
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
và Nghiên cứu khoa học

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ 
VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM

Hà Nội, 03/05/2022

Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân năm 2021

Công bố

congbo2021.papi.org.vn
#PAPIvn |#PAPI2021



PAPI

Di cư nội địa và quản trị công, và
dịch vụ công trực tuyến trong
giai đoạn COVID-19 năm 2021
TS. Edmund J. Malesky
Trung tâm Phát triển quốc tế, Đại học Duke (Hoa Kỳ)
Chuyên gia quốc tế về đo lường quản trị, UNDP Việt Nam



PAPI

Nội dung chính

o Tác động qua lại giữa di cư và quản trị công năm 2021
o Khác biệt trải nghiệm đời sống của người thường trú và người tạm

trú ở các tỉnh, thành phố tiếp nhận người di cư
o Khoảng cách về điều kiện tiếp cận quản trị tốt và dịch vụ công có

chất lượng giữa người tạm trú và người thường trú

o Động cơ thúc đẩy di cư nội địa ở Việt Nam năm 2021
o Động cơ thúc đẩy di cư nội địa
o Mức độ sẵn sàng tìm hiểu cơ hội kinh tế do tự do hóa thương mại

đem lại của người di cư

o Dịch vụ công trực tuyến trong giai đoạn COVID-19 năm 2021
o Tỉ lệ người dân sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia
o Mục đích sử dụng
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Bối cảnh năm 2021
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Bối cảnh chính

• Tầm quan trọng của di cư nội địa trong những thảo luận chính sách hiện nay về
khoảng cách trong trải nghiệm quản trị công giữa người thường trú và người
tạm trú ở các địa phương có tỉ lệ nhập cư ròng dương.

• Tác động của làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19 ở Việt Nam năm 2021 tới
người nhập cư ở các địa phương chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh. Theo báo
chí đã đưa tin, hơn 1,5 triệu người nhập cư ở những địa phương này đã rời các
tỉnh, thành phố tiếp nhận trở về quê hương từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021.

• Tầm quan trọng của việc làm trong việc thúc đẩy người dân di cư đặt ra câu hỏi
quan trọng về cách thức họ biết được cơ hội việc làm và mức độ sẵn sàng làm
quen với những yếu tố có thể tạo ra cơ hội cải thiện điều kiện kinh tế đi kèm
với những rủi ro khi quyết định di cư. 

• Các biện pháp phòng ngừa COVID-19 chặt chẽ và kỳ vọng cao vào hiệu quả
của dịch vụ công trực tuyến trong giai đoạn Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách
“Không COVID” năm 2021.
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Tác động của di cư
tới quản trị công

o Khác biệt trải nghiệm đời sống của người thường trú và
người tạm trú ở các tỉnh, thành phố tiếp nhận người di cư
o Khoảng cách về điều kiện tiếp cận quản trị tốt và dịch vụ

công có chất lượng giữa người tạm trú và người thường
trú
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Chọn mẫu người tạm trú trong nghiên cứu PAPI
57 tỉnh/thành có dân
số p≤ 2 triệu người

4 tỉnh/thành có dân
số 2<p<6 triệu người

Hà Nội và
TP.HCM 

Ghi chú

Số đơn vị huyện/quận/thành phố trực thuộc tỉnh
Số đơn vị xã/phường/thị trấn 3* 6 6 Thực hiện như bình thường
Số đơn vị thôn/ấp/buôn/bản/tổ dân phố 6 12 12 Thực hiện như bình thường
Mẫu khảo sát là công dân từ 18 tuổi trở 
lên có hộ khẩu thường trú tại 63 
tỉnh/thành phố

12 24 24 Thực hiện như bình thường

Số lượng người được phỏng vấn ở mỗi đơn vị thôn/tổ dân phố/ấp/buôn/bản tối thiểu)
Số lượng người được phỏng vấn ở mỗi đơn 
vị thôn/tổ dân phố/ấp/buôn/bản (tối đa)

16 16 28 Thực hiện như bình thường

Số lượng người dự khuyết ở mỗi đơn vị 
thôn/tổ dân phố/ấp/buôn/bản (tối thiểu)

20 20 35 Thực hiện như bình thường

Tổng số mẫu người được phỏng vấn (từ tối 
thiểu đến tối đa)

10 10 20-40 Thực hiện như bình thường

Mẫu khảo sát là công dân từ 18 tuổi trở 
lên có đăng ký tạm trú KT3 và KT4 tại 
12 tỉnh/thành phố có tỉ suất nhập cư 
ròng dương

192-240 384-480 672-840 Thực hiện như bình thường

Số lượng người tạm trú ở mỗi đơn vị thôn/tổ dân phố/ấp/buôn/bản (tối thiểu)
Số lượng người tạm trú ở mỗi đơn vị 
thôn/tổ dân phố/ấp/buôn/bản (tối đa)

8 8 8 Lấy mẫu thêm

Số lượng người tạm trú dự khuyết ở mỗi 
đơn vị thôn/tổ dân phố/ấp/buôn/bản (tối 
thiểu)

10 10 10 Lấy mẫu thêm

Tổng số mẫu người được phỏng vấn (từ
tối thiểu đến tối đa)

10 10 10-20 Lấy mẫu thêm

Số đơn vị huyện/quận/thành phố trực 
thuộc tỉnh

96-120 192-240 192-240 Lấy mẫu thêm

TỔNG SỐ MẪU (trong khoảng) 288-360 576-720 864-1.080 Áp dụng đối với 12 tỉnh, 
thành phố lấy thêm mẫu
người tạm trú
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Khác biệt từ góc độ nhân chủng học giữa người thường
trú và người tạm trú trong mẫu khảo sát PAPI 2021

Những điểm khác biệt
căn bản:
• nghèo hơn, ít tài

sản, vật dụng gia
đình hơn

• thu nhập thấp hơn
• chịu nhiều tác động

về thu nhập từ
COVID-19 hơn

• trẻ tuổi hơn
• trình độ học vấn

thấp hơn
• nhiều người là phụ

nữ hơn
• ít tương tác với

chính quyền hơn
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Khác biệt trong kết quả đánh giá hiệu quả quản trị và
hành chính công giữa người thường trú và người tạm trú, 2021

• Người tạm trú đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công thấp hơn người
thường trú. Song khoảng cách về đánh giá của hai nhóm khá hẹp trong năm 2021. 

• Điều đáng chú ý là cả hai nhóm đều hài lòng với chính quyền địa phương trong
năm COVID-19 thứ hai—sự khác biệt trong đánh giá từ cảm nhận và trải nghiệm. 
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Khác biệt trong kết quả đánh giá giữa người thường trú và
người tạm trú theo các tỉnh có tỉ suất nhập cư ròng dương, 2021

• Người tạm trú ở Long An 
trải nghiệm sự bất bình
đẳng trong quản trị công
nhiều nhất trong số 11 
tỉnh, thành phố.

• Người tạm trú ở Đồng
Nai, Bình Dương, Bà Rịa-
Vũng Tàu và TP. HCM trải
nghiệm sự bất bình đẳng 
ở mức vừa.

• Ngược lại, người tạm trú ở 
Lai Châu, Thái Nguyên có
trải nghiệp khá tích cực
hơn so với người thường
trú. Nhiều người trong số 
họ làm trong lĩnh vực du 
lịch ở hai địa phương này.
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Khác biệt trong kết quả đánh giá giữa người thường trú và người
tạm trú theo 8 chỉ số lĩnh vực nội dung PAPI, 2021

• Trải nghiệm của người tạm trú không bằng người thường trú ở cả 8 lĩnh vực.
• Đánh giá của hai nhóm khác nhau nhiều nhất ở chỉ số ‘Tham gia của người dân

ở cấp cơ sở’ và ‘Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương’.
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Khác biệt trong kết quả đánh giá giữa người thường trú và người
tạm trú theo các tỉnh có tỉ suất nhập cư ròng dương, 2021

• Người thường trú ở 
Hà Nội, Bình Dương, 
Đồng Nai và Long An 
có nhiều cơ hội tham
gia ở cấp cơ sở và tiếp
cận thông tin hơn so 
với người nhập cư. 

• Người thường trú ở 
Lai Châu và Cần Thơ
đánh giá hiệu quả
kiểm soát tham nhũng
thấp hơn so với người
tạm trú, ngược với
phát hiện ở Long An. 
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Phát hiện và thông điệp chính
• Tồn tại khoảng cách về điều kiện tiếp cận quản trị tốt và dịch

vụ công có chất lượng giữa người tạm trú và người thường trú
tại các địa phương tiếp nhận nhiều người nhập cư năm 2021. 

• Năm thứ hai của đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm
các thách thức về quản trị đối với chính người thường trú, 
người tạm trú và chính quyền các tỉnh, thành phố tiếp nhận
nhập cư so với những quan sát ban đầu năm 2020.

• Các nhà hoạch định chính sách và thực tiễn ở trung ương và địa
phương hiểu thêm về những khó khăn từ góc độ quản trị công
mà người tạm trú phải trải qua, đồng thời gợi mở những khía
cạnh chính sách cần khắc phục nhằm đảm bảo sự bình đẳng
giữa người thường trú và người tạm trú.
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Động cơ thúc đẩy di cư
nội địa năm 2021
o Động cơ thúc đẩy di cư nội địa

o Mức độ sẵn sàng tìm hiểu cơ hội kinh tế do tự do hóa
thương mại đem lại của người di cư
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Câu hỏi nghiên cứu trong khảo sát PAPI 2021 

• Đối tượng: toàn bộ 15.833 người trả lời trong khảo sát PAPI 2021 
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Tỉnh, thành phố nơi người dân muốn rời đi, 2021

• Đắk Nông vẫn là
tỉnh có nhiều người
dân muốn rời đi
nhiều nhất cả nước, 
mặc dù tỉ lệ người
di cư tiềm năng đã
giảm hơn một nửa
so với tỉ lệ ghi nhận
từ khảo sát năm
2020.

• Theo khảo sát năm 2021, tỉ lệ người trả lời cho biết họ muốn di cư lâu dài ra khỏi
địa phương đang cư trú là 1,6%, thấp hơn khá nhiều so với tỉ lệ 6,8% năm 2020. 
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Tỉnh, thành phố được người dân lựa chọn khi muốn
chuyển tới, 2021

• TP. HCM, Hà Nội, Đà
Nẵng, Lâm Đồng, Cần
Thơ và Bình Dương vẫn
là 6 tỉnh có số người
muốn chuyển tới nhiều
nhất năm 2021.

• Kon Tum, Lai Châu, 
Lạng Sơn, Ninh Thuận
và Bạc Liêu là những
tỉnh ít người muốn
chuyển tới nhất. Đặc
biệt, Bạc Liêu vẫn thuộc
về nhóm này qua hai
năm 2020 và 2021.
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Tỉnh, thành phố được chọn sẽ chuyển tới theo tỉ lệ người trả lời
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Lý do chính khiến người trả lời có ý định di cư tới một số địa phương
từ 2020-2021, và 4 địa phương được ưa chuộng nhất năm 2021

• Đoàn tụ gia đình: lý do 
chính thứ nhất (tới Hà 
Nội và TP. Hồ Chí Minh 
là chủ yếu)

• Có việc làm tốt hơn: lý
do chính thứ hai (tới TP. 
Hồ Chí Minh, Hà Nội, 
Đà Nẵng)

• Môi trường tự nhiên
tốt hơn: lý do chính
thứ ba (tới Lâm Đồng, 
Đà Nẵng)
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Yếu tố tác động đến nhu cầu di cư, 2021

• Yếu tố thúc đẩy mạnh nhất: 
có người thân trong gia
đình sinh sống ở tỉnh, 
thành phố họ muốn đến
(động cơ đoàn tụ gia đình
lớn hơn động cơ đi làm
kinh tế).

• Nam giới và người trẻ tuổi
có xu hướng muốn di cư
nhiều hơn nữ giới và người
có tuổi, đặc biệt là vì lý do 
có việc làm tốt hơn.

• Trải nghiệm với thiên tai và
hiện tượng khí hậu cực
đoan ít ảnh hưởng tới nhu
cầu di cư.
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Đo lường mức độ sẵn sàng tìm hiểu của người di cư
về cơ hội kinh tế từ tự do hóa thương mại

• Thử nghiệm đo lường
mức độ sẵn sàng tìm
hiểu về Hiệp định thương
mại giữa Việt Nam và
Liên minh Châu Âu.

• Thí nghiệm cũng tìm hiểu
thêm về mối quan tâm
của người trả lời tới
thông tin về kế hoạch sử
dụng đất và bảng giá
đất, và Chỉ số PAPI sau
khảo sát PAPI 2021.

D611d1. Năm 2019, Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã ký kết Hiệp định thương mại tự do và hiệp định này sẽ dẫn 
tới nhiều thay đổi về mặt kinh tế. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho nhiều người song 
cũng khiến nhiều người mất đi lợi ích kinh tế. Tôi xin phép được hỏi ông/bà một số ý kiến về tác động của hiệp định 
này. Ông/bà có thể nêu ý kiến dù biết hay chưa biết đến hiệp định này. 

Yếu tố tác 
động 

Câu hỏi Câu trả lời 
mong đợi 

Lựa chọn 
hàng hóa  

a. Hiệp định thương mại tự do với châu Âu sẽ ảnh hưởng tới các 
loại loại mặt hàng trên thị trường tại địa phương mình như thế 
nào? 
(Tăng/ giảm/hay không tăng, không giảm/Không biết) 

Tăng 

Chuyên 
môn hóa 
sản xuất 
hàng hóa 

Ông/bà cho rằng Việt Nam sẽ sản xuất thêm những mặt hàng nào 
trong số các mặt hàng sau đây sau khi Hiệp định thương mại tự 
do với châu Âu có hiệu lực? a) Cà phê; b) Các sản phẩm dệt may; 
c) Các mặt hàng điện tử; d) Các mặt hàng hóa chất 

a, b, và c 

Giá nhập 
khẩu hàng 
hóa 

b. Hiệp định thương mại tự do với châu Âu sẽ ảnh hưởng tới giá 
hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu vào bán ở thị trường Việt Nam so 
với giá hiện nay như thế nào?  
(Tăng trưởng/sụt giảm/hay không tăng, không giảm/Không biết) 

Giảm 

Việc làm c. Hiệp định thương mại tự do với châu Âu sẽ tác động tới số lượng 
việc làm trong các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam như thế 
nào?  
(Tăng trưởng/sụt giảm/hay không tăng, không giảm/Không biết) 

Giảm 

Cạnh tranh d. Hiệp định thương mại tự do với châu Âu sẽ tác động tới nền 
kinh tế của Việt Nam như thế nào về lâu dài?  
(Tăng trưởng/sụt giảm/hay không tăng, không giảm/Không biết) 

Tăng 

 

 


		D611d1. Năm 2019, Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã ký kết Hiệp định thương mại tự do và hiệp định này sẽ dẫn tới nhiều thay đổi về mặt kinh tế. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho nhiều người song cũng khiến nhiều người mất đi lợi ích kinh tế. Tôi xin phép được hỏi ông/bà một số ý kiến về tác động của hiệp định này. Ông/bà có thể nêu ý kiến dù biết hay chưa biết đến hiệp định này.

		Yếu tố tác động

		Câu hỏi

		Câu trả lời mong đợi



		Lựa chọn hàng hóa 

		a. Hiệp định thương mại tự do với châu Âu sẽ ảnh hưởng tới các loại loại mặt hàng trên thị trường tại địa phương mình như thế nào?

(Tăng/ giảm/hay không tăng, không giảm/Không biết)

		Tăng



		Chuyên môn hóa sản xuất hàng hóa

		Ông/bà cho rằng Việt Nam sẽ sản xuất thêm những mặt hàng nào trong số các mặt hàng sau đây sau khi Hiệp định thương mại tự do với châu Âu có hiệu lực? a) Cà phê; b) Các sản phẩm dệt may; c) Các mặt hàng điện tử; d) Các mặt hàng hóa chất

		a, b, và c



		Giá nhập khẩu hàng hóa

		b. Hiệp định thương mại tự do với châu Âu sẽ ảnh hưởng tới giá hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu vào bán ở thị trường Việt Nam so với giá hiện nay như thế nào? 

(Tăng trưởng/sụt giảm/hay không tăng, không giảm/Không biết)

		Giảm



		Việc làm

		c. Hiệp định thương mại tự do với châu Âu sẽ tác động tới số lượng việc làm trong các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam như thế nào? 

(Tăng trưởng/sụt giảm/hay không tăng, không giảm/Không biết)

		Giảm



		Cạnh tranh

		d. Hiệp định thương mại tự do với châu Âu sẽ tác động tới nền kinh tế của Việt Nam như thế nào về lâu dài? 

(Tăng trưởng/sụt giảm/hay không tăng, không giảm/Không biết)

		Tăng
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Mức độ sẵn sàng tìm hiểu của người di cư về cơ hội
kinh tế từ tự do hóa thương mại, 2021

• Kết quả phân tích
trên cho thấy người
tạm trú có thể có
nhiều lợi ích hơn so 
với người thường
trú từ hội nhập kinh
tế sâu rộng hơn.

• Vì vậy, họ là những
người sẵn sàng đầu
tư thời gian và công
sức nhất để tìm
hiểu về tác động
của hội nhập. Tác động trung bình của thử nghiệm và

hồi quy tuyến tính với độ tin cậy 95%



PAPI

Phát hiện và thông điệp chính
• Di cư nội địa tiếp tục mang ý nghĩa quan trọng song cũng là

một thách thức lớn, nhất là sau đại dịch COVID-19. 

• Động cơ thúc đẩy di cư nội địa gồm đoàn tụ gia đình, có
việc làm tốt hơn và môi trường tự nhiên tốt hơn đồng nghĩa
với nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở, việc làm và môi môi
trường trong lành ở những tỉnh, thành phố được ưa chuộng. 

• Người di cư có thể có nhiều lợi ích hơn so với người thường
trú từ hội nhập kinh tế sâu rộng hơn. Vì vậy, họ sẵn sàng
đầu tư nhiều thời gian và công sức nhất để tìm hiểu về tác
động của tự do hóa thương mại. 

• Người di cư cũng không có các mối quan hệ cần thiết để
tiếp cận thông tin trên, vì vậy họ có xu hướng chủ động tìm
kiếm thông tin hơn. 
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Dịch vụ công trực tuyến
trong giai đoạn COVID-19 

năm 2021
o Tỉ lệ người dân sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia

o Mục đích sử dụng



PAPI

Câu hỏi nghiên cứu trong khảo sát PAPI 2021 

• Đối tượng: toàn bộ 15.833 người trả lời trong khảo sát PAPI 2021
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Tỉ lệ người đã sử dụng Cổng dịch vụ công
quốc gia năm 2021

3.53% đã sử dụng
Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia

96.47% chưa sử dụng
Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia

Trong số đó, chưa đến 1% sử dụng cho mục đích làm thủ tục
hành chính cho cá nhân hoặc gia đình

Phản ánh, kiến nghị 
về thủ tục hành chính

Tìm hiểu thông tin 
về quy trình thủ tục

Khác

Làm thủ tục hành chính
cho tôi/gia đình tôi

10%

2%

27%

61%

12%

4%

26%

58%

2020 2021

Chỉ có 3,53% người trả lời cho biết họ đã sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021
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Phân bố những người đã sử dụng Cổng dịch vụ
công quốc gia theo tỉnh, 2021

• Trong số ít người đã sử
dụng Cổng dịch vụ công
quốc gia năm 2021 
(3,5% số người được
hỏi trên toàn quốc), tỉ lệ
người dùng nhiều nhất
đến từ Bình Dương, Đà
Nẵng, Hà Nội, Thừa
Thiên-Huế và Vĩnh
Phúc, song cũng chỉ dao
động từ 0,12% đến
0,18%.

Bình Dương, 0.18%
Hà Nội, 0.17%

Vĩnh Phúc, 0.16%

Thừa Thiên-Huế, 
0.13%

Đà Nẵng, 0.12%

Hà Giang, 0.10%

TP. Hồ Chí Minh, 
0.10%

Bình Dương Hà Nội Vĩnh Phúc Thừa Thiên-Huế Đà Nẵng Hà Giang

TP. Hồ Chí Minh Ninh Bình Kon Tum Bình Thuận Quảng Nam Lạng Sơn

Hưng Yên Lai Châu Phú Yên Bình Phước Ninh Thuận Đồng Nai

Khánh Hòa Thái Bình Tây Ninh Cà Mau Bắc Kạn Điện Biên

Quảng Ngãi Đắk Lắk Lâm Đồng Lào Cai Quảng Trị Bạc Liêu

Phú Thọ Trà Vinh Bình Định Hậu Giang Hòa Bình Cần Thơ

Thanh Hóa Thái Nguyên Yên Bái Nghệ An Bà Rịa-Vũng Tàu Nam Định

Gia Lai Vĩnh Long Đồng Tháp Quảng Bình Hải Dương Đắk Nông

Tuyên Quang Hà Nam Sóc Trăng Tiền Giang Bến Tre Cao Bằng

Long An Hải Phòng Hà Tĩnh An Giang Kiên Giang Sơn La
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Phát hiện và thông điệp chính
• Kể từ khi Việt Nam triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến

quốc gia từ cuối năm 2019, PAPI tiến hành đo lường hiệu quả
hoạt động của dịch vụ này từ trải nghiệm thực tế của người
dân.

• Thời điểm đại dịch COVID-19 năm 2021 có thể là cơ hội tốt để
thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, 
số lượng người sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến Quốc
gia năm 2021 vẫn chỉ tương đương với số lượng ghi nhận được
từ khảo sát năm 2020. 

• Dữ liệu khảo sát PAPI về quản trị điện tử có tác dụng làm cơ sở
để chính quyền các cấp theo dõi tiến trình thực hiện chính phủ
điện tử, chính phủ số đến 2025 theo cam kết của Chính phủ
vào tháng 6 năm 2021.
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