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CPII LÀ GÌ?

Từ Sự tham gia của người dân đến Sáng kiến Đổi mới sáng tạo vì người dân



Sự tham gia của người dân (Citizen engagement)

Nguồn cung cấp giải pháp sáng tạo, 

khả thi cho các vấn đề của địa

phương

Biết điểm

nghẽn cần

giải quyết

Hiểu bối

cảnh địa

phương

Hiểu vì sao

thách thức

phát sinh

Người dân

Xu hướng trên thế giới:

Chính quyền tăng cường huy động sự tham gia của người dân để cùng thiết kế và thực
hiện các giải pháp cho các vấn đề phát triển ngày càng phức tạp của địa phương

Chính phủ đổi mới sáng tạo và thực hiện chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dịch
vụ, tính minh bạch và hiệu quả quản trị công



Sáng kiến Đổi mới sáng tạo vì người dân

Sáng kiến CPII

Sáng kiến CPII

- Sáng kiến phát triển từ Chương trình PAPI;

- Phát hiện và thí điểm các giải pháp đổi mới sáng tạo, giải quyết vấn đề do 
người dân nhận diện;

- Có sự cam kết của lãnh đạo cao nhất tại địa phương;

- Thúc đẩy hành động cộng đồng và tạo ra các điển hình có sức lan tỏa.

Sáng kiến/giải pháp đổi mới sáng tạo có sự tham gia của người dân để thành công

- cần đặt trong bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương;

- thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa chính quyền và người dân;

- dựa trên nguyên tắc hợp lý và khả thi với cả hai bên.



Tháng 10/2020 – tháng 8/2021

- Hội thảo tham vấn

- Nghiên cứu thực địa tại 5 tỉnh (Thừa Thiên-Huế, 

Hà Giang, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh)

- Xây dựng một nền tảng số để hợp tác với khu vực

công và tư để cùng thiết kế và nhân rộng các giải

pháp đổi mới sáng tạo cho vấn đề của địa phương

(CPII Digital Expo 2021)

- Lựa chọn từ 3-5 tỉnh/thành để hỗ trợ một phần tài

chính và kỹ thuật nhằm thử nghiệm và nhân rộng

các giải pháp đổi mới sáng tạo vì người dân.

Hoạt động của Sáng kiến CPII

Giai đoạn Kết nối



TRIỂN LÃM SỐ CPII 2021

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ NGƯỜI DÂN

http://cpiivietnam.org



Triển lãm số CPII 2021 

Đổi mới sáng tạo vì người dân

Nền tảng chia sẻ với thông tin cập nhật nhằm giới

thiệu, lan tỏa các giải pháp/ý tưởng sáng tạo; 

đồng thời chia sẻ, nhận diện các vấn đề chung

đang hiện diện tại các địa phương trên cả nước

Sáng kiến trưng bày hướng đến 3 mục tiêu

- Phản ánh “360 độ” mức độ hài lòng của người
dân về quản trị hành chính công

- Cải thiện hiệu quả quản trị điện tử

- Tận dụng tốt hơn ý kiến đóng góp từ cộng
đồng cho xây dựng và thực thi chính sách

http://cpiivietnam.org



Triển lãm số CPII 2021 

Đổi mới sáng tạo vì người dân – Kế hoạch dự kiến

14/4 

Giới thiệu

Triển lãm

số

15-29/4

Gửi thư

mời tham

dự; Kênh

Hỏi đáp

Từ 5/5
Bắt đầu

nhận đăng

ký tham gia

triển lãm

30/6

Kết thúc giai

đoạn 1 của

Triển lãm

15/7

Công bố 3-5 

sáng kiến sẽ 

phối hợp triển

khai

30/8

Hoàn 

thiện đề

xuất gửi

UNDP tài

trợ sáng

kiếnhttp://cpiivietnam.org



Triển lãm số CPII 2021 

Đổi mới sáng tạo vì người dân

Đối tượng tham dự

Cơ quan quản lý nhà nước

Đoàn thể xã hội

Cá nhân, tổ chức 

Đối tượng triển lãm

Sáng kiến Triển lãm

Sáng kiến Cộng đồng

Góc Chia sẻ/Tin tức

http://cpiivietnam.org



Triển lãm số CPII 2021 

Đổi mới sáng tạo vì người dân

Theo 

dõi kết

quả

Nộp đề

xuất

Chuẩn

bị sáng

kiến

Tải mẫu

đăng ký

Lập tài

khoản

http://cpiivietnam.org
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