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Lễ Công bố chỉ số PCI
Ngày 27/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ công bố Báo cáo Chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022.

Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí Quán quân trong bảng
xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm thứ 5
liên tiếp. Giữ vị trí Á quân là Hải Phòng, tiếp theo là
Đồng Tháp, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Bắc
Ninh, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho
biết, báo cáo PCI 2021 ghi nhận những chuyển biến
tích cực về chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh qua
thời gian. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao chính
quyền nhiều tỉnh, thành phố về sự năng động, tiên
phong, tinh thần làm việc có trách nhiệm và khả năng
giải quyết hiệu quả các vấn đề mới, cấp bách từ thực
tiễn.

Dù bối cảnh dịch bệnh, khảo sát doanh nghiệp đã chỉ
ra nhiều điểm sáng của môi trường kinh doanh các
tỉnh, thành phố. Chẳng hạn: Chi phí không chính thức
tiếp tục giảm trong nhiều thủ tục liên quan đến doanh
nghiệp; thủ tục hành chính tiếp tục được doanh nghiệp
đánh giá có sự cải thiện nhờ công nghệ thông tin được
ứng dụng mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, báo cáo PCI 2021 cũng chỉ ra những vấn
đề cần tiếp tục cải thiện như: Cải cách thủ tục cấp giấy
phép kinh doanh; việc tiếp cận đất đai, mặt bằng kinh
doanh cho doanh nghiệp hay triển khai hiệu quả và
thực chất hơn nữa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa trên thực tế…

Đại diện địa phương đứng đầu bảng xếp hạng, ông
Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh chia sẻ,
đây là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi trong
việc dày công chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức liêm chính, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh đã giữ vững sự đoàn kết, đề cao
tính gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của
người đứng đầu; quyết liệt trong hành động,
dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu
trách nhiệm vì lợi ích chung; phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực, nhất là các hành vi nhũng
nhiễu, "tham nhũng vặt".

"Nhiều mô hình quản trị mới được tỉnh mạnh dạn
thí điểm thành công như thành lập Trung tâm
Truyền thông, thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ
đầu tư (IPA) trực thuộc UBND tỉnh; thành lập
Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh,
cấp huyện trực thuộc UBND cùng cấp; thành
lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn; lập Tổ
công tác đặc biệt hỗ trợ các nhà đầu tư và
người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-
19", ông Nguyễn Xuân Ký chia sẻ.

Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, khảo sát
PCI 2021 diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp
cả nước phải "gồng mình" chống chịu những
ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Trong
khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận nỗ
lực của Chính phủ, các bộ ngành và chính
quyền địa phương đã hỗ trợ doanh nghiệp
nhằm "vượt bão" COVID-19.

Việc khẩn trương triển khai các chính sách hỗ
trợ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là Nghị
quyết 43 của Quốc hội, Nghị quyết số 11 của
Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát
triển kinh tế – xã hội đã giúp nền kinh tế nước ta
đang có những dấu hiệu khởi sắc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách thể
chế, Chủ tịch VCCI cho rằng đây vẫn luôn là
một trong những giải pháp quan trọng được
thực hiện song hành với các công cụ tài khóa và
tiền tệ.
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Ông Phạm Tấn Công dẫn lời Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội lần thứ VII
của VCCI vào ngày 31/12/2021: "Trong thời gian
tới, không chỉ sản phẩm, hàng hóa của doanh
nghiệp nước ta phải cạnh tranh được với sản
phẩm, hàng hóa của các nước khác mà chất
lượng pháp luật, thủ tục hành chính, sự chuyên
nghiệp của bộ máy chính quyền các cấp của
chúng ta cũng phải cạnh tranh được với các quốc
gia khác".

Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính thể
hiện quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Chính
phủ trong nhiều năm qua. Đó là tăng cường cải
cách thể chế, đặc biệt là cải thiện chất lượng điều
hành kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
nhất cho doanh nghiệp hoạt động. Đây là nhiệm
vụ quan trọng, thường xuyên, cần được thực thi
xuyên suốt từ Trung ương xuống địa phương.

Việc cải thiện môi trường kinh doanh là động lực
quan trọng và là một trong những "chìa khóa" cho
sự tăng trưởng trong năm 2022 và những năm
sắp tới.

Ông Phạm Tấn Công khẳng định việc công bố "Chỉ
số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh" là hoạt động
thiết thực, góp phần "tạo lập môi trường đầu tư
kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho
mọi thành phần kinh tế" mà Nghị quyết Đại hội lần
thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Đây cũng là hoạt động của VCCI thực hiện chỉ đạo
của Chính phủ trong các nghị quyết thường niên
của Chính phủ về nhiệm vụ công tác đầu năm.
Trong Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh
doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
mới nhất mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính ký ngày 10/1/2022 đã giao nhiệm vụ cho
VCCI "tiến hành điều tra và công bố thường niên
chỉ số PCI; kết hợp, lồng ghép đánh giá kết quả và
tác động của Nghị quyết."

Bên cạnh đó, Quyết định 288/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ ngày 28/2/2022 về
Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội cũng đã đưa PCI là
một chỉ tiêu chính để đánh giá kết quả cải
cách hành chính ở các tỉnh, thành phố. Điều
này nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng
của PCI như một công cụ hữu hiệu để đo
lường chất lượng điều hành kinh tế và thúc
đẩy các cải cách hành chính ở cấp tỉnh.

Khảo sát PCI 2021 vẫn nỗ lực thu thập được
phản hồi từ hơn 11.300 doanh nghiệp, trong đó
có hơn 10 ngàn doanh nghiệp thuộc khu vực
kinh tế tư nhân tại 63 tỉnh, thành phố và gần
1.200 doanh nghiệp FDI.

Báo cáo PCI 2021 cũng cung cấp những đánh
giá tương đối lạc quan về môi trường kinh
doanh Việt Nam của các doanh nghiệp FDI.

Người đứng đầu VCCI cho rằng, năm 2022 là
năm vượt khó, là năm "bước ngoặt" trong
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Năm
2022 cũng là năm cần "thắp lửa" cải cách,
tiếp tục khơi thông các nguồn lực cho cộng
đồng doanh nghiệp để nền kinh tế Việt Nam
bứt phá nhanh hơn trong những năm sắp tới.
Kỳ vọng ấy chỉ có thể đạt được nếu có sự
đồng hành, chung tay của các cơ quan Nhà
nước ở Trung ương, địa phương và sự hưởng
ứng của cộng đồng doanh nghiệp

"Chúng tôi tin tưởng với sự hợp tác và nỗ lực
của tất cả các bên, năm 2022 sẽ đem lại sức
sống mới cho nền kinh tế Việt Nam nói chung,
cộng đồng doanh nghiệp trong nước nói
riêng", Chủ tịch VCCI nói.

Theo Báo Chính phủ
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Theo ông Tuấn, có tới 67,2% doanh nghiệp nói
phải có chi phí "bôi trơn" trong hoạt động thanh
tra xây dựng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng
thường trả chi phí không chính thức ở những thủ
tục hoặc nghiệp vụ như quản lý thị trường,
thanh tra môi trường, thuế, thanh tra phòng
cháy chữa cháy và đất đai. 57,4% doanh nghiệp
cho biết hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết
thủ tục là phổ biến.

Theo TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, việc
giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đã
giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Tuy
nhiên, một số doanh nghiệp phản ánh quy trình
giải quyết thủ tục hồ sơ gồm 8 bước nhưng chỉ
có 7 bước giải quyết trên môi trường mạng,
bước cuối cùng lại phải mang giấy tờ đến tận
nơi để được xử lý. Với tình trạng này, nếu doanh
nghiệp không"bôi trơn" thì liệu hồ sơ có được
giải quyết đúng thời hạn hay không, hay lại bị
"ngâm hồ sơ".

Theo ông Đậu Anh Tuấn, hoạt động phòng
chống tham nhũng trong những năm gần đây
đã đem lại chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, giảm
thiểu chi phí không chính thức vẫn là hành trình
dài đối với chính quyền địa phương ở Việt Nam.

Kết quả điều tra PCI cũng khuyến nghị các địa
phương cần tập trung cải cách những lĩnh vực
thủ tục hành chính vẫn còn có tỉ lệ doanh
nghiệp gặp phiền hà tương đối cao như thuế,
phòng cháy, xuất nhập khẩu, đăng ký đầu tư và
BHXH. Đồng thời, tạo thuận lợi hơn cho các
doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục triển
khai dự án đầu tư có công trình xây dựng, cụ thể
là cấp phép xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy,
đánh giá tác động môi trường.

Minh bạch để không phải "bôi trơn"

Lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia cho rằng
cần minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính
để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm tình trạng
tiêu cực

Dù môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện
nhưng vẫn còn tình trạng tham nhũng vặt, doanh
nghiệp vẫn phải chi trả chi phí không chính thức, phải
"bôi trơn" khi thực hiện các thủ tục đầu tư kinh
doanh.

Theo kết quả điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI 2021) vừa được Liên đoàn Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, chi phí không
chính thức tiếp tục xu hướng giảm trong hầu hết các
lĩnh vực thủ tục liên quan đến doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chi phí không chính thức vẫn tồn tại khá
phổ biến trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước.
Theo PCI 2021, tỉ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí
không chính thức là 41,4%, giảm so con số 44,9%
của năm 2020. Đây cũng là mức thấp nhất trong
vòng 16 năm qua. Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng
Ban Pháp Chế VCCI, quy mô khoản chi phí không
chính thức cũng đã giảm đáng kể, tỉ lệ doanh nghiệp
dành hơn 10% doanh thu để chi trả loại chi phí này
năm 2021 là 4,1%, thấp hơn đáng kể so với con số
9,1% của năm 2016.

Kết quả Điều tra PCI 2021 dựa trên khảo sát gần
11.312 doanh nghiệp cho thấy tỉ lệ doanh nghiệp
cho biết có chi trả chi phí không chính thức cho cán
bộ thanh, kiểm tra năm 2021 là 20,9%. Tỉ lệ doanh
nghiệp đồng ý với nhận định "chi trả hoa hồng" là
cần thiết để có cơ hội thắng thầu đã giảm từ mức
40% năm 2020 xuống còn 36,8% năm 2021. Tỉ lệ
doanh nghiệp có chi trả chi phí không chính thức để
đẩy nhanh thủ tục đất đai năm 2021 là 29,4%. Hai
lĩnh vực khá nhức nhối với vấn nạn "bôi trơn" được
VCCI chỉ ra là hoạt động thanh tra xây dựng và cấp
giấy phép kinh doanh có điều kiện.
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Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Ninh, cho biết địa phương đã rất nỗ lực để
giảm chỉ số doanh nghiệp phải trả chi phí không
chính thức. Về giải pháp, quan trọng nhất là tính
minh bạch khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Hiện Quảng Ninh đạt dịch vụ công trực tuyến cấp
độ 4 gần 100%. Đây là giải pháp trọng tâm để
giảm được sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ xử lý
thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp, từ
đó giảm chi phí không chính thức cho doanh
nghiệp.

Là địa phương có sự bứt phá về cải thiện môi
trường kinh doanh, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch
UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhấn mạnh đến chỉ số minh
bạch. Nếu minh bạch thì sẽ giảm được các chi phí
không chính thức mà doanh nghiệp phải chi trả
như kết quả điều tra PCI 2021 đã nêu. "Cấp tỉnh
không có thẩm quyền thay đổi được thể chế nhưng
hoàn toàn có thể minh bạch thể chế, hỗ trợ, tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thể chế" -
ông Thành nói và cho rằng khi sự minh bạch được
đặt lên hàng đầu thì sẽ giảm được sự phiền hà,
nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ông
Thành cũng nhấn mạnh đến tính năng động của
chính quyền, sự quan tâm, đồng hành của chính
quyền với doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các
vướng mắc và tháo gỡ.

Một trong những lĩnh vực mà doanh nghiệp
than phiền phải trả chi phí "bôi trơn" là tiếp cận
đất đai. Theo ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch
UBND tỉnh Hưng Yên, bên cạnh tính minh bạch,
địa phương đang nỗ lực để tạo thuận lợi cho
doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai, thực
hiện các thủ tục hành chính về đất đai, không
để xảy ra các hành vi nhũng nhiễu, gây khó
khăn cho doanh nghiệp khi vào đầu tư, kinh
doanh trên địa bàn tỉnh. bên cạnh đó, việc số
hóa hồ sơ giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành
chính sẽ giúp minh bạch khi doanh nghiệp thực
hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh.

Để giảm gánh nặng chi phí "bôi trơn" cho
doanh nghiệp, TS Lê Đăng Doanh cho rằng cần
có thêm kênh độc lập để doanh nghiệp phản
ánh, vì hiện nay nhiều doanh nghiệp phải trả chi
phí "lót tay" khi giải quyết thủ tục hành chính
nhưng không lên tiếng. Bên cạnh đó, việc số
hóa khi giải quyết thủ tục hành chính phải triển
khai đến nơi đến chốn để thực sự phát huy tính
minh bạch. "Khi làm dịch vụ công trực tuyến,
cán bộ nào tiếp nhận hồ sơ thì hiển thị tên cán
bộ đó để người dân, doanh nghiệp biết, từ đó
theo dõi giải quyết hồ sơ có đúng tiến độ hay
không. Chúng ta phải minh bạch từ những chi
tiết đó" - TS Lê Đăng Doanh nói và nhấn mạnh
cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra,
giám sát để phát hiện các hành vi nhũng nhiễu,
gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo Báo Người Lao động

05 Tin tức PCI Số 24 | Ấn phẩm Quý II năm 2022

https://nld.com.vn/thoi-su/minh-bach-de-khong-phai-boi-tron-20220502211105314.htm


06

Ngày 7/6, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Cơ quan Phát
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và các đơn vị liên quan
tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng Chỉ số Xanh cấp
tỉnh (PGI).

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban
Pháp chế VCCI cho biết, đây là sáng kiến được khởi
xướng bởi VCCI với sự hợp tác của USAID và Công ty
TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam
(SPVB). Chỉ số PGI sẽ cổ vũ các tỉnh, thành phố tại
Việt Nam quan tâm hơn tới phát triển kinh tế gắn với
việc bảo vệ môi trường.

Đại diện VCCI cho rằng, với việc xây dựng và công bố
PGI, nhóm chuyên gia mong muốn khuyến khích, cổ
vũ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam quan tâm hơn tới
phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường.
Cung cấp thông tin kịp thời hỗ trợ chính quyền tỉnh,
thành phố trong hoạch định chính sách liên quan đến
đầu tư và môi trường, chọn lọc được các dự án đầu tư
thân thiện với môi trường. Thúc đẩy xây dựng hệ sinh
thái kinh doanh thân thiện với môi trường. Định hướng
các nhà đầu tư có ý thức bảo vệ môi trường; thúc đẩy
nhiều dự án xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn.

"Chúng tôi mong muốn PGI sẽ mang lại nhiều thông
tin cho các cơ quan Nhà nước sử dụng trong điều
hành, quản lý Nhà nước; cho các nhà đầu tư tham
khảo trong quyết định đầu tư, mở rộng kinh doanh của
mình. Đây cũng là kênh đối thoại thường xuyên giữa
chính quyền và doanh nghiệp về chủ đề mới, quan
trọng; là công cụ chính sách để thúc đẩy sự vận hành,
chuyển đổi của các địa phương tại Việt Nam. Quan
trọng hơn hết là chúng tôi mong muốn PGI sẽ đóng
góp trực tiếp và có ý nghĩa vào quá trình phát triển
kinh tế bền vững của tất cả các tỉnh, thành phố tại
Việt Nam", ông Đậu Anh Tuấn nhấn mạnh.

Dưới góc nhìn quốc tế, ông Michael
DiGregorio, Trưởng Đại diện Quỹ châu Á tại
Việt Nam so sánh: Chỉ số mới PGI được xây
dựng tương tự như Chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI) của VCCI với kỳ vọng đây là
động lực cho việc thay đổi sự cạnh tranh giữa
các tỉnh, thành phố. Các địa phương sẽ nỗ lực
và thúc đẩy cạnh tranh với các địa phương
khác, qua đó hướng đến sự phát triển tốt hơn.

PGI được đưa ra nhằm khuyến khích chính
quyền các tỉnh, thành phố hướng đến nỗ lực
phát triển khu vực tư nhân theo tinh thần
Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và
chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí
hậu. Chỉ số này sẽ đánh giá và xếp hạng chất
lượng môi trường tại 63 tỉnh, thành phố qua
góc nhìn của doanh nghiệp, mức độ ứng dụng
công nghệ thân thiện môi trường của doanh
nghiệp, ứng xử môi trường của doanh nghiệp
và mức độ sẵn sàng đầu tư về môi trường tại
các địa phương.

Việc xây dựng chỉ số PGI nhằm mục tiêu cung
cấp thông tin về chất lượng môi trường, hỗ trợ
các địa phương trong sàng lọc các dự án đầu
tư. Đồng thời, tạo ra động lực để các doanh
nghiệp đầu tư theo hướng thân thiện môi
trường.

Thực tế, PGI được triển khai từ năm 2022, sẽ
lồng ghép trong khảo sát Chỉ số PCI. VCCI và
các cơ quan hỗ trợ đã phát triển bộ chỉ số,
thực hiện khảo sát, phân tích kết quả, xây
dựng báo cáo, công bố báo cáo và thúc đẩy
thông tin về PGI đến các địa phương.

Chỉ số Xanh cấp tỉnh PGI: Thước đo 
khuyến khích kinh doanh thân thiện môi 
trường
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PGS.TS. Markus Taussig, chuyên gia của Quỹ châu
Á tại Việt Nam cho rằng, PGI nhất thiết phải có tính
kết nối rõ ràng với các chính sách của địa phương
và trên cơ sở này thúc đẩy sự cải thiện chính sách
và thực thi chính sách phát triển xanh ở cấp tỉnh.

Để đo lường được chính sách phát triển hệ sinh
thái kinh doanh thân thiện với môi trường cấp tỉnh
tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu dự kiến xây dựng 4
nhóm nội dung của bộ chỉ số PGI bao gồm: Giảm
thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu đối
với hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc
cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ công hiệu quả
của chính quyền cấp tỉnh; giảm thiểu các tác hại
môi trường do các doanh nghiệp gây ra thông qua
việc nâng cao thực thi các tiêu chuẩn môi trường
tối thiểu; tối đa hóa lợi ích môi trường từ các hoạt
động quan trọng của chính quyền địa phương, bao
gồm hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh
nghiệp nhà nước và các hoạt động đầu tư và chi
tiêu công khác; tối đa hóa lợi ích môi trường từ các
doanh nghiệp thông qua các chính sách ưu đãi và
dịch vụ hỗ trợ hiệu quả của chính quyền tỉnh.

Thời gian qua, Chính phủ hết sức quan tâm
đến việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi
trường.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu
trong khuôn khổ COP26 tại Vương quốc Anh
vào cuối năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh
Chính đã công bố những cam kết mạnh mẽ
của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi
khí hậu.

Thủ tướng khẳng định, mặc dù là nước đang
phát triển, mới chỉ bắt đầu tiến hành công
nghiệp hóa trong hơn 3 thập kỷ qua, nhưng là
nước có lợi thế về năng lượng tái tạo, Việt
Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp
giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng
nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ
trợ về tài chính, chuyển giao công nghệ của
cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát
triển, trong đó có thực hiện các cơ chế theo
Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng
bằng "0" vào năm 2050.

Theo Báo Chính phủ
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Trong việc cải cách hành chính, xử lý thủ tục đầu
tư, tỉnh Nghệ An đã có rất nhiều cố gắng và thực
tế được nhiều doanh nghiệp ghi nhận, thì các tỉnh
đã có sự bứt phá mạnh mẽ như Thừa Thiên - Huế
(thứ 17 lên thứ 8), Lâm Đồng (thứ 23 lên 15) … Một
số tỉnh có cơ sở hạ tầng, tiềm lực căn bản thì họ
luôn đứng ở top thứ hạng cao như Quảng Ninh,
Đà Nẵng…

Mặt khác, hệ thống hạ tầng của tỉnh, từ sân bay,
cảng biển, đường giao thông... còn hạn chế so với
nhiều địa phương và có khoảng cách khá xa các
trung tâm lớn; do nguồn lực đầu tư có hạn và tỉnh
đang cố gắng tập trung nâng cấp, khắc phục. Sau
khi đường cao tốc Bắc Nam hoàn thành, tỉnh đang
vận động các nguồn lực từ Trung ương và cộng
đồng doanh nghiệp để đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ
tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh, kết nối trong nước,
khu vực và quốc tế. Cùng với sự đầu tư của các
doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hạ tầng khu công
nghiệp WHA, VSIP và Hoàng Thịnh Đạt, sẽ tạo ra
điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm đến
việc cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện chỉ số
PCI hàng năm. Tỉnh đã có “Đề án cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu
hút đầu tư tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2025”.
Việc chỉ số PCI năm 2021 bị giảm thứ hạng trong
bảng tổng sắp sẽ được xem xét một cách nghiêm
túc.

Tỉnh sẽ giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương
mại và Du lịch và Văn phòng UBND tỉnh phân tích,
đánh giá tổng thể, xem xét toàn diện, chi tiết các
thông số trong bảng xếp hạng PCI năm 2021, có
sự so sánh với năm trước và các địa phương khác,
từ đó rút ra nguyên nhân, trách nhiệm và quyết
liệt chấn chỉnh, khắc phục.

Nghệ An: Cải thiện môi trường đầu tư, khắc 
phục tình trạng “Tỉnh mở, Sở thắt"

Theo bảng xếp hạng PCI 2021, tỉnh Nghệ An đạt
64,74 điểm, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành trong cả
nước, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung bộ (sau Thừa
Thiên Huế và Hà Tĩnh) thuộc nhóm khá. So với năm
2020, Nghệ An đã tụt 12 bậc trên bảng xếp hạng
PCI cả nước.

Thông tin nói trên được cộng đồng doanh nghiệp,
người dân và dư luận hết sức quan tâm. Ông Lê
Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có
nhận định về kết quả này.

PCI là sự phản ánh khách quan, chính xác, trung
thực về kết quả đánh giá của cộng đồng doanh
nghiệp trong mối quan hệ tương tác với chính quyền
địa phương, thể hiện ở 128 thông số và 10 nhóm chỉ
số thành phần.

Năm 2020, Nghệ An đạt 64,73 điểm, xếp thứ 18 cả
nước, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ, thuộc nhóm
khá. Năm 2021, tỉnh đạt 64,74 điểm, xếp thứ 30 cả
nước, thuộc cuối nhóm khá, tụt 12 bậc so với năm
2020 trên bảng tổng sắp.

Theo kết quả khảo sát, các chỉ số thành phần PCI
năm 2021 của Nghệ An có 5 chỉ số tăng, 5 chỉ số
giảm so với năm 2020.

5 chỉ số tăng là: Tiếp cận đất đai (6,54 điểm lên 6,94
điểm); Tính minh bạch (tăng từ 6,04 lên 6,1); Chi phí
không chính thức (6,22 tăng lên 6,5); Dịch vụ hỗ trợ
doanh nghiệp (6,78 tăng lên 7,57); Thiết chế pháp lý
và An ninh trật tự (6,53 lên 6,59).

5 nhóm chỉ số giảm gồm: Gia nhập thị trường (giảm
từ 7,39 xuống 6,99); Chi phí thời gian (7,61 xuống
7,54); Tính cạnh tranh bình đẳng (6,35 xuống 4,21);
Đào tạo lao động (6,25 xuống 5,82); Tính năng
động của chính quyền địa phương (6,31 xuống
6,27).



Tỉnh cũng sẽ phối hợp với VCCI và chi nhánh VCCI
tại Nghệ An, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của
doanh nghiệp. Theo đó, cái gì làm được, giải quyết
được chúng tôi sẽ làm ngay, cái gì chưa đáp ứng
được sẽ tìm cách khắc phục. Đồng thời, đề nghị
VCCI thông tin đầy đủ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt
hiểu bản chất của bảng xếp hạng PCI, từ đó xác
định trách nhiệm, hành động của mình, chung tay
cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Mặt khác,
thông qua đó để cộng đồng doanh nghiệp hiểu, chia
sẻ với tỉnh về quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi tối đa
cho doanh nghiệp.

Mặc dù tỉnh rất cố gắng, nhưng thực tế vẫn có nhiều
vướng mắc, tồn tại trong triển khai một số dự án,
dẫn đến khó khăn, thiệt hại cho doanh nghiệp và
ảnh hưởng môi trường đầu tư của tỉnh.

Cụ thể, cùng là dự án Công viên sinh thái Vĩnh
Hằng, vốn rất cấp thiết, cùng một chủ đầu tư, nhưng
quá trình triển khai ở Nghệ An gặp nhiều vướng mắc
và chậm trễ. Chủ đầu tư làm việc, đặt vấn đề đầu tư
tại tỉnh Nghệ An đầu tiên, cách đây nhiều năm,
nhưng đến nay tại Nghệ An vẫn chưa thể triển khai
thi công, mặc dù đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về
kĩ thuật. Trong khi tại Hà Tĩnh, dự án đã đi vào vận
hành từ nhiều năm trước. Tại Thừa Thiên - Huế, chỉ
sau 4 tháng chủ đầu tư làm việc với tỉnh, dự án đã
triển khai, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động cuối năm
nay.

Cùng một chủ đầu tư là Công ty Thanh Thành Đạt,
cùng đầu tư dự án nhà máy gỗ ép, nhưng tại Hà
Tĩnh mặc dù đầu tư sau nhưng đã có sản phẩm ra
thị trường từ 2 năm, còn tại Nghệ An đến nay vẫn
còn khó khăn.
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Vẫn có sự máy móc, cứng nhắc trong xử lý các
vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, triển khai
dự án cho doanh nghiệp tại một số địa phương,
đơn vị.

Để cải thiện chỉ số CPI trong những năm tới
đây, Nghệ An cần phải có các giải pháp căn cơ.
Trước hết là chính quyền các cấp, đặc biệt là
cán bộ các sở ngành cần phải thực sự đồng
hành, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp trong xử lý
thủ tục hành chính. Tránh tình trạng “Tỉnh mở,
Sở thắt…”, lãnh đạo tỉnh rất nỗ lực, quyết liệt,
nhanh chóng đưa ra các quyết sách, nhưng khi
đến các sở ngành, địa phương thực thi thì cần
phải rút ngắn thời gian.

Chúng tôi khẳng định không thể tự hài lòng, mà
cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, tiến nhanh
hơn nữa so với tiềm năng, dư địa sẵn có.

Xác định chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng trong
việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh
doanh, trong năm 2022, tỉnh tiếp tục thực hiện
đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường
đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn.

Trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành
chính, tạo thuận lợi, thông thoáng cho doanh
nghiệp, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng
mắc, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.
Tập trung nguồn lực hoàn thiện đồng bộ hạ
tầng thiết yếu kết nối sẵn sàng cho các nhà
đầu tư, doanh nghiệp.

Theo Báo Lao động

https://laodong.vn/thoi-su/cai-thien-moi-truong-dau-tu-khac-phuc-tinh-trang-tinh-mo-so-that-1041319.ldo
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cụm công nghiệp; công tác bồi thường, giải phóng
mặt bằng gặp nhiều khó khăn dẫn đến kéo dài
thời gian thực hiện dự án...

Theo Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 của UBND tỉnh, Bắc
Kạn đề ra mục tiêu đến năm 2025, nâng dần vị trí
xếp hạng PCI của tỉnh trung bình mỗi năm tăng ít
nhất một bậc, phấn đấu cải thiện toàn diện điểm
số của các chỉ số thành phần.

Các giải pháp được tập trung thực hiện gồm: Tăng
cường trách nhiệm, tính chủ động của các sở,
ngành được phân công làm đầu mối theo dõi việc
cải thiện các chỉ số thành phần của PCI; cải thiện
mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận
lợi cho doanh nghiệp phát triển; đẩy mạnh thu hút
đầu tư, hỗ trợ tiếp cận thông tin, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho doanh nghiệp; tập trung đầu tư
phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ,
hiện đại; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra.

Trong số các giải pháp, Bắc Kạn tập trung nâng
cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hạn
chế tối đa tình trạng doanh nghiệp phải đi lại, liên
hệ làm thủ tục nhiều lần, khắc phục tình trạng quá
hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực thi
đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh
doanh đã được đơn giản hóa, không tự đặt thêm
điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức. Tiếp tục
rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành
chính, thường xuyên rà soát để cắt giảm hoặc đề
xuất cắt giảm các thủ tục hành chính không cần
thiết và gây phiền hà, nhất là các thủ tục hành
chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, đất
đai, cấp phép xây dựng, thuế, hải quan, cấp điện…

Bắc Kạn quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi 
trường đầu tư kinh doanh

Với sự nỗ lực từ tỉnh đến cơ sở, điểm số PCI của
tỉnh Bắc Kạn đã liên tục tăng qua các năm, trong
đó một số chỉ số thành phần được cải thiện tích
cực. Chất lượng quản lý, điều hành của các cơ
quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở từng bước được
nâng lên. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện
việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua bộ phận
một cửa, một cửa liên thông trong tất cả các cơ
quan quản lý nhà nước. Đến nay, 100% TTHC
thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp
huyện và cấp xã được đưa vào giải quyết theo cơ
chế một cửa và được ứng dụng công nghệ thông
tin thông qua phần mềm ứng dụng riêng. 100%
TTHC giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh được tiếp nhận, xử lý qua hệ thống một
cửa điện tử. Nhiều TTHC được rút ngắn thời gian
xử lý.

Tỉnh đã từng bước xây dựng được môi trường đầu
tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn,
thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham
gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, tạo động lực
thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, điểm số
PCI của Bắc Kạn có tăng song thứ hạng PCI của
tỉnh nhìn chung không thay đổi nhiều. Năm 2015
xếp hạng 60/63, năm 2020 là 59/63, vẫn thuộc
nhóm trung bình so với cả nước. Số lượng doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển chậm, doanh
nghiệp thành lập mới còn hạn chế, chủ yếu là các
doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, còn
nhiều doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả,
trình độ quản lý doanh nghiệp còn bất cập, thiếu
phương án sản xuất kinh doanh khả thi. Quỹ đất
sạch dành cho thu hút đầu tư còn hạn chế, thiếu
nguồn lực để phát triển khu công nghiệp,



Thường xuyên cập nhật, đổi mới thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải
quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết
thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công cấp tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả cấp huyện, xã. Tăng cường triển khai dịch vụ
công trực tuyến cấp độ 3, 4; đẩy mạnh thực hiện
thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công
nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp nhận
và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cùng với đó là nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, thực hiện công khai, minh bạch và công
bố rộng rãi, đầy đủ, kịp thời thông tin trên trang
thông tin điện tử của đơn vị, địa phương về quy
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng;
quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu, cụm công
nghiệp; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh
vực, các chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư của tỉnh…
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Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu,
năng động, tiên phong trong thực hiện hỗ trợ,
đồng hành cùng với doanh nghiệp; linh hoạt, sáng
tạo trong giải quyết công việc; thường xuyên duy
trì gặp gỡ, đối thoại để nắm bắt, giải quyết kịp thời
những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và
người dân. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các
sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong hoạt
động xúc tiến đầu tư, đảm bảo thống nhất, hiệu
quả. Nâng cao vai trò của Trung tâm xúc tiến đầu
tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp
thực hiện các thủ tục về đầu tư.

Với quyết tâm cải thiện điểm số và nâng cao chỉ số
PCI, trong Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022 -
2025, UBND tỉnh phân công từng sở, ngành, địa
phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải
thiện bộ chỉ số thành phần.

Theo CTTĐT Tỉnh Bắc Kạn

https://backan.gov.vn/pages/quyet-tam-cai-thien-manh-me-hon-nua-moi-truong-dau-bd37.aspx
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Trong đó, người đứng đầu một số sở, ngành, địa
phương chưa nhận diện được trách nhiệm của cơ
quan đơn vị mình trong việc cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh cấp tỉnh. Việc rà soát,
xây dựng, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) chưa
thực chất; mối quan hệ giữa các ngành, địa phương
trong liên thông giải quyết TTHC, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho doanh nghiệp chưa được thường
xuyên, kịp thời, hiệu quả không cao.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, thiếu tinh
thần trách nhiệm trong giải quyết công việc; trình độ,
tính chuyên môn chưa cao, còn tình trạng kéo dài thời
gian xử lý, cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp...

Tham gia cuộc họp, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh cũng đã đề nghị UBND tỉnh cần công khai,
minh bạch các dự án đầu tư, ưu tiên và tạo điều kiện
thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp trong sản
xuất kinh doanh và triển khai dự án.

Với những hạn chế được chỉ ra, Chủ tịch UBND tỉnh
Bùi Văn Khánh đã yêu cầu, các sở, ngành, huyện,
thành phố phải có báo cáo đánh giá cụ thể về từng
chỉ tiêu thành phần theo phân công nhiệm vụ; chậm
nhất trong vòng một tháng phải gửi báo cáo về sở Kế
hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo lên UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện thanh tra
về những điểm nghẽn trong thực thi công vụ về việc
thực hiện thủ tục đầu tư và việc cấp quyền sử dụng
đất. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có trách nhiệm báo
cáo những khó khăn, vướng mắc của các doanh
nghiệp trong hoạt động và đề xuất ý kiến lên UBND
tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh
yêu cầu phải quyết tâm thay đổi tư duy, lề lối làm việc
của đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt CCHC, nâng cao
chất lượng công vụ. Các sở, ngành, huyện, thành phố
khẩn trương chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện để từng
bước cải thiện các chỉ số thành phần.

Theo Báo Pháp luật

Hòa Bình: Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, 
quyết tâm nâng cao chỉ số PCI

Năm 2021, chỉ số PCI tỉnh Hòa Bình đạt 57,16
điểm, đứng thứ 62/63 tỉnh, thành phố; đứng thứ
13/14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Đây là điểm
số thấp nhất trong 5 năm trở lại đây của địa
phương này.

Cụ thể, trong 10 chỉ số thành phần thì có tới 8 chỉ
số của tỉnh Hòa Bình giảm điểm gồm: Gia nhập thị
trường; tiếp cận đất đai; tính minh bạch; chi phí
không chính thức; chi phí thời gian; cạnh tranh bình
đẳng; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý và an
ninh trật tự.

Trong đó, tính minh bạch là một trong những chỉ
số sụt giảm lớn nhất cả về điểm số và thứ hạng;
được 4,99 điểm (thấp nhất trong 10 chỉ số thành
phần). Chỉ số PCI giảm sâu cả về điểm số và thứ
hạng, kết quả cải thiện môi trường cạnh tranh của
tỉnh Hòa Bình đã không đạt mục tiêu kế hoạch
năm 2021 đề ra.

Đánh giá về nguyên nhân chỉ số PCI giảm trong
năm 2021, tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải thiện môi
trường kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh
của tỉnh Hòa Bình vừa được UBND tỉnh tổ chức,
các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế,
yếu kém trong việc cải thiện môi trường kinh doanh
trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua.

Trong đó, năm 2021, tỉnh chịu tác động của dịch
COVID-19 dẫn đến nhiều nội dung công việc phải
giãn, hoãn, không thực hiện được, trong đó có cả
những dự án thu hút đầu tư. Đến tháng 9 mới ban
hành được quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, đã
kéo theo một số việc chậm.

Tuy nhiên ngoài nguyên nhân khách quan, UBND
tỉnh đánh giá: những hạn chế, yếu kém của PCI
năm 2021 được xác định chủ yếu do nguyên nhân
chủ quan.

https://baophapluat.vn/hoa-binh-thang-than-nhin-nhan-han-che-quyet-tam-nang-cao-chi-so-pci-post445772.html
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Vừa qua Đắk Nông năm đã cải thiện chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh rất ấn tượng và toàn diện.
Trong 10 chỉ số thành phần thì có 7 chỉ số tăng
điểm, 6 chỉ số tăng bậc; đặc biệt là các chỉ số về
tính năng động tiên phong của chính quyền, chi
phí thời gian, thiết chế pháp lý tăng hơn 20 bậc so
với năm trước.

Xu hướng hiện nay doanh nghiệp muốn đầu tư
vào các địa phương còn nguyên sơ, thân thiện môi
trường như ở Đắk Nông. Đây là cơ hội để tỉnh có
thể tạo ra bài học thành công trong cải cách thủ
tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Tại Hội nghị, đại diện VCCI, ông Đậu Anh Tuấn,
cho rằng, thúc đẩy cải thiện môi trường kinh
doanh không chỉ là trách nhiệm, nỗ lực của lãnh
đạo tỉnh mà của chính quyền các cấp, các sở
ngành, có như vậy mới tạo ra hiệu ứng tích cực và
mang lại lợi ích thiết thực cụ thể cho người dân và
doanh nghiệp.

Giải pháp quan trọng của việc cải thiện môi trường
kinh doanh là phải thúc đẩy chất lượng thực thi,
cải thiện chất lượng thực thi, làm sao rút ngắn các
chính sách và việc thực hiện trong thực tế. Bên
cạnh đó, Đắk Nông cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn
việc cải thiện tính minh bạch, chi phí không chính
thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp./.

Theo VOV

Đắk Nông quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi 
trường đầu tư kinh doanh

Theo kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh năm 2021, PCI của tỉnh Đắk Nông đạt
61.95 điểm, xếp thứ 52/63 tỉnh, thành trong cả
nước, tăng 8 bậc so với năm 2020, vượt 7 bậc so
với chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Đây cũng là thứ hạng
cao nhất địa phương đạt được trong 5 năm gần
đây.

Ngay sau khi VCCI công bố xếp hạng chỉ số PCI,
Đắk Nông đã nhanh chóng rà soát đánh giá các
chỉ số thành phần, những khó khăn vướng mắc
trong môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp thu hàng
chục ý kiến góp ý của các doanh nghiệp về lĩnh vực
này.

Đắk Nông quyết tâm nâng cao chỉ số PCI năm
2022 và những năm tiếp theo bảo đảm khả thi,
hiệu quả hơn; làm cho môi trường đầu tư, kinh
doanh thực sự thông thoáng, minh bạch tạo niềm
tin cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát
triển.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông,
cho biết, Đắk Nông có rất nhiều tiềm năng trên tất
cả các lĩnh vực, đặc biệt là trên các mặt công
nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Tuy nhiên, để khai
thác những tiềm năng này thì còn nhiều thách
thức. Chính vì vậy Hội nghị cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh do tỉnh tổ chức nhằm tìm ra
những giải pháp tháo gỡ các thách thức, tạo được
môi trường đầu tư thông thoáng nhất, mời gọi các
nhà đầu tư đến với Đắk Nông.

https://vov4.vov.gov.vn/TV/chuyen-muc/dak-nong-quyet-tam-cai-thien-manh-me-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-c1254-429666.aspx
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Trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, 421
thủ tục liên quan đến dự án đầu tư được tiếp nhận,
luân chuyển và giải quyết thông qua đầu mối
Trung tâm, đa phần các thủ tục được giải quyết
nhanh chóng, sớm hơn so với quy định.

Cán bộ, công chức của Trung tâm tích cực nghiên
cứu, cập nhật các quy định mới của pháp luật,
nhất là pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng,... để
hoàn thành tốt nhiệm vụ hướng dẫn các nhà đầu
tư, doanh nghiệp, các cá nhân thực hiện theo đúng
quy định góp phần cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh của tỉnh, nhất là năm 2021, chỉ số PCI
của Nam Định đạt 64,99 điểm, xếp hạng 24/63
tỉnh, thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2020.

Trung tâm đã tham mưu cho Văn phòng UBND
tỉnh xây dựng chương trình Xúc tiến đầu tư hàng
năm theo đúng quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ
quản lý nhà nước cũng như các nhiệm vụ, giải
pháp thực hiện hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu
tư. Để tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng,
thế mạnh, định hướng các lĩnh vực tập trung kêu
gọi đầu tư của tỉnh tới các nhà đầu tư trong nước
và ngoài nước, Trung tâm đã và đang phối hợp với
các cơ quan đơn vị trong tỉnh tiếp tục cập nhật xây
dựng bộ tài liệu tuyên truyền, quảng bá về tỉnh
Nam Định với tiêu đề “Nam Định - Môi trường đổi
mới, hướng tới nhà đầu tư”. Bộ tài liệu đã được
dịch ra tiếng Anh, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc,...

Nam Định: Trung tâm phục vụ hành chính công 
tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh 
nghiệp

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Phạm Gia Túc đã có buổi làm việc tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ
doanh nghiệp tỉnh sáng ngày 31/5. Trung tâm Phục
vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh
nghiệp tỉnh Nam Định là đơn vị hành chính đặc thù
thuộc Văn phòng UBND tỉnh Nam Định.

Trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, Trung
tâm đã triển khai thực hiện 124.304 lượt giao dịch
giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, tiếp
nhận 73.324 hồ sơ, trả 47.765 kết quả giải quyết
TTHC và 1.964 lượt tư vấn, hướng dẫn về TTHC. 5
tháng đầu năm 2022 đã thực hiện 37.943 lượt giao
dịch.

Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
được duy trì triển khai hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng
của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Trung
tâm. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát quá trình
giao dịch TTHC giữa các tổ chức, cá nhân và cán bộ
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một cách chặt chẽ,
không có hiện tượng phiền hà, sách nhiễu.

Đa số doanh nghiệp và người dân đến giao dịch
thực hiện TTHC tại Trung tâm đều đánh giá cao thái
độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động với mức độ đánh giá hài lòng và rất hài
lòng. Hoạt động của Trung tâm đã góp phần nâng
cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (năm 2021
tăng 7 bậc so với năm 2020).



Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm
Gia Túc nhấn mạnh: Năm 2021, chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nam Định tăng 16
bậc, xếp thứ 24 trong top khá, chỉ số hiệu quả quản
trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nằm trong
nhóm trung bình cao của cả nước và chỉ số cải cách
hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 40/63 tỉnh, thành
phố, tăng 7 bậc so với năm 2020. Đồng thời dự kiến
GRDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 8,37%. Có được
những thành quả tích cực trên là sự đóng góp của
hệ thống chính trị, chính quyền, các sở, ban, ngành,
địa phương trong tỉnh cũng như lực lượng doanh
nghiệp và người dân Nam Định.

Năm 2021, khi tỉnh Nam Định quyết định sát nhập
Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh là thực
hiện chủ trương của tỉnh, tinh giản tổ chức bộ máy
nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và thực tế
hoạt động của Trung tâm đã chứng minh sự đúng
đắn, hiệu quả của quyết định trên.
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Nam Định là tỉnh chưa cân đối về ngân sách,
vùng trũng trong thu hút đầu tư, việc cải cách
thủ tục hành chính rất quan trọng. Do đó, Bí thư
Phạm Gia Túc yêu cầu đơn vị các cấp vào cuộc
cải cách hành chính, làm tốt ngay từ cơ sở để
giảm tải áp lực cho các đơn vị trên. Ngay Trung
tâm phải có sự phối hợp chặt chẽ tạo thuận lợi
tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Bí thư
Tỉnh ủy cam kết tiếp tục hỗ trợ nhanh nhất, tối
đa, đúng pháp luật để Trung tâm hoạt động
hiệu quả.

Theo Báo Đầu tư

https://baodautu.vn/nam-dinh-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tao-dieu-kien-tot-nhat-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-d166898.html
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Chính quyền dù ban hành rất nhiều văn bản, quy
định, kế hoạch vẫn không được đánh giá cao về
tính năng động, tiên phong trong cải cách. Kết
quả khảo sát chỉ ra việc bị giảm 0,81 điểm (6,55
điểm) khi có đến 55% và 69% doanh nghiệp cho
biết các sở, ngành, chính quyền cấp huyện không
thực hiện đúng chủ trương, chính sách của lãnh
đạo tỉnh.

Tỷ lệ doanh nghiệp chờ hơn từ 1 - 3 tháng để
hoàn thành tất cả thủ tục và đi vào hoạt động đã
trở thành câu chuyện cũ khi ghi nhận số doanh
nghiệp than phiền cao nhất 6%. Số doanh nghiệp
phải trì hoãn hay hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do
những khó khăn khi thực hiện thủ tục đăng ký
doanh nghiệp chỉ chiếm 10%.

Tuy nhiên, gia nhập thị trường thực tế vẫn khó. Có
đến 60% số doanh nghiệp tham gia khảo sát lên
tiếng họ đã gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện
thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện.

Số lượng doanh nghiệp cho điểm cán bộ tại bộ
phận một cửa am hiểu chuyên môn hay nhiệt
tình, thân thiện chiếm không đến 40%. Những
góc khuất này đã khiến chỉ số gia nhập thị trường
chỉ đạt 7,05 điểm (giảm 0,81 điểm)

Quảng Nam: Cải thiện chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh: Tự soi mình để thay đổi

Nhìn ra được điểm yếu, hạn chế kéo tụt điểm số,
vị thứ trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) là cách tự soi mình để tìm ra
phương thức thay đổi, cải thiện trong tương lai.

Minh bạch thông tin, tính năng động, đào tạo
lao động, chi phí thời gian và gia nhập thị
trường từng là 5 điểm số thành phần luôn được
cộng đồng doanh nghiệp ở Quảng Nam đánh
giá cao... đã đánh rơi điểm trong cuộc khảo sát
PCI 2021.

Minh bạch thông tin không được đánh giá cao
khi chỉ đạt 5,32 điểm (giảm 0,86 điểm). Số
doanh nghiệp cho rằng, cần phải có mối quan
hệ mới có thể có được các tài liệu của tỉnh từ
53% năm 2020 đã tăng lên 66% (tăng 13%).

Việc thương lượng với cán bộ thuế là một phần
thiết yếu trong hoạt động kinh doanh đã không
thể giảm (từ 53% tăng lên 56% - tăng 3%).

Một trong những biến số mới được ghi nhận là
có đến 47% doanh nghiệp nói thỏa thuận về
các khoản thuế phải nộp với cán bộ thuế đã
“giúp” họ giảm được số thuế phải nộp (đồng
nghĩa với ngân sách nhà nước thất thu).

Admin
Note
Cho phần hình nhỏ hơn chút, hiện đang choán quá 1/2 trang ko cân đối lắm



Không thiếu trường đào tạo nghề, nhưng doanh
nghiệp cho biết, họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong
việc tuyển dụng cán bộ quản lý, giám sát tại địa
phương lẫn chất lượng lao động không thỏa mãn
nhu cầu sản xuất, kinh doanh... Chỉ số đào tạo lao
động chỉ đạt 6,24 điểm (giảm 0,31 điểm).

Theo phân tích, có đến 60% doanh nghiệp đang gặp
khó khăn khi tuyển dụng cán bộ quản lý, giám sát,
45% doanh nghiệp cho rằng không dễ dàng tuyển
dụng được cán bộ kỹ thuật và dù có thể dễ dàng
tuyển dụng lao động phổ thông tại địa phương,
nhưng số doanh nghiệp đánh giá lao động tại địa
phương có thể đáp ứng hoàn toàn hay phần lớn nhu
cầu sử dụng đã giảm đến 30% so năm 2020.

Không ít doanh nghiệp vẫn than phiền khi bị thanh
tra hơn 3 lần/năm. Nếu năm 2020 khảo sát 0% thì
năm 2021 đã lên 7%. Việc thực hiện thủ tục hành
chính trực tuyến được cho đã dễ dàng, thông thoáng
hơn, nhưng chi phí thời gian vẫn là trở ngại lớn đối
với doanh nghiệp.

Khảo sát chỉ ra có đến 44% doanh nghiệp cho rằng
đã gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính
trực tuyến. Kênh mới này vẫn chưa thể giúp doanh
nghiệp tiết giảm thời gian, chi phí.

Mục tiêu đạt điểm số theo kế hoạch năm 2021 với
các chỉ số về tính minh bạch, năng động, gia nhập
thị trường, đào tạo lao động và chi phí thời gian
(tương ứng 6,7 điểm, 7,5 điểm, 8 điểm, 6,7 điểm và 8
điểm) không thể thực hiện được. Ngược lại càng bị
giảm điểm là dấu hiệu không bình thường.

Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Kế hoạch -
Đầu tư cho hay, nhiều năm qua, sở đã tích cực, chủ
động tham mưu UBND các giải pháp cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) ghi nhận, đánh giá cao các giải pháp cải
thiện PCI địa phương khá tốt, nhưng việc thừa hành,
thực thi các giải pháp này ở các sở, ngành, địa
phương cơ sở chưa tốt, dẫn đến kết quả PCI trong
vòng 2 năm gần đây liên tục giảm thứ hạng.

Những cuộc khảo sát, thống kê mới đây, trên thực tế,
chỉ có lãnh đạo tỉnh quan tâm đến PCI và chỉ mỗi Sở
Kế hoạch - Đầu tư chủ động tham mưu các chủ
trương, giải pháp về cải thiện PCI. Các sở, ngành
khác và địa phương hầu như rất ít quan tâm, chưa
chú trọng đến chỉ số này.
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Sự thiếu thiện chí này đã trở thành khoảng
trống khi chưa thể đề ra giải pháp cụ thể cho
việc tăng điểm, thăng hạng cho từng chỉ số
thành phần PCI gắn với chức năng, nhiệm vụ
của cơ quan quản lý và chính quyền địa
phương.

Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch - Đầu tư, đến
nay chỉ có 24/39 đơn vị, địa phương xây dựng
kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện cải thiện
PCI, có 2/39 đơn vị xây dựng kế hoạch nhưng
không báo cáo kết quả triển khai thực hiện,
7/39 đơn vị, địa phương không xây dựng kế
hoạch nhưng báo cáo kết quả triển khai thực
hiện và 6/39 đơn vị, địa phương không xây
dựng kế hoạch và không báo cáo kết quả triển
khai thực hiện!

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho
hay, điểm số hay thứ hạng PCI là một trong
những điểm để tham khảo, chưa thể quyết định
sự thành công hay thất bại của năng lực điều
hành kinh tế địa phương.

Trong cuộc cạnh tranh điểm số này, dường như
tất cả địa phương đều mong muốn cải thiện.
Quảng Nam đã giảm thủ tục đầu tư, cải cách
thủ tục hành chính ngày càng thông thoáng
hơn, nhưng chưa thể mạnh mẽ, cần nhận diện
đúng và đo lường trên thực tế để cải thiện.

Vì sao bị sụt giảm? Cần tìm ra mấu chốt ở đâu
để hoàn thiện hơn. Không thiếu những chính
sách, cơ chế, nhưng công tác tổ chức thực hiện
chắc chắn có “vấn đề”. Thử hỏi có bao nhiêu
công chức, viên chức biết được 10 chỉ số thành
phần PCI một cách cụ thể.

Theo ông Bửu, ý muốn của lãnh đạo tỉnh là mọi
công chức phải biết cụ thể về sự cải thiện này
thông qua các chương trình tập huấn, đào tạo.
Sẽ có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát
việc thực thi các kế hoạch cải thiện chỉ số PCI
trong toàn bộ công chức, viên chức, hệ thống
chính trị, chấm điểm hàng ngày, kể cả tính đến
chuyện thuyên chuyển, kỷ luật cán bộ thừa
hành không thực thi các chủ trương, chính
sách, cơ chế, kế hoạch cải thiện PCI đã ban
hành.

Theo Báo Quảng Nam

https://baoquangnam.vn/kinh-te/cai-thien-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-tu-soi-minh-de-thay-doi-127794.html
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Nhóm các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn
tỉnh có 12 đơn vị, trong đó 4 đơn vị xếp loại xuất
sắc, tăng 2 đơn vị so với năm 2020; 2 đơn vị xếp
loại tốt, giảm 3 đơn vị so với năm 2020; 1 đơn vị
xin ý kiến Hội đồng không xếp hạng do điều chỉnh
điểm chuẩn tạm thời trong năm 2021; 5 đơn vị
mới tham gia đánh giá năm đầu tiên, xin ý kiến hội
đồng không xếp hạn do có nhiều mục điều chỉnh
điểm chuẩn tạm thời trong năm 2021. Nhóm các
đơn vị sự nghiệp tỉnh có 7 đơn vị, trong đó 5 đơn vị
xếp loại tốt; 2 đơn vị xếp loại khá. Nhóm các
huyện, thị xã và thành phố có 8 đơn vị, trong đó 5
đơn vị xếp loại xuất sắc, tăng 5 đơn vị so với năm
2020; 3 đơn vị xếp loại tốt, giảm 2 đơn vị so với
năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số
hạn chế mà các sở, ngành, cơ quan ngành dọc,
đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, UBND cấp huyện cần
khắc phục. Đó là một số cơ quan tham mưu thiếu
sự chủ động trong triển khai thực hiện Bộ chỉ số
CCHC nên gây lúng túng cho các cơ quan, đơn vị;
các mô hình, sáng kiến cung cấp thông tin còn ít
nên khó đánh giá thực chất. Mặt khác, một số đơn
vị còn chạy theo thành tích, chấm điểm rất cao
nhưng chưa cung cấp đủ văn bản, hồ sơ để minh
chứng cho công việc đã làm; một số đơn vị chưa
chủ động nghiên cứu các quy định, đồng thời chưa
chủ động liên hệ với cơ quan phụ trách để được
hướng dẫn nên kết quả phản ánh đôi khi chưa
đúng với thực tế…

Hậu Giang: Phải chuyển đổi tư duy từ “chính 
quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”

Sáng ngày 10-6, Hội đồng đánh giá, xếp loại công
tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Hậu Giang tổ
chức Hội nghị phân tích các chỉ số: PAR INDEX,
SIPAS, PCI, PAPI và công bố kết quả đánh giá xếp
loại công tác CCHC năm 2021. Ông Đồng Văn
Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải
cách hành chính tỉnh, dự và phát biểu kết luận hội
nghị.

Về kết quả xếp hạng các chỉ số năm 2021 của
tỉnh, Chỉ số PCI tăng 1 bậc so với năm 2020, xếp
38/63 tỉnh thành (xếp 9/13 tỉnh, thành ĐBSCL; Chỉ
số PAPI đạt 42,16 điểm giảm 1,61 điểm và xếp
33/63 tỉnh, thành, giảm 6 bậc so với năm 2020;
Chỉ số PAR INDEX đạt 86,77 điểm (tăng 2,26 điểm
so với năm 2020) và xếp thứ 27/63 tỉnh thành
(tăng 1 bậc), xếp thứ 4/13 tỉnh, thành ĐBSCL; Chỉ
số SIPAS tỉnh đạt 8,46 điểm, tăng 0,35 điểm, đồng
xếp hạng 50/63 tỉnh, thành.

Về kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC của
các sở, ngành, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự
nghiệp cấp tỉnh, UBND cấp huyện năm 2021 được
đánh giá là có nhiều tiến bộ, số lượng đơn vị xuất
sắc tăng so với năm 2020. Cụ thể, nhóm các sở,
ngành có 19 đơn vị, trong đó 14 đơn vị xếp loại
xuất sắc (tăng 9 đơn vị so với năm 2020); 4 đơn vị
xếp loại tốt (giảm 10 đơn vị so với năm 2020); 1
đơn vị xin ý kiến không xếp hạng do điều chỉnh
điểm chuẩn tạm thời trong năm 2021.



Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh đánh giá
các kết quả đạt được đã cho thấy công tác CCHC của
tỉnh có những chuyển biến tích cực, hiệu quả trên các
lĩnh vực, thể hiện công tác chỉ đạo, điều hành của
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh được các cấp, các ngành
quan tâm, quán triệt thực hiện, nhất là trong việc xây
dựng chính quyền thân thiện, chính quyền điện tử và
chuyển đổi số, đã đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ
trợ khởi nghiệp và phục vụ Nhân dân.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng
các ngành, địa phương căn cứ vào kết quả chỉ số
CCHC hàng năm, tập trung chỉ đạo rà soát, xác định
rõ những điểm mạnh cũng như những hạn chế, yếu
kém trong công tác CCHC của đơn vị mình, làm rõ
nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, cũng như trách
nhiệm của từng cá nhân, tổ chức; đồng thời, đề ra các
biện pháp cụ thể để khắc phục, bảo đảm nhiệm vụ
CCHC được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

19 Tin tức PCI Số 24 | Ấn phẩm Quý II năm 2022

Việc này phải hoàn thành và gửi về Sở Nội vụ
chậm nhất vào ngày 22-6; giao Sở Nội vụ tổng
hợp báo cáo và xây dựng kế hoạch khắc phục
các hạn chế để trình UBND tỉnh ban hành trong
tháng 7.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các cấp, các
ngành phải chuyển đổi tư duy từ “chính quyền
quản lý” sang “chính quyền phục vụ”; lấy người
dân và doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm
phục vụ. Xem việc tạo điều kiện thuận lợi cho
người dân tham gia giải quyết thủ tục hành
chính; hỗ trợ, hướng dẫn, tạo môi trường tốt cho
doanh nghiệp hoạt động là trách nhiệm của
từng cán bộ, công chức, viên chức...

Theo Báo Hậu Giang

https://www.baohaugiang.com.vn/thoi-su-trong-tinh/phai-chuyen-doi-tu-duy-tu-chinh-quyen-quan-ly-sang-chinh-quyen-phuc-vu-108292.html
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Bà Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư cho biết: Thực hiện nghị quyết,
UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các
sở, ngành và UBND các huyện thực hiện tốt
công tác cải cách hành chính; rà soát điều
chỉnh, bổ sung các quy hoạch; đầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng, tạo mặt bằng sản xuất kinh
doanh cho doanh nghiệp; xây dựng danh mục
gồm 68 dự án để thực hiện xúc tiến thu hút đầu
tư vào địa bàn trên các lĩnh vực: hạ tầng khu,
cụm công nghiệp, năng lượng; giao thông đô thị;
du lịch dịch vụ; nông nghiệp nông thôn… Cùng
với đó là nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội
ngũ cán bộ, công chức viên chức trong thực thi
công vụ.

Ngoài ra, UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND
các huyện, thành phố tăng cường đối thoại trực
tiếp với các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình
và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc.
Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có gần 200 lượt
ý kiến kiến nghị, phản ánh của cộng đồng
doanh nghiệp trong tỉnh thông qua hoạt động
đối thoại trực tiếp trong năm 2021.

Các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp đã được
UBND tỉnh, các ngành, địa phương tiếp nhận
nghiên cứu trả lời, giải quyết kịp thời đạt 80%,
qua đó, từng bước tháo gỡ khó khăn và mang
lại niềm tin cho doanh nghiệp.

Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
của Lạng Sơn: Dấu ấn từ những giải pháp 
đồng bộ

Năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) của tỉnh Lạng Sơn đã có chuyển biến rõ rệt.
Để đạt được kết quả đó, trong năm 2021, UBND
tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực
hiện đồng bộ các giải pháp theo phương châm
“Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Giữa năm 2021, tại hội nghị bàn giải pháp nâng
cao chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021, ông Hồ
Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nêu
ý kiến, trong thời gian qua, cộng đồng doanh
nghiệp chưa thực sự hài lòng với công tác quản lý
Nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi
trường, thủ tục đầu tư… Đây là “nút thắt”, ảnh
hưởng lớn đến môi trường đầu tư kinh doanh của
tỉnh, gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, kinh
doanh của doanh nghiệp.

Nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế, trong năm
2021, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã có nhiều giải
pháp đồng bộ để cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh một cách bài bản, hiệu quả.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban
hành Nghị quyết chuyên đề số 43 ngày 23/8/2021
về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2021 – 2025. Trong đó, đề ra 10 nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm để thống nhất triển khai thực
hiện trong hệ thống chính trị, với mục tiêu đặt ra là
phấn đấu chỉ số PCI từ năm 2021 trở đi nằm trong
nhóm khá của cả nước.



Năm 2021, cũng ghi nhận sự vào cuộc của khối các
sở, ngành và UBND các huyện trong việc nâng cao
tinh thần phục vụ doanh nghiệp và người dân cũng
như khắc phục những bất cập trong công tác quản
lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường. Theo
kết quả khảo sát xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng
lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương
năm 2021 do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp
với đơn vị tư vấn thực hiện, chỉ số tiếp cận đất đai và
tính ổn định trong sử dụng đất của khối địa phương
có sự cải thiện đạt 5,73 (tăng 0,3 điểm so với năm
2020) và có tới 7/11 huyện, thành phố tăng điểm.
Công tác giải quyết các thủ tục hành chính của khối
sở, ngành cũng có chuyển biến rất tích cực, sự hỗ trợ
và tư vấn cho doanh nghiệp được các sở, ngành
quan tâm thực hiện có hiệu quả…

Với những nỗ lực của các cấp, ngành trong thực hiện
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, theo bảng
xếp hạng PCI năm 2021 do Liên đoàn Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố mới đây,
chỉ số PCI của Lạng Sơn vươn lên vị trí thứ 36/63
tỉnh, thành (năm 2020 Lạng Sơn đứng thứ 49/63).
Trong 10 chỉ số đánh giá năm 2021, có tới 6/10 chỉ
số tăng điểm so với năm 2020 gồm: chỉ số chi phí
thời gian; chi phí không chính thức; tính năng động;
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý và
chỉ số tiếp cận đất đai.

Đáng chú ý, trong số 6 chỉ số cải thiện về điểm số thì
lần đầu tiên chỉ số tiếp cận đất đai có sự tăng điểm
ấn tượng tới 0,75 điểm từ 5,96 điểm năm 2020 lên
6,71 điểm.

Đây thực sự là nỗ lực rất lớn của tỉnh trong việc nâng
cao năng lực chỉ số cạnh tranh trong bối cảnh dịch
COVID-19 tác động tiêu cực và có ảnh hưởng nặng
nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, đặc
biệt là cộng đồng doanh nghiệp.
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Ông Lô Thời Nhuận, Giám đốc Công ty Cổ phần
Đầu tư xây dựng hạ tầng Chi Lăng – nhà đầu
tư thực hiện dự án khu đô thị phía Đông Nam
thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng cho biết:
Trong suốt quá trình đề xuất, nghiên cứu lập dự
án đầu tư, công ty luôn nhận được sự hỗ trợ
nhiệt tình của UBND huyện Chi Lăng, các sở,
ngành chức năng của tỉnh từ thủ tục quy hoạch
sử dụng đất, cấp phép xây dựng, đến hoàn
thiện các hồ sơ dự án theo quy định… Nhờ đó
đến nay, dự án của đơn vị đã được triển khai rất
thuận lợi đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Trong năm 2021 và những tháng đầu năm
2022, mặc dù dịch COVID-19 diễn ra phức tạp
nhưng do môi trường đầu tư kinh doanh của
tỉnh được cải thiện rõ nét, cộng đồng doanh
nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp tục lựa chọn
Lạng Sơn để đầu tư. Theo số liệu báo cáo của
UBND tỉnh, từ năm 2021 đến giữa tháng
5/2022, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư
đã cấp giấy chứng nhận đầu tư/chủ trương đầu
tư 27 dự án với tổng vốn đăng ký gần 3.900 tỷ
đồng.

Với những kết quả đã đạt được, tỉnh tiếp tục
cam kết đồng hành với doanh nghiệp để cải
thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.
Theo đó, ngoài việc tiếp tục tập trung tháo gỡ
khó khăn cho doanh nghiệp, tỉnh tiếp tục đẩy
mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực, bảo đảm
môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, lành
mạnh. Mục tiêu đặt ra là tạo điều kiện tối đa để
doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm sản xuất
kinh doanh, từ đó tạo tiền đề để Lạng Sơn trở
thành tỉnh nằm trong nhóm khá và có sự phát
triển toàn diện, bền vững.

Theo Báo Lạng Sơn

https://baolangson.vn/kinh-te/501820-cai-thien-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-dau-an-tu-nhung-giai-phap-dong-bo.html
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Việc khuyến khích khảo sát trực tuyến đã giúp đảm
bảo tiến độ khảo sát, tránh các trường hợp gián
đoạn trong trường hợp thực hiện giãn cách xã hội
hoặc ở khu vực phong tỏa, cách ly... Kết quả năm
2021 ghi nhận tỉ lệ trả lời phiếu khảo sát trực tuyến
lên tới 70,14% tổng số phiếu thu về”.

Theo ông Long, DDCI Hải Phòng năm 2021 gồm hai
nội dung quan trọng. Đó là đánh giá năng lực quản
lý, điều hành cấp Sở, ban, ngành và ở cấp địa
phương. Khảo sát năm 2021 được tổng hợp ý kiến
từ 2.505 phiếu khảo sát (60% trực tuyến và 40%
trực tiếp), trong đó là 1.652 phiếu khảo sát của
DDCI cấp Sở, ban, ngành (phần lớn đối tượng tham
gia là các doanh nghiệp/hợp tác xã trong đó, doanh
nghiệp chiếm chủ yếu 96,69%, còn lại 3,31% là hợp
tác xã và hộ kinh doanh).

Theo lĩnh vực ngành nghề, thương mại - dịch vụ vẫn
là ngành nghề kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất
trong phân phối mẫu (64,85%), tiếp theo là ngành
công nghiệp - xây dựng (32,66%) và nông, lâm
nghiệp, thủy sản chiếm 2,49%. Tỷ lệ này cũng khá
tương đồng với dàn mẫu khảo sát DDCI Hải Phòng
năm 2020.

Đối với DDCI cấp địa phương, số lượng mẫu thu về
853 mẫu (đối tượng chính là các hộ kinh doanh
chiếm 95,7%, 2,87% là doanh nghiệp, 1,33% là hợp
tác xã). Số cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thương
mại - dịch vụ chiếm 74,31%, cao nhất trong các lĩnh
vực tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng trong phát
triển kinh tế khu vực hộ kinh doanh cá thể ở hải
phòng.

Hải Phòng công bố Chỉ số DDCI năm 2021
Sáng 20/6, Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị công bố
kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của thành
phố năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng khẳng định:
“Việc đánh giá DDCI năm thứ 2 với chủ đề ‘Cải
cách không giới hạn’ tiếp tục là một bước đi mạnh
mẽ và nỗ lực cải cách của Hải Phòng hướng tới cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao
năng lực cạnh tranh một cách toàn diện.

DDCI Hải Phòng năm 2021 tiếp tục tập hợp các
đánh giá về cảm nhận của các cơ sở sản xuất kinh
doanh (SXKD), bao gồm là các doanh nghiệp, hợp
tác xã, hộ kinh doanh về công tác điều hành kinh
tế của các Sở, ban, ngành và địa phương một cách
hệ thống. Thông qua kết quả đánh giá DDCI, các
Sở, ban, ngành và địa phương sẽ có những đánh
giá, điều chỉnh thích hợp, nhằm cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố”.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư Hải Phòng cho biết: “Năm 2021, DDCI
Hải Phòng đã đẩy mạnh triển khai khảo sát trực
tuyến đặc biệt trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-
19 phức tạp với đối tượng chủ yếu là doanh
nghiệp/hợp tác xã và một số hộ kinh doanh. Việc
áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) được triển
khai chủ yếu dưới hình thức doanh nghiệp/hợp tác
xã thực hiện trên nền tảng webform hoặc một số
trường hợp là hộ kinh doanh, điều tra viên sử dụng
điện thoại thông minh/máy tính bảng phỏng vấn
trực tiếp và hoàn thành phiếu trên webform.



Tiếp đến là 17,13% các cơ sở tham gia ở lĩnh vực
công nghiệp - xây dựng và còn lại tỉ lệ nhỏ 8,56%
các hộ kinh doanh ở ngành nông, lâm nghiệp, thủy
sản.

Theo bảng xếp hạng DDCI năm 2021 được công bố,
đối với cấp sở, ngành, Sở Văn hóa và Thể thao đã có
sự bứt phá để dẫn đầu bảng xếp hạng với 80,18
điểm, tiếp đó lần lượt là Sở Giáo dục và Đào tạo
(79,78 điểm), Sở Tư pháp (78,76 điểm). Đứng cuối
bảng xếp hạng lần lượt là Sở Khoa học và Công
nghệ (75,26 điểm), Ban Quản lý Khu kinh tế Hải
Phòng (73,00 điểm) và Sở Lao động, Thương binh
và xã hội (72,77 điểm).

Có thể thấy, kết quả điểm số trung bình của DDCI
cấp Sở, ban, ngành năm 2021 của thành phố đạt
76,3 điểm, tăng 1,64 điểm so với năm 2020, cho
thấy những cải thiện tích cực trong điều hành quản
lý của các cơ quan ở thành phố. Khoảng cách điểm
số giữa đơn vị đứng đầu và đứng cuối là 7,41 điểm
so với năm 2020 không có sự chênh lệch nhiều. Điều
này tiếp tục cho thấy sự đồng đều về năng lực và
chất lượng quản lý, điều hành của các Sở, ban,
ngành đều có rất nhiều tiềm năng để thay đổi thứ
hạng khi cách biệt điểm số dần thu hẹp. Năm 2021
cũng chứng kiến nhiều Sở, ban, ngành có sự thay đổi
đáng kể so với năm 2020.

Đối với quận, huyện, 3 đơn vị dẫn đầu bảng xếp
hạng: UBND huyện Vĩnh Bảo xếp hạng Nhất
(84,31điểm); UBND quận Đồ Sơn xếp hạng Nhì
(83,56 điểm); UBND huyện Tiên Lãng xếp hạng Ba
(83,50 điểm).

“Sự vươn lên mạnh mẽ ở nhóm cuối bảng năm 2020
đã tạo nhiều hoán đổi thứ hạng, nhất là khi sự chênh
lệch điểm số của các đơn vị luôn bám đuổi sát sao,
một lần nữa cho thấy dù thăng hạng với nhóm ở
cuối hay duy trì giữ vững thứ hạng cao cũng đều cần
sự nỗ lực cải cách, sáng tạo liên tục để không bị tụt
lại phía sau. DDCI cũng khuyến nghị các cơ quan
nên tập trung cải thiện điểm số ở những chỉ số thấp
điểm thay vì tập trung vào thứ hạng bởi vì cách biệt
giữa các đơn vị chỉ trong khoảng 0,02-0,26 điểm
nên thay đổi ở một vài chỉ số cũng có thể tạo ra
những hoán đổi bất ngờ về thứ hạng”, ông Lê Duy
Bình, Giám đốc Công ty Economica – đơn vị tư vấn
nhấn mạnh.

Bộ chỉ số DDCI năm 2020 bao gồm 9 chỉ số đối với
khối sở, ban, ngành và 10 chỉ số đối với khối địa
phương, như gia nhập thị trường và hoạt động cấp
phép; tính minh bạch và ứng dụng công nghệ thông
tin; tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở, ban,
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ngành và địa phương; chi phí thời gian thực
hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công; chi phí
không chính thức; cạnh tranh bình đẳng...

Theo Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 vừa được Liên
đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) công bố, thành phố Hải Phòng đã
bứt phá 5 bậc, lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ
2/63 tỉnh, thành phố với 70,61 điểm, tăng 1,34
điểm so với năm 2020 và nằm trong Top 10
địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất
Việt Nam.

Và để có thể tiếp tục cải thiện điểm số PCI, việc
thực hiện chỉ số DDCI hiệu quả sẽ là một yếu tố
quan trọng, tạo ra sự khác biệt, tại hội nghị,
ông Long đã trình bày hai nhóm giải pháp để
rút ngắn thời gian, chi phí gia nhập thị trường
của doanh nghiệp; cảm nhận thủ tục gia nhập
thị trường là dễ dàng, thuận tiện, đơn giản; thay
đổi nhận thức và đánh giá của doanh nghiệp
đối với chính quyền thành phố. Đó là (1) Nhóm
giải pháp tác động vào quá trình doanh nghiệp
thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: thực
hiện mô hình tiếp nhận và giải quyết ngay
trong ngày đối với hồ sơ đơn giản; Mô hình hỗ
trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp
lệ. (2) Nhóm giải pháp tác động vào quá trình
doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cấp giấy
phép kinh doanh có điều kiện: Thực hiện mô
hình kết nối thủ tục giấy phép kinh doanh có
điều kiện; Tổ chức các Hội nghị đối thoại doanh
nghiệp về các thủ tục gia nhập thị trường.

“Việc đánh giá DDCI là một bước đi mạnh mẽ
và nỗ lực cải cách của các cấp, các ngành, địa
phương trong việc hướng tới cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng
lực cạnh tranh một cách toàn diện. Kết quả
đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở,
ban, ngành và địa phương (DDCI) thành phố
Hải Phòng năm 2021 đảm bảo khách quan,
công bằng thể hiện sự quan tâm, nỗ lực của
các sở, ngành, địa phương. Đồng thời, đồng chí
yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các
quận, huyện tiếp tục rà soát, phân tích, nghiên
cứu sâu kết quả đánh giá từng chỉ số thành
phần trong Bộ chỉ số DDCI, xây dựng kế hoạch
cải thiện chất lượng quản trị, điều hành kinh tế
của đơn vị mình”, ông Quân khẳng định.

Theo Báo Đầu tư

https://baodautu.vn/hai-phong-cong-bo-chi-so-ddci-nam-2021-d168159.html


Tin tức PCI 24 Số 24 | Ấn phẩm Quý II năm 2022

Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của
chính quyền địa phương, các sở ban ngành trong
năm, đề xuất các giải pháp để nâng cao Chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo,
đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh,
khắc phục hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực
được khảo sát.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình là cơ quan
chủ trì, thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự toán kinh
phí, hợp đồng với các đơn vị tư vấn để xây dựng
phương án đánh giá, bộ chỉ số và tiêu chí đánh
giá; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát,
phương án tính điểm từ các nguồn dữ liệu để đánh
giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành,
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; phối hợp với
Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ
chức hội thảo, truyền thông, tập huấn triển khai;
chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các
sở, ngành liên quan thông qua kết quả, báo cáo
kết quả và tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả
khảo sát DDCI.

Phạm vi khảo sát là các doanh nghiệp, hộ sản
xuất kinh doanh, hợp tác xã, văn phòng, chi nhánh
doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh
doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh
Thái Bình và có tương tác hoặc sử dụng dịch vụ
hành chính công của các sở, ban, ngành và UBND
cấp huyện trong khoảng thời gian 2 năm gần nhất
đến thời điểm khảo sát.

Thái Bình triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh 
giá năng lực sở, ngành

Sáng 23/6, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình
tổ chức hội nghị thống nhất các nội dung về triển
khai đo lường Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh
tranh cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố
(DDCI).

Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp
tỉnh Thái Bình thông tin tới hội nghị nội dung kế
hoạch số 90/KH-UBND ngày 9/6/2022 của UBND
tỉnh Thái Bình về triển khai đo lường Bộ chỉ số
DDCI. Trong đó nêu rõ mục tiêu của Bộ chỉ số
DDCI được xây dựng nhằm đánh giá mức độ hài
lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh,
hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất kinh
doanh trên địa bàn tỉnh.

Tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành
kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và
các sở, ban, ngành; từ đó tạo động lực cải cách
quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng
giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà
đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho
hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các
lĩnh vực.

Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch
để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý
kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở,
ban, ngành.



Số lượng doanh nghiệp dự kiến nhận thư mời khảo sát
từ 2.500 - 3.000 doanh nghiệp, được lấy từ Cục Thuế
tỉnh và danh sách tiếp nhận và trả kết quả tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, huyện; các ngành
quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi
quản lý.

Lộ trình các công việc triển khai theo tiến độ: Tháng
6/2022 xây dựng và ban hành Kế hoạch, Bộ Chỉ số
Năng lực cạnh tranh sở, ngành, huyện, thành phố
(DDCI) tỉnh Thái Bình năm 2022. Tháng 7/2022 tổ
chức truyền thông, tập huấn, triển khai khảo sát DDCI.
Tháng 8/2022 nhập số liệu, phân tích, viết báo cáo,
trình UBND tỉnh phê duyệt. Tháng 9/2022 tổ chức hội
nghị công bố kết quả, xếp hạng DDCI năm 2022.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, xây dựng của các cơ
quan báo chí và các sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ
tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình nhấn mạnh:
Đề nghị các cơ quan truyền thông tham gia trong suốt
thời gian thực hiện khảo sát với Hiệp hội doanh nghiệp
tỉnh và đơn vị Tư vấn trong các hoạt động truyền
thông tới các đối tượng liên quan về Bộ chỉ số DDCI
của tỉnh và tập huấn cho các doanh nghiệp về cách
thức ghi phiếu khảo sát tại các huyện thành phố;
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cùng với việc thực hiện ghi hình, đưa tin bài, cần
quan tâm đến hoạt động phỏng vấn nhà đầu
tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về
mục đích, ý nghĩa, tác dụng của hoạt động
khảo sát DDCI và đưa tin kịp thời trên các
phương tiện thông tin.

Xây dựng chuyên đề, chuyên mục với thời
lượng phù hợp và đưa tin trong khung thời gian
thích hợp đảm bảo hiệu quả hoạt động truyền
thông.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình mong
muốn tiếp thu và phối hợp với các cơ quan
truyền thông để công tác tuyên truyền trong
thực hiện Kế hoạch khảo sát đạt kết quả tốt
nhất, góp phần nâng hạng Chỉ số PCI và cải
thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực
cạnh tranh của Thái Bình trong năm 2022 và
những năm tiếp theo.

Theo Báo Đầu tư

https://baodautu.vn/thai-binh-trien-khai-thuc-hien-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-so-nganh-d168338.html
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Nhiều dự án hứa hẹn mở ra cơ hội phát triển đột
phá cho địa phương, như: Dự án Khu đô thị nghỉ
dưỡng nước khoáng nóng tại xã Quảng Yên của
Công ty CP Mặt Trời Thanh Hóa; dự án khu phức
hợp khách sạn, trung tâm thương mại và khu
khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng của
Tập đoàn BRG; khu đô thị mới Đông Tân Phong
tại thị trấn Tân Phong, với diện tích khu đất
khoảng 25 ha của Danko Group; khu du lịch nghỉ
dưỡng sinh thái Farmstay rộng 60 ha tại xã
Quảng Lưu của Công ty TNHH Đầu tư phát triển
đô thị A&T Việt Nam...

Đầu năm 2022, huyện Quảng Xương đã thành lập
Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải
thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn. Ban
Chỉ đạo đã đề ra những mục tiêu cụ thể nhằm
triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về đẩy
mạnh cải cách hành chính, nhất là ở các lĩnh vực
theo bộ chỉ số DDCI. Trên cơ sở chức năng, nhiệm
vụ, các phòng, bộ phận chuyên môn đã cụ thể hóa
các nhiệm vụ, phát huy tính năng động, sáng tạo,
trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong thực
thi nhiệm vụ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai
các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lọi trên
địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện
Quảng Xương, cho biết: Phối hợp với các tổ khảo
sát chỉ số DDCI, địa phương đã cung cấp danh
sách các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất có mối
liên hệ thường xuyên. Mặc dù tự xác định, xây
dựng và chỉ đạo những mục tiêu quan trọng trong
lộ trình cải cách hành chính, nhưng địa phương
mong muốn, qua hoạt động đánh giá DDCI một
cách khách quan sẽ chỉ ra những ưu thế cần phát
huy, những yếu điểm cần cải thiện.

Khảo sát DDCI: Động lực cải thiện chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thanh Hóa”

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) là một
trong những chỉ đạo trọng tâm, xuyên suốt của
tỉnh Thanh Hóa nhằm cải thiện môi trường đầu tư,
thu hút doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh.
Tuy nhiên, tốc độ cải thiện chỉ số này phụ thuộc rất
nhiều vào các chỉ số thành phần. Từ năm 2021,
tỉnh Thanh Hóa bắt đầu thực hiện khảo sát, đánh
giá bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành,
địa phương (DDCI). Đây được kỳ vọng là giải pháp
hữu hiệu để tỉnh Thanh Hóa tạo bứt phá về chỉ số
PCI trong thời gian tới.

Giáp ranh với các khu vực kinh tế năng động như
TP Thanh Hóa, Khu Kinh tế Nghi Sơn, lại có lợi thế
quốc lộ 1A đi qua địa bàn, huyện Quảng Xương
ghi nhận tốc độ thu hút đầu tư mạnh mẽ trong
những năm gần đây. Cùng với việc quan tâm đến
công tác quy hoạch, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ
thuật để tạo thuận lợi thu hút đầu tư, công tác cải
cách hành chính cũng đang được địa phương đặc
biệt chú trọng.

Ngoài việc công khai các quy hoạch phát triển, địa
phương đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, xã,
thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện đồng bộ
các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển
công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục
hành chính. Huyện cũng đã tập trung xây dựng và
triển khai chính quyền điện tử, bảo đảm phục vụ
cho việc trao đổi thông tin trong hệ thống thông tin
chỉ đạo điều hành, hệ thống một cửa điện tử, góp
phần tích cực trong công tác cải cách hành chính.

Chỉ tính riêng trong năm 2021 và quý 1-2022,
tổng số vốn đăng ký đầu tư mới của các doanh
nghiệp trên địa bàn huyện Quảng xương đã đạt
hơn 10.000 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với tổng số
vốn đăng ký đầu tư trong 2 năm 2019, 2020.
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Từ đó, giúp địa phương có hướng điều chỉnh, chỉ đạo cụ
thể nhằm cải thiện hơn chất lượng phục vụ doanh
nghiệp, nhà đầu tư, nhất là trong những lĩnh vực quan
trọng như tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức,
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, cung ứng lao động...

Tại các sở, ngành, dù mới trong năm đầu tiên triển khai
đánh giá DDCI, một số đơn vị đã chủ động xây dựng
kế hoạch cụ thể trong lộ trình cải thiện chất lượng phục
vụ của đơn vị mình. Điển hình như tại Sở Kế hoạch và
Đầu tư, ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt đề án, đơn
vị đã chủ động quán triệt các nội dung của đề án đến
toàn thể cán bộ, công chức. Đồng thời, tổ chức thực
hiện đồng bộ các giải pháp để sớm xây dựng được 1
bộ chỉ số DDCI với năng lực cạnh tranh cao.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Đơn
vị đã ban hành kế hoạch thực hiện cải thiện chỉ số
DDCI giai đoạn 2022-2025 và phân công cụ thể công
việc, nhiệm vụ cho từng phòng, ban, đơn vị và cá nhân
liên quan để tổ chức thực hiện. Sở cũng chỉ đạo thực
hiện tốt việc tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của người
dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung cải cách thủ
tục hành chính, giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục
cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thực hiện tốt “2 đồng
hành” và “3 cam kết”. Tăng cường cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Triển khai đồng
bộ, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO. Tăng cường kỷ
luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của
cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Đánh giá về quyết tâm thực hiện bộ chỉ số DDCI của
tỉnh Thanh Hóa tại thời điểm này, lãnh đạo Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định:
Thanh Hóa đang có những bước chuyển mình mạnh
mẽ. Điều này có thể nhận thấy từ thành công của việc
thu hút dòng vốn đầu tư, cũng như những minh chứng
từ những con số tăng trưởng khá trong bối cảnh dịch
bệnh COVID-19 tác động nặng nề. Việc Thanh Hóa
mạnh dạn, quyết tâm đánh giá DDCI thể hiện rõ quyết
tâm của địa phương trong việc tạo lập một môi trường
đầu tư thông thoáng, tin cậy để tiếp tục đón đầu các
dòng vốn đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trong
thời gian tới.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Đánh giá DDCI
là sự trao quyền cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, để họ
đóng góp tiếng nói và giám sát các hoạt động điều
hành kinh tế từ cấp cơ sở. Việc làm này sẽ đặt các các
sở, ngành, địa phương của tỉnh vào tâm thế thường
trực cải cách và nâng cao chất lượng hành chính công,
thay vì việc rà soát, cải cách mỗi khi xảy ra sự cố. Cũng
qua hoạt động đánh giá này thể hiện thông điệp cơ
quan Nhà nước các cấp sẵn sàng lắng nghe góp ý từ
doanh nghiệp, nhà đầu tư để “soi”, “sửa” những vấn đề
khiến nhà đầu tư chưa hài lòng.

27 Tin tức PCI Số 24 | Ấn phẩm Quý II năm 2022

Thực tế, các hoạt động đối thoại giữa chính
quyền các cấp và doanh nghiệp đã được các
địa phương chú trọng, tổ chức định kỳ trong
những năm gần đây. Tuy nhiên, với một số
nhạy cảm như “chi phí không chính thức" hoặc
với các tiêu chí khó định lượng như “tính tiên
phong của lãnh đạo”... thì sự đánh giá bằng
phương pháp điều tra xã hội học như DDCI sẽ
có hiệu quả và tính chính xác hơn hoạt động
đối thoại.

Cũng theo ông Đậu Anh Tuấn: Sự cải thiện
chất lượng phục vụ, sức cạnh tranh và thứ
hạng của từng sở, ngành, địa phương, đơn vị
qua phương pháp khảo sát DDCI sẽ quyết định
đến chất lượng, điểm số của các chỉ số thành
phần của PCI, qua đó góp phần cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh
tranh của tỉnh.

Đánh giá về môi trường đầu tư kinh doanh của
tỉnh trong thời gian gần đây, phần lớn các chủ
đầu tư, doanh nghiệp khách quan nhận định:
Cùng với những chỉ đạo mạnh mẽ trong hoạt
động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
của Chính phủ, doanh nghiệp ngày càng cảm
nhận rõ rệt sự “thay máu” trong hoạt động điều
hành của cơ quan Nhà nước các cấp trên địa
bàn tỉnh. Trong đó, đáng ghi nhận nhất là hiện
nay Thanh Hóa đang được đánh giá là địa
phương có chi phí gia nhập thị trường thấp,
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng, nguồn
nhân lực dồi dào... Các cấp, ngành, địa phương
trong tỉnh cũng mạnh mẽ hơn trong hoạt động
cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin trong
giải quyết thủ tục hành chính và điều hành
công việc.

Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa được đánh giá đã có
những giải pháp quyết liệt nhằm xây dựng
thành công chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải
cách hành chính, từng bước triển khai các dịch
vụ đô thị thông minh, phục vụ người dân và
doanh nghiệp, tiến đến nền kinh tế số, xã hội
số.

Hiện nay Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa đang hoàn
thiện báo cáo khảo sát bộ chỉ số DDCI Thanh
Hóa năm 2021 và dự kiến công bố kết quả vào
cuối tháng 4-2022. Kết quả DDCI sẽ là cơ hội
để các sở, ngành, địa phương tiếp tục nhìn
nhận, tự “soi” lại những ưu điểm, yếu điểm của
đơn vị mình. Những chỉ số nào được đánh giá
thấp các đơn vị sẽ phải nhìn nhận lại để cải
thiện, khắc phục trong thời gian tới.

Theo Báo Thanh Hóa
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MỘT SỐ VĂN BẢN NHẰM CẢI THIỆN MTKD, NÂNG CAO 
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TRUNG ƯƠNG

(Để tải nội dung các văn bản, xem tại http://pcivietnam.vn/category/van-ban-tinh)

STT
Cơ quan ban 

hành
Ngày ban 

hành Tên văn bản

1
Văn phòng 
Chính phủ

5/4/2022 Thông báo 97/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với 
lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban 
hành

2
Văn phòng 
Chính phủ

6/5/2022 Thông báo 135/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với 
lãnh đạo tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban 
hành

3 Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

6/5/2022 Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư ban hành

4

Bộ Thông tin 
và Truyền 
thông

20/5/2022
Thông báo 97/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với 
lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban 
hành

5
Văn phòng 
Chính phủ

27/5/2022 Thông báo 97/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với 
lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban 
hành
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MỘT SỐ VĂN BẢN NHẰM CẢI THIỆN MTKD, NÂNG CAO 
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TRUNG ƯƠNG

(Để tải nội dung các văn bản, xem tại http://pcivietnam.vn/category/van-ban-tinh)

STT
Cơ quan ban 

hành

Ngày ban 
hành Tên văn bản

6 Văn phòng 
Chính phủ

8/6/2022 Thông báo 171/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với 
lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban 
hành

7 Văn phòng 
Chính phủ

17/6/2022 Thông báo 176/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với 
lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
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MỘT SỐ ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THEO 
NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP CHÍNH PHỦ CỦA

CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ I/2022
(Để tải nội dung các văn bản, xem tại http://pcivietnam.vn/category/van-ban-tinh)

STT Tỉnh
Ngày ban 

hành Tên văn bản

1 Tuyên 
Quang

1/4/2022 Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2022 về Khung đánh giá tình hình 
thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang

2 Kon 
Tum

1/4/2022 Kế hoạch 909/KH-UBND năm 2022 thực hiện các giải pháp nâng 
cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum

3 Tuyên 
Quang

3/4/2022 Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2022 sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 
33/KH-UBND thực hiện Kết luận 21-KL/về đẩy mạnh xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, 
xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" do tỉnh Tuyên 
Quang ban hành

4 Khánh 
Hòa

4/4/2022 Quyết định 909/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch chuyển đổi số 
tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

5 Cần Thơ 5/4/2022 Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình 24-
CTr/TU về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo, tài năng trẻ giai đoạn 2021-2030 do thành phố Cần Thơ 
ban hành

6 Hà Tĩnh 7/4/2022 Quyết định 741/QĐ-UBND Chương trình tổng thể của tỉnh Hà Tĩnh 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

7 Gia Lai 13/4/2022 Kế hoạch 715/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

8 Hậu 
Giang

14/4/2022 Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2022 cải thiện chỉ số đánh giá năng 
lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Hậu 
Giang
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NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP CHÍNH PHỦ CỦA
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STT Tỉnh
Ngày ban 

hành
Tên văn bản

9
Bắc 
Kạn

14/4/2022 định 594/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bắc 
Kạn giai đoạn 2022-2025

10

Nam 
Định

15/4/2022 Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến 
lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Nam Định

11
Nghệ 
An

15/4/2022 Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2022 triển khai chương trình xác định chỉ 
số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy 
doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

12

Lâm 
Đồng

19/4/2022 Kế hoạch 2633/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP 
về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai 
Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 
chương trình do tỉnh Lâm Đồng ban hành

13

Hưng 
Yên

20/4/2022 Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2022 triển khai xác định chỉ số đánh giá 
mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

14

Quản
g Ngãi

20/4/2022 Quyết định 534/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải 
cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính 
công (PAPI) cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025 của tỉnh Quảng Ngãi

15
Lào 
Cai

21/4/2022 Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2022 triển khai Thỏa thuận hợp tác về 
chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 
và Công ty cổ phần FPT

16

Bắc 
Kạn

26/4/2022 Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án tổng thể 
chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 
2030
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STT Tỉnh Ngày ban 
hành

Tên văn bản

17 Cà Mau 26/4/2022 Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chỉ thị 07-
CT/TU về tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và 
nhân dân thực hiện quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng 
để thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh 
tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau

18 Quảng 
Nam

26/4/2022 Quyết định 1110/QĐ-UBND năm 2022 thực hiện Khung đánh giá 
tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh và 
Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế -
xã hội cấp huyện do tỉnh Quảng Nam ban hành

19 Kiên 
Giang

27/4/2022 Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát 
triển công nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2022

20 Hà 
Giang

28/4/2022 Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2022 triển khai Quyết định 
1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong 
nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa 
bàn tỉnh Hà Giang

21 Quảng 
Ngãi

28/4/2022 Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chiến lược 
phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

22 Khánh 
Hòa

29/4/2022 Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch triển khai 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về xây 
dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045

23 An 
Giang

29/4/2022 Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2022 về Khung đánh giá tình 
hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang

24 Quảng 
Nam

4/5/2022 Kế hoạch 2737/KH-UBND năm 2022 về phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam trong điều kiện thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đến năm 2023
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25
Thái 
Bình

13/5/2022
Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển 
ngành Công thương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 
do tỉnh Thái Bình ban hành

26 Vĩnh 
Long

16/5/2022 Quyết định 931/QĐ-UBND năm 2022 về Khung đánh giá tình hình thực 
hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long

27
Bắc 
Kạn

16/5/2022
Quyết định 810/QĐ-UBND về Kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý 
năm 2022 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

28 Quảng 
Nam

17/5/2022 Chương trình 3067/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 
31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 
do tỉnh Quảng Nam ban hành

29
Cần 
Thơ

19/5/2022 Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 
1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước 
giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn thành 
phố Cần Thơ

30
TT-
Huế

19/5/2022 Chương trình 196/CTr-UBND năm 2022 về tổng thể cải cách hành 
chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

31 Lâm 
Đồng

19/5/2022
Kế hoạch 3416/KH-UBND thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 
2022 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

32 Ninh 
Thuận

20/5/2022 Kế hoạch 2131/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 03-
NQ/TU và Chương trình hành động 428-CTr/BCSĐ về đẩy mạnh đổi 
mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất 
lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và 
những năm tiếp theo do tỉnh Ninh Thuận ban hành
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33 Đồng 
Tháp

27/5/2022 Quyết định 557/QĐ-UBND-HC năm 2022 về Khung đánh giá tình 
hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp

34 Bắc 
Giang

29/5/2022 Kế hoạch 318/KH-UBND về khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh 
cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang (DDCI) 
năm 2022

35 Lào Cai 30/5/2022 Kế hoạch 204/KH-UBND về thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến và sử 
dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính 
tỉnh Lào Cai năm 2022

36 Vĩnh 
Phúc

2/6/2022 Quyết định 1046/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Thực hiện 
các giải pháp nhằm nâng cao văn hóa công vụ giai đoạn 2022-2025 
và định hướng đến 2030" do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

37 Kiên 
Giang

3/6/2022 Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2022 về nâng cao năng lực cạnh tranh 
và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 
2022-2026

38 Ninh 
Thuận

3/6/2022 Kế hoạch 2407/KH-UBND năm 2022 triển khai giải pháp phấn đấu 
đạt chỉ tiêu năng lượng và thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo 
phát triển do tỉnh Ninh Thuận ban hành

39 Đồng 
Nai

7/6/2022 Chương trình hành động 06/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị 
quyết 54/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai 
đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

40 Tuyên 
Quang

8/6/2022 Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP 
về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch cơ 
cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban 
hành
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41 Quảng 
Ninh

8/6/2022 Quyết định 1488/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Chuyển đổi 
số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030

42 Bắc 
Giang

10/6/2022 Kế hoạch 338/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền 
kinh tế giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Giang ban hành

43

Quảng 
Ngãi

15/6/2022 Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi nội dung của Kế hoạch 
cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng 
Ngãi, giai đoạn 2021-2025

44 Bến Tre 17/6/2022 Kế hoạch 3764/KH-UBND năm 2022 triển khai đánh giá năng lực 
điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Bến Tre năm 
2021

45 Thanh 
Hóa

22/6/202
2

Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh 
Thanh Hóa

46 Hà Nội 27/6/2022 Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch 
cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban 
hành

47 Đồng 
Tháp

28/6/202
2

Kế hoạch 234/KH-UBND về cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và 
Hành chính công tỉnh Đồng Tháp năm 2022
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Quý I/2022

Quảng Trị
Thái Nguyên
Ninh Thuận
Bình Phước
BRVT
Bắc Ninh

Chuỗi sự kiện Sắp

diê ̃n ra

ẤN PHẨM MỚI RA MẮT
(Để tải nội dung ấn phẩm, vui lòng truy cập https://pcivietnam.vn/an-
pham/nghien-cuu-khac

TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Quảng Ninh
| 25/05/2022

Chuỗi sự kiện Đã

diê ̃n ra

BÁO CÁO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ - ĐẤT ĐAI -
XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG

Thanh Hóa
| 11/05/2022

Lạng Sơn
| 27/05/2022

Lai Châu
| 31/05/2022

Điện Biên
| 12/06/2022

Tuyên Quang
| 24/06/2022

Thái Bình
| 17/06/2022

Bắc Giang
| 24/06/2022

Quảng Nam
| 29/06/2022

Đắk Nông
| 27/05/2022

An Giang
| 13/06/2022

Kiên Giang
| 20/06/2022

Cà Mau
| 30/06/2022
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