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•



Kết quả PAPI Gốc giai đoạn 2011-2020 cho thấy xu hướng thay đổi tích cực ở ba chỉ
số nội dung: Công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; và Kiểm
soát tham nhũng trong khu vực công



Cảm nhận tham nhũng giai đoạn 2011-2020 cho thấy hiệu quả công
tác kiểm soát tham nhũng năm 2020 khá hơn

•

•



•

•



Trong năm 2020, nhiều người dân tương tác với cán bộ chính quyền
cơ sở hơn trước đây

Nhiều người liên hệ với
trưởng thôn/tổ trưởng
dân phố, đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp 
xã/phường hơn trước
đây khi họ có bức xúc, 
khúc mắc trong gia
đình, với hàng xóm
hoặc với cán bộ chính
quyền địa phương hơn
bốn năm trước.



•

Đánh giá về mức độ tuân thủ của người dân địa phương với
lệnh giãn cách xã hội toàn quốc tháng 4 năm 2020



Mức độ tuân thủ lệnh giãn cách xã hội toàn quốc tháng 4 năm 2020 và chỉ số nội
dung ‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’ có mối tương quan mạnh

•

▪

▪



Có khác biệt giới trong cảm nhận và trải nghiệm về hiệu quả quản trị
và hành chính công năm 2020

•

•



Phát hiện chính và hàm ý chính sách

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





Ba vấn đề người dân mong Nhà nước tập trung giải quyết: 
đói nghèo, y tế/bảo hiểm y tế và tăng trưởng kinh tế



Quan ngại về y tế và tăng trưởng kinh tế gia tăng trong năm 2020 

•

•



•

•



Người dân ít lạc quan hơn về điều kiện kinh tế gia đình
trong năm 2020

• Tỉ lệ người trả lời
cho rằng điều
kiện kinh tế hộ
gia đình của họ
là khá hoặc rất
khá giảm.



Người dân cũng ít lạc quan hơn về điều kiện kinh tế của Việt Nam 
trong năm 2020

•



Tỉ lệ người dân mất việc làm do COVID-19 Tỉ lệ người dân mất thu nhập do COVID-19



Phát hiện chính và hàm ý chính sách
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