
Những thành tựu về tăng trưởng kinh tế 
và giảm nghèo, thể hiện qua những chỉ 

tiêu đạt được ở các mục tiêu thiên niên kỷ 
trong các thập kỷ gần đây đã giúp Việt Nam 
đạt tới ngưỡng các nước có mức thu nhập 
trung bình thấp từ năm 2010. Những thành 
tựu đó là đáng khích lệ, tuy nhiên cũng đặt 
ra những thách thức không nhỏ yêu cầu các 
cải cách sâu rộng hơn trong việc tái cơ cấu 
kinh tế, xây dựng các thể chế tăng cường 
quản trị dân chủ, và hiện thực hoá việc xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và 
tư pháp theo nguyên tắc pháp quyền. 

Trên thực tế, đã xuất hiện các quan ngại về 
tình trạng quá tải của hệ thống nhà nước 
và vai trò khuynh đảo của các nhóm lợi ích, 
được xem là các tác nhân chính muốn duy 
trì hiện trạng và kìm hãm cải cách để trục lợi 
chính sách3. Cùng với sự gia tăng bất bình 
đẳng về thu nhập và cơ hội, bất bình đẳng 
trong tiếp cận hệ thống tư pháp, trong giải 
quyết tranh chấp pháp lý dân sự và khiếu 
nại hành chính cũng là những bất cập đang 
tồn tại. Hiện trạng này tước đi cơ hội cho 
cạnh tranh công bằng và bình đẳng giữa 
các cá nhân, cũng như doanh nghiệp và 
rộng hơn là các thành phần kinh tế, hay các 
tầng lớp dân cư trong xã hội. 

Một hệ thống pháp luật và tư pháp hữu 
hiệu và không thiên kiến—đảm bảo công 
bình và không phân biệt đối xử—được xem 
là nền tảng đảm bảo hoạt động của các cơ 
quan nhà nước trở nên minh bạch, dễ dự 
đoán và thân thiện với người dân. Hệ quả là 
nó tạo nên môi trường thuận lợi ở tầm quốc 
gia trong hoạt động đầu tư, thương mại và 

3    Wilkinson (biên tập) 2008; Pincus và các tác giả khác 
2012.

hội nhập quốc tế; không kém phần quan 
trọng, người dân có điều kiện được làm chủ 
cuộc sống của họ dựa trên những hiểu biết 
đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình. Việt 
Nam rõ ràng là cần xây dựng một hệ thống 
pháp luật và tư pháp hữu hiệu, nghiêm 
minh và phục vụ người dân, câu hỏi đã và 
đang được đặt ra là: Làm thế nào? 

Báo cáo này đề xuất việc sử dụng Chỉ số 
Công lý một công cụ mới cho phân tích và 
hoạch định chính sách pháp luật và tư pháp. 
Đồng thời, cũng là một công cụ hữu hiệu 
tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước cả 
ở trung ương và địa phương thực hiện trách 
nhiệm giải trình với người dân về hiệu quả 
hoạt động của các thiết chế công, các nỗ lực 
bảo đảm công lý--hay là công bằng và bình 
đẳng—cho người dân. 

Báo cáo mở đầu bằng việc diễn giải sự cần 
thiết của một công cụ đo lường và đánh 
giá về bảo đảm công lý dựa trên các phản 
ánh của người dân từ trải nghiệm thực tế ở 
Chương 1. Chương 2 giới thiệu về phương 
pháp nghiên cứu và khảo sát. Chương 3 
sẽ trình bày tổng quan về thực trạng công 
bằng và bình đẳng trên thực tế, cụ thể là các 
thách thức người dân đang phải đối mặt khi 
tiếp cận hệ thống cơ quan tư pháp hay các 
thiết chế công nói chung, các bất cập trong 
giải quyết vướng mắc và tranh chấp pháp 
lý dân sự và khiếu nại hành chính, cũng như 
các bất cập về cơ chế bảo đảm các quyền cơ 
bản của người dân. Chương 4 sẽ trình bày 
kết quả của 21 tỉnh, thành phố tham gia Chỉ 
số Công lý năm 2012. Báo cáo sẽ khép lại với 
một số khuyến nghị chính sách dựa trên kết 
quả phân tích và phát hiện của Chỉ số Công 
lý 2012 ở Chương 5.
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