XÁC SUẤT ĐƯợC CHọN CHO 2010

Lưu ý: Điểm xác suất được xác định theo tính toán của tác giả dựa trên Bảng 3.1. Sẽ cung cấp file Stata .do. gốc cho những ai quan tâm có thể
yêu cầu. Nguồn: Dựa trên Bảng 3.1.

Bước 4:  Sau khi đã tạo ra được các cặp tỉnh/thành phố
tương đồng, một trong hai đơn vị trong cặp đôi được
chọn ngẫu nhiên để khảo sát trong Bước 1. (Dữ liệu
STATA gốc sẽ được cung cấp cho những ai có nhu cầu).  

Bước 5: Bước cuối cùng đó là kiểm tra để đảm bảo
quy trình chọn mẫu theo cặp như trên là mang lại kết
quả tốt (xem Bảng 3.3 và 3.4). Bảng 3.3. cho thấy
những điểm khác nhau giữa các tỉnh/thành phố
được chọn cho Bước 1 (đơn vị được chọn) và những
tỉnh/thành phố còn lại là đơn vị kiểm soát có những

kết quả so sánh giống nhau ở những biến chính
được đưa vào phân tích. Bảng 3.3 thể hiện kết quả
của 28 tỉnh/thành được chọn (trừ Hà Nội và TP. Hồ
Chí Minh).  Bảng 3.4 không bao gồm các thành phố
lớn và tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu.137

137. Bà Rịa-Vũng Tàu không được chọn do GDP của tỉnh đạt ngưỡng
cao hơn các địa phương khác bởi nguồn thu ngân sách từ dầu
mỏ, do đó khó có thể tìm thấy một địa phương tương đương
để làm cặp lựa chọn.
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BảNG 3.3: KIểM TRA TÍNH CÂN ĐỐI — CÁC YếU TỐ PHÂN TÍCH CHO 28 TỉNH/THÀNH PHỐ 
(TRừ HÀ NộI VÀ TP. Hồ CHÍ MINH)

Tỉ trọng nông nghiệp (%)

Tỉ trọng nông nghiệp (%)

Tỉ lệ đường xá được rải nhựa (%)

Tỉ lệ đường xá được rải nhựa (%)

Khoảng cách tới Hà Nội/TP. HCM

Khoảng cách tới Hà Nội/TP. HCM

GDP năm 2008

GDP năm 2008

Dân số năm 2008

Dân số năm 2008

Số học sinh học hết cấp II

Số học sinh học hết cấp II

Số máy điện thoại bàn/người 2008

Số máy điện thoại bàn/người 2008

PCI chưa có trọng số

PCI chưa có trọng số

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

34.44

33.31

55%

49%

282.79

264.00

8229.32

8908.07

1184.13

1157.55

85.23

82.80

0.26

0.30

53.74

53.75

13.06

15.12

25%

26%

240.17

217.02

7116.22

8239.39

531.39

567.51

8.26

7.99

0.26

0.39

4.84

5.64

4.26

2.16

12%

5%

22.00

31.00

901.80

997.10

335.30

308.90

68.51

58.15

0.04

0.05

41.64

42.51

60.65

57.13

100%

100%

759.00

835.00

29169.40

34323.60

2290.20

3131.00

98.46

97.81

1.23

2.08

65.93

65.65
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Nguồn: Dựa vào Bảng 3.1.

BảNG 3.4: KIểM TRA TÍNH CÂN ĐỐI - CÁC YếU TỐ PHÂN TÍCH CHO 26 TỉNH/THÀNH PHỐ
(TRừ HÀ NộI VÀ TP. Hồ CHÍ MINH) 

Tỉ trọng nông nghiệp (%)

Tỉ trọng nông nghiệp (%)

Tỉ lệ đường xá được rải nhựa (%)

Tỉ lệ đường xá được rải nhựa (%)

Khoảng cách tới Hà Nội/TP. HCM

Khoảng cách tới Hà Nội/TP. HCM

GDP năm 2008

GDP năm 2008

Dân số năm 2008

Dân số năm 2008

Số học sinh học hết cấp II

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

36.52

35.30

52%

51%

271.46

275.31

7768.68

7037.32

1172.75

1164.58

84.69

10.99

13.68

23%

25%

227.53

220.88

6985.91

4718.79

530.99

588.42

8.26

12.10

6.37

12%

5%

22.00

31.00

901.80

997.10

335.30

308.90

68.51

60.65

57.13

100%

100%

667.00

835.00

29169.40

20624.80

2290.20

3131.00

98.46
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3.3. CHIếN LƯợC CHọN MẫU
Sau khi đã chọn được 30 tỉnh/thành phố, nhóm nghiên
cứu thực hiện một chiến lược chọn mẫu để có thể giải
đáp được được hai vấn đề cần cân nhắc. Thứ nhất,
khảo sát cần tính đến sự phân cấp của các dịch vụ
hành chính cũng như tính chất cố hữu của dịch vụ là
chúng là không được phân phối đồng đều theo không
gian. Trung tâm hành chính của các tỉnh/thành phố là
nơi tập trung nhiều dịch vụ mà ở những địa bàn khác
không có. Ở cấp huyện/quận và xã/phường cũng có
hiện tượng như vậy. Ví dụ, một thị xã nơi có trung tâm
hành chính của một tỉnh sẽ có nhiều dịch vụ hành
chính mà các huyện khác trong tỉnh không có. Tương
tự như vậy, người dân sống ở những xã/phường nơi
đặt trung tâm hành chính của huyện/quận có thể dễ
tiếp cận hơn với nhiều dịch vụ khi so với người dân
sống ở những xã khác.

Do đó, để đảm bảo việc so sánh kết quả PAPI là công
bằng giữa các tỉnh/thành phố được chọn trong mẫu,
ba nhóm đơn vị mặc định được chọn tại mỗi
tỉnh/thành phố. Nghiên cứu PAPI chọn mặc định các
quận/thị xã/thành phố nơi có trung tâm hành chính
của tỉnh/thành phố. Ở mỗi huyện/quận (dù là chọn có
chủ đích hay ngẫu nhiên), một đơn vị xã/phường là
trung tâm hành chính của huyện/quận được lựa chọn
mặc định và một xã/phường được chọn ngẫu nhiên
theo phương pháp chọn mẫu theo xác suất quy mô
(PPS). Ở mỗi xã/phường, một thôn/ấp/tổ dân phố nơi
có trụ sở UBND xã/phường được chọn mặc định và
một thôn/ấp/tổ dân phố được chọn theo phương pháp
PPS. Như vậy, thiết kế này đảm bảo có được các thước
đo về hiệu quả quản trị và hành chính công trong
nhiều tình huống có thể xảy ra trong một tỉnh, từ tổ dân
phố ở thành thị ngay gần các cơ quan chính quyền tỉnh
cho đến những thôn/ấp/tổ dân phố bất kỳ nằm tại một
xã/phường bất kỳ trong một quận/huyện bất kỳ.

Vấn đề thứ hai được xem xét đó là tất cả người dân
được phỏng vấn trong mỗi nhóm mẫu phải có cùng

xác suất hay cơ hội được lựa chọn như nhau cho khảo
sát. Việc lựa chọn đơn vị mẫu theo phương pháp chọn
mẫu theo xác sất quy mô (PPS) giúp đảm bảo bất kỳ
người nào sống ở các đơn vị chọn mẫu khác nhau
cùng cấp (ví dụ người dân ở các thôn khác nhau của
một xã) cũng đều có cùng cơ hội được lựa chọn vào
nghiên cứu như nhau, cho dù đơn vị thôn/ấp/tổ dân
phố có quy mô dân số như thế nào. 

3.3.1. PHƯƠNG PHÁP CHọN MẫU THEO XÁC SUẤT
QUY MÔ (PPS) 

Phương pháp chọn mẫu theo xác suất quy mô (PPS) là
công cụ đặc biệt quan trọng khi đơn vị chọn mẫu có
quy mô dân số khác nhau, phù hợp với quy mô của
các đơn vị hành chính ở Việt Nam. PPS đảm bảo rằng
người dân được chọn để khảo sát ở những đơn vị
thôn/ấp/tổ dân phố có quy mô dân số lớn có xác suất
được chọn giống như người dân ở những đơn vị có quy
mô dân số nhỏ. Nói một cách khác, “chọn mẫu với xác
suất tỉ lệ theo quy mô là giải pháp được ưa chuộng vì
nó cho phép kiểm soát tốt hơn đối với cỡ mẫu cuối
cùng mà không cần phải phân tổ theo quy mô”.138 Thủ
tục chọn mẫu này là cần thiết đối với các thiết kế khảo
sát áp dụng chọn mẫu đa cấp, từ đó chọn các đơn vị
cấp 1 (trong khảo sát PAPI là đơn vị cấp huyện/quận),
cấp 2 (đơn vị cấp xã/phường/thị trấn) và cấp 3 (đơn vị
cấp thôn/ấp/tổ dân phố) ở nhiều quy mô khác nhau. 

Phương pháp PPS cũng đảm bảo các cá thể mẫu được
chọn từ một cấp đơn vị có xác suất được chọn như
nhau, mặc dù quy mô của các đơn vị cùng cấp đó là
khác nhau. Có nghĩa là, giả sử ở hai tỉnh đã được chọn,
khi dùng PPS để chọn hai huyện ngẫu nhiên trong mỗi
tỉnh đó (trừ đơn vị quận/thị xã/thành phố đã chọn mặc
định), thì các huyện/quận trong mỗi tỉnh đó có xác suất

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

92 PAPI

Nguồn: Dựa vào Bảng 3.1.

Số học sinh học hết cấp II

Số máy điện thoại bàn/người 2008

Số máy điện thoại bàn/người 2008

PCI khi chưa có trọng số

PCI khi chưa có trọng số

0

1

0

1

0

26

26

26

26

26

82.54

0.21

0.24

53.39

53.50

8.16

0.15

0.19

4.35

5.75

58.15

0.04

0.05

41.64

42.51

97.81

0.61

0.85

60.56

65.65
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138. Xem mô tả về phương pháp chọn mẫu PPS ở tài liệu UN (2008) 
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được chọn như nhau, do đó hai tỉnh đã được chọn có
thể so sánh được với nhau. Thủ tục chọn mẫu với PPS
được áp dụng thống nhất đối với toàn bộ 30 tỉnh/thành
phố, vì vậy có thể khẳng định rằng các đơn vị chọn
mẫu cấp tỉnh có thể so sánh được với nhau. Ngoài ra,
trong khuôn khổ ngân sách, thời gian, nguồn nhân lực
và mục tiêu của nghiên cứu PAPI, phương pháp PPS là
phù hợp nhất để đảm bảo quy trình chọn mẫu thống
nhất và tin cậy, hỗ trợ cho việc so sánh giữa các địa
phương. Các phương pháp chọn mẫu khác có thể gây
ra nhiều kiểu thiên kiến khác (ví dụ như chỉ chọn các
đơn vị là trung tâm hành chính của tỉnh/thành phố),
hoặc khó có thể triển khai một cách hiệu quả (ví dụ
chọn một mẫu đại diện từ mỗi đơn vị huyện, xã hay
thôn trong một tỉnh), hay không đủ ngân sách để thực
hiện khảo sát (ví dụ như tăng số mẫu nhân khẩu lên).

Cần lưu ý rằng khi thiết kế chọn mẫu với mẫu có xác
suất lựa chọn không đồng đều ở một bước nhất định,
thì xác suất chọn mẫu vẫn tính toán được. Độ lệch xác
suất đòi hỏi phải áp trọng số chọn mẫu trong giai
đoạn phân tích. Trong PAPI 2010, độ lệch xác suất này
phát sinh giữa đơn vị mặc định (quận/huyện nơi có
trung tâm hành chính của tỉnh, với xác suất lựa chọn
(p)=1) và đơn vị khác cùng cấp hành chính
(quận/huyện bất kỳ). Ví dụ, nếu một đơn vị quận/thành
phố/thị xã là trung tâm hành chính tỉnh chiếm đến 25%
dân số của tỉnh đó, thì xác suất lựa chọn của đơn vị
này lớn hơn 4 lần so với quận/huyện thông thường, và
tổng mẫu nhân khẩu sẽ tham gia khảo sát được áp
một trọng số w=1/p=¼, đảm bảo sao cho cơ hội là
ngang bằng cho những người trả lời phỏng vấn từ các
huyện/quận được lựa chọn bằng phương pháp PPS
trong cùng một tỉnh. Những điều chỉnh tương tự được
áp dụng khi chọn các cấp hành chính thấp hơn. Trọng
số cuối cùng, Wf được tính toán dựa trên xác suất lũy
kế Pf khi chọn một đối tượng được phỏng vấn từ một
địa bàn cụ thể nơi đối tượng đó sinh sống sau khi sử
dụng hàm Wf =1/Pf (sau khi đã chọn đơn vị
huyện/quận, xã/phường và thôn/ấp/tổ dân phố).

Như vậy, phương pháp chọn mẫu đa cấp được đã
được áp dụng cho việc chọn các đơn vị hành chính các
cấp cũng như xây dựng mẫu đại diện cho mỗi đơn vị
tỉnh/thành phố (xem Biểu đồ 3.1). Dưới đây là phần tóm
tắt các bước thực hiện chọn mẫu của PAPI: 

Giai đoạn 1: Chọn đơn vị HUYỆN/QUẬN. Bên
cạnh quận/thành phố/thị xã là trung tâm hành chính
của tỉnh/thành phố được chọn mặc định, ở mỗi

tỉnh/thành phố chọn thêm hai đơn vị huyện/quận
bằng phương pháp ngẫu nhiên, vì vậy tổng số mẫu
quận/huyện của khảo sát là 90 (gồm 60 quận/huyện
ngẫu nhiên và 30 quận/thành phố/thị xã mặc định).
Đơn vị quận/thành phố/thị xã nơi có trung tâm hành
chính của tỉnh/thành phố được chọn mặc định, với
mục đích nắm bắt được các dịch vụ do chính quyền
cấp tỉnh cung cấp cho người dân trên địa bàn. Đơn vị
quận/huyện thứ hai và thứ ba được chọn ngẫu nhiên
bằng phương pháp PPS.

Giai đoạn 2: Chọn đơn vị XÃ/PHƯỜNG. Hai
xã/phường đại diện được lựa chọn từ mỗi huyện/quận
đã được chọn. Như vậy tổng mẫu xã/phường được
chọn là 180 (30 tỉnh/thành phố x 3 huyện/quận x 2
xã/phường). Ở mỗi đơn vị huyện/quận, xã/phường là
nơi có trung tâm hành chính của huyện/quận được
chọn mặc định, và xã/phường thứ hai được chọn ngẫu
nhiên bằng phương pháp PPS.

Giai đoạn 3: Chọn đơn vị THÔN/ẤP/TỔ DÂN PHỐ.
Hai thôn/ấp/tổ dân phố được chọn từ mỗi xã/phường
đã chọn. Như vậy tổng số mẫu thôn/ấp/tổ dân phố là
360 (30 tỉnh/thành phố x 3 huyện/quận x 2 xã/phường
x 2 thôn/tổ dân phố). Trong đó, thôn/ấp/tổ dân phố
nơi có trụ sở UBND xã/phường được chọn mặc đình,
và thôn/ấp/tổ dân phố thứ hai được chọn theo phương
pháp PPS.

Giai đoạn 4: Chọn NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN.
Tại mỗi thôn/ấp/tổ dân phố đã được chọn, người trả
lời phỏng vấn được chọn ngẫu nhiên từ danh sách
nhân khẩu của tất cả các hộ gia đình trong thôn/ấp/tổ
dân phố. Danh sách này được lập với sự giúp đỡ của
cán bộ MTTQ cơ sở. Bằng phương pháp chọn mẫu
ngẫu nhiên chọn 20 hộ gia đình và một danh sách dự
bị gồm 10 hộ. Số mẫu người được phỏng vấn trung
bình ở mỗi tỉnh/thành phố là 240 người (3 huyện/quận
x 2 xã/phường x 2 thôn/ấp/tổ dân phố x 20 hộ). Từ
mỗi hộ gia đình, chọn ngẫu nhiên một nhân khẩu
trong độ tuổi từ 18 đến 65 hiện đang cư trú tại địa
phương, và nhân khẩu được chọn là người được mời
trả lời phỏng vấn.

Ở mỗi thôn/ấp/tổ dân phố, danh sách người trả lời
phỏng vấn được CECODES lập với sự phối hợp chặt chẽ
của cán bộ MTTQ địa phương vào tháng 5-6/2010. Do
khảo sát được thực hiện trước khi có dữ liệu Tổng điều
tra dân số và nhà ở năm 2009, CECODES buộc phải
thu thập thông tin dân số cấp huyện, xã, thôn và hộ



gia đình với sự hỗ trợ đắc lực của cán bộ MTTQ địa
phương. Phương pháp PPS có thể dẫn tới sai số, song
những sai số này có thể được giảm nhẹ bằng việc áp
dụng trọng số sau phân tổ thống kê, bù đắp cho chênh
lệch giữa quy mô lý thuyết và thực tế của đơn vị mẫu.
Nhóm thiết kế cũng sử dụng dữ liệu dân số phân theo giới
và độ tuổi của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009139

vừa mới được Tổng Cục thống kê công bố để tạo một
véc-tơ các trọng số sau phân tổ thống kê cho mỗi
tỉnh/thành phố trong mẫu PAPI 2010, từ đó kiểm tra
mức độ tương ứng của các nhóm người trả lời phỏng
vấn thực tế với đặc điểm giới tính và độ tuổi của
tỉnh/thành phố mà họ đại diện. Có thể nói việc kết hợp
giữa trọng số chọn mẫu và trọng số phân tổ thống kê
đảm bảo mẫu được chọn của mỗi tỉnh/thành phố là
mang tính đại diện cho đơn vị tỉnh/thành phố.

Từ bốn giai đoạn chọn mẫu này, có thể khẳng định
PAPI là một khảo sát quy mô lớn, có tính đến những
đặc điểm nhân khẩu quan trọng của cơ cấu dân số
Việt Nam. Số lượng người trả lời phỏng vấn được lựa
chọn ngẫu nhiên cuối cùng là 5.568 (48% nam, 52%
nữ). Độ tuổi trung bình của người trả lời phỏng vấn là
41 tuổi (98,90% từ 18 — 65; và 1,10% trên 65); 85% là
người Kinh, và 15% là người dân tộc khác. Về trình độ
học vấn, có 5% không qua trường lớp, 10% chưa học
hết tiểu học, 7% học hết tiểu học, 16% chưa học hết cấp
II, 21% học hết cấp II, 6% chưa học hết cấp III, 21% học
hết trung học, 2% đang học đại học, 11% học hết đại

học. Ngoài ra, người trả lời phỏng vấn được lựa chọn
làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó 39%
làm trong lĩnh vực nông nghiệp, 12% cơ quan nhà
nước, 5% công nghiệp tư nhân, 3% công nghiệp nhà
nước, 20% khu vực tư nhân, 2% an ninh/quốc phòng,
19% trong các lĩnh vực khác. Một nội dung không kém
phần quan trọng đó là mô-đun nhân khẩu trong bảng
hỏi PAPI yêu cầu người trả lời câu hỏi cho biết về điều
kiện kinh tế của hộ gia đình (xem câu hỏi A011, A011a
và A011b ở Phụ lục C). Kết quả trả lời câu trả này cho
biết 15% người trả lời tự đánh giá điều kiện kinh tế gia
đình là kém, 72% trung bình và 12% khá.

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

94 PAPI

139. Tổng cục Thống kê, 2010

BIểU Đồ 3.1: QUY TRÌNH CHọN MẫU CủA NGHIÊN CứU XÂY DựNG CHỉ SỐ HIỆU QUả
QUảN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỉNH (PAPI)

Ghi chú: TDP = tổ dân phố
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3.3.2. SO SÁNH MẫU KHảO SÁT PAPI 2010 VớI SỐ LIỆU
TổNG ĐIềU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2009

Độ tin cậy của khảo sát có thể kiểm chứng dựa trên
các biến số có được sau khi công bố kết quả tổng điều
tra dân số Việt Nam năm 2009. Với quy mô của công
cụ PAPI, chỉ có thể xác minh các kết quả khảo sát có
tương đồng với số liệu của Tổng điều tra dân số và nhà
ở 2009 hay không trên một nhóm nhỏ các biến số phổ
biến. Cụ thể là số liệu về độ tuổi, giới tính, và dân tộc
của các tỉnh/thành phố cũng như của 180 xã/phường
được chọn làm mẫu khảo sát của PAPI 2010. 

Tiếp tục kiểm tra khả năng ước lượng điểm bị thiên
lệch, nhóm tuổi (18-19, và cộng thêm 5 năm cho nhóm

tuổi từ 20 trở lên trong bảng chéo theo giới và tỉnh
(dùng số liệu cả tỉnh) được sử dụng để xây dựng trọng
số sau phân bổ. Mặc dù nên sử dụng xác suất và
trọng số phân tổ để nâng cao độ chính xác của ước
lượng điểm, song những chênh lệch lớn về trọng số
trực tiếp ảnh hưởng đến sai số chuẩn của những ước
lượng này, do vậy có thể cản trở người nghiên cứu đi
đến kết luận rằng những khác biệt quan sát được giữa
các nhóm là thực sự có ý nghĩa thống kê, với thiết kế
lấy mẫu đã chọn.

Bảng 3.5 so sánh phân phối các biến nhân khẩu học
chính trong mẫu PAPI — có trọng số và không có trọng
số — với số liệu tổng điều tra sẵn có khi công bố.

BảNG 3.5: SO SÁNH PHÂN BỐ CÁC BIếN NHÂN KHẨU CHÍNH SAU KHảO SÁT

Dân tộc Kinh

Dân tộc khác

Không biết/KMTL

91.12

8.95

-0.07

85.73

14.27

0

DÂN TộC CÓ TRọNG SỐ

84.91

15.05

0.04

CHƯA CÓ TRọNG SỐ TổNG ĐIềU TRA DÂN SỐ 2009

BIểU Đồ 3.2: ĐặC ĐIểM THÀNH PHầN DÂN TộC THEO TỉNH/THÀNH PHỐ (SAU KHảO SÁT
VÀ SO VớI SỐ LIỆU CủA TổNG ĐIềU TRA DÂN SỐ 2009)
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BIểU Đồ 3.3: TRÌNH Độ HọC VẤN CủA NGƯờI TRả LờI PHỏNG VẤN

Ngoải ra, biểu đồ 3.3 và 3.4 thể hiện ảnh hưởng của
trọng số đối với thành phần của mẫu theo trình độ học
và và nghề nghiệp chính. Do tuổi và giới tính là những
thành phần mặc định của trọng số sau phân tổ, nên tỉ
trọng có trọng số của nhóm tuổi và giới tính tự động

khớp với phân phối được tính với số liệu tổng điều tra.
Quan trọng hơn là thành phần dân tộc, trình độ học
vấn và việc làm–ba biến số không được đưa vào để
xây dựng trọng số chọn mẫu–hầu như không bị ảnh
hưởng bởi trọng số. 

BIểU Đồ 3.4: NGHề NGHIỆP CHÍNH CủA NGƯờI TRả LờI PHỏNG VẤN
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Chính vì vậy có thể khẳng định rằng mẫu của khảo sát
PAPI mang tính đại diện cho dân số của tỉnh/thành phố
được chọn, và hiệu ứng thiết kế (sẽ được nêu cụ thể dưới
đây) là đủ nhỏ để cho phép so sánh một cách có ý nghĩa
giữa các nhóm mẫu và giữa các tỉnh/thành phố.

3.3.3. ƯớC LƯợNG HIỆU ứNG THIếT Kế 

Cần lưu ý rằng mẫu PAPI là một mẫu xác suất đa cấp
được chọn theo nhiều giai đoạn với việc lựa chọn mặc
định các trung tâm hành chính (đơn vị mặc định). Ưu
điểm của chiến lược này đã được nêu ở trên, song
cách chọn mẫu này cũng mang một số nhược điểm
về thống kê, có nghĩa là phương pháp chọn mẫu của
PAPI khác với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn
giản (SRS) giả định. Trên thực tế, hầu như chưa bao giờ
có thể rút ra được các mẫu SRS từ các quần thể mẫu
lớn: những mẫu như vậy đòi hỏi phải có một danh
sách đầy đủ quần thể mẫu được quan tâm, từ đó rút
ra một nhóm mẫu ngẫu nhiên. Ở Việt Nam, cũng
giống như mọi quốc gia khác trên thế giới, không thể
có được một danh sách toàn bộ dân số cho từng đơn
vị tỉnh/thành phố. Do vậy, SRS là một công cụ lý tưởng
có thể sử dụng để đánh giá hiệu quả tương đối của
một thiết kế khác, như khảo sát PAPI chẳng hạn.

Về mặt này, hai thước đo có liên hệ chặt chẽ với nhau
được đưa vào áp dụng.140 Thứ nhất là thước đo về hiệu

quả (hay kém hiệu quả) tương đối của một mẫu so với
một mẫu chọn theo phương pháp SRS giả định và có
quy mô tương đồng. Hiệu ứng thiết kế (DEFF) là tỉ lệ
phương sai của một ước lượng từ khảo sát phi SRS và
phương sai được tính như trong trường hợp thực hiện
thiết kế SRS. Với những mẫu phân nhóm như mẫu
khảo sát của PAPI, hiệu ứng thiết kế hầu như luôn luôn
lớn hơn 1, có nghĩa là mẫu kém hiệu quả hơn so với
một mẫu sử dụng phương pháp SRS lý tưởng. Căn bậc
hai của hiệu ứng thiết kế (DEFT) là căn bậc hai của DEFF
(được điều chỉnh cho một cỡ mẫu đã xác định), và do
đó nó là tỉ lệ sai số chuẩn.

Bảng 3.6 thể hiện ước lượng điểm cho mỗi trục nội dung
và chỉ số PAPI tổng hợp có trọng số được tính toán cho
toàn mẫu (N=5,568 người đã trả lời phỏng vấn), được
chọn theo phương thức phân cấp chọn mẫu từ 30
tỉnh/thành phố, 90 huyện/quận, 180 xã/phường và 360
thôn/ấp/tổ dân phố. Không có gì ngạc nhiên khi các
thước đo hiệu ứng thiết kế (DEFF) cho thấy sai số chuẩn
nằm giữa khoảng 2,83 và 4,26, lớn hơn so với sai số
chuẩn nếu áp dụng phương pháp chọn mẫu SRS. Hiệu
ứng thiết kế (DEFF) có giá trị khác nhau ở các trục nội dung
khác nhau do tổng biến thiên ở mỗi trục nội dung phụ
thuộc vào những biến thiên ẩn trong các nhân tố cấu
thành từng trục nội dung, cũng như những biến thiên tác
động trực tiếp tới hiệu ứng thiết kế của nghiên cứu PAPI.
Về giá trị trung bình (ước lượng điểm) của từng trục nội
dung PAPI hoặc cả chỉ số tổng hợp có trọng số, sai số
chuẩn PAPI khá nhỏ, nhưng thiết kế chọn mẫu phân
nhóm làm cho sai số lớn hơn so với một khảo sát áp
dụng phương pháp SRS trên cùng một cỡ mẫu.

BảNG 3.6: TÍNH TOÁN HIỆU ứNG THIếT Kế Ở CẤP TRụC NộI DUNG

Trục nội dung 1

Trục nội dung 2

Trục nội dung 3

Trục nội dung 4

Trục nội dung 5

Trục nội dung 6

PAPI_có trọng số

CÁC BIếN

5.43

5.20

5.20

4.98

6.35

7.25

33.56

0.06

0.07

0.08

0.06

0.05

0.03

0.29

5.31

5.05

5.03

4.85

6.25

7.19

32.97

5.55

5.35

5.36

5.11

6.45

7.32

34.16

11.90

19.53

19.94

8.83

14.41

12.09

16.49

3.29

4.22

4.26

2.83

3.62

3.32

3.87

TRUNG VỊ SAI SỐ CHUẨN HIỆU ứNG THIếT Kế
(DEFF)

CăN BẬC HAI CủA HIỆU
ứNG THIếT Kế (DEFT)

[KHOảNG TIN CẬY 95%]

Ghi chú:  Những con số này được tính dựa trên trọng số lấy mẫu, và chưa bao gồm trọng số sau phân tổ thống kê do những trọng số này
không thể đưa vào để tính toán hiệu ứng thiết kế.

140. Xem Kish, L., 1965.   
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3.4. XÂY DựNG BảNG HỏI VÀ QUY TRÌNH
KHảO SÁT

3.4.1. XÂY DựNG BảNG HỏI

Hoàn thiện bảng hỏi. Bảng hỏi (hay Bộ phiếu hỏi), sau
khảo sát thử nghiệm năm 2009 ở ba tỉnh/thành phố gồm
Phú Thọ, TP. Đà Nẵng và Đồng Tháp, được điều chỉnh và
nâng cấp dựa trên những bài học kinh nghiệm rút ra từ
quá trình thử nghiệm cũng như tham vấn với nhiều bên
liên quan. Bảng hỏi năm 2010 được điều chỉnh để đảm
bảo tập trung hơn, ngắn gọn và dễ hiểu hơn so với bảng
hỏi của năm 2009. 

Thử nghiệm bảng hỏi. Một số thảo luận chuyên môn
và phỏng vấn nhóm đã được thực hiện với các chuyên gia
và người dân chọn lựa từ các nhóm dân cư khác nhau về
đặc điểm dân cư, trình độ học vấn và nghể nghiệp để thử
nghiệm bảng hỏi, câu hỏi và phương án hỏi. Ngoài các
cuộc thảo luận nội bộ, ba cuộc khảo sát thử nhiệm theo
nhóm đã được thực hiện vào tháng 3 năm 2009. Thảo
luận nhóm thứ nhất có sự tham gia của 10 người dân có
trình độ học vấn cao hơn và nghề nghiệp tốt hơn ở quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhóm thứ hai gồm 10 phụ nữ làm
nông nghiệp ở quận Long Biên, Hà Nội. Nhóm thứ ba
gồm người dân làm nông nghiệp là dân tộc Mường ở
Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Những thảo luận
nhóm này giúp nhóm thiết kế bảng hỏi tiếp tục hoàn thiện
bảng hỏi cho phù hợp và dễ hiểu hơn đối với các tầng lớp
dân cư khác nhau.141

Thử nghiệm một số phương án hỏi. Một số câu hỏi
trong bảng hỏi được thiết kế theo dạng các phương án
nhằm kiểm tra nhận thức của người dân về các khía cạnh
khác nhau của cùng một vấn đề chính sách, hoặc tạo điều
kiện để người được phỏng vấn có thể trả lời những câu
hỏi về các vấn đề mang tính nhạy cảm. Vì vậy, bảng hỏi
được làm thành hai phiên bản A và B, trong đó có một số
câu hỏi được thiết kế khác nhau ở hai phiên bản, số câu
hỏi còn lại là như nhau.  

Thiết kế Sổ tay phỏng vấn viên. Sổ tay phỏng vấn
viên được thiết kế để đảm bảo tất cả các thành viên nhóm
khảo sát hiểu và thực hiện như nhau khi đi khảo sát thực
địa. Sổ tay giải thích chi tiết bảng hỏi, cách cư xử với người
trả lời phỏng vấn, những điều nên và không nên làm và
chỉ dẫn cụ thể cách hỏi một số câu có kèm theo thẻ hỗ trợ
quá trình phỏng vấn. Sổ tay cũng nêu rõ các chiến lược

phỏng vấn (như cách ăn mặc, phỏng vấn đúng người
theo danh sách, tuân thủ phỏng vấn theo bảng hỏi, duy
trì thái độ trung lập đối với người trả lời phỏng vấn khi thực
hiện phỏng vấn, không gây áp lực đối với người trả lời để
kết thúc nhanh công việc, đảm bảo bí mật danh tính cho
người trả lời phỏng vấn, họp nhóm để đúc rút kinh nghiệm
sau mỗi ngày khảo sát).

3.4.2. QUY TRÌNH KHảO SÁT

Tập huấn phỏng vấn viên. Hai cuộc tập huấn đã được
tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 25 phỏng vấn viên
là  cán bộ MTTQ và cộng tác viên của CECODES. Tập huấn
lần đầu được thực hiện vào ngày 20/03/2010 để tham
khảo ý kiến của phỏng vấn viên về bảng hỏi và hướng
dẫn sơ bộ cách thức thực hiện khảo sát ở địa phương. Tập
huấn lần thứ hai được thực hiện vào trung tuần tháng
5/2010 với mục đích hướng dẫn cụ thể cho phỏng vấn
viên về bảng hỏi, Sổ tay phỏng vấn viên, phân công nhiệm
vụ cho trưởng nhóm và phỏng vấn viên, và lịch thực hiện
khảo sát ở 30 địa phương. Phỏng vấn viên là cán bộ MTTQ
địa phương được tập huấn và hướng dẫn chi tiết vào ngày
trước khảo sát thực địa ở mỗi địa phương.  

Thành phần nhóm khảo sát. Mỗi nhóm khảo sát có
một giám sát thực địa kiêm trưởng nhóm và 5 hoặc 7
phỏng vấn viên, trong đó có hai thành viên là cán bộ
MTTQ Trung ương và/hoặc cộng tác viên của CECODES,
và số phỏng vấn viên khác là cán bộ MTTQ địa phương,
hoặc sinh viên (trường hợp TP. Hồ Chí Minh).

Nhiệm vụ của nhóm khảo sát. Nhiệm vụ của từng
thành viên nhóm khảo sát được làm rõ để đảm bảo sự
thành công của khảo sát. Trước khi đi khảo sát, trưởng
nhóm kiêm giám sát thực địa phối hợp với điều phối viên
của cán bộ MTTQ địa phương thu xếp lịch trình và địa
điểm thực hiện phỏng vấn, mời người được phỏng vấn đã
được chọn. Trưởng nhóm thực hiện kiểm tra danh sách
người được mời tới phỏng vấn để đảm bảo phỏng vấn
đúng người, đồng thời giám sát toàn bộ quá trình khảo
sát ở địa phương, kiểm tra lại bảng hỏi đã thực hiện ngay
sau lượt phỏng vấn để bổ sung những câu hỏi còn bỏ ngỏ
hoặc thiếu sót. Phỏng vấn viên được tập huấn về nội dung
bảng hỏi và các bước cần thực hiện đã ghi trong Sổ tay
phỏng vấn viên, thực hiện phỏng vấn, báo cho trưởng
nhóm để xử lý ngay những vấn đề nảy sinh trong quá trình
phòng vấn (như khi có nghi ngờ về người được phỏng vấn
có đúng là người được mời trong danh sách, bởi mỗi
phỏng vấn viên đều có danh sách người được phỏng vấn
đề kiểm tra chéo), thảo luận với trưởng nhóm những vấn
đề phát hiện được từ bảng hỏi hay người được phỏng vấn
sau mỗi ngày thực địa để nhóm cùng rút kinh nghiệm.

141. Khi tiến hành xong thảo luận nhóm và có phản hồi, bản câu
hỏi được chỉnh sửa. Để đảm bảo câu hỏi dễ hiểu và tương tự
như trao đổi hàng ngày, nhóm nghiên cứu đã sử dụng hai
phiên dịch hoàn toàn độc lập và không biết gì về PAPI dịch các
câu hỏi từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.  
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Khảo sát thực địa. Khảo sát thực địa được tiến hành ở
30 tỉnh/thành phố từ ngày 20/06/2010 đến ngày
18/10/2010. Mười lăm nhóm phỏng vấn viên chính là cộng
tác viên hoặc nhân viên của CECODES và MTTQ trung
ương được cử đi từ Hà Nội tới các địa phương làm việc
cùng với phỏng vấn viên địa phương trong khoảng thời
gian từ 7 đến 10 ngày liên tục (trừ Hà Nội và TP. Hồ Chí
Minh phỏng vấn viên phải quay lại để thực hiện phỏng
vấn nhóm mẫu không gặp được trong quá trình khảo sát
chính thức). 

Thực hiện phỏng vấn tại địa điểm thân thiện và
trung lập. Tạo lập môi trường phỏng vấn thân thiện và
trung lập là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình khảo
sát thực địa, đảm bảo thu thập được ý kiến khách quan
nhất của người dân. Trước khi đi thực địa, trưởng nhóm
yêu cầu tổ chức phỏng vấn tại một địa điểm trung lập như
nhà văn hóa, nhà sinh hoạt khu dân cư, nhà cộng đồng,
hoặc trường tiểu học ở xã để đảm bảo người được phỏng
vấn cảm thấy thoải mái và an tâm khi được hỏi những câu
hỏi có tính nhạy cảm. Dù trong môi trường nào vẫn phải
đảm bảo không có sự can thiệp hay định hướng của cán
bộ địa phương để người được phỏng vấn thoải mái khi
đưa ra quan điểm về hiệu quả công tác của cán bộ, công
chức hay cơ quan ban ngành tại địa phương.

Giám sát chất lượng. Một trong những công việc quan
trọng trong quá trình khảo sát là giám sát chất lượng về
mặt phỏng vấn đúng người và đảm bảo số mẫu tối thiểu.
Để đảm bảo phỏng vấn đúng người, người giám sát thực
địa kiểm tra kỹ danh sách người được phỏng vấn để người
tới dự khảo sát phải là người có tên trong danh sách chính
thức hoặc danh sách dự bị. Khi phát hiện ra người đi thay,
người này sẽ không được phỏng vấn. Người đó hoặc được
yêu cầu về hộ gia đình để mời người có tên trong danh
sách, hoặc được yêu cầu nêu rõ lý do tại sao người có tên
trong danh sách không thể tới tham gia khảo sát. Bằng
cách này có thể xác định lý do người được mời không
tham gia phỏng vấn. 

Xử lý tình huống người được mời không tới tham gia khảo
sát. Đối với những người được mời tham gia phỏng vấn
nhưng không đến địa điểm khảo sát, phỏng vấn viên đến
tận nhà để phỏng vấn hoặc hẹn lại với người được phỏng
vấn tới nhà văn hóa để đảm bảo có được số người tham
gia nhiều nhất trong số người được mời. Khi người được
mời từ chối không tham gia phỏng vấn tại nhà văn hóa
hay tại nhà, người đó được xem là không đồng ý tham gia
phỏng vấn. Những trường hợp như vậy được coi là từ chối
tham gia.

Xử lý tình huống người được mời phỏng vấn từ chối tham
gia. Trong trường hợp số người tham gia phỏng vấn trong

danh sách chính thức thấp hơn 12 người ở một thôn do
nhiều lý do cá nhân (như di cư, sai sót trong danh sách hộ
gia đình, thiếu thông tin cập nhật về hộ khẩu, hoặc quan
liêu trong quá trình thu thập thông tin dân số của người
phối hợp ở địa phương), danh sách dự bị được sử dụng.
Không có sự khác biệt giữa người được mời tham gia
phỏng vấn theo danh sách dự bị so với người được mời
theo danh sách chính thức.

Trong một số trường hợp cá biệt khi số người tham gia
phỏng vấn chỉ đạt dưới 10 người sau khi đã sử dụng cả
hai danh sách chính thức và dự bị (như ở một tổ dân số ở
Đắk Lắk hay Hà Nam), mẫu được chọn thêm dựa trên
danh sách hộ của thôn. Việc chọn thêm mẫu được thực
hiện hiệu quả nhờ sự phối hợp chặt chẽ của giám sát thực
địa với nhóm chuyên gia của CECODES và UNDP tại Hà
Nội về mặt kỹ thuật, nhờ sự giúp đỡ của trưởng thôn trong
việc mời thêm người, và nhờ kỹ năng vi tính của các nhóm
khảo sát.    

Kiểm tra lại bảng hỏi ngay sau khi phỏng vấn xong từng
người trả lời khảo sát. Những bước quan trọng khác trong
giám sát chất lượng trong quá trình khảo sát đó là kiểm
tra lại những bảng hỏi đã thực hiện xong ngay với người
được phỏng vấn nhằm giảm thiểu khả năng bỏ qua câu
hỏi của phỏng vấn viên. Cả phỏng vấn viên và người giám
sát thực địa phải ký xác nhận vào bìa bảng hỏi để đảm
bảo từng cá nhân đã thực hiện hết nhiệm vụ của mình.
Mục đích của những việc làm này là đảm bảo nhóm khảo
sát thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, đồng thời rút
kinh nghiệm cho khảo sát PAPI trong những năm tới.

Trao đổi thường xuyên. Giám sát thực địa còn có nhiệm
vụ điền mẫu tóm tắt thông tin và con số chính sau khảo
sát thực địa để báo cáo cho nhóm chuyên gia ở Hà Nội
phục vụ công tác phân tích về sau về những thành tố tác
động tới khảo sát, như lý do người được mời tham gia
phỏng vấn không tới, số phỏng vấn đã được thực hiện, tỉ
lệ nam/nữ, tỉ lệ giữa hai phiên bản bảng hỏi (bảng hỏi A
và B).  Ngoài ra, luôn có trao đổi giữa Hà Nội và địa
phương để giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực địa (như
số người tham gia khảo sát quá thấp đòi hỏi phải chọn
thêm mẫu; hoặc vấn đề về tổ chức và kỹ thuật cần có can
thiệp hoặc tư vấn ngay từ MTTQ, CECODES hay UNDP).

3.5. CÁC BƯớC XÂY DựNG CHỉ SỐ HIỆU QUả
QUảN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP
TỉNH (PAPI)

Nghiên cứu xây dựng Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành
chính công cấp tỉnh (PAPI) áp dụng phương pháp lập chỉ
số ở cấp tỉnh của nghiên cứu xây dựng Chỉ số Năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Phương pháp này đã được thử



nghiệm lần đầu tiên với chỉ số PCI ở Việt Nam, và sau đó
đã được chuẩn hóa và áp dụng ở nhiều nước trên thế giới,
trong đó có Băng-la-đét, Cam-pu-chia, El San-va-đo, In-
đô-nê-xi-a, Sri Lan-ka và hiện nay là Cô-sô-vô và Ma-lai-
xi-a.142 Phụ lục B giới thiệu một số điểm tương đồng và
khác biệt về phương pháp luận giữa PAPI và PCI.  

Lợi ích chính của việc áp dụng phương pháp tương tự như
của PCI ở Việt Nam cho PAPI đó là nó giúp so sánh các
lĩnh vực ưu tiên đối với người dân và doanh nghiệp trong
công tác quản trị ở Việt Nam. Việc xây dựng và tính điểm
chỉ số như nhau cho cả hai thước đo PAPI và PCI tạo điều
kiện cho các nhà phân tích rút ra những kết luận rõ ràng
hơn về cách nhìn nhận hiệu quả công tác quản trị và hành
chính công của hai nhóm đối tượng khảo sát là người dân
và doanh nghiệp.

3.5.1. BA TRụ CộT TRONG PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY
DựNG CHỉ SỐ PAPI

Mặc dù chi tiết về phương pháp luận xây dựng các chỉ số
giữa các nước có những nét khác nhau, song tất cả các
chỉ số về quản trị công ở cấp tỉnh đều bao gồm những

thành phần cốt lõi như nhau, thường được gọi là 3 “C”:
Collection (thu thập thông tin xây dựng chỉ số thành
phần), Construction (xây dựng trục nội dung và nội
dung thành phần) và Calibration (xác định và áp
dụng trọng số) (Biểu đồ 3.5). Thu thập thông tin xây
dựng chỉ số thành phần là việc lựa chọn những chỉ
số phù hợp nhất với công tác quản trị ở các chủ thể
cấp địa phương trong một quốc gia sau khi đã rà
soát kỹ những tài liệu nghiên cứu lý thuyết liên quan
đặc thù cho bối cảnh quốc gia, cũng như những trao
đổi chi tiết với các chuyên gia và cán bộ thực hiện ở
mỗi quốc gia. Điều quan trọng là các chỉ số thành
phần phải phản ánh được các quyết định chính sách
đã ban hành và lựa chọn phương án thực hiện của
lãnh đạo địa phương. Đánh giá các địa phương dựa
trên các chính sách quản lý quốc gia hoặc các thể
chế được các cơ quan hành chính trung ương thực
hiện và giám trực tiếp không những không công
bằng, mà còn hạn chế trong việc tìm ra những điểm
mạnh, điểm yếu về hiệu quả quản trị tương đối ở cấp
địa phương. Một điều quan trọng nữa là các chỉ số
phải thể hiện được những thông tin, dữ liệu hữu ích
đối với chính quyền địa phương. Ví dụ, điểm số thấp
do “thủ tục hành chính nhiêu khê” không có giá trị
chính sách ngay tức thì khi so với một thông điệp là
thời gian chờ đợi trung bình để nhận được giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất dài ở một tỉnh gấp đôi so
với thời gian chờ đợi trung bình của cả nước.

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

100 PAPI

142. Để biết những thảo luận chi tiết hơn về cách tiếp cận này, cũng
như những thách thức thực hiện phương pháp đó trong những
bối cảnh khác nhau và với các chủ thể khác nhau, tham khảo
Malesky, Edmund và Merchant-Vega, Nina (2010). 
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BIểU Đồ 3.5: PHƯƠNG PHÁP XÂY DựNG CHỉ SỐ THÀNH PHầN, TRụC NộI DUNG VÀ XÁC
ĐỊNH TRọNG SỐ CHỉ SỐ HIỆU QUả QUảN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP
TỉNH (PAPI)

Giai đoạn thứ hai đó là xây dựng các nội dung thành
phần từ các ‘rổ’ chỉ số thành phần phản ánh những vấn
đề mà người dân thường gặp và xử lý trong đời sống
thường nhật. Việc lựa chọn các nội dung thành phần ở
các nước sẽ khác nhau, phản ánh những vấn đề đặc thù
của từng quốc gia và phù hợp với bối cảnh cụ thể. 

Chỉ số PAPI tổng hợp cuối cùng là kết quả phép cộng
có trọng số của cả sáu trục nội dung. Việc tổng hợp
này giống như những nguyên tắc cơ bản của phương
pháp xây dựng PCI. Việc xác định và áp dụng trọng số
cho các trục nội dung được thực hiện thông qua các
trọng số riêng lẻ, sao cho điểm số cuối cùng là sự phản
ánh tầm quan trọng tương đối của mỗi trục nội dung,
áp dụng kỹ thuật hồi quy để tính toán hồi quy các thước
đo về mức độ hài lòng của người dân ở mỗi trục nội
dung. Để xác định trọng số cho chỉ số PAPI có trọng số,
kỹ thuật hồi quy được áp dụng, với biến kết quả chính
là sự hài lòng của người dân với hiệu quả công tác quản
lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đây được xem
là cách tốt nhất để đánh giá thành công của công tác
quản trị (xem phần 2.7 để biết thêm chi tiết).

3.5.2. XÂY DựNG CÁC TRụC NộI DUNG THÀNH PHầN

Sau khi đã thu thập được số liệu khảo sát, nhóm nghiên
cứu PAPI bắt đầu xây dựng chỉ số. Khác với một số cách
tiếp cận xây dựng chỉ số khác, các chỉ số thành phần của
PAPI không được nhóm theo tương quan thống kê. Các
chỉ số được lựa chọn để phản ánh thước đo thích hợp nhất
về các khác niệm lý thuyết then chốt về quản trị và hành
chính công. ‘Rổ’ biến số tạo nên các khái niệm này trở
thành các trục nội dung. Đôi khi các rổ chỉ số quá khái quát
để có thể nắm bắt được những khái niệm chứa đựng
nhiều sắc thái tinh tế. Trong trường hợp này, các trục nội
dung tiếp tục được chia thành các nội dung thành phần.
Ví dụ, trục nội dung 4 về ‘Kiểm soát tham nhũng’ có bốn
nội dung thành phần, gồm: (i) kiểm soát tham nhũng liên
quan đến cán bộ công chức; (ii) kiểm soát tham nhũng
liên quan đến cung ứng dịch vụ công; (iii) công bằng trong
tuyển dụng vào cơ quan nhà nước; và (iv) quyết tâm trong
phòng chống tham nhũng.

Các chỉ số riêng lẻ sau đó được nhóm theo các nội
dung thành phần thích hợp. Điều quan trọng là phải
nhóm các chỉ số trong mỗi trục nội dung sao cho mỗi
chỉ số đóng góp một ý nghĩa về mặt lý thuyết cho trục
nội dung đó. Biểu đồ 3.6 thể hiện bước này trong trục
nội dung về kiểm soát tham nhũng.



3.5.3. KIểM TRA CHẨN ĐOÁN

Ngoài tính phù hợp trên lý thuyết, các chỉ số chỉ được
sử dụng để cấu thành một chỉ số tổng hợp khi và chỉ
khi chúng đã qua hai bước kiểm tra nữa. Bước thứ nhất
là về sai số chuẩn. Sai số chuẩn xung quanh các giá
trị tổng hợp cấp tỉnh phải đủ nhỏ, sao cho điểm số của
các tỉnh ở khoảng bách phân vị thứ 75 ở một chỉ số
nhất định phải khác so với điểm số của các tỉnh ở bách
phân vị thứ 25, và sự khác biệt đó phải có ý nghĩa về
mặt thống kê. Có nghĩa là, khoảng tin cậy xung quanh
hai điểm số đó không được trùng nhau. Phép kiểm tra
này rất quan trọng, bởi ý nghĩa của nó là nếu một chỉ
số được sao chép trên một trăm mẫu đối tượng khảo
sát khác nhau, thì 95 lần trong số 100 lần đó, những
tỉnh đứng đầu và những tỉnh đứng dưới khoảng bách
phân vị của một chỉ số cụ thể vẫn không thay đổi. Khi
tiến hành tổng hợp chỉ số PAPI, những chỉ số không
qua được phép thử này sẽ bị loại. Tất nhiên là trong
những lần khảo sát sau, đôi khi sẽ cần phải nới lỏng
bớt nguyên tắc này để cho những chỉ số dùng để xây
dựng chỉ số tổng hợp đảm bảo được sử dụng nhất
quán theo thời gian. Việc cam kết chỉ lựa chọn các chỉ
số có ý nghĩa thống kê là lý do chính làm cho xếp hạng
chỉ số PCI ở Việt Nam rất nhất quán từ năm này qua
năm khác, bởi nó loại trừ được khả năng một mẫu
ngẫu nhiên mới làm trật tự xếp hạng của các
tỉnh/thành phố bị thay đổi.

Phép thử thứ hai đó là đo những khác biệt trong đánh
giá của người dân ở cấp tỉnh. Những khác biệt này
không thể hiện qua phân tích hồi quy, mà chủ yếu là
do biến thiên về đặc điểm nhân khẩu học (giới tính,
tuổi, dân tộc, trình độ văn hóa tập trung ở một vùng
nhất định). Phép thử này đảm bảo xếp hạng được rút
ra từ đánh giá của người dân đối với những khía cạnh
quản trị và hành chính công mang tính phổ quát, mà
không phải là kết quả của các thuộc tính của những
cá nhân nào đó.

3.5.4. CHUẨN HÓA CHỉ SỐ

Sau khi đã chọn được các chỉ số cho mỗi nội dung thành
phần, những chỉ số thành phần đó sẽ được chuẩn hóa
quanh một thang đo 10 điểm. Để điều chỉnh về thang
điểm này, công thức sau đây được sử dụng: 

Trong đó Tỉnhi là giá trị thước đo của một tỉnh, GTTT là
giá trị nhỏ nhất quan sát thấy trên toàn quốc, và GTTĐ là
giá trị lớn nhất của một tỉnh quan sát được. Một ví dụ về
chỉ số như vậy là tỉ lệ phần trăm người trả lời phỏng vấn
đồng ý rằng cán bộ chính quyền tỉnh của họ đã nghiêm
túc trong công tác phòng chống tham nhũng.
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( Tỉnhi — GTTT)

( GTTĐ — GTTT)9* ( )  +1



Với một số nội dung, chỉ số thành phần mang giá trị
âm. Trong những trường hợp này, thang điểm được
đảo ngược bằng cách lấy 11 trừ đi toàn bộ số điểm.
Một ví dụ về chỉ số âm là tỉ lệ phần trăm người trả lời
phỏng vấn có đưa hối lộ ở phòng công chứng nhà
nước, và thang điểm được điều chỉnh sẽ áp dụng công
thức dưới đây:

CHỉ SỐ HIỆU QUả QUảN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỉNH Ở VIỆT NAM (PAPI) 2010
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( Tỉnhi — GTTT)

( GTTĐ — GTTT)11 - [9* ( ) +1]
Có ba lý do chính để PAPI sử dụng các chỉ số chuẩn
hóa. Thứ nhất, việc chuẩn hóa cho phép các nhà
nghiên cứu chuyển các chỉ số thành một giá trị chỉ dựa
trên mỗi điểm số của một địa phương để có thể so
sánh được với địa phương khác. Thứ hai, quy trình
chuẩn hóa điểm số cho phép các nhà nghiên cứu kết
hợp số liệu từ các chỉ số khác, thường là theo các đơn
vị khác nhau, thành một trục nội dung. Ví dụ, nó cho
phép các nhà nghiên cứu kết hợp một chỉ số được thể
hiện bằng ‘số ngày trung bình’ với một chỉ số được
thể hiện bằng ‘số người trả lời trung bình’. Thứ ba,
chuẩn hóa số liệu tạo điều kiện so sánh điểm số PAPI
giữa các năm khi nghiên cứu PAPI được thực hiện
hàng năm.

3.5.5. CÁCH TÍNH ĐIểM CHỉ SỐ THÀNH PHầN

Sau khi chuẩn hóa các chỉ số thành phần, điểm số của
trục nội dung được tính toán bằng cách lấy trung bình
cộng của các chỉ số thành phần. Nếu một trục nội
dung có nhiều nội dung thành phần thì giá trị trung
bình của trục nội dung được sử dụng, sao cho giá trị
đó có được trọng số bằng nhau.

3.5.6. XÁC ĐỊNH VÀ ÁP DụNG TRọNG SỐ CHO CÁC
TRụC NộI DUNG 

Một trong những đổi mới trong phương pháp thực hiện
được áp dụng cho PAPI là việc thận trọng đảm bảo
sao cho điểm số cuối cùng đem lại những thông tin
chính sách phù hợp nhất cho lãnh đạo địa phương.
Điều này được thực hiện thông qua việc áp trọng số
cho các trục nội dung. Các trọng số này có tác dụng
chuyển tải thông điệp tới địa phương với mục đích hỗ
trợ quá trình sắp xếp các ưu tiên cho cải cách tốt nhất,
để đạt được tác động lớn nhất. Chỉ số PAPI tổng hợp
cuối cùng là giá trị tổng các trục nội dung có áp trọng
số, trong đó các trọng số thể hiện giá trị trung bình của
mỗi trục nội dung về mức độ hài lòng của người dân
đối với hiệu quả công tác quản trị và quản lý hành
chính công cấp tỉnh.
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