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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 
giám sát thực thi chính sách thường niên. Chỉ số PAPI được thực hiện lặp lại qua nhiều năm, tập trung thu thập ý 
kiến của người dân trên phạm vi toàn quốc qua khảo sát xã hội học với quy mô lớn nhất ở Việt Nam. Từ năm 2009 
đến 2017, 103.059 người dân, được chọn ngẫu nhiên trên phạm toàn quốc đã tham gia đánh giá hiệu quả quản trị 
và hành chính công từ trải nghiệm tương tác trực tiếp với chính quyền các cấp. Dữ liệu và thông tin thực chứng từ 
chỉ số PAPI cho thấy bức tranh thực tế về hiệu quả của các cấp chính quyền trong đáp ứng yêu cầu của người dân. 
Từ đó, chỉ số PAPI tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh, văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa 
phương; đồng thời, tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động 
chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân. Để biết thêm thông tin, truy cập www.papi.org.vn.  
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CÔNG BỐ
CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG 

CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM (PAPI) NĂM 2017
 

Thời gian:  Từ 8h00, Thứ Tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Phòng Hội nghị Grand Ballroom, 
Tầng Trệt, Khách sạn Ha Noi Daewoo Hotel

360 Kim Mã, Hà Nội

Trân trọng kính mời 

tới tham dự

Đặng Hoàng Giang Lê Mậu Nhiệm
Phó Giám đốc

Caitlin Wiesen
Giám đốc UNDP Việt Nam Giám đốc dự án

CHƯƠNG TRÌNH

08:00 – 08:30 Đăng ký đại biểu và nhận báo cáo PAPI 2017
 
Phần 1: Giới thiệu chương trình và phát biểu khai mạc
08:30 – 08:35 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
08:35 – 08:45 Phát biểu của Trưởng đại diện thường trú của Liên Hợp quốc (UN)/Chương trình Phát triển                 

Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam
08:45 – 08:55 Phát biểu của Đại sứ Úc tại Việt Nam
08:55 – 09:05 Phát biểu của Đại diện Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
 
Phần 2: Kết quả Chỉ số PAPI 2017 và so sánh qua 7 năm
09:05 – 09:35 Xu thế biến đổi ở cấp quốc gia qua 6 năm (2011-2017) 
09:35 – 10:00 Chỉ số PAPI cấp tỉnh: Kết quả năm 2017 và so sánh qua 7 năm (2011-2017)

Phần 3: Phản hồi của địa phương và ý nghĩa của PAPI
10:00 – 10:20 Kinh nghiệm trong việc cải thiện Chỉ số PAPI và tiếp nhận phản hồi của người dân tại Thái Bình và 

Bà Rịa-Vũng Tàu
10:20 – 10:30 Ý nghĩa của Chỉ số PAPI với hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể  

Phần 4: Trao đổi về PAPI 2017
10:30 – 11:30 Trao đổi với báo giới và đại biểu tham dự

Liên hệ đăng ký đại biểu: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang 
Tel: (04) 22 250 618 | Mob.: 0984886599 | Email: contact@cecodes.org
 

Ông/Bà


