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Tin tức PCI 

Các địa phương đều quan tâm và
quyết tâm cải thiện 'thước đo' PCI

Trong bối cảnh dư địa cải thiện ngày càng thu
hẹp, đà cải cách đã có phần chững lại, đòi hỏi các
địa phương phải có nỗ lực đồng bộ. Chính sách
tốt, minh bạch, thủ tục đơn giản là cần thiết
nhưng cần đi đôi với chất lượng thực thi.

Lễ Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) 2020 khép lại với kết quả Quảng Ninh một
lần nữa đã vượt qua chính mình và xác lập vững
chắc vị trí “quán quân” năm thứ 4 liên tiếp. Đồng
Tháp, Long An và Bình Dương lần lượt là các địa
phương có chất lượng điều hành kinh tế được
đánh giá cao nhất trong Bảng xếp hạng PCI
2020.

Điều tra PCI 2020 cho thấy các doanh nghiệp đã
đánh giá tích cực hơn về tính linh hoạt, sáng tạo
của chính quyền các tỉnh, thành phố trong quá
trình thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Phạm Thiện
Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (địa
phương đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng PCI
2020) cho biết, lãnh đạo tỉnh đã xác định phải
thay đổi từ tư duy. Là địa phương có thế mạnh
nông nghiệp, Đồng Tháp cố gắng “nâng tầm” từ
một người nông dân lên thành nông dân chuyên
nghiệp, tiến lên thành doanh nhân.

Tỉnh đã xây dựng đề án phát triển nông nghiệp,
gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển giáo
dục, đào tạo, đưa lao động đi làm việc ở nước
ngoài với phương châm đi làm thuê để trở về làm
chủ, thu hút các câu lạc bộ hướng dẫn phong trào
khởi nghiệp. Chương trình “Cà phê doanh nghiệp”
là một kênh hiệu quả, tạo sự tương tác hai chiều
cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

“Đồng Tháp luôn xem cải cách hành chính là
trọng tâm nhất, trên tinh thần lấy nhân dân là
cốt lõi, doanh nghiệp là động lực để kiên quyết
cải cách các tiêu chí chưa được tốt theo PCI
2020”, ông Phạm Thiện Nghĩa cho hay.

Đại diện địa phương dẫn đầu, ông Nguyễn
Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
chia sẻ, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng
xếp hạng PCI là do cách làm sáng tạo của
chính quyền địa phương đến cơ sở.

Quảng Ninh là một trong những tỉnh đầu tiên thi
tuyển chức danh lãnh đạo địa phương để chọn
ra người giỏi nhất, sáng tạo nhất. Tỉnh cũng đã
thúc đẩy cải cách hành chính công, xây dựng
các trung tâm, đầu mối thực hiện thủ tục hành
chính, giúp giảm thiểu số lượng hồ sơ, chi phí
cho doanh nghiệp.

Biến động ở chiều ngược lại, đại diện tỉnh Bắc
Ninh, địa phương thường nằm trong tốp đầu cả
nước vừa bị tụt hạng 6 bậc (từ vị trí thứ 4 năm
2019 xuống thứ 10 năm 2020), ông Vương
Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng
định, sẽ nghiêm túc nhìn thẳng vào những điểm
còn tồn tại, hạn chế của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu phấn đấu
quay trở lại thứ hạng cao hơn trong năm tới.
Ông Vương Quốc Tuấn cho biết, trong cuộc
khảo sát PCI lần này, Bắc Ninh có 4/10 chỉ số
tăng điểm và 6/10 chỉ số giảm điểm, đặt ra yêu
cầu tỉnh phải có biện pháp để khắc phục hạn
chế.
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Trong đó, ông Vương Quốc Tuấn cho rằng, chính
sách cải cách ở cấp tỉnh chưa đủ, Bắc Ninh phải
có sự chuyển động đồng loạt mạnh mẽ hơn,
xuống tận các cấp huyện, xã. Tăng cường cải
thiện khả năng tiếp cận đất đai, tính minh bạch,
cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính
quyền, thiết chế pháp lý an ninh trật tự…

Trong thời gian tới, địa phương sẽ phải có những
giải pháp mang tính đồng bộ, với kế hoạch cụ thể,
sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống, nâng
cao tính kỷ luật trong việc thực thi chính sách, nỗ
lực đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng cường
tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân, nhất là
doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn
Thời, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và
Thương mại TNG, Chủ tịch Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, PCI 2020 Thái
Nguyên tăng 1 bậc lên thứ 11. Sự cải thiện đạt
được nhờ những nỗ lực cải cách thủ tục hành
chính. Cộng đồng doanh nghiệp tại Thái Nguyên
đã có môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Văn Thời dẫn ví dụ như các vấn đề
liên quan quản lý Nhà nước về đất đai không
còn là một điểm nghẽn cho doanh nghiệp. Dù
vậy, vấn đề lại nằm ở khâu giải phóng mặt
bằng, điểm nghẽn này nằm ở ý thức và tinh
thần của người dân.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái
Nguyên cho rằng, để có được những kết quả tốt
hơn nữa, các địa phương đều phải quan tâm
lắng nghe những ý kiến phản hồi, kiến nghị của
doanh nghiệp, để có những chính sách tốt sát
với thực tiễn hơn. Ở chiều ngược lại, cộng đồng
doanh nghiệp cũng sẽ đồng hành cùng địa
phương để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Đánh giá chung về xu hướng của PCI 2020,
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đánh giá cao các
tỉnh nhóm sau trong bảng xếp hạng PCI đang
có những nỗ lực vượt bậc để thu hẹp khoảng
cách với các tỉnh dẫn đầu. Và điều này cũng
phát đi tín hiệu về những động lực và thực tiễn
cải cách tốt đã được lan tỏa.

Theo Báo điện tử Chính phủ
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Ngày 15-4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển quốc tế
Hoa Kỳ (USAID) đã công bố trực tuyến báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.

Lễ công bố có sự tham dự trực tiếp của gần 400 đại biểu tại hội nghị là lãnh đạo một số tỉnh, thành phố
của Việt Nam và tổ chức quốc tế. Clip đăng tải sự kiện hiện đã có trên 2.600 lượt theo dõi trên các kênh
trực tuyến như website, youtube hay live FB của dự án PCI. Chỉ hơn 1 ngày sau lễ công bố, đã ghi nhận
gần 100 bài viết đăng tải về sự kiện này.

Báo cáo PCI 2020 là ấn phẩm thường niên thứ 16 do VCCI và USAID hợp tác xây dựng, công bố nhằm
đánh giá, xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở
Việt Nam.

Với sự tham gia của gần 12.300 doanh nghiệp, PCI là tập hợp tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp
trong và ngoài nước về mức độ cải cách trên từng lĩnh vực điều hành, chất lượng giải quyết thủ tục hành
chính, chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Theo kết quả BXH PCI năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu năm thứ 4 liên tiếp với số điểm 75,09,
tăng 2,69 điểm so với năm 2019. Các vị trí còn lại trong Top 4 thuộc về Đồng Tháp, Long An và Bình
Dương nhờ những thay đổi tích cực trong các chỉ số thành phần. Đà Nẵng, Vĩnh Long, Hải Phòng, Bến
Tre, Hà Nội và Bắc Ninh là những tỉnh tiếp theo nằm trong top 10 năm nay.

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Cac-dia-phuong-deu-quan-tam-va-quyet-tam-cai-thien-thuoc-do-PCI/428590.vgp
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PCI 2020: Thành tựu vẫn nằm ở việc dễ

Công bố ngày 15/4, Bảng xếp hạng Chỉ số Năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020 đã làm dày
thêm những kỳ vọng mà người dân, doanh
nghiệp muốn gửi tới các chính quyền địa phương.

“Có 3 điểm tôi muốn nhấn mạnh khi nói đến PCI
năm 2020. Một là, niềm tin kinh doanh giảm tới 10
điểm so với năm ngoái. Hai là, điểm số PCI gốc
2020 so với PCI gốc năm 2019 có sự giảm điểm.
Ba là, khoảng cách điểm số PCI của các tỉnh cao
nhất và thấp nhất ngày càng thu hẹp. Nguyên
nhân do Covid-19, nhưng cũng cho thấy dấu hiệu
chững lại trong nỗ lực cải cách của nhiều chính
quyền địa phương”, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI
chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư.

Điều này đồng nghĩa, những thứ hạng cao nhất
trong Bảng xếp hạng PCI 2020, gồm Quảng Ninh –
lần thứ tư đứng ngôi vị cao nhất, Đồng Tháp, Long
An, Bình Dương, Đà Nẵng… dường như có thêm
nhiều sức ép khi các địa phương nhóm dưới có sự
bứt phá đáng kể.

Trong phân tích các chỉ số thành phần PCI 2020,
thành tựu cải cách của các địa phương đứng đầu
vẫn dừng ở những lĩnh vực dễ làm, như cải cách thủ
tục hành chính, thời gian thực hiện các thủ tục hành
chính giảm mạnh, cán bộ nhà nước làm việc hiệu
quả hơn, thân thiện hơn. Tỷ lệ bị thanh tra, kiểm tra
giảm đáng kể cũng là tin mừng của PCI 2020.

Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp chưa thấy an tâm
với những tồn tại lớn vẫn nằm ở hiệu lực thực thi ở
cấp sở, ngành và tính minh bạch. Tỷ lệ doanh
nghiệp khó tiếp cận thông tin quy hoạch sử dụng
đất, kế hoạch đầu tư công, hay phải có quan hệ với
cơ quan chính quyền để có thông tin về địa phương
ở mức cao, trên 50% trong số hơn 10.000 doanh
nghiệp tham gia điều tra.

Về bản chất, PCI là thước đo sự hài lòng của
doanh nghiệp với sự vận hành, chất lượng
hành động của chính quyền địa phương.
Những điểm chưa đạt được của nhiều chính
quyền địa phương trong góc nhìn của doanh
nghiệp không chỉ là kỳ vọng, mà là đòi hỏi của
cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền địa
phương trong nhiệm kỳ này.

Như thông lệ, Nhóm nghiên cứu PCI thường
chọn một bức tranh làm thông điệp cho mỗi
lần công bố. Lần này, bức tranh cầu thang
được nhóm nghiên cứu đưa ra với hàm ý các
nỗ lực cải cách phải được tiến hành liên tục,
không chỉ đi xa hơn, mà phải là cao hơn.

Ngay trước thềm công bố PCI 2020, ông Đậu
Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế (VCCI), đại
diện Nhóm nghiên cứu PCI cũng đã nhắc đến
con số 11 trong 14 thành viên trong danh
sách tân thành viên Chính phủ vừa được kiện
toàn từng nắm trọng trách ở cấp địa phương.
Thông điệp chính sách tất nhiên không chỉ
dừng lại ở cấp địa phương.

Đây cũng là lý do ông Vũ Tiến Lộc nhắc đến
trọng trách của nhiệm kỳ Chính phủ giai đoạn
2021-2025 trong Chiến lược Phát triển kinh tế
– xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến
năm 2045.

“PCI 5 năm qua đã cho thấy nỗ lực rất lớn của
nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2020, nhưng công
việc rõ ràng còn rất nhiều và nặng nề khi mục
tiêu 5 năm, 10 năm tới là rất cao. Hành động
ngay và quyết liệt là điều mà người dân,
doanh nghiệp đang thực sự kỳ vọng vào Chính
phủ, chính quyền địa phương vào lúc này”, ông
Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Theo Báo Đầu tư

https://dautunews.com/danh-muc/dau-tu/
https://baodautu.vn/cong-bo-papi-2020-va-pci-2020-goi-ten-nhung-diem-yeu-nhat-nhay-cam-nhat-d141130.html
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Cứ trong 3 doanh nghiệp thì có gần 1 doanh
nghiệp cho rằng chính quyền địa phương còn
ưu ái cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI).

Vẫn còn 40% doanh nghiệp chưa sẵn sàng sử
dụng toà án để giải quyết các tranh chấp về
kinh tế. Gần 45% doanh nghiệp cho biết họ
phải trả các chi phí không chính thức.

54% doanh nghiệp cho rằng hiện tượng nhũng
nhiều vẫn còn. 20% doanh nghiệp đánh giá
cán bộ nhà nước trong xử lý công việc còn
chưa hiệu quả, chưa thân thiện và cũng còn tới
3% doanh nghiệp phản ánh mỗi năm họ còn bị
thanh, kiểm tra quá 5 lần... "Đó là những điều
rất đáng phải suy nghĩ!", ông Tuấn bình luận.

Do tác động của đại dịch COVID-19, niềm tin
trong kinh doanh của các doanh nghiệp đã
giảm mạnh trong năm 2020. Chỉ có 41%
doanh nghiệp cả tư nhân trong nước và FDI dự
kiến sẽ mở rộng kinh doanh trong 2 năm tới,
giảm hơn 10 điểm phần trăm so với năm 2019.

Điểm số PCI năm 2020 cũng giảm nhẹ so với
năm 2019 và các ngôi sao cải cách - khái niệm
để chỉ các tỉnh dẫn đầu trong bảng xếp hạng
năng lực cạnh tranh đã ít có sự bứt phá hơn.

Điều này cũng cho thấy đà cải cách có phần
chững lại đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa trong
việc thúc đẩy cải cách một cách kiên trì và thực
chất và mạnh mẽ trong thời gian tới.

PCI 2020: Nhiều con số chưa thể "yên lòng"
Nhiều đại biểu tại sự kiện công bố PCI2020 đều
bày tỏ kỳ vọng, chính quyền địa phương các
cấp cần tăng cường hơn nữa tính minh bạch và
trách nhiệm giải trình...

Cho dù Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh của Việt Nam năm 2020 (PCI2020) đã ghi
nhận nhiều nỗ lực cải cách hành chính của 63
tỉnh, thành phố trên khắp cả nước trong việc
duy trì sự cải thiện về môi trường kinh doanh,
tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp địa
phương phát triển.

Song phần lớn những đại biểu có mặt tại sự
kiện công bố PCI 2020 do Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp tổ
chức ngày 15/4 tại Hà Nội, đều bày tỏ kỳ vọng,
chính quyền địa phương các cấp cần tăng
cường hơn nữa tính minh bạch và trách nhiệm
giải trình; đồng thời, một số lĩnh vực còn nhiều
phiền hà như đất đai, thuế và bảo hiểm xã hội…
cần phải được chú trọng cải cách nhiều hơn để
đạt được những tiến bộ và phát huy hiệu quả
trong thực tiễn.

Đại diện nhóm nghiên cứu của VCCI, ông Đậu
Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế cho biết, bức
tranh cải cách đã có nhiều sắc màu tươi sáng
hơn trong năm 2020 nhưng vẫn còn nhiều con
số chưa thể "yên lòng".

Theo kết quả điều tra PCI 2020, cứ trong 4
doanh nghiệp thì có 1 doanh nghiệp cho rằng
địa phương ưu ái các doanh nghiệp Nhà nước,
gây khó khăn cho doanh nghiệp tư nhân.



Ông Tuấn cũng cho biết, trong năm 2020, cộng
đồng doanh nghiệp và hệ thống chính quyền phải
căng sức đối phó với đại dịch COVID-19 - một
thảm họa y tế nghiêm trọng của toàn cầu đã tác
động tiêu cực và trực tiếp tới hoạt động đầu tư
kinh doanh của các doanh nghiệp.

Từ doanh nghiệp nhỏ tới các tập đoàn lớn, từ
doanh nghiệp du lịch, dịch vụ cho đến doanh
nghiệp sản xuất, từ miền núi cao đến những
thành phố lớn... đều không có ngoại lệ.

Báo cáo PCI năm nay đặc biệt để phân tích tác
động của COVID-19 tới doanh nghiệp Việt Nam
và cho thấy bức tranh khó khăn của cộng đồng
kinh doanh; trong đó, điểm tích cực là doanh
nghiệp đã đánh giá cao phản ứng kịp thời và
những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và các địa
phương trong bối cảnh mới.

Liệt kê một số khó khăn mà doanh nghiệp vẫn
vướng phải trong năm 2020, ông Tuấn cho biết,
doanh nghiệp gặp khó khăn nhất khi tiếp cận các
loại thông tin sau: bản đồ, quy hoạch sử dụng đất
(51%), kế hoạch đầu tư công (50%), tài liệu ngân
sách (48%), quy hoạch ngành, lĩnh vực (47%), kế
hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng mới (45%), chính
sách ưu đãi đầu tư (40%). Ngay cả các văn bản
pháp luật do tỉnh ban hành cũng có tới 24%
doanh nghiệp cho biết khó có thể tìm kiếm được
thông tin.

Tính minh bạch là chỉ số ít được cải thiện trong
báo cáo PCI 2020 và có tới 57,4% doanh nghiệp
được khảo sát phản ánh phải cần có các mối
quan hệ với cán bộ cơ quan chính quyền mới có
thể có được các tài liệu của địa phương về những
vấn đề liên quan tới đất đai, đấu thầu hay thậm
chí là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... ở các địa
phương.

Bình luận về nội dung cần tăng cường tính
minh bạch để tạo môi trường kinh doanh thuận
lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Vũ
Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhận định, cho dù ở
bất kỳ cấp, ngành nào, việc “tạo lập môi
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh,
công bằng cho mọi thành phần kinh tế thúc
đẩy đổi mới sáng tạo” phải được quán triệt để
thực hiện thống nhất với quan điểm đó là một
trong những đột phá về thể chế.

Nâng cao chất lượng xây dựng thể chế và thực
thi chính sách, pháp luật ổn định, nhất quán và
công bằng, trước nhất là cần sự cải thiện về
chất lượng phối hợp giữa các ngành, các cấp;
đồng thời, đảm bảo sự công khai, minh bạch
và nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ
quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Chính cộng đồng doanh nghiệp cũng phải có
trách nhiệm thúc đẩy những đột phá về thể
chế này, để từ đó mới nhanh chóng xây dựng
và vận hành được chính quyền số, góp phần
quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển bền
vững và năng động của cộng đồng doanh
nghiệp nói riêng và toàn nền kinh tế Việt Nam
nói chung trong những năm tiếp theo.

Có thể thấy rằng, chỉ cần nhìn vào những
"tiếng lòng" mà cộng đồng doanh nghiệp phản
ánh và kỳ vọng trong Báo cáo PCI 2020, còn
nhiều dư địa và không gian cải cách tại Việt
Nam vẫn còn rất lớn.

Cải cách môi trường kinh doanh vẫn là một
hành trình dài, cần phải liên tục bước tiếp, phải
mạnh mẽ, bền bỉ để dần ghi dấu những kết
quả và thành công như mong đợi./.

Theo BNews
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Phải biết rõ hai mặt của PCI

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
(USAID) tại Việt Nam vừa công bố Chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 (PCI 2020).

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục nổi
lên với những gam màu sáng đáng ghi nhận
trong bản đồ PCI cả nước. Đồng Tháp và Long
An nằm trong tốp 3 tỉnh, thành đứng đầu cả
nước. Nhìn rộng ra thì vùng này có đến 3 tỉnh
trong tốp 6 và 4 tỉnh trong tốp 8. Tuy nhiên, PCI
năm nay cũng ghi nhận một gam màu tối của
vùng ĐBSCL khi lần đầu tiên trong bảng xếp
hạng, có 2 tỉnh là Bạc Liêu và Kiên Giang đã
"đội sổ", kém hơn các tỉnh miền núi Tây Bắc và
Tây Nguyên (!).

PCI tuy chỉ là cảm nhận của doanh nghiệp, có
giá trị tham khảo nhưng các tỉnh, thành đều rất
quan tâm kết quả xếp hạng này. Nhiều lãnh
đạo địa phương trong vùng ĐBSCL đã tổ chức
họp đánh giá, phân tích nghiêm túc kết quả PCI,
mổ xẻ mặt mạnh, điểm yếu của mình, "đặt
hàng" bộ máy tham mưu phải có giải pháp,
quyết tâm cải thiện thứ hạng, môi trường đầu
tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với nhiều tỉnh như Đồng Tháp, Long An, Vĩnh
Long, Bến Tre đạt thứ hạng PCI khá cao trong
năm nay không phải là "cú ăn may" mà chính
là quá trình phấn đấu nhiều năm, nỗ lực cải
thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh liên tục, nhất là đối với các địa phương
nằm trong "miền khuất nẻo" với xuất phát điểm
thấp kém về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực.

Nỗ lực vượt lên của các địa phương này đã tô
thêm những mảng màu sáng cho bức tranh PCI
của khu vực. ĐBSCL được đánh giá là khu vực
năng động, có môi trường đầu tư thông thoáng
với các chỉ số thành phần: thiết chế pháp lý tốt,
chính quyền cởi mở, thân thiện với nhà đầu tư và
doanh nghiệp, các chi phí gia nhập thị trường, thời
gian, không chính thức thấp. Đó chính là "phần
mềm bù lỗ" cho những hạn chế về cơ sở hạ tầng,
chất lượng nguồn nhân lực của vùng.

PCI 2020 tiếp tục ghi nhận 3 tỉnh Đồng Tháp, Long
An nằm trong nhóm rất tốt (nhóm thứ hạng cao
nhất); Vĩnh Long và Bến Tre nằm trong nhóm tốt;
Cần Thơ và An Giang trong nhóm khá; các tỉnh
Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc
Trăng trong nhóm trung bình.

Tuy vẫn còn 5/13 tỉnh nằm trong nhóm trung bình
nhưng nhìn chung, các chỉ số thành phần cũng đã
thể hiện nhiều cố gắng trong điều kiện khó khăn
chung. Dù vậy, chỉ cần địa phương nào lơ là, tự
hài lòng là tự rơi vào cái bẫy do mình giăng ra.
Kết quả tốt một tỉnh làm được thì tỉnh khác cũng
làm được và có thể làm tốt hơn. Cuộc cạnh tranh
giữa các địa phương là một cuộc đua không
cùng, không có nhiều không gian, thời gian để
dừng lại nghỉ ngơi.

"Điểm đen" của ĐBSCL được ghi nhận là trường
hợp của Kiên Giang và Bạc Liêu đã rơi xuống cuối
bảng xếp hạng (62 và 63/63 tỉnh, thành). Kiên
Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển, đã
từng vươn lên thứ hạng cao nhất là thứ 3/63 tỉnh,
thành vào năm 2012, nay sụt 27 bật so năm trước.
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Trong đó, nhiều chỉ số thành phần thuộc "phần
mềm" đạt thấp như: tính minh bạch, năng động,
đào tạo lao động, thiết chế pháp lý. Tương tự là
trường hợp của Bạc Liêu, tỉnh đã từng xếp thứ
hạng cao là 7/63 vào năm 2012, năm nay sụt 12
bậc, xuống vị trí "đội sổ" 63/63 tỉnh, thành.

Bức tranh PCI được công bố hằng năm nhưng
đó lại là hành trình nỗ lực liên tục nhiều năm, đòi
hỏi phải tiếp tục và liên tục thay đổi tư duy -
hành động, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Chính quyền phải chuyển cho được từ suy nghĩ
"cho doanh nghiệp" đến suy nghĩ "như doanh
nghiệp", từ "quản lý, điều hành" thành "kiến tạo
môi trường tốt nhất cho hoạt động của doanh
nghiệp".

Thứ hạng PCI thường được người ta nhìn ngắm
để ngẫm ra chất lượng năng lực cạnh tranh
của chính quyền địa phương. Nhưng việc các
chính quyền "vượt lên chính mình" còn quan
trọng hơn "vượt qua tỉnh bạn". Thứ hạng cao
hơn so với năm trước là cần nhưng quan trọng
là môi trường đầu tư của địa phương thật sự
tốt hơn, hấp dẫn hơn, năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh được nâng cao hơn. Đó là một chuỗi
những nỗ lực không ngừng. Nó chính là động
lực có ý nghĩa để tăng cường "năng lực cạnh
tranh chính quyền cấp tỉnh".

Theo Báo Nhân dân
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Covid-19 tác động đến các
doanh nghiệp Việt Nam như thế nào?

Đây là vấn đề được đưa ra tại buổi công bố Báo
cáo “Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với
doanh nghiệp Việt Nam - Một số phát hiện chính
từ điều tra doanh nghiệp năm 2020” do Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt
Nam tổ chức trực tuyến sáng ngày 12/3.

Báo cáo do VCCI và Ngân hàng Thế giới phối hợp
thực hiện trong năm 2020. Báo cáo được xây
dựng dựa trên kết quả khảo sát 10.197 doanh
nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Báo
cáo được thực hiện nhằm nhận diện tác động của
dịch COVID-19 lên hoạt động sản xuất kinh doanh
và khả năng ứng phó, chống chịu của các doanh
nghiệp đối với đại dịch toàn cầu này. Bên cạnh
đó, Báo cáo còn tìm hiểu đánh giá và kỳ vọng
của doanh nghiệp về những chính sách của Nhà
nước hỗ trợ vượt qua khó khăn do COVID-19.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ
tịch VCCI cho biết, Việt Nam là một trong số các
quốc gia ít ỏi đạt được những thành tựu nhất định
trong thực hiện nhiệm vụ kép: vừa kiểm soát dịch
bệnh đồng thời vẫn duy trì sự phát triển kinh tế.
Dù vậy, tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp và hậu
quả của Covid-19 vẫn ảnh hưởng đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Các
doanh nghiệp đã chịu rất nhiều tổn thất và sự
chống chịu kiên cường của cộng đồng doanh
nghiệp đang đứng trước những giới hạn.

Trình bày Báo cáo “Tác động của dịch bệnh
Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam”, ông
Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho
biết, kết quả khảo sát cho thấy năm 2020 là một

năm đầy khó khăn khi mà có tới 87,2% doanh
nghiệp chịu ảnh hưởng ở mức “phần lớn” hoặc
“hoàn toàn tiêu cực” do dịch Covid-19, chỉ 11%
doanh nghiệp cho rằng họ “không bị ảnh
hưởng gì” và gần 2% ghi nhận tác động “hoàn
toàn tích cực” hoặc “phần lớn tích cực”.

Tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 với doanh
nghiệp ở một số ngành đặc biệt lớn như: các
ngành may mặc (97%), thông tin truyền thông
96%, sản xuất thiết bị điện 94%... Doanh nghiệp
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong một số
ngành có tỷ lệ chịu ảnh hưởng tiêu cực cao
bao gồm: bất động sản 100%; thông tin truyền
thông 97%; nông nghiệp, thuỷ sản 95%…

“Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới các doanh
nghiệp là khá đa diện, cả khu vực doanh
nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp
FDI đều bị ảnh hưởng nặng nề với nhiều hệ lụy
như giảm sút khả năng tiếp cận khách hàng,
mất cân bằng về dòng tiền, chuỗi cung ứng bị
gián đoạn… Đáng chú ý, đối tượng chịu ảnh
hưởng tiêu cực nhiều nhất là các doanh nghiệp
mới hoạt động dưới 3 năm và các doanh
nghiệp có quy mô siêu nhỏ và nhỏ”, ông Đậu
Anh Tuấn nhấn mạnh.

Do tác động của dịch bệnh, 2020 cũng là năm
có mức tăng trưởng GDP của đất nước ở mức
thấp nhất, chưa bằng một nửa so với những
năm trước đây và cũng là năm có số lượng
doanh nghiệp rút khỏi thị trường đạt mức kỷ
lục, vượt ngưỡng 100.000 doanh nghiệp. Nhiều
doanh nghiệp đã phải cho lao động nghỉ việc,
ngừng hoạt động, thậm chí phá sản.
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Ông Đậu Anh Tuấn cho biết, theo khảo sát năm
2020 tại các doanh nghiệp: Có 35% doanh
nghiệp tư nhân và 22% doanh nghiệp FDI đã
phải cho người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng
bởi dịch. Ước tính chung cho thấy số lao động
phải cho nghỉ việc chiếm khoảng 30% số lao
động của một doanh nghiệp.

Đa số doanh nghiệp đánh giá, các chính sách hỗ
trợ của Chính phủ là hữu ích nhưng còn nhiều dư
địa để cải thiện tính hiệu quả của chính sách.
Việc tiếp cận các chính sách vẫn còn nhiều rào
cản, cụ thể các chính sách về vay tín dụng, vay
vốn, hỗ trợ trả lương cho lao động rất khó tiếp
cận. Do đó, cần có chương trình cụ thể để thúc
đẩy thực thi các chính sách hỗ trợ đem lại hiệu
quả thiết thực cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Tổng Giám đốc Công
ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kiến nghị:
“Doanh nghiệp Việt Nam đang rất khó khăn vì
thiếu vốn, đặc biệt là ngành du lịch, dệt may, da
giày.

Doanh nghiệp rất mong chờ vào các chính sách
để hạn chế rào cản khi tiếp cận gói hỗ trợ tín
dụng cũng như cho bảo lãnh vay tín chấp. Hiện
tại các gói hỗ trợ về thuế, phí, bảo hiểm đang
rất tốt, tôi đề nghị Chính phủ nên tiếp tục hỗ trợ
trong năm nay và thậm chí hỗ trợ dài hạn sang
năm sau thì sẽ giúp doanh nghiệp phục hồi
nhanh hơn”.

Từ thực tiễn thực hiện chính sách hỗ trợ của
Nhà nước trong thời gian qua, cộng đồng
doanh nghiệp cũng kiến nghị bên cạnh các giải
trước mắt đã được Chính phủ, các Bộ, ngành và
chính quyền địa phương ban hành, cần phải
chú ý đến những giải pháp có tính chất dài hạn
hơn. Chẳng hạn, Chính phủ cần tăng cường đầu
tư công, hoàn thiện các công trình hạ tầng, thực
hiện các gói kích cầu cần thiết trong giai đoạn
nền kinh tế phục hồi. Các doanh nghiệp nhấn
mạnh tầm quan trọng của việc cải cách thủ tục
hành chính, cải thiện hiệu quả thực thi pháp luật
nhằm tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi,
hỗ trợ cho sự phục hồi bền vững của các doanh
nghiệp trong quá trình ứng phó với tác động
của đại dịch toàn cầu COVID-19./.

Theo Báo Kiểm toán Nhà nước
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Tỉ lệ doanh nghiệp FDI nhận định rủi ro bị thu
hồi mặt bằng là thấp tại Việt Nam đã tăng từ
64% lên 80%. Tỉ lệ doanh nghiệp FDI cho rằng
Việt Nam có rủi ro bất ổn chính sách thấp hơn
cũng tăng từ 60% năm 2013 lên 82% năm
2020.

Dù đã có một sô ́ bước tiến song hai yếu tô ́ thuế
và vai trò của doanh nghiệp trong hoạch định
chính sách vẫn còn là điểm yếu của môi trường
kinh doanh tại Việt Nam. Tỉ lệ doanh nghiệp
FDI lựa chọn đầu tư vào Việt Nam do các yếu
tô ́ này dao động xung quanh mức 60% vào
năm 2020.

Các con số này phù hợp với nhận định trước đó
của Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam
(KORCHAM) rằng cơ sở hạ tầng và hệ thống
quy định là hai lĩnh vực Việt Nam cần cải thiện
hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư mới.
KORCHAM cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải
thiện đơn giản hoá các thủ tục về điều kiện
kinh doanh, tránh tình trạng cán bộ thi hành
trực tiếp gây nhũng nhiễu cho DN.

Có nhận định tương tự, Phòng Thương mại và
Công nghiệp của Việt Nam (EuroCham) ghi
nhận các doanh nghiệp châu Âu kết thúc năm
2020 với góc nhìn lạc quan về môi trường
thương mại và đầu tư của Việt Nam.

Khảo sát Môi trường kinh doanh (BCI) của
EuroCham với các doanh nghiệp thành viên
cho thấy khi được hỏi về triển vọng kinh tế Việt
Nam. Trong quý 1/2021, 57% thành viên dự
đoán sự "ổn định và cải thiện" sẽ được duy trì.

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn
của dòng vốn FDI

Dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhưng Việt
Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn với lợi thế
chính trị ổn định, thủ tục hành chính dần
thông thoáng, thanh, kiểm tra và chi phí
không chính thức đã giảm bớt.

Đây là những nhận định của các doanh
nghiệp FDI trong báo cáo kết quả điều tra
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2020)
vừa qua.

Trong cuộc điều tra PCI 2020, bên cạnh hơn
10.700 doanh nghiệp tư nhân còn có 1.600
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
(FDI) được hỏi. Kết quả điều tra PCI 2020
cho thấy, các doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục
coi Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn
với lợi thế chính trị ổn định, thủ tục hành
chính dần thông thoáng, thanh kiểm tra và
chi phí không chính thức đã giảm bớt.

Điều này chứng tỏ những thành công trong
chiến lược của Việt Nam trong việc phát
triển kinh tế trên cơ sở thu hút vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài và phát triển khu vực tư
nhân trong nước.

Chính trị ổn định của Việt Nam luôn có sức
hút với các nhà đầu tu ̛ nước ngoài. Yếu tô ́
này của Việt Nam liên tục được các doanh
nghiệp FDI đánh giá cao, với tỉ lệ trên 90%.
Việt Nam có rủi ro bị thu hồi mặt bằng sản
xuất kinh doanh và rủi ro bất ổn chính sách
thấp hơn, sau những bước tiến ấn tượng
trong các năm qua.



Có 1/3 thành viên EuroCham dự đoán số lượng
nhân viên của họ sẽ tăng lên trong quý tiếp theo,
57% dự đoán sẽ duy trì mức tương tự. Gần 1/3 DN
châu Âu tham gia khảo sát dự đoán đầu tư sẽ
phát triển và 43% dự đoán có tăng trưởng về đơn
đặt hàng và doanh thu.

EuroCham cũng hỏi các thành viên nhận thức của
doanh nghiệp về tác động của Hiệp định Thương
mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu
(EVFTA) hiện đã đi vào hiệu lực, đối với hoạt động
kinh doanh.

Kết quả là có 70% cho biết “đã được hưởng lợi từ
EVFTA kể từ khi hiệp định có hiệu lực từ ngày
1/8/2020". Điểm cần lưu ý là 33% cũng cho rằng
"thủ tục hành chính sẽ là thách thức chính để các
doanh nghiệp tối ưu EVFTA".

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, báo cáo
PCI 2020 cũng chỉ ra một số vấn đề mà các DN
còn quan ngại. Đó là hệ thống thủ tục, quy định,
cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ công nếu so
với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái
Lan, Singapore, Indonesia và Malaysia.

Chỉ có 32% doanh nghiệp FDI cho rằng hệ thống
thủ tục, quy định hoặc cơ sở hạ tầng của Việt
Nam trong khi khoảng 42% doanh nghiệp FDI
nhận định chất lượng cung cấp dịch vụ công ở
Việt Nam tốt hơn các nước kể trên trong khu vực.

Dưới 50% doanh nghiệp FDI đánh giá tích cực 4
yếu tô ́: Kiểm soát tham nhũng; chất lượng cung
cấp dịch vụ công; hệ thống thu ̉ tục, quy định; và
cơ sở hạ tầng của môi trường kinh doanh Việt
Nam. Trong đó, hai yếu tô ́ đầu được đánh giá là
có sự cải thiện đáng khích lệ.

Có gần 40% doanh nghiệp FDI coi chống tham
nhũng là một trong những điểm mạnh của Việt
Nam trong năm 2020, tăng từ mức xấp xỉ 30%
năm 2014. Đánh giá của doanh nghiệp FDI vê ̀
lĩnh vực chất lượng cung cấp dịch vụ công đã cải
thiện đáng kể, tăng từ mức báo động 29% năm
2014 lên gần 46% năm 2020. Mặt khác, hai lĩnh
vực hệ thống thu ̉ tục, quy định và cơ sở hạ tầng
chưa có sự cải thiện đáng kê ̉ trong các năm gần
đây.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp
chế VCCI, đại diện nhóm khảo sát PCI cho
rằng, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh đơn
giản hóa thủ tục trong lĩnh vực xuất nhập
khẩu.

Khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp FDI kỳ
vọng Việt Nam đẩy mạnh đơn giản hóa quy
trình thành lập doanh nghiệp, số hóa và đơn
giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực
hải quan.

Cần thực hiện hiệu quả các cải cách nhằm
hoàn thiện các khâu, các bước còn nhiều bất
cập trong các thủ tục hành chính về thuế và
bảo hiểm xã hội, từ đó nâng cao hơn nữa năng
lực cạnh tranh quốc gia và lợi thế so sánh với
các nước trong khu vực.

Nhìn chung, các nhà đầu tư từ nước ngoài
cũng đặt kỳ vọng, Việt Nam tiếp tục kiểm soát
tham nhũng, cải thiện chất lượng cung cấp
dịch vụ công, hoàn thiện thủ tục, nâng cấp
mạnh mẽ chất lượng cơ sở hạ tầng.

Ông Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại
Việt Nam cho rằng, giá trị và sản phẩm quan
trọng nhất của PCI không phải là bảng xếp
hạng thứ bậc của các địa phương mà chính là
những bài học kinh nghiệm, những mô hình và
công nghệ cải cách được lan tỏa và chia sẻ.
Chỉ số PCI 16 năm qua có vai trò quan trọng
thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình
trong công tác điều hành kinh tế cấp tỉnh tại
Việt Nam, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế
tư nhân, qua đó thúc đẩy năng lực cạnh tranh
của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Những năm qua, các loại phí không chính
thức tiếp tục giảm. Đây là kết quả to lớn đạt
được từ cuộc chiến chống tham nhũng. Đồng
thời, Việt Nam đã đạt được những thành tích
tích cực nhờ cải thiện về thủ tục hành chính,
điển hình như thủ tục về hải quan. Ngoài ra,
thành công trong công cuộc chống dịch
COVID-19 đã gia tăng lòng tin và tác động
tích cực đến các doanh nghiệp”, Đại sứ Hoa Kỳ
nhận định.

Theo Báo Chính phủ
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Việc Foxconn đầu tư nhà máy sản xuất, gia công
máy tính bảng, máy tính xách tay cho ông lớn công
nghệ toàn cầu Apple tại Bắc Giang cho thấy Việt
Nam bắt đầu đón nhận luồng vốn đến từ làn sóng
dịch chuyển sản xuất của các nhà đầu tư trên thế
giới như đã dự báo trước đó.

Thu hút vốn FDI là vấn đề vô cùng quan trọng
trong phát triển của Việt Nam suốt 3 thập kỷ qua.
Năm 2020 đầy khó khăn với kinh tế toàn cầu,
nhưng Việt Nam vẫn thu hút gần 29 tỉ USD vốn
ngoại. Tuy nhiên, việc Foxconn nói riêng và các
“ông lớn” trong lĩnh vực công nghệ nói chung chọn
Việt Nam làm cứ địa sản xuất mang một ý nghĩa
hoàn toàn khác. Đầu tiên, nó phù hợp với chủ
trương thu hút vốn ngoại có chọn lọc, lấy chất
lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường.
Đặc biệt là ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến,
công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch,
quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác
động lan tỏa, chuyển giao công nghệ, kết nối chuỗi
sản xuất và cung ứng toàn cầu. Thứ hai, giải quyết
một lượng lao động rất lớn cho Việt Nam. Trước
đây chúng ta luôn tự an ủi rằng vốn FDI vào các
ngành gia công, giá trị gia tăng thấp, nhưng giải
quyết được lao động tại chỗ, thì bây giờ, các dự án
công nghệ vẫn giải quyết một lực lượng lao động
lớn. Đơn cử như đang có khoảng 130.000 lao động
Việt Nam làm việc cho Samsung.

Quan trọng hơn, suốt thập kỷ qua kể từ khi mở nhà
máy tại Việt Nam, Samsung luôn có chương trình
đào tạo “nâng cấp” năng lực cho nhân viên ở tất cả
các cấp độ, vị trí, bao gồm cả nhân viên mới. Thế
nên, việc thu hút vốn ngoại trong lĩnh vực công
nghệ còn tạo cho Việt Nam một nguồn lao động
chất lượng cao, vấn đề luôn là điểm yếu trong cạnh
tranh thu hút FDI của Việt Nam trước đây.

Trên tất cả, việc các “ông lớn” trong ngành công
nghệ thế giới chọn Việt Nam còn cho thấy môi
trường đầu tư của chúng ta được cải thiện và
cạnh tranh mạnh mẽ. Môi trường đầu tư không
chỉ là thủ tục hành chính được cải thiện, rủi ro
chính sách được giảm thiểu mà còn là hạ tầng cơ
sở ngày càng được hoàn thiện... Bởi với một DN
thì đáp án cuối cùng của bài toán kinh doanh
vẫn phải là giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Chúng ta có ưu đãi nhiều thế nào cũng không
thể bù đắp được các yếu tố chi phí thời gian, chi
phí cơ hội bị mất đi bởi các thủ tục hành chính
chằng chéo, nặng nề, chậm chạp; hạ tầng cơ sở
thiếu, yếu... Chẳng nói đâu xa, ngay trong nước,
các tỉnh có chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh) tốt thì thu hút đầu tư cao và ngược lại...

Kiểm soát tốt dịch Covid-19, Việt Nam đang có
lợi thế rất lớn trong cạnh tranh thu hút dòng vốn
đầu tư trên thế giới. Thế nhưng, rất nhiều quốc
gia bên cạnh cũng đang quyết liệt cải thiện môi
trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực để thu hút FDI. Thế nên, những cải cách của
chúng ta dù đã mạnh mẽ vẫn chưa đủ, phải duy
trì sức nóng của cả bộ máy từ trên xuống dưới, từ
trung ương tới địa phương, từ lãnh đạo tới nhân
viên... tránh tình trạng “trên trải thảm dưới rải
đinh”, tránh chỗ lạnh chỗ nóng...

Đó chính là dư địa của Việt Nam để tiếp tục cạnh
tranh đón dòng vốn FDI đang dịch chuyển
nhưng còn lưỡng lự chưa quyết chọn bến đáp
hiện nay.

Theo Thanh niên

Dư địa hút vốn ngoại

https://thanhnien.vn/chao-buoi-sang/du-dia-hut-von-ngoai-1331436.html


Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế
Hoa Kỳ (USAID) vừa công bố Chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020. Theo
đó, Bạc Liêu nằm ở vị trí cuối bảng xếp hạng
với 63/63 tỉnh, thành cả nước. Đây là điều rất
bất ngờ khi trước đó Bạc Liêu được ví như
“điểm sáng” trong thu hút đầu tư và tăng
trưởng kinh tế xếp thứ 2 khu vực ĐBSCL năm
2020.

Với vị trí nằm cuối bảng xếp hạng và xếp
vào nhóm thấp nhất cả nước về chỉ số PCI,
Bạc Liêu còn có nhiều vấn đề cần được quan
tâm. Bởi chỉ số PCI được đánh giá qua các
phiếu điều tra từ cộng đồng các doanh
nghiệp. Do vậy, sự mất điểm này đồng nghĩa
với niềm tin của doanh nghiệp bị sụt giảm và
các doanh nghiệp đã thể hiện thái độ của
mình bằng việc chấm điểm qua 10 chỉ số
thành phần.

Từ những chỉ số thành phần bị giảm điểm
trong năm 2020 cho thấy, đã xuất hiện hàng
loạt các bất cập cần được tháo gỡ và sự mất
điểm này là khách quan. Như chỉ số tính
minh bạch trong năm 2019 được 6,36 điểm,
tăng 0,27 điểm so với năm 2018, nhưng đến
năm 2020 chỉ số này chỉ còn 4,81 điểm. Cách
tính điểm chỉ số này, phần lớn liên quan đến
việc công khai, minh bạch các chính sách về
ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, quy hoạch, kế hoạch,
tiếp cận văn bản, thông tin mời thầu…

Sự giảm điểm của chỉ số này cho thấy, việc
minh bạch hóa thông tin của tỉnh chưa đáp
ứng được nhu cầu cần được thông tin của
doanh nghiệp, nhất là các thông tin về dự án,

quy hoạch, kế hoạch chiến lược để doanh
nghiệp nắm bắt và dựa vào đó xây dựng kế
hoạch cho phát triển, đảm bảo quyền tiếp cận
thông tin và tham gia vào các dự án phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương mà doanh
nghiệp quan tâm.

Một chỉ số khá quan trọng khác đã tăng điểm
trong nhiều năm liền nhưng năm 2020 này lại
bị giảm điểm - đó là tính năng động. Nếu năm
2019 chỉ số này được 6,25 điểm, tăng 0,89 điểm
so với năm 2018, thì đến năm 2020 chỉ còn 5,83
điểm. Chỉ số này chủ yếu liên quan đến sự
năng động của lãnh đạo tỉnh trong việc chỉ
đạo ban hành các chính sách và việc giám sát,
thực thi chính sách theo hướng “đồng hành và
chia khó cùng doanh nghiệp”. Đó là các vướng
mắc, khó khăn của doanh nghiệp được tháo
gỡ kịp thời thông qua đối thoại trực tiếp hoặc
gián tiếp; sự năng động, sáng tạo trong giải
quyết các vấn đề mới phát sinh và có ngay
các giải pháp xử lý các đề xuất, kiến nghị của
doanh nghiệp…

Thực tế, thời gian qua UBND tỉnh đã xây dựng
mô hình “Cà phê doanh nhân” và Chủ tịch
UBND tỉnh đã chỉ đạo phải nhân rộng mô hình
này đến các huyện, thị xã, thành phố. Đồng
thời, UBND tỉnh sẽ tổ chức đối thoại với doanh
nghiệp, nhà đầu tư định kỳ ít nhất 2 lần/năm
để gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời
những khó khăn, vướng mắc của doanh
nghiệp.

Các chính sách và chỉ đạo ấy đã được đưa
vào thực tiễn hay chưa, hay vẫn chỉ “nằm
trên giấy” nên chưa phát huy được vai trò,
trách nhiệm và sự vào cuộc quyết liệt của
ngành quản lý, các địa phương trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo.
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Tuy nhiên, theo phản ánh của Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh, cả năm 2020 UBND tỉnh không tổ
chức được một lần đối thoại nào với doanh
nghiệp.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các kiến nghị,
đề xuất và cả bức xúc của doanh nghiệp chưa
kịp thời đến được với lãnh đạo tỉnh và các ban
ngành được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tham gia
đối thoại cùng doanh nghiệp nên sự giảm điểm
của chỉ số này trong năm 2020 là tất yếu.

Một chỉ số khác bị giảm điểm trong năm 2020
đáng chú ý là chỉ số chi phí không chính thức khi
chỉ đạt 5,98 điểm so với năm 2019 là 6,03 điểm.
Sự giảm điểm của chỉ số này đã phản ánh doanh
nghiệp còn phải tốn những khoản chi phí phát
sinh khá nhiều, thậm chí phải gánh thêm chi phí
“bôi trơn” trong giải quyết các thủ tục hành chính
liên quan đến doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, chỉ
số thành phần này có điểm số và thứ hạng tăng -
giảm không ổn định qua các năm. Như năm 2018
tuy có tăng điểm nhưng vẫn bị tụt hạng so với
năm 2017, trong năm 2019 lại tiếp tục giảm cả
điểm số và thứ hạng so với năm 2018 (giảm 0,51
điểm, giảm 23 bậc) và đến năm 2020 tiếp tục thụt
lùi?! Trong khi đó, các ngành, địa phương luôn nêu
cao khẩu hiệu cải cách hành chính nhưng theo
phản ánh của doanh nghiệp thì “hành” là chính?!

Ngoài các chỉ số trên, nhiều chỉ số khác cũng
giảm điểm so với năm 2019 mà nguyên nhân
chính là các ngành, địa phương còn chưa thực
hiện tốt các chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp luôn
than khó nhưng việc giải quyết các khó khăn, đề
xuất của doanh nghiệp đôi khi chỉ là lời hứa. Cụ
thể năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch
COVID-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Ngân
hàng nên tổ chức Chương trình kết nối doanh
nghiệp với ngân hàng mỗi quý một lần, nhằm
giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn và có điều
kiện tái đầu tư cho phát triển sản xuất. Thế nhưng
cả năm 2020, ngành Ngân hàng chỉ tổ chức duy
nhất một đợt kết nối. Ngoài ra, trong hầu hết các
cuộc họp bàn giải pháp giải quyết tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại
dịch COVID-19 vốn luôn là vấn đề được doanh
nghiệp quan tâm hàng đầu, nhưng yêu cầu và đề
xuất này lại chưa được quan tâm xử lý?!

Để cải thiện và nâng cao chỉ số PCI, thời gian qua
UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo
các ngành, địa phương tập trung nâng cao chỉ số
PCI gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh theo hướng dành cho doanh nghiệp, nhà
đầu tư những gì thuận lợi nhất.

Đồng thời, gắn với đó là tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghiêm Chỉ
thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với
các đơn vị trực tiếp làm việc với doanh nghiệp,
nhà đầu tư, kịp thời xử lý nghiêm các trường
hợp lợi dụng, lạm dụng gây sách nhiễu, khó
khăn, phiền hà cho doanh nghiệp khi giải
quyết các thủ tục hành chính.

Cùng với đó là phát huy vai trò, sự tham gia
giám sát của cộng đồng doanh nghiệp trong
việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong
việc cắt giảm chi phí không chính thức cho
doanh nghiệp, nhà đầu tư và phản ánh kịp thời
thông qua đường dây nóng đối với các trường
hợp cán bộ cố tình gây khó nhằm mưu lợi bất
chính.

Không chỉ thế, UBND tỉnh còn chỉ đạo tập
trung đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải
quyết các thủ tục dành cho doanh nghiệp, nhà
đầu tư. Như trong cấp Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp thời gian qua đã được rút
ngắn xuống còn 4 giờ làm việc, thay vì như
trước đây phải mất hơn 2 ngày làm việc. Hay
trong cấp phép xây dựng từ 15 ngày làm việc
đã giảm xuống còn 3 - 10 ngày làm việc; Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất từ 20 ngày
xuống còn dưới 15 ngày…

Cùng với đó là chỉ đạo các sở, ban ngành, địa
phương xây dựng công khai quy trình giải
quyết thủ tục hành chính bằng tờ rơi để doanh
nghiệp tiếp cận thuận lợi, đầy đủ, kịp thời.
Công khai minh bạch, đầy đủ, kịp thời các cơ
chế, chính sách liên quan đến chức năng,
nhiệm vụ của mình trên Cổng thông tin điện tử
của đơn vị…

Đơn cử trong lĩnh vực đất đai, UBND tỉnh chỉ
đạo Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND các
huyện, thị xã, thành phố phải công khai minh
bạch quy trình, thủ tục liên quan đến lĩnh vực
đất đai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các
doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận đất
đai khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;
hay ngành Thuế phải công khai các chính sách
hỗ trợ và ưu đãi về thuế; cũng như tạo môi
trường cạnh tranh bình đẳng, đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin bảo đảm các dịch vụ
công cơ bản được cung cấp trực tuyến ở mức
cao nhất… nhằm rút ngắn thời gian giải quyết
các thủ tục hành chính liên quan đến doanh
nghiệp, nhà đầu tư. Đặc biệt là quán triệt và
nêu cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp gắn
với khẩu hiệu “4 xin và 4 luôn”: xin chào, xin lỗi,
xin cảm ơn, xin phép và luôn mỉm cười, luôn
nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.
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Vấn đề đặt ra ở đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tích
cực lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành rất nhiều văn
bản, giải pháp để nâng cao chỉ số PCI thì tại sao
chỉ số PCI của Bạc Liêu lại đứng ở vị trí thấp nhất
cả nước? Các chính sách và chỉ đạo ấy đã được
đưa vào thực tiễn hay chưa, hay vẫn chỉ “nằm
trên giấy” nên chưa phát huy được vai trò, trách
nhiệm và sự vào cuộc quyết liệt của ngành quản
lý, các địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ
đạo.

Kế hoạch số 28 ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh
về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 năm
2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung
nâng cao chỉ số PCI và cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030, đã đề ra mục tiêu, giải
pháp và phân công trách nhiệm cho các sở, ban
ngành, các địa phương rất cụ thể và rõ ràng.

Đặc biệt là phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến
năm 2020 Bạc Liêu phải nằm trong tốp 20 địa
phương có thứ hạng tốt nhất và quyết tâm duy
trì thứ hạng này trong những năm tiếp theo.
Vậy mà năm 2020, chỉ số PCI của Bạc Liêu lại
nằm ở vị trí cuối bảng xếp hạng!

Do vậy, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức một
hội nghị chuyên đề nhằm đánh giá, phân tích lại
các kế hoạch, giải pháp và công tác lãnh đạo,
chỉ đạo trong nâng cao chỉ số PCI hiệu quả đến
đâu, “điểm nghẽn” nằm ở chỗ nào và ai phải
chịu trách nhiệm cho những ách tắc ấy?! Đồng
thời, nhìn nhận đúng bản chất, nguyên nhân
khách quan, chủ quan của các “điểm nghẽn” và
có ngay giải pháp khai thông. Từ đó chủ động
giải quyết và dự báo việc cải thiện, nâng cao chỉ
số PCI cho giai đoạn tiếp theo.

Theo Báo Bạc Liêu
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Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19
nên thu hút đầu tư nước ngoài giảm sâu, nhưng
thu hút đầu tư trong nước của tỉnh Hải Dương
vẫn đạt 14.014 tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng
kỳ năm 2019. Năm 2020, UBND tỉnh Hải Dương
chấp thuận đầu tư cho 285 dự án trong nước
ngoài khu công nghiệp, trong số đó có 190 dự
án mới và 95 dự án điều chỉnh (năm 2019 chỉ có
142 dự án được cấp mới, 71 dự án điều chỉnh).

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
cho biết, có được những kết quả này nhờ trong
thời gian qua, tỉnh đã thực hiện tốt việc quản lý
đầu tư và thẩm định đầu tư. Tỉnh đã tăng cường
quản lý, giám sát đầu tư đối với các dự án đầu
tư công, các dự án đầu tư trong và ngoài nước;
tổ chức kiểm tra, tập trung đôn đốc, tháo gỡ kịp
thời những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh
tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và dự án
trọng điểm của tỉnh.

Một yếu tố quan trọng làm nên những thành
quả trong tăng trưởng thu hút năm 2020 của
Hải Dương là nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành
chính. Tỉnh đã tập trung thực hiện cải cách thủ
tục hành chính trong đăng ký kinh doanh và
thẩm định đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành
chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ
thông tin. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả
công tác tư vấn và xúc tiến đầu tư, thực hiện tốt
việc thanh, kiểm tra theo quy định, đẩy mạnh
hậu kiểm sau cấp phép...

Năm 2021, Hải Dương sẽ xây dựng quy định về
thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước.
Tiếp tục đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, các
dự án đầu tư theo hình thức công - tư.

Giải quyết nhanh các thủ tục về đất đai, xây
dựng, môi trường… đối với các dự án. Tỉnh cũng
sẽ tăng cường hợp tác phát triển vùng, đẩy
nhanh tiến độ đầu tư các công trình kết nối vùng,
các hoạt động phối hợp, hợp tác xúc tiến đầu tư,
thương mại…

Giai đoạn 2020 - 2025, một trong những khâu
đột phá được Hải Dương xác định là cải thiện
mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút
các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, chú trọng
hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa,
doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng
tạo.

Để nâng cao chỉ số PCI trong những năm tới,
đưa tỉnh Hải Dương đứng vào nhóm 20-25 tỉnh,
thành phố có chỉ số PCI tốt nhất, Hải Dương xác
định nhiều giải pháp đồng bộ. Đó là duy trì và cải
thiện những chỉ số thành phần đã có bước tiến
và xếp hạng khá như “gia nhập thị trường”, “tiếp
cận đất đai”, “đào tạo lao động”; tập trung cải
thiện những chỉ số hiện nay còn đạt thấp, đặc
biệt là chỉ số về “chi phí không chính thức”; tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính
minh bạch để giảm thời gian và giảm chi phí
không chính thức.

Tỉnh cũng tiếp tục triển khai các chính sách phát
triển doanh nghiệp và khuyến khích chuyển đổi
hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, thúc đẩy
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh xúc
tiến đầu tư, thực hiện các chương trình hỗ trợ và
phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên
tiến tới các doanh nghiệp…

Theo Thời báo Tài chính

Thu hút đầu tư trong nước của Hải Dương tăng hơn 37%
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Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên
Quang phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp
tỉnh tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân
và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
huyện, sở, ngành (DDCI).

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Tuyên Quang tiến
hành khảo sát chỉ số có tác động quan trọng
đến việc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam công bố hàng năm.

DDCI là khảo sát “2 trong 1”, bao gồm hệ
thống chỉ số DDCI cho cấp huyện và hệ thống
chỉ số DDCI cho sở, ban, ngành. Kết quả đánh
giá, xếp hạng chỉ số DDCI năm 2020 là một
trong những kênh thông tin quan trọng giúp
cho các cơ quan, địa phương định vị được
điểm mạnh, điểm yếu để đề ra những giải
pháp khắc phục. Đây cũng là cơ sở giúp lãnh
đạo tỉnh xác định các “điểm nghẽn” trong
công tác chỉ đạo điều hành, qua đó tập trung
giải quyết các nút thắt, góp phần thúc đẩy cải
cách hành chính và cải thiện môi trường đầu
tư những năm tiếp theo.

Tuyên Quang là tỉnh tiên phong thực hiện
khảo sát và xếp hạng chỉ số DDCI. Thông qua
việc triển khai khảo sát và xếp hạng chỉ số
DDCI đã góp phần tạo cú hích trong tiến trình
nỗ lực, đổi mới căn bản từ nhận thức đến hành
động trong việc xây dựng chính quyền vững
mạnh, hỗ trợ hiệu quả phát triển sản xuất kinh
doanh cho các thành phần kinh tế; đồng thời
tác động đến kết quả xếp hạng chỉ số PCI
hàng năm của tỉnh Tuyên Quang

Lorem ipsum dolor 

Tuyên Quang: Chỉ số DDCI "cú huých" 
thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Bảng xếp hạng điểm số DDCI năm 2020 của
các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh không
có sự phân hóa rõ rệt. Điểm số giữa 7 huyện,
thành phố được khảo sát đồng đều nhất trong
3 nhóm, không có sự chênh lệch lớn (chênh
lệch điểm số giữa huyện cao điểm nhất và
huyện thấp điểm nhất là 7,29 điểm).

Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Công ty
TNHH Vinh Ánh, thị trấn Tân Yên (Hàm Yên),
cho rằng, sự đổi mới trong công tác chỉ đạo,
điều hành của chính quyền là yếu tố quan
trọng để người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh
sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự
phát triển của địa phương. Năm 2020 là năm
rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19 nhưng chính quyền huyện đã chỉ đạo
quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ
khó khăn về thủ tục hành chính giúp các đơn
vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các
công trình.

Các sở, ngành tỉnh đã triển khai có hiệu quả
các giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo
cấp độ 3, 4, tạo môi trường tốt nhất cho doanh
nghiệp, người dân thực hiện các giao dịch.

Việc đánh giá chỉ số DDCI tác động mạnh mẽ
đến việc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh PCI do Phòng Thương mại và công
nghiệp Việt Nam công bố. Nhờ triển khai thực
hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh, bảng xếp hạng PCI của Tuyên
Quang tăng lên hàng năm. Năm 2012 và 2013,
tỉnh Tuyên Quang nằm vị trí cuối trong bảng
xếp hạng chỉ số PCI. Đến năm 2014 đã tăng 13
bậc, vươn lên đứng thứ 50; năm 2017 xếp ở vị
trí 39; năm 2018 xếp hạng 34 và năm 2019 xếp
hạng 32 trong 63 tỉnh, thành phố.

Theo Báo Tuyên Quang
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Xây dựng chính quyền đồng hành - kiến tạo -
hành động là những mục tiêu tỉnh Bắc Kạn đã
đặt ra, nhằm triển khai các giải pháp về cải thiện
môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Trong năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế
hoạch số 40/KH-UBND về triển khai Nghị quyết
số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2020. Đây là năm thứ ba
liên tiếp tỉnh Bắc Kạn thực hiện khảo sát Chỉ số
DDCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và
sở, ngành của tỉnh) và đạt những chuyển biến
tích cực trong việc thực hiện chỉ số DDCI của các
sở, ngành, huyện, thành phố. Việc cộng đồng
doanh nghiệp (DN) phối hợp, đánh giá thực chất
đối với công tác điều hành cấp sở, ngành và cấp
huyện góp phần thực hiện các mục tiêu chung là
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN, hợp tác xã,
hộ kinh doanh hoạt động, đóng góp vào sự phát
triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Điều này thấy được thông qua chất lượng điều
hành của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến
cấp huyện từng bước được cải thiện; trình độ đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng
cao, việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ
quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục
hành chính ngày càng đáp ứng được sự hài lòng
của người dân và DN. Tuy nhiên, công tác thu
hút đầu tư của tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa
tương xứng với tiềm năng, thế mạnh tại địa
phương; số lượng dự án đầu tư còn thấp.

Cụ thể, trong năm 2020, tỉnh chỉ thu hút được
15 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn
3.614,71 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do một
số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa nhận
thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong công tác
thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn và giải quyết
kiến nghị của DN ở một số sở, ngành, địa
phương chưa được thực hiện thường xuyên, kịp
thời...

Nhằm cải thiện cơ hội thu hút đầu tư, thời gian
tới, tỉnh sẽ tập trung thu hút các nguồn vốn
đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn
tỉnh. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án phù
hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương,
phù hợp với quy hoạch và phát triển bền vững.
Các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm
nghiệp; các dự án có tiềm năng, thế mạnh của
tỉnh như: Nuôi, trồng, chế biến nông-lâm nghiệp
dựa trên phát triển chuỗi giá trị của các ngành
hàng có lợi thế, các sản phẩm bản địa, sản
phẩm chủ lực, sản phẩm thuộc Chương trình
“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP)…

Thêm vào đó, Bắc Kạn sẽ tập trung thực hiện
tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, nhằm cải thiện
hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn
đấu đưa Bắc Kạn vào nhóm các tỉnh có Chỉ số
PCI khá trên cả nước.

Theo Báo Công thương
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Bến Tre đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính

giai đoạn 2020 – 2025

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre
nhiệm kỳ 2020-2025 xác định cải cách hành
chính là một trong những nhiệm vụ đột phá,
phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính của
tỉnh vào TOP 20 cả nước trong năm 2025.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre Nguyễn
Thị Ngọc Giàu, năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh
tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 với
phương châm “Đồng thuận - Sáng tạo”, nhằm
tạo tiền đề và nền tảng vững chắc về sự đồng
lòng, chung sức, phát huy sự năng động, đổi
mới trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh nêu thông điệp
“Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm
cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành
với doanh nghiệp”.

Hưởng ứng phương châm của UBND tỉnh và
quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Sở
Nội vụ xác định cải cách hành chính (CCHC) là
nhiệm vụ trọng tâm, tập trung thực hiện trong
toàn ngành, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu đưa
chỉ số CCHC của tỉnh vào nhóm 20 cả nước
trong năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các
ngành, các cấp đặc biệt quan tâm, triển khai
nhiều nhiệm vụ, giải pháp để chuyển nền hành
chính từ quản lý sang phục vụ. Nhờ đó, công
tác CCHC của tỉnh đạt được những kết quả
tích cực, từng bước tinh gọn tổ chức bộ máy,
tinh giản biên chế; cải cách thủ tục hành chính
(CCTTHC) theo hướng đơn giản, công khai,
minh bạch.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh
được thành lập và vận hành, góp phần cung
cấp tốt hơn dịch vụ công đến người dân, doanh
nghiệp. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính
công (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ của
cơ quan hành chính (SIPAS) của tỉnh đều duy
trì ở nhóm tốt, trong đó, chỉ số PAPI đứng đầu
cả nước vào năm 2019...

Kết quả đó khẳng định hiệu quả quản lý, điều
hành kinh tế - xã hội; mức độ cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh, quản trị hành chính
công và sự hài lòng của người dân đối với sự
phục vụ của cơ quan Nhà nước tại tỉnh đã được
đánh giá tốt hơn. Bên cạnh những kết quả đạt
được, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn một số
hạn chế như hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản
lý, điều hành của một số cơ quan, đơn vị chưa
cao; chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ
công còn hạn chế; ý thức trách nhiệm, kỹ năng
hành chính, trình độ chuyên môn của một bộ
phận cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)
chưa đáp ứng được yêu cầu…

Từ thực trạng đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020
- 2025 xác định: “Đẩy mạnh CCHC trong hệ
thống chính trị là một trong các nhiệm vụ trọng
tâm”, đồng thời cũng xác định “Phấn đấu đưa
chỉ số CCHC vào nhóm 20 cả nước” là một
trong các nhiệm vụ đột phá.

Nhằm cụ thể nội dung này, Tỉnh ủy Bến Tre
ban hành Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/11/2020
về CCHC giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng
đến năm 2030.
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Nội dung Đề án tập trung phân tích, xác định rõ
thực trạng, chỉ ra hạn chế, xác định rõ nguyên
nhân. Từ đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
để tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ trong
toàn tỉnh.

Theo đó, cả hệ thống chính trị và nhân dân phấn
đấu hoàn thành các mục tiêu chủ yếu như: Xây
dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế phù hợp,
phấn đấu đảm bảo văn bản lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành và văn bản quy phạm pháp luật của
tỉnh được ban hành đúng quy định, hợp lý và có
tính khả thi.

CCTTHC theo hướng gọn, nhẹ, công khai, minh
bạch; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng,
thông thoáng, thuận lợi, minh bạch. TTHC cung
cấp trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,
4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập
khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động đạt
100%.

Củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh
gọn, trong sạch, vững mạnh, bảo đảm dân chủ,
công khai, minh bạch, chuyên nghiệp trong
hoạt động và phục vụ tốt nhân dân. Phấn đấu
giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp công lập,
10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân
sách Nhà nước.

Hoàn thiện cơ sở vật chất để xây dựng chính
quyền điện tử, tăng cường sự kết nối, trao đổi,
chia sẻ thông tin trên nền tảng số. Nâng cao
năng lực, trình độ công nghệ thông tin cho cán
bộ, công chức, viên chức; phổ cập công nghệ
thông tin, tuyên truyền và khuyến khích người
dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện thành công chuyển đổi số, phấn đấu
đến năm 2025, Bến Tre trở thành địa phương
chuyển đổi số thành công trong khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long; xây dựng thành công
chính quyền điện tử và đến cuối năm 2025,
toàn bộ hệ thống chính quyền vận hành trên
môi trường mạng...

Theo Báo Chính phủ
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Bình Phước: PCI năm 2020 - Kết quả xứng đáng cho quyết tâm

và nỗ lực bền bỉ

Nếu chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020 là phấn
đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
tăng 5 bậc thì kết quả tăng 11 bậc là một kỳ
tích. Đó là kết quả ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ
thống chính trị tỉnh Bình Phước trong việc
chuyển từ quản lý sang phục vụ doanh nghiệp
(DN). Điều đó không những khẳng định hướng
đi đúng của “nền hành chính phục vụ” chuyên
nghiệp mà còn gặt hái được “quả ngọt” bước
đầu.

Tại hội nghị tổng kết, đánh giá PCI vào tháng
3-2019, nhiều giải pháp từ tổng quát đến chi tiết
đã được lãnh đạo tỉnh đề ra. Trong đó nhấn
mạnh tập trung thực hiện nhiệm vụ cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao PCI
năm 2020 lên 5 bậc so với kết quả tại thời
điểm đó.

Năm 2020, PCI năm 2019 của tỉnh gần áp chót
là thông tin không vui với Bình Phước. Tỉnh đã
tổ chức hội nghị tập trung phân tích những
nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong quá trình
thực hiện. Qua phân tích, 128 chỉ tiêu con của 10
chỉ số thành phần PCI năm 2019 cho thấy, PCI
Bình Phước đạt thấp chủ yếu do: Số ngày đăng
ký, giải quyết thủ tục cho DN còn chậm. Cán
bộ am hiểu, có chuyên môn sâu nghiệp vụ còn
thấp. Công tác thanh tra, kiểm tra DN nhiều và
trùng lặp. Tình trạng “bôi trơn” chi phí khác của
DN vẫn còn. Trong khi đó, dịch vụ hỗ trợ DN
chưa nhiều…

Sau khi tham vấn nhiều chuyên gia có kinh
nghiệm cải thiện, nâng cao PCI, lãnh đạo tỉnh
đã ưu tiên triển khai cải thiện môi trường kinh
doanh, cắt giảm gánh nặng chi phí cho DN.

Ngoài ra, giảm khả năng phát sinh chi phí
không chính thức. Bên cạnh đó, tập trung vào
một số lĩnh vực cụ thể như đất đai, thuế, xây
dựng, bảo hiểm xã hội; tối ưu hóa quy trình
thủ tục hành chính liên ngành; nâng cao hiệu
quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành
chính công; tăng cường công khai, minh bạch
thông tin…

Đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, lãnh đạo tỉnh
Bình Phước đã quyết liệt thực hiện giải quyết
thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”,
“một cửa liên thông” ở Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh và các huyện, thị xã theo
thẩm quyền. Các sở, ngành, UBND cấp huyện
nhất quán về cơ chế phối hợp giữa các ngành
trong thực hiện ở một số lĩnh vực. Nhất là kịp
thời xử lý vướng mắc trong tiếp cận đất đai,
đào tạo nghề. Đặc biệt, vấn đề hết sức cấp
thiết là cải thiện chỉ số tính minh bạch và đất
đai đang là vấn đề “nóng”, cản trở lớn tới hoạt
động sản xuất - kinh doanh và đầu tư trên địa
bàn tỉnh.

Trong một cuộc họp chỉ đạo thực hiện quyết
tâm nâng cao chỉ số PCI, người đứng đầu
chính quyền tỉnh đã quyết liệt yêu cầu các
cấp, ngành tiếp tục đổi mới quy chế làm việc,
phương thức chỉ đạo, điều hành, gắn trách
nhiệm của người đứng đầu với cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Trần
Tuệ Hiền chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban,
ngành và các địa phương nghiêm túc triển
khai thực hiện hiệu quả chương trình PCI. Xác
định rõ tinh thần phục vụ DN và người dân
thay vì quản lý, hỗ trợ như trước đây.

22 Số 19 | Ấn phẩm Quý I năm 2021Tin tức PCI 



Thẳng thắn nhìn nhận yếu kém, hạn chế của
địa phương; bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt
của lãnh đạo tỉnh thì đồng thời cũng yêu
cầu, các cấp, ngành, huyện, thị xã, thành phố
nỗ lực nhiều hơn nữa để cải thiện môi trường
đầu tư.

Việc cần làm ngay là quyết liệt thực hiện cải
cách hành chính, cải thiện các chỉ số thành
phần liên quan như: Tính minh bạch; chi phí
thời gian; chi phí không chính thức... đặc biệt
là thiết chế pháp lý. Bởi chỉ số này tốt sẽ tạo
điều kiện tiên quyết cho tính minh bạch của
bộ máy. Qua đó, làm giảm chi phí thời gian
và chi phí không chính thức của DN và nhà
đầu tư.

Một trong những bứt phá là Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh Bình Phước luôn đổi
mới theo hướng hiện đại. Từ đó, cung cấp
các dịch vụ, thông tin cần thiết về chính sách
thu hút đầu tư, quy hoạch, phù hợp thực tế.
Thường xuyên thực hiện rà soát, kịp thời
phát hiện các thủ tục không phù hợp, kiến
nghị các bộ, ngành sửa chữa, giảm thời gian
thực hiện giải quyết.

Ngoài ra, tỉnh đã xây dựng mục đối thoại với
DN trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Theo đó,
duy trì thông tin, phản hồi của DN và nhà
đầu tư, tạo sự tương tác, giải quyết kịp thời
các khúc mắc, điểm nghẽn cần tháo gỡ…

Là tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng Bình
Phước đã biết tận dụng lợi thế, có chính sách
đặc thù, hấp dẫn để kêu gọi đầu tư, xúc tiến
nhiều dự án quan trọng.

Trong đó, đáng chú ý là triển khai mạnh các
dự án giao thông kết nối với Cửa khẩu quốc
tế Hoa Lư và sắp triển khai dự án giao thông
kết nối Cửa khẩu Hoàng Diệu.

Đẩy mạnh việc mở khu liên hợp miễn thuế
đầu tiên để phát triển kinh tế cửa khẩu, cũng
như đẩy mạnh kế hoạch xây dựng 1 cảng
khô (cảng cạn) làm nơi tiếp nhận, trung
chuyển hàng hóa khu vực…

Cùng với đó, việc thực hiện hỗ trợ DN mở
rộng thị trường, khuyến khích xuất khẩu
thông qua các hoạt động xúc tiến thương
mại, xúc tiến đầu tư, triển lãm giới thiệu các
mặt hàng chủ lực của tỉnh (cao su, điều,
tiêu…), xây dựng thương hiệu sản phẩm,
thương hiệu DN và chỉ dẫn địa lý… Đồng thời,
hỗ trợ đổi mới công nghệ và áp dụng công
nghệ mới trong DN, hoạt động tư vấn, hỗ
trợ, phổ biến và chuyển giao công nghệ
trong các DN… cũng từ đó nâng uy tín, chất
lượng bộ máy công quyền của tỉnh.

Với sự nỗ lực cao độ, quyết liệt đã đưa đến
kết quả PCI năm 2020 của Bình Phước tăng
11 bậc. Điều đó đã đánh giá đúng sự nỗ lực
của lãnh đạo tỉnh cùng với các sở, ngành
hữu quan trong quyết tâm thay đổi, cải thiện
đáng kể về PCI.

Xếp hạng PCI là cuộc cạnh tranh giữa các
địa phương, chỉ có điểm khởi đầu mà không
có kết thúc. Trong nhận thức, ngoài nâng
hạng PCI là mục tiêu cũng phải luôn nỗ lực
phấn đấu, không bao giờ dừng lại, dù chúng
ta có xếp thứ hạng bao nhiêu nữa, kể cả
hạng nhất.

Do đó, việc loại bỏ yếu tố cán bộ, công chức
gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với DN; tránh
tình trạng “trên thông, dưới không thoáng” là
việc phải sàng lọc thường xuyên, liên tục để
PCI mãi mãi vươn lên, đạt vị trí cao hơn qua
từng năm và năm sau luôn cao hơn năm
trước.

Theo Báo Bình Phước
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Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.
Cần Thơ - cho biết thêm: Giữa bối cảnh dịch
bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình kinh
tế gặp nhiều khó khăn; việc hoàn thành các chỉ
tiêu đề ra cần có sự quyết liệt và tập trung cao
độ các nguồn lực. Theo đó, thành phố tập trung
thực hiện 3 khâu đột phá. Trong đó, khâu đột
phá thứ nhất là phát triển nguồn nhân lực, thứ
hai là việc huy động nguồn lực đầu tư vào hạ
tầng kinh tế - xã hội và thứ ba là tận dụng cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển
khoa học công nghệ. Đặc biệt, thành phố triển
khai ngay Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày
05.8.2020 về xây dựng và phát triển thành phố
Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,
tạo sự bứt phá mới của thành phố. Đây là cơ hội
để thành phố rà soát lại quy hoạch, cụ thể hóa
các mục tiêu, nhiệm vụ, xác định lộ trình thực
hiện, từ đó, huy động mọi nguồn lực thu hút đầu
tư phát triển thành phố trong tương lai, nhất là
việc đang từng bước trở thành trung tâm của
vùng trên một số lĩnh vực.

Ngoài ra, thành phố tập trung đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành
chính nhằm nâng cao các chỉ số: Chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản
trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải
cách hành chính cấp tỉnh (Par Index) và chỉ số
sẵn sàng cho sự phát triển ứng dụng công nghệ
thông tin - truyền thông (ICT Index). Trên cơ sở
đó, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp và nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, loại bỏ
rào cản bất hợp lý, khởi nghiệp và mở rộng sản
xuất kinh doanh hiệu quả. Các chương trình xúc
tiến đầu tư phải theo trọng tâm, trọng điểm, có
những giải pháp mang tính chiến lược, tránh xây
dựng các hoạt động riêng lẻ, không có kết nối
và tầm nhìn, gây lãng phí cho ngân sách…

Theo Báo Lao động
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Cần Thơ hướng đến mục tiêu trở thành đầu tàu của vùng

Đồng bằng sông Cửu Long

Trong năm 2020, dù bị ảnh hưởng nặng nề
của dịch COVID-19 nhưng kinh tế Cần Thơ
tiếp tục duy trì tăng trưởng dương, đạt mức
1,02% so với năm 2019 GRDP. Đây là cơ sở
rất quan trọng để thành phố hướng đến
hoàn thành các chỉ tiêu trong giai đoạn
2021-2025 để trở thành đầu tàu của khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Để thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
TP. Cần Thơ lần thứ XIV và Nghị quyết của
HĐND thành phố, Cần Thơ xác định năm
2021 là năm cực kỳ quan trọng để tạo tiền
đề bứt phá trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển mạnh
mẽ của khoa học công nghệ, cách mạng
công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, thành
phố kịp thời bổ sung các chỉ tiêu mới: Tốc độ
tăng năng suất lao động; tốc độ đổi mới
công nghệ máy móc thiết bị, tổng sản phẩm
công nghệ cao so với tổng giá trị sản phẩm,
để tập trung nắm bắt cơ hội, ứng dụng
mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ
và đổi mới sáng tạo, nhằm cơ cấu lại nền
kinh tế, nâng cao năng suất lao động, cải
thiện chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh,
bền vững của nền kinh tế.

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, Bí Thư
Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết:
Thành ủy Cần Thơ đã đề ra 21 nhiệm vụ, giải
pháp, trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế có
7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; lĩnh vực văn
hóa xã hội 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; lĩnh
vực quốc phòng, an ninh, nội chính 4 nhiệm
vụ, giải pháp và lĩnh vực xây dựng hệ thống
chính trị có 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

https://laodong.vn/xa-hoi/can-tho-huong-den-muc-tieu-tro-thanh-dau-tau-cua-vung-dong-bang-song-cuu-long-873824.ldo
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Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh Điện Biên cho rằng, mặc dù có
giảm về điểm số và thứ hạng trên bảng xếp
hạng chung của cả nước, nhưng so với các tỉnh
trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc,
nhất là khu vực phía Tây Bắc thì chỉ số PCI
năm 2020 của Điện Biên vẫn ở mức tương đối
khả quan. Về 10 chỉ số thành phần thì có 4 chỉ
số có điểm số tăng so với năm trước là: chi phí
thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh
bình đẳng; tính năng động của chính quyền
tỉnh. Đây là những chỉ số rất quan trọng có
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh
nghiệp, bởi khi những chỉ số này được cải thiện,
chứng tỏ môi trường kinh doanh của tỉnh đang
tiếp tục có những chuyển biến tích cực

Việc PCI của tỉnh năm 2020 bị giảm 2 bậc và
nhiều chỉ số thành phần như: gia nhập thị
trường; tiếp cận đất đai; tính minh bạch; dịch
vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động và
thiết chế an ninh, trật tự… cũng bị giảm điểm
có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách
quan. Điển hình nhất là ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh
doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp
không ít khó khăn; nhiều doanh nghiệp phải
tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, việc thực
hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 còn chậm
và chưa giải quyết đáng kể những khó khăn,
vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư; một
số nội dung ảnh hưởng bởi sự thay đổi các quy
định của pháp luật, nên bị kéo dài thời gian
giải quyết...

Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số PCI năm
2020 của tỉnh Điện Biên đạt 62,62 điểm, xếp thứ
46 trên bảng xếp hạng chung của cả nước (giảm
2 bậc so với 2019); xếp thứ 8/14 tỉnh trung du và
miền núi phía Bắc.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Phạm Đức
Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện
Biên cho biết, với 64,11 điểm, năm 2019, Điện Biên
xếp thứ 44 trên bảng xếp hạng PCI toàn quốc,
đạt kế hoạch của tỉnh đề ra là nằm trong nhóm
xếp hạng PCI từ 40 - 45 của cả nước. Đây cũng
là lần đầu tiên kể từ năm 2014, chỉ số PCI của
Điện Biên vươn lên nằm trong nhóm các tỉnh có
chỉ số khá của cả nước và xếp thứ 7/14 tỉnh miền
núi biên giới phía Bắc. Nhiều chỉ số thành phần
được cải thiện đáng kể như: tiếp cận đất đai; chi
phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; tính năng
động của chính quyền; đào tạo lao động và chỉ
số về thiết chế pháp lý, an ninh trật tự...

Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc tích cực
của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng
hành của cộng đồng doanh nghiệp trong việc
từng bước thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ, giải
pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Năm 2020, theo kết quả công bố của VCCI mới
đây, chỉ số PCI tỉnh Điện Biên đạt 62,62 điểm, xếp
thứ 46 trên bảng xếp hạng chung của cả nước
(giảm 2 bậc) và xếp thứ 8/14 tỉnh trung du và
miền núi phía Bắc (giảm 1 bậc).

.
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Cũng theo ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, trong 3
tỉnh khu vực Tây Bắc (Điện Biên, Sơn La, Lai
Châu) thì Điện Biên vẫn là tỉnh có chỉ số PCI
cao nhất trong năm 2020 (Sơn La xếp thứ 55
và Lai Châu xếp thứ 57). Riêng tỉnh Lai Châu
đã cho thấy sự bứt phá quyết liệt, khi từ vị trí
cuối bảng năm 2019 vươn lên xếp thứ 57 năm
2020, tăng 4 bậc. Đây là điều tất yếu, bởi các
địa phương đều luôn nỗ lực thu hẹp khoảng
cách về chỉ số PCI của mình với các địa
phương khác.

Trong thời gian tới đây, tỉnh Điện Biên sẽ chỉ
đạo các ngành, các địa phương phân tích,
đánh giá từng chỉ số thành phần, từ đó tìm ra
nguyên nhân và đề ra các nhóm giải pháp
khắc phục.

Trong đó, sẽ tập trung giải quyết những vấn đề
còn tồn đọng trong xử lý kiến nghị của doanh
nghiệp, nhà đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách
hành chính; tăng cường công khai, minh bạch,
nhất là các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh
tế xã hội và quy hoạch ngành, lĩnh vực...

Đặc biệt là sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong giải quyết công việc của các cơ
quan hành chính nhà nước; thực hiện chính
quyền điện tử trong xử lý thủ tục hành chính cho
doanh nghiệp và người dân; tăng cường nâng
cao năng lực, trình độ nghiệp vụ và đạo đức
công vụ của đội ngũ công chức, viên chức nhằm
đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình
hình mới/.

Theo VOV

https://vov.vn/kinh-te/vi-sao-chi-so-pci-cua-dien-bien-giam-2-bac-852605.vov
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Chủ tịch tỉnh làm Tổ trưởng hỗ trợ doanh nghiệp ở 

Lào Cai: Doanh nghiệp mong chờ gì?

Tin tức PCI 

Thực tế, Lào Cai đang có trên 5.000 doanh nghiệp
đăng ký kinh doanh, nhưng chỉ có khoảng 3.000
doanh nghiệp đang hoạt động và hoạt động hiệu
quả chưa tới 2.000 doanh nghiệp. Các doanh
nghiệp đầu tư vào địa phương chủ yếu thuộc quy
mô vừa và nhỏ, nguồn vốn còn khó khăn, nhất là
vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ
XVI định hướng, bên cạnh khuyến khích phát triển
doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo môi trường kinh
doanh lành mạnh; Lào Cai cũng khuyến khích
khởi nghiệp, sáng tạo, chuyển đổi sang mô hình
doanh nghiệp khi có đủ điều kiện; đồng thời tạo
cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Ngay đầu nhiệm kì, hàng loạt hoạt động của Chủ
tịch UBND tỉnh Lào Cai (nay kiêm vai trò Tổ
trưởng hỗ trợ doanh nghiệp), như: dự Diễn đàn
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên;
thăm, chúc tết 5 tập đoàn, đồng thời là nhà đầu tư
chiến lược; trao giấy chứng nhận đăng kí đầu tư
Dự án Trung tâm thương mại GO! Lào Cai; ký kết
thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn T&T Group… đã
minh chứng cho việc đưa Nghị quyết vào thực tế.

Theo ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hiệp hội
Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, sau Đại hội, bộ máy
lãnh đạo của Lào Cai được kiện toàn với nhiều
gương mặt trẻ; cộng thêm Tổ hỗ trợ đặc biệt
dành riêng cho doanh nghiệp ra đời, khiến cộng
đồng doanh nghiệp rất phấn khởi. Tất cả đều
mong chờ những quyết sách mạnh mẽ hơn từ bộ
máy chính quyền, nhất là trong cải cách hành
chính, dù rằng có những điều rất khó thay đổi.

Ở Lào Cai, câu chuyện Tổ hỗ trợ doanh nghiệp
không hề mới, vì cách đây hơn 10 năm nó đã được
thành lập. Tuy nhiên, lần này “bình cũ” được thêm
“rượu mới” khi Tổ trưởng không phải lãnh đạo cấp
Sở, ngành như trước kia, mà là Chủ tịch UBND tỉnh,
đồng thời là Phó Bí thư Tỉnh ủy – ông Trịnh Xuân
Trường.

Một điểm nữa cũng đáng lưu ý, đó là ngoại trừ 2 Tổ
phó là 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì tất cả các
thành viên còn lại đều là thủ trưởng của các ban,
ngành, địa phương trong tỉnh.

Có thể thấy, những gì tinh túy nhất của bộ máy
quản trị công trực thuộc chính quyền Lào Cai liên
quan đến doanh nghiệp đều có mặt trong Tổ này.
Dù rằng Tổ mới thành lập, còn chưa đi vào hoạt
động, nhưng trước hết phải ghi nhận tinh thần cầu
thị và trách nhiệm đối với lĩnh vực điều hành kinh tế
của lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Theo ông Trịnh Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH
MTV Hải Yến, trong quá trình sản xuất, kinh doanh,
các doanh nghiệp phát sinh không ít vướng mắc,
hy vọng Tổ hỗ trợ sẽ là kênh kết nối thường xuyên,
trực tiếp với lãnh đạo để giải quyết kịp thời, bởi với
doanh nghiệp, thời gian chính là tiền bạc và uy tín.

"Doanh nghiệp nào cũng mong muốn được tiếp
cận với lãnh đạo tỉnh để chia sẻ, để kêu đúng
người, từ đó đi đến giải quyết triệt để. Nếu được,
tạo cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp mỗi tháng
được tiếp xúc lãnh đạo 1 - 2 lần; vừa để chia sẻ, vừa
để “trả bài” những vấn đề phản ánh trước đó" -
ông Sơn chia sẻ.
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"Nếu vẫn chỉ là quản lý doanh nghiệp, với cơ
chế “xin – cho” thì còn khó khăn, không phải
do người đứng đầu mà là do các cán bộ
chuyên quản, giúp việc. Để không còn khó
khăn nữa cần chuyển đổi từ tư duy quản lý
sang đồng hành, hỗ trợ, phục vụ doanh
nghiệp. Như vậy mới đi vào thực chất, đúng
theo phương châm “doanh nghiệp phát tài,
Lào Cai phát triển", ông Long thẳng thắn chỉ
rõ.

Ông Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Lào Cai cho hay, việc nâng lên
một cấp về cơ cấu của Tổ hỗ trợ doanh
nghiệp sẽ khắc phục được những hạn chế
trước kia, bởi nó không còn “khoác áo” Tổ
giúp việc, mà gắn trách nhiệm trực tiếp vào
người đứng đầu là Chủ tịch UBND tỉnh; không
chỉ vậy, các thành viên đều là thủ lĩnh ngành,
địa phương cũng có quyền tự quyết rất lớn.

Một thước đo quan trọng đánh giá năng lực
điều hành kinh tế của các tỉnh thành, đó là
PCI. Trong nhiều năm, Lào Cai luôn đứng top
cao của cả nước. Tuy nhiên, gần đây nhất là
năm 2019, Lào Cai bất ngờ “tụt hạng” xuống
đứng thứ 25, chỉ còn trong top khá. Và bên
trong đó, một số chỉ số thành phần của PCI
như chi phí thời gian, chi phí không chính thức,
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp còn thấp. Đây là
những nhiệm vụ đòi hỏi Tổ hỗ trợ doanh
nghiệp của Lào Cai phải vào cuộc để hướng
đến kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh
thông thoáng./.

Theo VOV

https://vov.vn/kinh-te/chu-tich-tinh-lam-to-truong-ho-tro-doanh-nghiep-o-lao-cai-doanh-nghiep-mong-cho-gi-845755.vov
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Chủ tịch TP.HCM trăn trở về tụt hạng chỉ số cạnh tranh

Tin tức PCI 

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong
nhìn nhận, cải thiện môi trường đầu tư cũng là vấn
đề cần phải cải thiện. Theo ông, hiện vẫn có
những dự án kéo dài gây bức xúc cho doanh
nghiệp, các nhà đầu tư.

Ông dẫn chứng từ vụ việc một bệnh viện ở quận 7
từ chuyên khoa xin chuyển đổi sang đa khoa mà
kéo dài gần 2 năm trời vẫn không nhận được câu
trả lời. Ông cũng cho hay, trên bàn làm việc của
ông có nhiều đề án, dự án khiến người dân, doanh
nghiệp bức xúc vì kéo dài quá lâu.

Về xây dựng chính quyền đô thị, ông Nguyễn
Thành Phong cho biết trọng tâm của đề án là
không tổ chức HĐND quận, phường; nhưng đó
không phải là tất cả của nội dung xây dựng chính
quyền đô thị. Vấn đề quan trọng hiện nay là vấn
đề phân cấp.

Ông nhấn mạnh, việc không tổ chức HĐND là để
các quyết định sẽ nhanh nhạy, kịp thời hơn, rút
ngắn được thời gian ở các đơn vị hành chính
quận, phường. Vấn đề cơ bản ở đây là phân cấp,
cùng đó là cơ chế đặc thù của TP Thủ Đức.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Viện Nghiên cứu phát
triển phải có sự kết nối, làm việc với TP Thủ Đức
cùng các Sở, ngành TP để nghiên cứu, tham mưu
thêm cho TP ở điểm này.

Thứ hai, phải tập trung vào chuyển đổi số và đô
thị thông minh.

Theo ông Phong, Viện Nghiên cứu phát triển cần
phối hợp với Sở Công thương để thiết kế các cơ
chế chính sách để hình thành các tập đoàn kinh tế
mạnh, có như thế mới đủ sức nâng cao năng lực
cạnh tranh của kinh tế TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trăn
trở trong buổi làm việc với Viện nghiên cứu phát
triển TP.HCM về duyệt nội dung triển khai thực hiện
nhiệm vụ năm 2021, chiều 19-4.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, chủ đề
năm 2021 của TP.HCM là cải thiện môi trường đầu
tư và xây dựng chính quyền đô thị. Để thực hiện
mục tiêu đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Viện
Nghiên cứu phát triển tập trung vào những nhiệm
vụ sau: Thứ nhất, cần nghiên cứu đáp ứng nhiệm
vụ chính trị trước mắt mà TP đặt ra.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Viện cần tập
trung nghiên cứu và có tham mưu cho UBND TP để
làm sao cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng
chính quyền đô thị.

"Hôm nay, đọc bình luận trên một số trang, họ nói
tại sao hai TP là TP.HCM và Hà Nội vẫn loay hoay
ở chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)…
Nguyên nhân do đâu?. Đứng về phía mình, mình
phải nghĩ sao kỳ vậy?“

Ông cho rằng, việc các chỉ số đánh giá ở mức thấp
là vấn đề TP phải suy nghĩ. “Tại sao Quảng Ninh 4
năm liên tiếp giữ vị trí quán quân toàn quốc về chỉ
số PCI mà TP.HCM lại tụt hạng?”- ông nhấn mạnh.

“Mình cũng đã nỗ lực nhiều rồi chứ đâu phải không
cố gắng. Tất cả chúng ta đều phải suy nghĩ. Suốt
cả thời gian vừa qua từ hạng 8 (năm 2016) tụt
xuống hạng 14. Tại sao Quảng Ninh vẫn giữ ngôi
quán quân.
“Vừa rồi báo cáo với tôi, đơn vị nào cũng xuất sắc.
Xuất sắc tại sao tụt hạng? ”- người đứng đầu TP
đặt câu hỏi. Từ đó, ông yêu cầu phải đánh giá lại.
“Hơn ai hết, không ai hiểu mình bằng mình đâu.
Mình không tự đánh giá chính xác mình sẽ dẫn đến
những cái chủ quan”- ông nhấn mạnh.
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“Với tư cách là một trung tâm kinh tế lớn
nhất Việt Nam, không thể nói năng lực cạnh
tranh đã yếu đi. Muốn vậy phải có những tập
đoàn kinh tế mạnh, hình thành mối liên kết
giữa những tập đoàn kinh tế với doanh
nghiệp vừa và nhỏ trong từng lĩnh vực để
cùng phát triển”- ông Phong nói.

Bên cạnh ba chương trình đột phá của TP về
đổi mới quản lý, nhân lực và hạ tầng, ông
Phong yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển TP
cùng các sở, ngành tập trung thực hiện
chương trình trọng điểm phát triển doanh
nghiệp, sản phẩm chủ lực và đổi mới sáng
tạo.

Ông cho hay, nếu không cải thiện môi trường
đầu tư, không có điều kiện để thu hút nguồn
vốn thì sắp tới sẽ rất khó khăn trong vấn đề
về vốn. Chính vì vậy, TP phải bứt phá bằng
cách tạo ra điều kiện thuận lợi để thu hút các
nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, từ trong
dân, từ các doanh nghiệp.

Ông thông tin, TP cũng sẽ hiện thực hóa mục
tiêu trở thành trung tâm tài chính của khu
vực trong thời gian tới.

Ông cũng gợi mở, những vấn đề thuộc về quản
trị TP trong tương lai là chủ đề mà Viện nên
nghiên cứu vì có những cái hiện nay vẫn đang
chậm nhịp so với yêu cầu phát triển.

“Qúa trình điều hành TP của tôi năm năm qua, tôi
cảm thấy có những cái mình chưa theo kịp thực
tiễn. Chính cơ chế quản lý mở ra sẽ tạo ra điều
kiện để TP tiếp tục phát triển mà trước hết là vấn
đề cơ chế”- Chủ tịch UBND TP chia sẻ.

Từ đó, ông yêu cầu các đơn vị cùng nghiên cứu
việc này. Cùng đó là làm sao để xây dựng nguồn
nhân lực chất lượng cao, ngang tầm khu vực,
quốc tế…

Cuối cùng, ông đề nghị Viện Nghiên cứu phát
triển gấp rút triển khai ngay đề án tổ chức hoạt
động, đề xuất cơ chế phát triển cho Viện, tạo
động lực cho anh em nghiên cứu, tạo động lực để
mời gọi các nhà nghiên cứu, chuyên gia cùng hợp
tác. Phải làm sao để phát huy vốn con người, đội
ngũ tri thức rất dồi dào, thậm chí tính cả việc tạo
ra cơ chế để mời gọi các Việt kiều.

Theo Pháp luật

https://plo.vn/thoi-su/chu-tich-tphcm-tran-tro-ve-tut-hang-chi-so-canh-tranh-979818.html


MỘT SỐ ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THEO 
NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP CHÍNH PHỦ CỦA

CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ I/2021
(Để tải nội dung các văn bản, xem tại http://pcivietnam.vn/category/van-ban-tinh)

Tên tỉnh Số hiệu
Ngày ban 

hành Tên văn bản

Lạng Sơn 02/KH-UBND 01/01/2021 Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Quảng Ngãi 49/QD-UBND 09/01/2021
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành

chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh
Quảng Ngãi

Bắc Giang 265/QD-UBND 05/02/2021
Quyết định Về việc phê duyệt và công bố xếp hạng
Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, 

thành phố DDCI năm 2020

Yên Bái 387/QD-UBND 11/03/2021
Quyết định Về việc công bố kết quả khảo sát, đánh giá 
năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương 

tỉnh Yên Bái năm 2020

Quảng Trị 48/BC-UBND 24/03/2021
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh Quý I/2021

Hòa Bình 679/QD-UBND 31/03/2021
Quyết định Ban hành Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh
cấp huyện và các sở, ngành tỉnh Hòa Bình áp dụng

thử nghiệm trong năm 2021

http://pcivietnam.vn/category/van-ban-tinh
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