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Chỉ số PAPI là gì? Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 

tỉnh ở Việt Nam (với tên viết tắt tiếng Anh là PAPI) là công cụ để người dân tham gia 

giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. Chỉ 

số PAPI là khảo sát xã hội học thường niên, phản ánh đánh giá của người dân về hiệu 

quả quản trị và hành chính công ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố nhằm góp phần thúc 

đẩy quản trị công mang tính đáp ứng và hiệu quả ở Việt Nam. 

Đơn vị nào thực hiện PAPI? Chương trình nghiên cứu PAPI do Chương 

trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) chủ trì thực hiện từ năm 2009 đến nay 

cùng Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), đơn vị 

điều phối liên danh cùng các đối tác gồm Trung tâm Công tác lý luận và Tạp chí 

Mặt trận thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ năm 2009-2012), Ban Dân nguyện 

thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (trong năm 2012), và Trung tâm Bồi dưỡng 

cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ năm 2013). Từ 

năm 2015, Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) tham gia liên danh cùng 

CECODES, cung ứng giải pháp công nghệ và lập trình bảng hỏi điện tử rtSurvey 

chuyên dành cho khảo sát PAPI. 

Từ năm 2012, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là đối tác thực 

hiện nghiên cứu chuyên đề và tư vấn cho chính quyền địa phương về các giải 

pháp cải thiện hiệu quả công vụ, đồng thời chia sẻ kết quả PAPI với lãnh đạo các 

tỉnh/thành phố thông qua các lớp đào tạo lãnh đạo nguồn trung và cao cấp. 

Từ năm 2021, Trường Chính sách công và quản lý Fulbright (trực thuộc 

Đại học Fulbright) phối hợp cùng UNDP trong việc đề xuất và thử nghiệm Sáng 

kiến đổi mới, sáng tạo vì người dân (CPII) nhằm tìm kiếm, phát triển và nhân 

rộng các sáng kiến đổi mới, sáng tạo trong quản trị nhà nước từ cấp cơ sở vì lợi 

ích của người dân. 

Qua 13 năm thực hiện nghiên cứu PAPI, UNDP cũng đã phối hợp với 

nhiều đối tác khác ở trung ương và địa phương trong việc vận dụng dữ liệu thực 

http://www.undp.org.vn/
http://www.cecodes.org/
https://cms.rta.vn/
https://hcma.vn/Pages/default.aspx
https://fsppm.fulbright.edu.vn/
https://cpiivietnam.org/
https://cpiivietnam.org/
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chứng từ PAPI trong đổi mới chính sách và hành động thưc tiễn, thông qua nhiều 

nghiên cứu chuyên đề và thảo luận cởi mở với các cấp chính quyền địa phương 

Chỉ số PAPI đo lường nội dung gì?  

Kể từ năm 2018, Chỉ số PAPI thường niên bao gồm tám chỉ số lĩnh vực nội 

dung. Sáu chỉ số gốc gồm (1) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, (2) Công khai, 

minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, (3) Trách nhiệm giải trình với người 

dân, (4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, (5) Thủ tục hành chính công, 

và (6) Cung ứng dịch vụ công. Hai chỉ số lĩnh vực mới gồm (7) Quản trị môi trường 

và (8) Quản trị điện tử được đưa vào đo lường từ năm 2018 đến nay. 

Trong báo cáo này, Phụ lục A cung cấp thông tin về thước đo, điểm số trung 

bình toàn quốc ở 120 chỉ tiêu cụ thể, 28 nội dung thành phần và 8 chỉ số lĩnh vực nội 

dung để chính quyền các tỉnh, thành phố có thể so sánh kết quả của địa phương mình 

với điểm số trung bình toàn quốc qua hai năm 2020 và 2021. Phương pháp xây dựng 

Chỉ số PAPI 2021 được trình bày ở Phụ lục B và đăng tải trên trang thông tin chính 

thức của PAPI tại www.papi.org.vn. 

Chỉ số nội dung 1: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 

Tham gia tích cực và chủ động vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất 

nước là quyền hiến định của mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là những người từ 18 

tuổi trở lên. Việc tham gia đó có ý nghĩa quan trọng để người dân phát huy quyền 

làm chủ, góp phần cải thiện hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở địa phương. Chỉ 

số nội dung „Tham gia của người dân ở cấp cơ sở‟ đo lường tri thức công dân về 

quyền tham gia và mức độ hiệu quả của các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện để 

người dân thực hành tốt nhất quyền tham gia đó. 

Chỉ số nội dung 2: Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở 

địa phương 

Chỉ số PAPI đo lường hiệu quả của chính quyền các cấp trong việc công khai 

hóa, minh bạch hóa thông tin nhằm đáp ứng“quyền được biết” của người dân về những 

chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đời sống và sinh kế của họ. Chỉ số nội dung „Công 

khai, minh bạch‟ gồm bốn chỉ số thành phần, gồm (i) tiếp cận thông tin; (ii) công khai, 

minh bạch danh sách hộ nghèo; (iii) công khai, minh bạch ngân sách cấp xã; và (iv) 

công khai, minh bạch kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất ở địa phương. Đây là 

những lĩnh vực chính quyền các cấp phải thực hiện công khai, minh bạch theo quy 

định của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn (Pháp lệnh THDCCS) 

và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Luật Đất đai (sửa đổi năm 2013), 

Luật Ngân sách nhà nước (năm 2015) và Luật Tiếp cận thông tin (năm 2016), nhằm 

đảm bảo quyền “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Chỉ số nội dung 3: Trách nhiệm giải trình với người dân 

Chỉ số nội dung này gồm ba nội dung thành phần: (i) „Mức độ và hiệu quả 

tương tác với chính quyền địa phương‟; (ii) „Giải đáp khiếu nại, tố cáo, khúc mắc của 

người dân‟ và (iii) „Tiếp cận dịch vụ tư pháp‟. Những chỉ báo cụ thể hai nội dung 

thành phần đầu đo lường hiệu quả của các cuộc tiếp xúc công dân của các cấp chính 

quyền theo quy định của Luật tiếp công dân 2013 và về tính chủ động của công 

https://papi.org.vn/category/bao-cao-chuyen-de/
https://papi.org.vn/category/bao-cao-chuyen-de/
https://papi.org.vn/van-ban-tinh/
http://www.papi.org.vn./
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dân và chính quyền trong việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp 

các cấp chính quyền đánh giá phần nào hiệu quả thực thi Luật Khiếu nại 2011 và Luật 

Tố cáo 2011. Nội dung thành phần „Tiếp cận dịch vụ tư pháp‟ đánh giá mức độ tin 

tưởng vào tòa án và cơ quan tư pháp địa phương, việc tiếp cận tòa án địa phương 

hoặc các cơ chế phi tòa án khi người dân cần giải quyết các tranh chấp dân sự. 

Chỉ số nội dung 4: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 

Chỉ số nội dung này đo lường cảm nhận và trải nghiệm của người dân về hiệu quả 

phòng, chống tham nhũng của các cấp chính quyền qua bốn nội dung thành phần. 

Chỉ số cũng phản ánh mức độ chịu đựng tham nhũng của người dân cũng như sự 

quyết tâm giảm thiểu tham nhũng của chính quyền và người dân. Bốn nội dung 

thành phần cấu thành Chỉ số nội dung 4 gồm „Kiểm soát tham nhũng trong chính 

quyền địa phương‟, „Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công‟, „Công bằng 

trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực công‟ và „Quyết tâm chống tham nhũng của 

chính quyền địa phương‟. 

Chỉ số nội dung 5: Thủ tục hành chính công 

Chỉ số nội dung này đo lường chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công 

ở những lĩnh vực cần thiết nhất cho đời sống của người dân, bao gồm: (i) dịch vụ 

chứng thực, xác nhận của chính quyền cơ sở; (ii) dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất (giấy CNQSD đất); và, (iii) dịch vụ hành chính công cấp xã/phường. 

Qua các chỉ tiêu đánh giá, các cấp chính quyền có thể đánh giá mức độ chuyên nghiệp 

và khả năng đáp ứng yêu cầu của người dân đối với dịch vụ hành chính công. 

Chỉ số nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công 

Chỉ số nội dung „Cung ứng dịch vụ công‟ đo lường mức độ hiệu quả cung 

ứng bốn dịch vụ công căn bản cho người dân, gồm (i) Y tế công lập, (ii) Giáo dục tiểu 

học công lập, (iii) Cơ sở hạ tầng căn bản, và (iv) An ninh, trật tự tại địa bàn khu dân 

cư. Thông qua khảo sát PAPI, người dân chia sẻ trải nghiệm của mình về mức độ 

thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công, chất lượng và mức độ sẵn có của các dịch vụ 

công căn bản từ cấp xã/phường, quận/huyện đến tỉnh/thành phố. 

Chỉ số nội dung 7: Quản trị môi trường 

Chỉ số nội dung „Quản trị môi trường‟ bắt đầu được đưa vào Chỉ số PAPI từ 

năm 2018 và tiếp tục được cập nhật, bổ sung nhằm nắm bắt đánh giá của người dân về 

những vấn đề môi trường tác động trực tiếp tới sức khỏe con người. Các chỉ tiêu 

đánh giá hiện nay bao gồm tỉ lệ người trả lời cho biết về chất lượng không khí và 

chất lượng nguồn nước sinh hoạt nơi cư trú. Bên cạnh đó là chỉ tiêu phản ánh phát hiện 

của người dân về hiện tượng dự án hoặc doanh nghiệp đầu tư vào địa phương có trốn 

tránh nghĩa vụ bảo vệ môi trường bằng cách „chung chi‟ với chính quyền địa phương 

hay không. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới nhiều xung đột, mâu thuẫn 

giữa người dân và doanh nghiệp hoặc nhà nước xung quanh vấn đề môi trường trong 

những năm gần đây. Những chỉ tiêu đánh giá này giúp các cấp chính quyền hiểu rõ 

hơn mối quan ngại về vấn đề môi trường của người dân qua thời gian, đồng thời xác 

định những “điểm nóng” về môi trường và tìm các giải pháp xử lý kịp thời các 

điểm nóng đó. 
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Chỉ số nội dung 8: Quản trị điện tử 

„Quản trị điện tử‟ là chỉ số nội dung mới từ năm 2018 và tiếp tục được bổ sung, 

sửa đổi trong năm 2020. Chỉ số này đo lường các khía cạnh mang tính tương tác của 

chính quyền điện tử: mức độ sẵn có, khả năng sử dụng và khả năng đáp ứng của dịch vụ 

công trực tuyến. Các tiêu chí cấu thành chỉ số nội dung này giúp cung cấp thông tin về 

độ sẵn có của cổng thông tin điện tử và khả năng đáp ứng của chính quyền địa 

phương cũng như mức độ tiếp cận thông tin về quy trình, thủ tục, chính sách người 

dân cần tuân thủ, và điều kiện sử dụng internet của người dân—môi trường thiết 

yếu để người dân tham gia quản trị điện tử. Những dữ liệu cơ sở này giúp các cấp chính 

quyền xem xét điều kiện khả thi cho việc phát triển chính quyền điện tử, hướng tới 

xây dựng chính quyền chủ động tương tác với người dân qua nền tảng internet trong 

cả ba khâu: xây dựng, thực thi và giám sát thực thi chính sách. 

Chỉ số PAPI đem lại kết quả gì trong năm 2021? Trong suốt 13 năm 

hình thành và phát triển, PAPI đã và đang tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới quản trị và 

hành chính công dựa trên bằng chứng thực tiễn ở Việt Nam. PAPI được sử dụng rộng 

rãi bởi các cơ quan Nhà nước ở Trung ương. Nhiều báo cáo chính thức và kết luận sau 

các chuyến làm việc với các tỉnh, thành phố của lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, 

Quốc hội và Chính phủ đã và đang nhắc nhở các tỉnh, thành phố về việc quan tâm tới 

phản ánh của công dân qua Chỉ số PAPI. Một lần nữa, trong năm 2021, dữ liệu và báo 

cáo PAPI đã được chính quyền các cấp từ trung ương tới cơ sở, các đối tác phát triển, 

các tổ chức xã hội dân sự, giới truyền thông và các nhà nghiên cứu sử dụng rộng rãi. 

Chỉ số PAPI đóng góp gì cho chương trình xây dựng chính sách 

của Việt Nam trong năm 2022? Chỉ số PAPI đồng hành cùng chính quyền các 

cấp sang tới nhiệm kỳ thứ ba (sau hai nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021). Bộ dữ liệu 

chuỗi thời gian của PAPI là một „mỏ vàng‟ thông tin hữu ích cho nghiên cứu và vận 

động chính sách. Dữ liệu PAPI giúp dự đoán xu hướng quản trị công, chỉ ra những 

điểm mạnh, điểm yếu trong thực thi chính sách, pháp luật, phục vụ nhân dân ở cấp 

địa phương. Qua Chỉ số PAPI, các cấp chính quyền có thể tìm kiếm và áp dụng giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy để người dân tin tưởng hơn vào chính 

quyền, cảm nhận được quyền lợi chính đáng của họ được đảm bảo, giúp giải phóng 

tiềm năng của từng cá nhân, từ đó đóng góp tích cực vào những nỗ lực phục hồi và 

phát triển bền vững của Việt Nam, đặc biệt sau những tác động tiêu cực to lớn của 

COVID-19 năm 2021 vừa qua. 

 

 


