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Các hoạt động nghiên cứu và phát triển sau khảo sát
từ 2020 đến nay
Thúc đẩy cung ứng dịch vụ
công trực tuyến thân thiện với
đồng bào dân tộc thiểu số và
người khuyết tật .

Hoạt
đông

Các
cơ quan
trung ương

Nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ
kỹ thuật về chuyển đổi số cho
chính quyền địa phương
Sáng kiến về
công khai minh
bạch thông tin
đất đai

Hoạt
động

Tổ chức đối thoại và triển lãm sáng kiến
thường niên tập trung vào hai chủ đề
chính:
(1) đổi mới sáng tạo quản trị công lấy
người dân làm trung tâm; và,
(2) chuyển đổi số trong khu vực công lấy
con người làm trung tâm.

Các sáng kiến đổi mới
từ cấp tỉnh:

UNDP
(PAPI)
Các tổ chức phi
chính phủ, các
viện nghiên cứu

Đánh giá việc thực thi chính sách về bảo vệ
quyền riêng tư của người dùng của các cấp
chính quyền nhằm góp phần hoàn thiện bộ
Chỉ số chuyển đổi số Việt Nam

Chính quyền
địa phương

Hoạt
động

• Tây Ninh [địa phương có
sáng kiến được chọn qua
CPII];
• Thừa Thiên-Huế [thuộc dự
án RFF];
• Hà Giang [có sáng kiến
đang được xem xét hỗ trợ
qua CPII]

Các sáng kiến đổi mới
từ cấp xã
[Vòng kêu gọi sáng kiến
năm 2023]
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Các hoạt động nghiên cứu và phát triển dựa trên kết quả
khảo sát PAPI từ năm 2021 đến nay
Các hội nghị “chẩn đoán” với địa phương
sau công bố kết quả PAPI
Tương tác với
chính quyền
địa phương

Ý kiến nhắc nhở yêu cầu cải thiện từ
lãnh đạo cấp trung ương

Quản trị và tham gia mang tính
bao trùm, hướng tới
mọi người dân

Kế hoạch hành động, nghị quyết,
chỉ thị cấp tỉnh

Tác động của COVID 19 tới hiệu quả
quản trị và cung ứng dịch vụ công

Khảo sát
và phân
tích dữ
liệu

Nghiên cứu
chuyên đề và
vận động chính
sách

Phụ nữ và
nam giới

Phụ nữ tham chính

Theo dõi việc thực thi chính
sách bảo vệ quyền riêng tư

Liêm chính trong mua sắm
công trong ngành Y tế

Lấy người

dân làm
trung tâm

Quyền tham chính của
người khuyết tật

Sáng kiến
đổi mới
sáng tạo vì
người dân

Người nhập cư
Women and
men
Đồng bào dân
tộc thiểu số
Migrants
Người khuyết tật

Đổi mới sáng tạo trong khu vực công:
đối thoại và triển lãm sáng kiến
Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số

Women and
men

Sáng kiến đổi mới sáng tạo khu vực công cấp tỉnh
Sáng kiến công khai minh bạch về
thông tin đất đai
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