
 
  
Chỉ số cảm nhận tham nhũng 2020: 
Tóm tắt phương pháp thực hiện 
 
Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) tổng hợp dữ liệu từ các nguồn nghiên cứu, khảo sát khác 
nhau, đo lường mức độ tham nhũng trong khu vực công dựa trên ý kiến đánh giá của các chuyên 
gia và doanh nhân. 
 
Phương pháp tính chỉ số CPI: 
 
1. Chọn các nguồn dữ liệu: Mỗi nguồn dữ liệu được sử dụng để xây dựng chỉ số CPI phải đáp 
ứng đủ các tiêu chí sau: 

• Đo lường định lượng cảm nhận về tham nhũng trong khu vực công. 
• Sử dụng phương pháp luận tin cậy và hợp lệ, cho điểm và xếp hạng nhiều nước trên 

cùng một thang điểm. 
• Được thực hiện bởi một tổ chức uy tín. 
• Độ biến thiên của điểm số đủ để cho phép so sánh kết quả giữa các quốc gia. 
• Đánh giá, xếp hạng nhiều quốc gia. 
• Được đánh giá bởi các chuyên gia và doanh nhân. 
• Các nguồn dữ liệu được thu thập, đánh giá lại ít nhất 2 năm một lần. 

 
CPI 2020 được tính bằng cách sử dụng 13 nguồn dữ liệu từ 12 tổ chức khác nhau đã thực hiện 
đánh giá cảm nhận tham nhũng trong hai năm qua. Các nguồn này được mô tả chi tiết trong tài 
liệu đính kèm (Thông tin về các nguồn dữ liệu). 
 
2. Chuẩn hoá các nguồn dữ liệu: Chuẩn hoá các nguồn dữ liệu với thang điểm từ 0–100, trong 
đó 0 thể hiện mức độ cảm nhận về tham nhũng cao nhất và 100 thể hiện mức độ cảm nhận về 
tham nhũng thấp nhất. Việc chuẩn hoá dữ liệu được thực hiện bằng cách trừ đi điểm trung bình 
của mỗi nguồn trong năm cơ sở từ điểm của mỗi quốc gia, sau đó chia cho độ lệch chuẩn của 
nguồn đó trong năm cơ sở. Việc trừ và chia theo tham số của năm cơ sở đảm bảo rằng điểm CPI 
có thể so sánh được giữa các năm với nhau, kể từ năm 2012 trở lại đây. Sau qui trình này, các 
điểm đã được chuẩn hoá sẽ được chuyển đổi sang thang điểm CPI bằng cách nhân với giá trị độ 
lệch chuẩn CPI của năm 2012 (20) và cộng thêm điểm trung bình của CPI 2012 (45). Khi đó, bộ 
dữ liệu hoàn toàn phù hợp với thang điểm từ 0-100 của CPI. 
 
3. Tính toán điểm trung bình: Để một quốc gia hay vùng lãnh thổ được đưa vào chỉ số CPI, 
phải có ít nhất 3 nguồn dữ liệu có sẵn cho quốc gia / vùng lãnh thổ đó. Điểm CPI của một nước 
chính là điểm trung bình của tất cả các điểm số đã được chuẩn hoá cho nước đó. Điểm số CPI 
luôn là điểm đã được làm tròn. 
 
4. Độ bất định của phép đo: Kết quả CPI của một nước / lãnh thổ luôn đi kèm với sai số chuẩn 
và khoảng tin cậy. Hai thông số này thể hiện độ biến thiên trong điểm số của các nguồn dữ liệu 
có sẵn cho quốc gia / lãnh thổ đó.  
 
  



 
 
Danh sách 8 nguồn dữ liệu được sử dụng để tính điểm số CPI 2020 của Việt Nam:  
 

1. Chỉ số cải tổ Bertelsmann Stiftung 2020 (BF TI)  
Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2020 
 

2. Xếp hạng rủi ro quốc gia 2020 của Cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu (EIU) 
Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2020 
 

3. Các chỉ số về Điều kiện và Rủi ro Kinh doanh 2019 của Global Insight (GI)  
Global Insight Country Risk Ratings 2019 
 

4. Tư vấn Rủi ro Kinh tế và Chính trị 2020 (PERC)  
Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2020 

 
5. Chỉ số Đánh giá Rủi ro Quốc gia 2020 của Tổ chức Đánh giá Rủi ro Chính trị (PRS) 

The PRS Group International Country Risk Guide 2020 
 

6. Khảo sát ý kiến các nhà điều hành doanh nghiệp 2019 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
(WEF)  
World Economic Forum Executive Opinion Survey 2019 
 

7. Chỉ số Nhà nước pháp quyền 2020 của World Justice Project (WJP) 
World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey 2020 
 

8. Bộ chỉ số về dân chủ của Varieties of Democracy Project 2020 (VDEM) 
Varieties of Democracy (V-Dem) 2020 

 


