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Cải thiện môi trường kinh doanh: Cần quyết liệt và 
tăng tốc hơn nữa

Ngày 09/12 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ
chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 02/NQ-CP ngày
10/01/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
cải thiện môi trường kinh doanh (MTKD), nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Chủ trì Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn
Duy Đông nhấn mạnh, Nghị quyết 02 /NQ-CP đã
thể hiện thông điệp của Chính phủ về đẩy mạnh
cải cách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,
tạo niềm tin về sự đồng hành của Chính phủ với
doanh nghiệp (DN).

“Trong 10 tháng năm 2022, Chính phủ đã có hơn
10 Nghị quyết có nội dung chỉ đạo về cải cách, cải
thiện MTKD. Đây được xem là nỗ lực hỗ trợ cần
thiết cho DN, góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt
qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi
kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều
kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho cả
giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo”.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Duy
Đông, Nghị quyết 02/NQ-CP và những chỉ đạo của
Chính phủ về cải cách, cải thiện MTKD được xem là
gói hỗ trợ cần thiết cho DN; qua đó tạo nền tảng và
điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội cho
cả giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

“Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, các bộ, ngành
và địa phương tiếp tục nỗ lực tháo gỡ rào cản, khó
khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực trong xã
hội nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Ở
mức độ nhất định, DN và người dân cảm nhận
được nỗ lực đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ để
cùng vượt qua giai đoạn khó khăn nhằm phục hồi
và phát triển” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trên một số bảng xếp hạng năm 2022, thứ hạng
của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với năm
2021. Trình độ phát triển thị trường (thể hiện qua
chỉ số Tự do kinh tế) tăng 6 bậc, từ vị trí 90 lên vị trí
thứ 84. Phát triển du lịch và lữ hành (theo công bố
của Diễn đàn kinh tế thế giới - WEF, tháng 5/2022)
cải thiện 8 bậc so với năm 2019 (từ vị trí 60 lên vị trí
52). Việt Nam được WEF đánh giá là nền kinh tế
dẫn đầu về mức độ cải thiện hiệu quả chỉ số này.
Chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng
của Liên Hợp quốc duy trì thứ hạng 86, nhưng điểm
số có cải thiện.

Ở trong nước, theo kết quả đánh giá Chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2021), chất lượng
MTKD có chuyển biến tích cực so với những năm
trước đây. Cụ thể là: chính quyền địa phương tiếp
tục phát huy tinh thần năng động và sự ủng hộ với
khu vực kinh tế tư nhân; chi phí không chính thức
tiếp tục có xu hướng giảm trong hầu hết các lĩnh
vực thủ tục liên quan đến DN; hiệu quả giải quyết
thủ tục hành chính được cải thiện.

Niềm tin về triển vọng phục hồi cũng được thể hiện
qua những con số về thành lập DN như: Tính chung
10 tháng năm 2022, cả nước có 178.485 DN đăng
ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng
38,3% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một
tháng có 17,8 nghìn DN thành lập mới và quay trở
lại hoạt động. Số DN thành lập mới và quay trở lại
hoạt động trong 10 tháng năm 2022 gấp 1,46 lần
số DN rút lui khỏi thị trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cải cách MTKD
đang có xu hướng chùng xuống, chưa được như
Chính phủ chỉ đạo và cộng đồng DN kỳ vọng, đặc
biệt trong bối cảnh DN rất cần trợ lực từ những gói
cải cách thể chế, cải thiện MTKD.



Theo ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
(CIEM), do bối cảnh thị trường suy giảm, giá cả
tăng cao, sức khoẻ của DN chưa kịp phục hồi nên
sức chống chịu yếu hơn. “Một số địa phương có
chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng thấp hoặc
giảm vì hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp
nhiều khó khăn. Thực tế này thể hiện qua con số
122.135 DN rút lui khỏi thị trường, tăng 25,8% so
với cùng kỳ năm 2021 (tính trong 10 tháng năm
2022); phần lớn là tạm ngừng kinh doanh ngắn
hạn. Trong khi đó, áp lực và khó khăn, thách thức
trong những tháng cuối năm 2022 ngày càng rõ
ràng; nhiều DN buộc phải cắt giảm lao động;
hoạt động sản xuất, kinh doanh cầm chừng…” -
ông Cương dẫn chứng.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông cũng
thẳng thắn khi cho rằng một số lĩnh vực, rào cản
thậm chí còn nặng nề hơn, không chỉ gây khó
khăn cho DN mà cả với cán bộ thực thi. “Vì thế,
niềm tin của DN vào cải cách thể chế, cải thiện
MTKD còn mong manh”.

Cùng với đó, Thứ trưởng cũng lưu ý, trên bảng
xếp hạng toàn cầu, một số chỉ tiêu cải thiện
chưa bền vững và còn không ít chỉ tiêu cụ thể
mà chất lượng và thứ hạng của Việt Nam thấp
hoặc không được cải thiện, thậm chí suy giảm.
So với năm 2021, một số chỉ số năm 2022
giảm điểm hoặc giảm bậc như: Đổi mới sáng
tạo giảm 4 bậc (từ thứ 44 xuống 48); Phát
triển bền vững duy trì điểm số nhưng giảm 4
bậc (từ thứ 51 xuống 55); Mức độ tham gia
Chính phủ điện tử giảm điểm và giảm 2 bậc (từ
thứ 70 xuống 72).

“Nhìn chung, việc cải thiện vị trí trên các bảng
xếp hạng ngày càng thách thức, nhất là trong
bối cảnh nền kinh tế vừa trải qua giai đoạn khó
khăn bởi dịch bệnh và đang đối mặt với nhiều
biến động khó lường. Để tạo động lực cho nền
kinh tế phục hồi và tăng trưởng, cải cách
MTKD là giải pháp không thể thiếu và cần sự
vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt và tăng tốc hơn
nữa của các bộ, ngành, địa phương”.

Theo Báo Pháp luật
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Lắng nghe để gỡ vướng mắc pháp lý cho 
doanh nghiệp

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và
pháp luật năm 2022, nhằm kịp thời nhận diện, tháo
gỡ các khó khăn, vướng mắc pháp lý mà doanh
nghiệp đang gặp phải. Các chuyên gia, nhà quản
lý, doanh nhân đã cùng thảo luận, gợi mở, đóng
góp nhiều kiến nghị quan trọng về cơ chế, chính
sách pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Diễn
đàn là cơ hội để cơ quan Nhà nước và doanh
nghiệp “cùng nhau lắng nghe”, cùng ngồi lại để xác
định rõ một số vướng mắc, khó khăn về mặt pháp
lý liên quan tới hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh
doanh của doanh nghiệp đặt trong bối cảnh hiện
nay. Từ đó có thể đề xuất các kiến nghị, giải pháp
hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu
quả tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến
doanh nghiệp.

Thảo luận tại Diễn đàn, Phó Tổng thư ký, Trưởng
ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và công
nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn đánh giá,
việc tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và pháp luật là
hết sức cần thiết trong điều kiện doanh nghiệp
đang nỗ lực phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại
dịch.

Theo ông Tuấn, hoạt động sản xuất kinh doanh
bao giờ cũng có rủi ro, rủi ro có thể đến từ thị
trường, bạn hàng... nhưng có một rủi ro rất quan
trọng là rủi ro từ chính sách. “Rủi ro pháp lý có thể
sụp đổ doanh nghiệp, nên cần phải giảm thiểu rủi
ro chính sách cho doanh nghiệp”, ông Tuấn nói.

Đề cập đến việc doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn
từ các gói hỗ trợ tín dụng ưu đãi, Trưởng Ban Pháp
chế VCCI cho rằng, chính sách rất tốt nhưng lại
đặt ra vấn đề pháp lý cho nhiều bên. Với các ngân
hàng thương mại, chương trình hỗ trợ từ tiền ngân
sách, nên có tâm lý rất thận trọng, còn doanh
nghiệp sử dụng vốn từ chương trình hỗ trợ cũng
nhận thấy rủi ro khi phải đối mặt với những cuộc
thanh tra, kiểm toán.

Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện
nghiên cứu kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư cho rằng, thị trường là công cụ huy động,
phân bố, sử dụng nguồn lực có hiệu quả nhất. Đại
hội Đảng lần thứ XII xác định thể chế là một đột
phá chiến lược nhưng trọng tâm Đại hội XII lúc đó
là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi
trường kinh doanh. Còn bây giờ, Đại hội Đảng lần
thứ XIII vẫn xác định thể chế là đột phá chiến lược
nhưng trọng tâm là phát triển các loại thị trường
nhân tố sản xuất, để các loại thị trường này tác
động tới việc huy động, phân bố, sử dụng các
nguồn lực... Đây cũng là lĩnh vực hiện nay doanh
nghiệp đang khó khăn nhất, cũng là nút thắt lớn
nhất trong việc huy động và phân bố nguồn lực.

Theo ông Cung, những thủ tục chồng chéo, mâu
thuẫn nhau, không rõ ràng, không cụ thể trong
lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường
đang là rào cản và chúng ta đang cố gắng tháo
gỡ. Việc ban hành 1 luật sửa 9 luật là động thái để
làm việc này, tuy nhiên, chỉ là sửa những vấn đề
rất tủn mủn, không làm thay đổi các vấn đề căn
bản của lĩnh vực này.
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Đáng quan tâm, ông Cung đưa ra kiến nghị:
“Đừng sửa luật, hãy phân tích trong 7, 8 luật của
lĩnh vực này có luật nào đang thừa thì bỏ. Đừng
sửa, tôi khẳng định càng sửa càng rối”. Theo ông
Cung, nên giữ lại Luật Đất đai, Luật Môi trường,
Luật Xây dựng, Luật Khuyến khích và ưu đãi đầu
tư, nếu được thì xây dựng Luật Tài sản. Đồng thời,
cần hạn chế can thiệp hành chính vào hoạt động
của doanh nghiệp, và nâng cao vai trò của Toà án
như một chỗ giải quyết tranh chấp đáng tin cậy...

Các thủ tục hành chính về phê duyệt đầu tư cấp
phép vẫn kéo dài là ý kiến của ông Trần Anh Đức,
luật sư thành viên Công ty luật Allen & Overy.
Theo ông Đức, luật quy định thời hạn giải quyết 15
ngày, 30 ngày, nhưng thực tế các dự án liên quan
đến đất đai, thủ tục mất 3 tháng, 6 tháng, thậm
chí có dự án bất động sản kéo dài đến 3 năm, 5
năm mà không được phê duyệt, doanh nghiệp rất
bức xúc.

Theo ông Đức, đây không phải là vấn đề của luật,
mà vướng mắc từ cơ chế thực hiện trên thực tế.
Doanh nghiệp phản ánh, cơ quan Nhà nước có
lắng nghe, có trao đổi, nhưng kết quả không giải
quyết được, phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước
vẫn là chuyện lòng vòng hỏi ý kiến. Các vấn đề
đều có cơ sở, nhưng thật sư chưa có cơ chế để giải
quyết.

Đề cập đến việc tiếp cận tín dụng của doanh
nghiệp, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban
Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực
cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung
ương cho rằng, doanh nghiệp rất ngại thanh tra,
kiểm tra về thuế.

"Khi tiếp cận chính sách, doanh nghiệp luôn kỳ
vọng sẽ tuân thủ pháp luật tốt chứ không phải tìm
cách lách luật, làm sai luật, nhưng khi thực hiện thì
khó tránh khỏi các rủi ro, sai sót, kể cả với doanh
nghiệp lớn", bà Thảo nói và mong muốn hoạt
động thanh tra, kiểm tra nếu có thì nên theo hướng
hướng dẫn để doanh nghiệp làm tốt hơn thay vì
nhìn họ như là đối tượng vi phạm pháp luật.

Trong bối cảnh hiện nay cần đồng hành, đồng
cảm với doanh nghiệp, khi doanh nghiệp tiếp cận
nhiều gói hỗ trợ, nhiều chính sách hơn, do đó tình
trạng thanh tra, kiểm tra nhiều hơn.
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Phát biểu bế mạc tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ
Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh là cơ quan
tổng hợp để tham mưu chung cho Chính phủ về
xây dựng chính sách, Bộ Tư pháp trân quý
những ý kiến góp ý, tham mưu, những trăn trở
muốn tìm ra giải pháp của các đại biểu tại Diễn
đàn. Các đại biểu đề nghị cân nhắc bỏ một số
quy định, thậm chí là bỏ một số luật thay vì sửa
đổi, bổ sung mà chưa đồng bộ; trả lại nhiều hơn
quyền cho các doanh nghiệp, coi doanh nghiệp
Nhà nước cũng như là doanh nghiệp bình
thường; bảo đảm bình đẳng giữa đầu tư trong
nước và đầu tư nước ngoài...

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đây là các ý kiến
khoa học, thẳng thắn, có phần táo bạo, được
ghi nhận từ đại diện của các giới khác nhau, từ
nhà quản lý, những người trước đây làm công
tác quản lý, doanh nghiệp, đặc biệt là từ các
nhà khoa học.

Trong chức năng, nhiệm vụ và theo thẩm
quyền, Bộ Tư pháp sẽ báo cáo Chính phủ và
các cơ quan có liên quan, ghi nhận những trăn
trở của các đại biểu. Các cơ quan Nhà nước sẽ
cố gắng, nhưng ở chiều ngược lại, cộng đồng
doanh nghiệp cũng phải phát huy trách nhiệm,
từ đó những góp ý mới khả thi, được chấp nhận.

Với tư cách là một chuyên gia hoạt động trong
lĩnh vực tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long chia
sẻ, quá trình hoạch định chính sách, chuyển từ
mong muốn suy nghĩ thành quy định, quy định
được rồi sau đó tổ chức thực hiện đó là cả một
quá trình. “Chúng ta cùng cố gắng, trước mắt
khá nhiều việc có thể bắt đầu ngay như câu
chuyện phản ứng chính sách tốt hơn, trả lời rõ
ràng hơn để tháo gỡ những vấn đề thực tiễn”,
Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói.

Theo Ban Tổ chức, Diễn đàn không chỉ dừng lại
ở những chia sẻ, trao đổi tại hội trường, mà Bộ
Tư pháp sẽ tiếp tục theo đuổi nhằm tìm ra lời
giải cụ thể, rõ ràng cho những khó khăn, vướng
mắc pháp lý thông qua việc kết nối, phối hợp
với các Bộ, ngành, địa phương.

Theo Lao động Thủ đô

https://laodongthudo.vn/lang-nghe-de-go-vuong-phap-ly-cho-doanh-nghiep-150433.html
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Cần giảm áp lực về thanh, kiểm tra cho 
doanh nghiệp

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban
Kinh tế của Quốc hội cho rằng, giám sát việc thực
thi pháp luật cần dựa trên nguyên tắc quản lý rủi
ro, không thể cứ dàn hàng ngang ra thanh, kiểm
tra. Thậm chí, để tạo sự an tâm cho các chủ thể
kinh doanh trên thương trường, ông Hiếu kiến nghị
cần xóa bỏ quy định thanh, kiểm tra định kỳ theo kế
hoạch.

Chia sẻ với Báo Đấu thầu mới đây, một doanh
nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực dược và trang
thiết bị y tế cho biết, từ cuối năm 2021 đến đầu
năm 2022, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm
tra và yêu cầu DN báo cáo về tình hình mua bán
các mặt hàng nhập khẩu để làm rõ về giá bán,
nhưng đến nay đã gần một năm trôi qua, DN chưa
nhận được thông báo chính thức về kết luận xác
minh, điều tra. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới
DN, bởi gần như mọi hoạt động kinh doanh đều
đứng im, mỏi mòn chờ đợi kết luận. Đối tác, bạn
hàng cũng nghi ngại, hợp tác cầm chừng, tạm
ngừng hay e dè trong việc ký kết hợp đồng…

Trên bình diện chung, kết quả điều tra để xây dựng
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Liên
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
năm 2020 cho thấy, 64% DN tham gia khảo sát
cho biết có đón tiếp đoàn thanh, kiểm tra. Trong đó,
trung bình khoảng 20% DN phải trả chi phí không
chính thức; 14% DN cho biết vẫn gặp phiền hà khi
bị thanh tra; 9% DN bị thanh tra trùng lặp; 10% DN
bị thanh tra trên 3 lần/năm; 6,3% DN bị thanh tra
từ 5 cuộc trở lên.

Kết quả điều tra còn cho thấy, gánh nặng thanh,
kiểm tra dường như gia tăng theo thời gian hoạt
động và quy mô của DN. Mặc dù năm 2021 tập
trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19,
nhiều cuộc thanh, kiểm tra bị hủy hoặc tạm hoãn,
nhưng tỷ lệ DN bị thanh, kiểm tra từ 5 cuộc trở lên
là 3,2%.

VCCI cho biết, nhiều DN phản ánh tình trạng một
số cơ quan nhà nước tránh áp dụng các quy định
chặt chẽ về thanh tra bằng cách tiếp cận DN
nhưng không gọi là thanh tra, mà gọi là kiểm tra…
Do đó, trong góp ý mới đây với Ủy ban Pháp luật
của Quốc hội về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi),
VCCI kiến nghị bổ sung vào Luật Thanh tra các
quy định mang tính nguyên tắc, làm cơ sở để
pháp luật chuyên ngành quy định về hoạt động
kiểm tra và thực hiện hoạt động kiểm tra; áp dụng
quản lý rủi ro trong thanh, kiểm tra; tạm dừng
cuộc thanh tra; ban hành kết luận thanh tra và
khôi phục hoạt động bình thường khi kết thúc
thanh tra…

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng
ban Pháp chế của VCCI, hoạt động kiểm tra hiện
không có quy định pháp luật điều chỉnh cụ thể
hoặc có quy định nhưng rất chung chung, không
minh bạch, dẫn đến nguy cơ bị lạm dụng rất cao.
“Nhiều trường hợp pháp luật chuyên ngành chỉ
quy định cơ quan quản lý chuyên môn có quyền
kiểm tra DN, nhưng không có quy định cụ thể về
kế hoạch, thời hạn, căn cứ, quyết định cho đến thủ
tục thực hiện kiểm tra…
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Như vậy, mới chỉ có quy định trao quyền, chứ chưa
có quy định kiểm soát quyền lực”, ông Tuấn nói.

Cho rằng tính phi chính thức của khu vực tư nhân
hiện vẫn ở mức cao, ông Tuấn chỉ ra, ngay cả
trong khu vực chính thức (có đăng ký DN), vùng
xám về minh bạch thông tin DN vẫn còn nhiều.
Đa số tìm cách ẩn mình để tránh truy thu thuế,
thanh, kiểm tra... Đây chính là điểm yếu của DN,
gây thiệt hại cho chính DN, làm hạn chế tăng hiệu
suất, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi
số. Tiếp cận thông tin chủ yếu dựa vào quan hệ,
làm ăn không bài bản, thỏa hiệp với tham nhũng
càng khiến DN rơi vào bẫy không thể lớn lên được,
không bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của
các phương thức kinh doanh mới.

Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo việc tăng cường
áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro vào thanh tra,
kiểm tra DN tại các Nghị quyết 19 và Nghị quyết
02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nhưng theo
ông Tuấn, nguyên tắc này chưa được triển khai
thành chủ trương chung rộng khắp trong các cơ
quan nhà nước.
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Thời gian qua, ngành thuế, hải quan áp dụng
phương thức chấm điểm rủi ro của DN, hồ sơ, lô
hàng để lựa chọn đối tượng, nội dung, phạm vi
thanh tra có mức độ rủi ro vi phạm pháp luật
cao nhất cho thấy có nhiều tác dụng tích cực.
Do vậy, hoạt động thanh, kiểm tra phải dựa
trên nguyên tắc quản lý rủi ro để lựa chọn đối
tượng, phạm vi và thời gian thanh, kiểm tra.

Để tạo sự an tâm cho người kinh doanh trong
thực thi chính sách, ông Phan Đức Hiếu cho
rằng, trước tiên, việc thiết kế chính sách phải
dựa theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo tính
công bằng trong tiếp cận chính sách, thúc đẩy
cạnh tranh bằng sự gia nhập thị trường và giá
cả, thay vì dùng biện pháp hành chính can
thiệp quá sâu vào hoạt động của DN. Khi thực
thi chính sách, nếu quy định có nhiều cách hiểu
khác nhau thì phải có nguyên tắc rõ ràng để áp
dụng một cách hiểu thống nhất. Thậm chí, ông
Hiếu đề nghị cần xóa bỏ quy định thanh, kiểm
tra định kỳ theo kế hoạch để giảm gánh nặng
cho cộng đồng DN.

Theo Báo Đấu thầu

https://baodauthau.vn/can-giam-ap-luc-ve-thanh-kiem-tra-cho-doanh-nghiep-post129896.html
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TP. Hồ Chí Minh đánh giá DDCI: Giải pháp 
lắng nghe, thấu hiểu doanh nghiệp

Sáng 16-12, UBND TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ
chức hội nghị công bố triển khai Đánh giá năng
lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương
(DDCI) TP.HCM năm 2022.

Tại hội nghị, UBND TP.HCM phát động chương
trình Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban
ngành và địa phương (DDCI năm 2022) từ nay
đến hết tháng 1-2023. Việc khảo sát sẽ do các
đơn vị độc lập thực hiện để đảm bảo tính công
minh, khách quan nhất.

Thông tin về đề án, ông Đào Minh Chánh - Phó
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM - cho
biết dự kiến khoảng 15.000 doanh nghiệp, hợp
tác xã, hộ kinh doanh cá thể sẽ thực hiện các
khảo sát đánh giá năng lực điều hành kinh tế của
sở ban ngành và các địa phương.

Trong đó, 8.000 doanh nghiệp đánh giá khối địa
phương và 7.000 doanh nghiệp đánh giá khối sở
ban ngành. Số phiếu khảo sát dự kiến khoảng
29.000 phiếu.

Theo đó, thành phố sẽ khảo sát các chỉ số về
tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính
năng động và hiệu lực của hệ thống sở ban
ngành và chính quyền địa phương, chi phí thời
gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh
bình đẳng, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp,
thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (với khối
địa phương) và vai trò của người đứng đầu sở
ban ngành, chính quyền địa phương. Riêng
khối địa phương sẽ đánh giá thêm chỉ số tiếp
cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất.

Việc đánh giá DDCI nhằm giúp các đơn vị và
địa phương thấy được những điểm mạnh
điểm yếu, từ đó có các biện pháp nâng cao
chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo
môi trường thuận lợi cho việc đầu tư, sản xuất
kinh doanh trên các lĩnh vực.

Tại hội nghị, bà Mary Tarnowka - Giám đốc
điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ
(AmCham) - cho biết hiện nay dòng chảy đầu
tư đang có sự dịch chuyển, Việt Nam đang có
thuận lợi rất lớn để đón đầu dòng chảy này.



Dự kiến, trước ngày 15-3-2023, TP sẽ báo cáo
kết quả DDCI năm 2022 và triển khai kế hoạch
DDCI năm 2023. Việc đánh giá này sẽ trở
thành hoạt động thường niên để góp phần thúc
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Hoan - phó
chủ tịch UBND TP.HCM - nhìn nhận năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh của TP chính là sức mạnh
tổng hợp từ các sở ngành đến địa phương.

Nếu các sở ngành làm tốt nhưng xuống địa
phương làm không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến
môi trường đầu tư. Việc đánh giá DDCI cũng sẽ
giúp cho việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) thực tiễn, chính xác hơn.

Theo ông Hoan, muốn cải thiện môi trường đầu
tư thì phải nghe và thấu hiểu doanh nghiệp. Và
ngược lại, phải làm thế nào để doanh nghiệp
hiểu và đồng hành cùng thành phố.

Ông Hoan cho rằng cần có đội ngũ chuyên gia
để đánh giá các chỉ số khách quan nhất. Ông
đề nghị các sở ngành, quận huyện khẩn trương
triển khai đề án này cho đội ngũ cán bộ công
chức.
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Sau đó, khi có kết quả đánh giá, phải tiến hành
phân tích nội bộ để phát huy ưu điểm và khắc
phục những hạn chế.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng gặp thách thức lớn
trong quy trình thủ tục. Hiện nay nhiều đơn vị
có tâm lý thận trọng trong việc phê duyệt các
dự án, làm chậm trễ các thủ tục đầu tư của các
doanh nghiệp.

Bà hy vọng chỉ số DDCI sẽ là công cụ quan
trọng để tiếp nhận những phản hồi của doanh
nghiệp, để các đơn vị nâng cao trách nhiệm
trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Theo bà, Việt
Nam được đánh giá là điểm đến hàng đầu của
các công ty đa quốc gia.

DDCI cũng giúp TP có chiến lược tốt hơn để cải
cách, nâng cao chất lượng quản trị và điều
hành kinh tế, cải thiện chất lượng quản trị công,
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI).

Theo Tuổi trẻ Online

https://tuoitre.vn/tp-hcm-danh-gia-ddci-giai-phap-lang-nghe-thau-hieu-doanh-nghiep-20221216111214579.htm
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Cùng với đó là các kỳ họp mặt, đối thoại doanh
nghiệp được tổ chức đã góp phần tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc và động viên tinh thần sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc thành
lập Tổ tháo gỡ khó khăn trong công tác giải
phóng mặt bằng tại thành phố Sóc Trăng đã
góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp tiếp cận đất đai sản xuất, kinh doanh.

“Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” là một trong ba
khâu đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Sóc Trăng lần thứ XIV đã đề ra trong nhiệm kỳ
2020 - 2025. Trong các năm qua, Tỉnh ủy và
UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo
các ngành, các cấp triển khai và thực hiện một
cách đồng bộ trên các lĩnh vực nhằm mục tiêu
xây dựng chính quyền điện tử vì dân phục vụ,
minh bạch, hiện đại, hướng tới một nền hành
chính chuyên nghiệp, hiệu quả và thân thiện.
Quán triệt tinh thần đó, thời gian qua, Sở Kế
hoạch và Đầu tư đã tham mưu triển khai hoặc
trực tiếp triển khai theo thẩm quyền nhiều giải
pháp nhằm hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho doanh
nghiệp như: rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục
hành chính cho doanh nghiệp; thực hiện thủ tục
liên quan đến đăng ký kinh doanh 100% qua
mạng tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh
nghiệp; phát huy tối đa vai trò Thường trực Tổ
Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của
doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp…

Theo Báo Sóc Trăng

Sóc Trăng: Không ngừng cải thiện Chỉ số PCI

Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số Năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là điều mà cấp ủy,
chính quyền tỉnh Sóc Trăng luôn nỗ lực. Do đó, Sóc
Trăng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để
tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh
bạch, năng động và thuận lợi cho các thành phần
kinh tế; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp,
đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững
của tỉnh.

Trong 10 chỉ số thành phần, Sóc Trăng có 5 chỉ số
tăng điểm, 5 chỉ số giảm điểm, 5 chỉ số tăng hạng,
4 chỉ số giảm hạng, 1 chỉ số không tăng hạng so
với năm 2020, cho thấy Sóc Trăng có nỗ lực cải
thiện nhưng không đồng đều và ổn định, tốc độ
chậm so với các tỉnh trong khu vực. Dù vậy, không
thể phủ nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính
quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đồng lòng vượt
khó, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống
dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng do diễn biến
phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là việc
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-
TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, các sở, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực
để triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh
nghiệp. Đặc biệt, các cấp chính quyền tỉnh đã linh
hoạt, chủ động giải quyết các vấn đề mới phát sinh
và được doanh nghiệp đánh giá cao như tiên
phong áp dụng các cấp độ phòng, chống dịch để
giúp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc
thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp, Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho
người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-
19 đã phát huy hiệu quả.

https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-quyen/khong-ngung-cai-thien-chi-so-pci-59655.html
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Quy trình hoạt động người kiến nghị gửi văn bản
kiến nghị vào hộp thư điện tử công vụ. Sau khi
nhận được thông tin kiến nghị, trong thời hạn
không quá 3 ngày làm việc, bộ phận tiếp nhận có
trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám đốc sở, Phó
Giám đốc sở phụ trách lĩnh vực để xem xét, chỉ
đạo giải quyết hoặc tham mưu chuyển cơ quan
chức năng liên quan giải quyết theo thẩm quyền;
trường hợp vượt quá thẩm quyền thì tham mưu
báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết;
đồng thời, thông báo cho người kiến nghị biết về
tình hình tiếp nhận, xử lý thông tin kiến nghị.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng chủ trì giải quyết
kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp căn cứ
tính chất, nội dung kiến nghị để tổ chức giải quyết
theo quy trình của cơ quan, đơn vị mình. Thời gian
giải quyết không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được kiến nghị; trường hợp cần kéo dài thời
gian giải quyết thì có văn bản ý kiến gửi cho bộ
phận tiếp nhận để phản hồi cho nhà đầu tư, doanh
nghiệp được biết.

Thông tin giải quyết kiến nghị đề nghị các cơ quan
chức năng gửi cho bộ phận tiếp nhận qua địa chỉ
hộp thư điện tử công vụ nêu trên và qua hệ thống
quản lý văn bản điều hành. Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Quảng Bình cũng đã đề nghị các sở, ban,
ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan và
UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt
chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết có
hiệu quả các kiến nghị của nhà đầu tư, doanh
nghiệp. Sở cũng đề nghị các nhà đầu tư, doanh
nghiệp khi thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh
trên địa bàn tỉnh nếu phát sinh khó khăn, vướng
mắc thì kịp thời kiến nghị để các cơ quan chức
năng tỉnh Quảng Bình hỗ trợ, giải quyết.

Theo Báo Công thương

Quảng Bình: Thành lập bộ phận tiếp nhận 
ý kiến nhà đầu tư

Nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Bình năm 2022, lãnh đạo
UBND tỉnh Quảng Bình đã giao Sở Kế hoạch và
Đầu tư thành lập bộ phận tiếp nhận kiến nghị của
nhà đầu tư, doanh nghiệp, giải đáp hoặc chuyển
kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp đến cơ
quan có thẩm quyền.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
đã thành lập bộ phận tiếp nhận kiến nghị, thiết lập
hộp thư điện tử công vụ và số điện thoại để tiếp
nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp
nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc
trong quá trình thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh
doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; sàng lọc, tổng
hợp, tham mưu chuyển cơ quan chức năng liên
quan xem xét, giải quyết kiến nghị theo thẩm
quyền; tiếp nhận và thông báo thông tin giải quyết
kiến nghị cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Cụ thể, bộ phận tiếp nhận này sẽ thực hiện việc
tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp
thông qua hộp thư điện tử công vụ và số điện thoại
được công bố của bộ phận tiếp nhận. Theo quy
định, người trực tiếp cung cấp thông tin kiến nghị
phải là người đại diện theo pháp luật của nhà đầu
tư, doanh nghiệp; thay mặt nhà đầu tư, doanh
nghiệp cung cấp thông tin kiến nghị và chịu trách
nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan
của thông tin cung cấp. Người kiến nghị gửi thông
tin kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp vào
hộp thư điện tử công vụ của bộ phận tiếp nhận,
đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân.
Người kiến nghị có thể kết hợp gọi điện trong giờ
hành chính vào số điện thoại của bộ phận tiếp
nhận để giải thích, làm rõ nội dung kiến nghị hoặc
để xác nhận việc gửi văn bản kiến nghị.

https://congthuong.vn/quang-binh-thanh-lap-bo-phan-tiep-nhan-y-kien-nha-dau-tu-221989.html
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“Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh,
việc cải cách hành chính nói chung, cải thiện thời
gian giải quyết thủ tục hành chính nói riêng thường
xuyên được chú trọng. Đến nay, các thủ tục hành
chính được cắt giảm ½ thời gian. Đặc biệt, người
dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch tại trung tâm
có thể đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ,
công chức qua nhiều kênh như: trực tiếp bằng phiếu
đánh giá, phản ánh qua cổng dịch vụ công, qua
đường dây nóng hoặc ứng dụng Zalo” – Phó Giám
đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Hoàng Tùng Phong cho biết.

Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư, đơn vị trực tiếp thực hiện
các thủ tục về khởi sự doanh nghiệp và đầu tư kinh
doanh, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn
được đặt ra hàng đầu. Phó Trưởng phòng Đăng ký
kinh doanh Nguyễn Văn Long thông tin: Theo quy
định của Luật Doanh nghiệp, thời gian xử lý cấp
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 3 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy
nhiên, chúng tôi đã nỗ lực cắt giảm giải quyết xong
trong 1,5 ngày.

Đánh giá về việc nỗ lực cải thiện chỉ số chi phí thời
gian, ông Nguyễn Xuân Lộc – Giám đốc Công ty
TNHH Quyết Thắng (Vũ Quang) cho biết: “Hoạt
động trong lĩnh vực xây dựng 10 năm, doanh
nghiệp chúng tôi chứng kiến khá rõ sự chuyển biến
của việc hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp của
chính quyền địa phương. Đặc biệt, chúng tôi đánh
giá cao các thủ tục hành chính hiện đã được cắt
giảm cả về số lượng lẫn thời gian xử lý, nhất là
nhiều thủ tục được thực hiện qua internet nên dễ
thực hiện, tiết kiệm thời gian…”

Theo Báo Hà Tĩnh

Hà Tĩnh kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, 
thân thiện

Theo kết quả Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) năm 2021, Hà Tĩnh xếp thứ 27/63 tỉnh,
thành phố. Trong 10 chỉ số thành phần thì chi phí
thời gian là chỉ số được đánh giá cao nhất với 8
điểm.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban,
ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,
xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ, tạo
điều kiện thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư,
doanh nghiệp khi đến Hà Tĩnh đầu tư và triển
khai dự án.

Đặc biệt, Tổ công tác thực hiện kiểm tra việc giải
quyết thủ tục hành chính và ý kiến chỉ đạo điều
hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được
thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2019 đã
góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành
chính ở các đơn vị.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính của các cấp,
ngành được công khai, niêm yết, kịp thời trên môi
trường internet, đồng bộ với cơ sở dữ liệu dịch vụ
công quốc gia; 100% thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện
và cấp xã được giải quyết theo cơ chế một cửa
hoặc qua các phần mềm, cổng dịch vụ công
chuyên ngành.

Hà Tĩnh cũng đã thực hiện thành công việc cắt
giảm 1/3 thành phần hồ sơ, giảm ½ thời gian giải
quyết các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí
hàng tỷ đồng mỗi năm cho người dân, doanh
nghiệp.

https://baohatinh.vn/chinh-quyen/ha-tinh-kien-tao-moi-truong-dau-tu-hap-dan-than-thien/238561.htm
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Đồng Tháp nâng cao chất lượng phục vụ 
người dân, doanh nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến “Đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương
thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh
nghiệp” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính chủ trì mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng
Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, thời gian qua,
tỉnh Đồng Tháp rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Nhờ
vậy, công tác cải cách hành chính trên địa bàn
tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những
kết quả rất đáng phấn khởi trên tất cả các nội
dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính.

Một trong những kết quả rất đáng ghi nhận là Chỉ
số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021
vừa công bố, Đồng Tháp xếp thứ 3/63 tỉnh, thành
phố, nối dài thành tích 14 năm liên tiếp nằm trong
Nhóm 5 và năm thứ 8 liên tiếp nằm trong Nhóm 3
tỉnh/thành phố “có chất lượng điều hành kinh tế
xuất sắc nhất nước”. Trong đó, kết quả điều tra
đánh giá Đồng Tháp là địa phương có cán bộ nhà
nước thân thiện với tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý cao
nhất (trên 95%), cán bộ nhà nước giải quyết công
việc hiệu quả xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố và Chỉ
số Chi phí không chính thức tăng liên tục trong 5
năm gần đây, riêng trong năm 2021 đạt 8,11
điểm - mức cao nhất từ trước đến nay, xếp thứ
2/63 tỉnh, thành phố.

Đối với nhiệm vụ thực thi thủ tục hành chính, thời
gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải
pháp trọng tâm, khả thi, nhằm nâng cao chất
lượng và hiệu quả thực hiện công tác này, như chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát,

đánh giá thủ tục hành chính ở cả 3 cấp để đề
xuất đơn giản hóa hoặc rút ngắn thời hạn thực
hiện, nhất là các thủ tục có vướng mắc, bất cập
liên quan tới người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo
tăng cường kiểm tra, kể cả thường xuyên và đột
xuất, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh
tăng cường tập huấn, hỗ trợ cho các cơ quan,
đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ
kiểm soát thủ tục hành chính; chỉ đạo các sở,
ngành tỉnh, UBND cấp huyện đẩy mạnh thực
hiện dịch vụ công trực tuyến, rà soát tái cấu trúc
quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục
hành chính mức độ 3, mức độ 4 để tích hợp, cung
cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng
cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người
dân, doanh nghiệp...

Nhờ đó, các ngành, địa phương trong tỉnh đã có
nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Tỷ lệ
hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trước hạn năm
2021 đạt 99,45%; tỷ lệ quá hạn, trễ hạn ngày
càng giảm.

Kết quả rà soát thủ tục hành chính trong năm
2021 đạt 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện,
cấp xã, với 678 thủ tục, đảm bảo đúng theo tiến
độ kế hoạch đề ra. Cơ chế “một cửa”, “một cửa
liên thông” tiếp tục được kiện toàn và khắc phục
những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo các quy định
tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ.
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Bên cạnh đó, tỉnh đã chủ động triển khai hoàn
thiện chức năng ký số kết quả giải quyết thủ tục
hành chính của Hệ thống thông tin một cửa điện
tử, đảm bảo 100% thủ tục hành chính có kết quả
đầu ra được cấu hình ký số, hoàn thành cung cấp
chứng thư số cho 100% lãnh đạo, 100% chứng
thư số tổ chức cho cơ quan hành chính nhà nước
có tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;
triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả
giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành
chính các cấp; tích hợp, cung cấp được hơn 888
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng
Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 50% dịch vụ công
trực tuyến của tỉnh... Những kết quả đạt được nêu
trên cho thấy, việc thực thi thủ tục hành chính tại
tỉnh đã đi vào nền nếp và cơ bản đạt được các
mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Ông Phạm Thiện Nghĩa cho biết, để công tác cải
cách hành chính tiếp tục gặt hái thành công, tỉnh
luôn quán triệt tinh thần không tự hài lòng với kết
quả đạt được; luôn động viên, khuyến khích để đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng
đổi mới, sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng
phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng
phương châm “Cam kết xây dựng chính quyền
đồng hành cùng doanh nghiệp, phục vụ nhân
dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả”.

Theo ông Phạm Thiện Nghĩa, trong thời gian tới,
UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quan tâm nâng
cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính, trọng
tâm là triển khai các giải pháp nhằm tạo thuận lợi
nhiều hơn nữa, nâng cao và hướng đến sự hài
lòng cao nhất của cá nhân, tổ chức trong các giao
dịch hành chính; đồng thời, tập trung cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh thuận lợi,
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thông thoáng, tháo gỡ khó khăn trong sản
xuất, kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng doanh
nghiệp phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục đổi
mới và thực hiện tốt các mô hình cải cách thủ
tục hành chính đã triển khai và được người dân,
doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ như Mô hình
Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp; Tổng đài
thông tin dịch vụ công 1022; Đề án Thí điểm
chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính
công; triển khai ứng dụng e-DongThap để
người dân tham gia khai thác dịch vụ trên nền
tảng công nghệ số; Mô hình Kết hợp dịch vụ
công trực tuyến gắn với bưu chính công ích; Mô
hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công
trực tuyến…

Đặc biệt, tỉnh tập trung xây dựng và triển khai
Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn
2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Trong
đó, trọng tâm trong xây dựng Chính quyền số
là triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự
tương tác giữa chính quyền và người dân; đẩy
mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; xây
dựng, tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân,
doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng;
hoàn thiện trung tâm dữ liệu, mạng truyền số
liệu chuyên dùng, hệ thống phần mềm dùng
chung, dịch vụ số hóa dữ liệu; đẩy nhanh việc
triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải
quyết thủ tục hành chính theo đúng lộ trình; đổi
mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo
quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày
27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Báo Đầu tư

https://baodautu.vn/dong-thap-nang-cao-chat-luong-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep-d174140.html
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Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân, Hội
Doanh nhân cựu chiến binh, Hội Điều và các
doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trên địa
bàn tỉnh.

Nội dung làm việc tập trung vào trao đổi thông tin
về tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng
mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trên các lĩnh
vực: đầu tư, kinh doanh, xây dựng, đất đai,
khoáng sản, môi trường, lao động, bảo hiểm và
các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý nhà nước
thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, để có giải
pháp giải quyết những tồn tại, kiến nghị, tạo điều
kiện cho doanh nghiệp phát triển. Cũng trong
buổi làm việc, thông tin về các cơ chế, chính sách,
quy định mới của Trung ương, của tỉnh liên quan
đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh
nghiệp cũng sẽ được phổ biến. Các doanh nghiệp,
nhà đầu tư trình bày những nội dung quan tâm
tìm hiểu, khảo sát nghiên cứu cơ hội đầu tư trên
địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố, các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ
được phân công, chủ động tổ chức triển khai thực
hiện, bảo đảm yêu cầu về nội dung và thời gian
quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất về
UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy
định.

Theo Báo Bình Phước

Bình Phước: Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, 
tiếp doanh nghiệp định kỳ 2 tuần 1 lần

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền
vừa ký ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về
tổ chức gặp mặt, tiếp doanh nghiệp định kỳ của
lãnh đạo tỉnh.

Theo đó, mục đích nhằm thể hiện vai trò và sự
quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban,
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với
việc hỗ trợ, tạo điều kiện và đồng hành với cộng
đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư;
thúc đẩy doanh nghiệp, nhà đầu tư cởi mở, mạnh
dạn, tích cực kiến nghị, hiến kế trên tinh thần xây
dựng vì sự phát triển chung của tỉnh.

Thông qua đối thoại trực tiếp để lãnh đạo tỉnh kịp
thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn,
vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong
quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa
bàn tỉnh; thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh thật sự thân thiện, hấp
dẫn, góp phần nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh
tranh (PCI) của tỉnh trong năm 2022 và những
năm tiếp theo.

Việc tổ chức gặp mặt, tiếp doanh nghiệp được
thực hiện định kỳ 2 tuần 1 lần (vào sáng thứ Tư
tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng), hoặc
họp đột xuất khi cần thiết, tại trụ sở UBND tỉnh.
Về phía tỉnh, tùy theo tình hình thực tế sẽ mời
thành phần tham dự phù hợp; về phía doanh
nghiệp sẽ mời Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa,

https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/137385/binh-phuoc-lanh-dao-tinh-gap-mat-tiep-doanh-nghiep-dinh-ky-2-tuan-1-lan


16

Hải Phòng cải thiện môi trường đầu tư, tạo 
niềm tin cho doanh nghiệp

Dù 2 năm 2020 và 2021 chịu tác động của Covid-
19, nhưng dòng vốn FDI vào Hải Phòng vẫn tăng
trưởng liên tục. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư cho thấy, năm 2021, tổng thu hút vốn đầu tư
nước ngoài của Hải Phòng (cả đầu tư trực tiếp và
đầu tư gián tiếp thông qua việc góp vốn mua cổ
phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 5,149 tỷ
USD, cao nhất cả nước, tăng gần 3,4 lần so với
cùng kỳ năm trước (năm 2020 là 1,531 tỷ USD).

Còn trong 10 tháng năm nay, Hải Phòng đã cấp
mới 65 dự án, với tổng vốn đầu tư đạt 919,43 triệu
USD. Trong đó cấp mới trong khu công nghiệp
(KCN), khu kinh tế (KKT) đạt 803,19 triệu USD
(chiếm 87,36%); cấp mới ngoài KCN, KKT đạt
116,24 triệu USD (chiếm 12,64%); điều chỉnh tăng
vốn đầu tư 32 dự án, với tổng vốn tăng là 478,32
triệu USD. Như vậy, tổng vốn đầu tư nước ngoài
mà Hải Phòng thu hút được là gần 1,4 tỷ USD.
Các dự án cấp mới và tăng vốn chủ yếu ở ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo.

Cùng với dòng vốn liên tục đổ vào Hải Phòng, tốc
độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đã đạt được
những con số ấn tượng. Năm 2020, tổng sản
phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hải Phòng tăng
11,22%, trở thành địa phương có tốc độ tăng
trưởng GRDP cao thứ hai cả nước. Năm 2021, Hải
Phòng vươn lên dẫn đầu với mức tăng trưởng
12,38%, cao gấp 4 lần so với mức tăng GDP của
cả nước. Năm 2022 này, Hải Phòng phấn đấu đạt
mức tăng trưởng 13%.

Không chỉ đón dòng vốn đầu tư nước ngoài
trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, mà địa phương
này còn đón dòng vốn ngoại vào lĩnh vực bất
động sản, thương mại.

Dự án The Minato, do chủ đầu tư và cũng là
tổng thầu Fujitar thuộc Daiwa House - tập
đoàn xây dựng lớn nhất tại Nhật Bản, chọn Hải
Phòng là bến đỗ. Hay Tập đoàn AEON với Dự
án Trung tâm thương mại khu vực phía Nam
thành phố. Tập đoàn này đang dự tính xây
dựng trung tâm thương mại thứ 2 tại Khu đô thị
Bắc Sông Cấm (huyện Thủy Nguyên).

Bên cạnh nhà đầu tư nước ngoài, thì hàng loạt
dự án khác của các nhà đầu tư trong nước như
Tập đoàn Vingroup, Geleximco, Sun Group
giúp thay đổi bộ mặt đô thị, nâng cao chất
lượng dịch vụ, thương mại của thành phố. Đặc
biệt, Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast của Vingroup
đã đưa Hải Phòng lên bản đồ sản xuất ô tô của
thế giới, dẫn đầu xu hướng sản xuất ô tô điện
thân thiện với môi trường.

“Vốn đầu tư là một trong những yếu tố quyết
định đối với tăng trưởng kinh tế quốc gia cũng
như từng vùng, từng địa phương. Cuộc đua
tranh phát triển giữa các tỉnh/thành phố thời
gian qua thực chất là cuộc đua tranh thu hút
các nguồn lực phát triển, trước hết là thu hút
vốn đầu tư.
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Công cụ quan trọng nhất để thu hút vốn đầu tư là
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa
bàn mỗi tỉnh/thành phố”, ông Nguyễn Văn Tùng,
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhận định.

Theo dõi quá trình phát triển của Hải Phòng trong
giai đoạn 2016-2020, có thể thấy, đây là một
trong những địa phương có kết quả cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh rất tốt. Chỉ số Năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Hải Phòng
đã vươn lên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố, đạt
69,27 điểm, tăng 0,54 điểm và tăng hạng 3 bậc so
với năm 2019. Năm 2021, PCI của Hải Phòng đạt
70,61 điểm, tăng 5 bậc so với năm 2020, vươn lên
vị trí thứ hai của cả nước.

Nhờ những nỗ lực này mà Hải Phòng đã trở thành
địa bàn hấp dẫn các nhà đầu tư, kinh doanh trong
và ngoài nước. Tốc độ tăng vốn đầu tư có sự khác
biệt rất rõ rệt giữa 2 giai đoạn 2011-2015 và
2016-2020. Nếu giai đoạn 2011-2015 chỉ là
2,4%/năm, bằng một nửa mức tăng chung cả
nước, thì giai đoạn 2016-2020 tăng lên tới
28,6%/năm, gấp gần 12 lần giai đoạn trước và gần
3,5 lần mức tăng chung cả nước.

Trong cơ cấu chia theo nguồn vốn đầu tư, mức
tăng bình quân 10 năm cao nhất thuộc về khu vực
FDI (23,6%/năm), trong đó giai đoạn 2016-2020
tăng 25%/năm. Mức tăng bình quân năm của FDI
vào Hải Phòng như vậy là cao gần gấp đôi của
vùng Đồng bằng sông Hồng (12,4%/năm) và gấp
hơn 5 lần bình quân chung cả nước (4,5%).

Tỷ trọng vốn đầu tư/GRDP mấy năm gần đây của
Hải Phòng cao hơn hẳn mức bình quân chung cả
nước. Thời điểm năm 2020, tỷ trọng này của Hải
Phòng tăng lên 62%, cao gấp 1,4 lần vùng Đồng
bằng sông Hồng (43%/năm) và gấp hơn 1,8 lần
bình quân chung cả nước (34,4%).

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Hải Phòng cần duy trì
tiếp đà tăng vốn FDI của giai đoạn 5 năm qua với
mức tăng bình quân khoảng 25%/năm hoặc cao
hơn cho những năm sắp tới. Nếu duy trì được tỷ lệ
này, tổng vốn FDI của giai đoạn 2021-2025 đạt
khoảng 512.000 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030
khoảng 2 triệu tỷ đồng. Cùng với đó, Hải Phòng
phải tiếp tục duy trì được đà tăng vốn đầu tư tư
nhân trong nước, bình quân khoảng 30%/năm, thì
tổng vốn đầu tư từ khu vực này của giai đoạn
2021-2025 sẽ đạt khoảng 1,46 triệu tỷ đồng; giai
đoạn 2025-2030 là 6,94 triệu tỷ đồng.

.
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Để huy động được nguồn vốn lớn phục vụ nhu
cầu phát triển, Hải Phòng cần duy trì được thứ
hạng cao PCI và các chỉ tiêu về cải cách thể
chế khác. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính,
đặc biệt là thực hiện tốt việc xây dựng chính
quyền điện tử, nâng cao tính minh bạch và
trách nhiệm giải trình

“Việc Hải Phòng trải thảm đỏ đón nhà đầu tư
chính là hành động cụ thể trong việc là tạo môi
trường đầu tư minh bạch, loại bỏ các thủ tục
hành chính rườm rà, phiền nhiễu cho nhà đầu
tư. Thực hiện chuyển đổi số là nhân tố mới, là
công cụ hữu hiệu để cải thiện điểm số PCI của
Hải Phòng, tăng tính minh bạch và năng động
của chính quyền cũng như môi trường đầu tư,
kinh doanh”, ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở
Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho hay.

Hiện, chuyển đổi số đang được Hải Phòng áp
dụng ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, đảm bảo
mọi quy trình được công khai, minh bạch.
Doanh nghiệp sẽ giảm tối đa việc tiếp xúc trực
tiếp với cơ quan nhà nước, giảm chi phí thời
gian, chi phí không chính thức... Qua đó, tác
động trực tiếp và cải thiện nhanh chóng môi
trường đầu tư, kinh doanh của Hải Phòng, giúp
gia tăng chất lượng điều hành kinh tế của chính
quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu
cho UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số
128/KH-UBND, ngày 27/5/2022 về việc đẩy
mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng
cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá
hạn trong cơ quan nhà nước trên địa bàn
Thành phố. Theo kế hoạch, Thành phố đề ra
mục tiêu của năm 2022 là 100% thủ tục hành
chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4; 80% dịch vụ công mức độ
3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ
trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp
và trực tuyến đạt tối thiểu 60%.

Với những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh của Hải Phòng, một trong những
nhà đầu tư FDI chiến lược của Hải Phòng là LG
Display Việt Nam đã bày tỏ rằng, việc đầu tư
vào Hải Phòng của công ty sẽ chưa dừng lại ở
con số 4,65 tỷ USD, mà sẽ nhiều hơn nữa.

Theo Báo Đầu tư

https://baodautu.vn/hai-phong-cai-thien-moi-truong-dau-tu-tao-niem-tin-cho-doanh-nghiep-d177770.html
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Bà Rịa – Vũng Tàu: Tập trung cải thiện các 
chỉ số cải cách hành chính

Ngày 5/11, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND
tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả
công tác cải cách hành chính (CCHC) 10 tháng năm
2022; đánh giá việc thực hiện các chỉ số liên quan
đến CCHC và nghe báo cáo nội dung phân cấp ủy
quyền trong quản lý Nhà nước thuộc phạm vi quản
lý của tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện,
nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh (PAR INDEX); Chỉ số hài
lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của
các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số
Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số
năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2022, ông
Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho
biết, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương
đã xây dựng kế hoạch khắc phục các chỉ số thành
phần giảm điểm, giảm hạng; tổ chức thực hiện các
giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số theo chỉ
đạo của UBND tỉnh. Một số chỉ tiêu dự báo đạt và
vượt so với kế hoạch đề ra như: tỷ lệ tăng tổng sản
phẩm trên địa bàn tỉnh, một số chỉ tiêu về kinh tế,
văn hóa xã hội và môi trường; tỷ lệ doanh nghiệp
thành lập mới trong năm…

Tuy nhiên, các chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI
còn hạn chế như tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn còn
cao, nhất là UBND cấp huyện (7,3%); cấp xã (3,1%).
Vốn thu hút đầu tư năm 2022 được dự báo là thấp
hơn so với năm 2021; bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả UBND cấp xã chưa bố trí đầy đủ trang thiết bị
để phục vụ cho người dân, tổ chức khi đến giải quyết
hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC).

Tại các điểm cầu, lãnh đạo các địa phương, cán bộ
khu phố, thôn, ấp đã chia sẻ những cách làm hay
trong CCHC, thực hiện các nội dung niêm yết công
khai TTHC. Trong đó, Đảng ủy, UBND Thị trấn Long
Hải, huyện Long Điền thực hiện mô hình mới “Ngày
thứ Bảy - lắng nghe người dân nói”. Mô hình này
được đánh giá cao vì sâu sát, đơn giản hóa giải
quyết TTHC cho người dân.

Để khắc phục triệt để nhóm chỉ tiêu giảm hạng là
thay đổi khung giá đất phù hợp với giá thị trường
và chỉ tiêu doanh nghiệp thực hiện TTHC đất đai
trong vòng 2 năm còn gặp khó khăn, ông Lê Anh
Tú, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
cho biết, cuối năm 2022, Sở sẽ hoàn thiện cơ sở
dữ liệu giá đất để áp dụng và tăng cường thủ tục
trực tuyến để tăng chỉ tiêu này.

Đối với nhóm chỉ tiêu về thời gian giải quyết thủ
tục đất đai dài hơn so với thủ tục niêm yết quy
định; cán bộ nhận hồ sơ và giải quyết TTHC
không hướng dẫn chi tiết đầy đủ và tỷ lệ doanh
nghiệp trì hoãn, hủy bỏ kế hoạch kinh doanh khi
gặp khó khăn về thủ tục đất đai, thời gian qua, Sở
Tài nguyên và Môi trường cũng đã khắc phục triệt
để. “Chúng tôi thường xuyên tổ chức hội nghị đối
thoại với doanh nghiệp, đồng thời đơn giản TTHC
thông qua công nghệ thông tin, theo đó doanh
nghiệp chỉ cần nộp đơn và giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất. Song song với đó, Sở đã tổ
chức họp, kết hợp hướng dẫn doanh nghiệp cách
thức nộp hồ sơ để rút ngắn thời gian nộp hồ sơ”,
ông Tú nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư cũng cho biết, Sở đã triển khai
các giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số gia
nhập thị trường, trong đó tiếp tục thực hiện
chuyên mục “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi
nghiệp”. Từ đó, tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp mới thành lập nắm bắt được những hướng
dẫn, thủ tục nhanh chóng hiệu quả nhất.

Sở cũng áp dụng hóa đơn điện tử, trả lời vướng
mắc cho 3.710 trường hợp qua điện thoại, ban
hành 205 văn bản trả lời vướng mắc về chính
sách thuế cho các doanh nghiệp sớm trước hạn
và 31 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách
thuế cho các doanh nghiệp trên trang web
thuedientu.gdt.gov.vn. Hiện nay, các hồ sơ thuộc
177 TTHC thuế đã niêm yết trên Cổng dịch vụ
công quốc gia và thực hiện nộp trực tuyến.

Theo Báo Bà Rịa-Vũng Tàu
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Thừa Thiên Huế: Chủ tịch tỉnh đối thoại với 
dân qua Facebook

Sáng ngày 23/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
đã tổ chức đối thoại trực tuyến với cá nhân, tổ
chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với chủ đề
“Thừa Thiên Huế trên bước đường trở thành
thành phố trực thuộc trung ương”.

Chủ trì buổi đối thoại là ông Nguyễn Văn
Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
cùng lãnh đạo các đơn vị như: Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào
tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở
Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn
hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Giao
thông Vận tải…

Những câu hỏi liên quan đến chủ đề của buổi
đối thoại đã được Ban tổ chức tiếp nhận từ ngày
16/12 qua thư điện tử, Cổng thông tin điện tử
Thừa Thiên Huế và cả trên fanpage “UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế” (có tích xanh).

Buổi đối thoại được phát trực tiếp trên fanpage
"UBND tỉnh Thừa Thiên Huế" và người dân có
thể tương tác gửi các câu hỏi trên nền tảng này
để lãnh đạo chủ trì có thể trả lời lời ngay thời
điểm đó.

Đây là hoạt động nằm trong chuyên mục “Trao
đổi và tháo gỡ” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh
Thừa Thiên Huế và từ lâu đã trở thành diễn đàn
đối thoại trực tuyến hiệu quả của lãnh đạo tỉnh
này với người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Hoạt động chính là cầu nối giữa doanh nghiệp,
người dân với chính quyền nhằm giải quyết,
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như
cung cấp thông tin, chuyển tải chủ trương, chính
sách của tỉnh cho doanh nghiệp và người dân
một cách nhanh nhất.

Thời gian gần đây, trên nền tảng mạng xã hội
Facebook, diễn đàn này phát huy rất hiệu quả
trong việc nắm bắt được tình hình thực tế, tâm
tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp
để có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình
lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá
nhân, tổ chức có thể đầu tư, sản xuất kinh doanh
thuận lợi trên địa bàn tỉnh, góp phần thu hút đầu
tư và nâng cao chỉ số PCI của địa phương.

Theo Người đưa tin
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Kon Tum nỗ lực cải thiện Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh

Theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2021, Chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Kon Tum đạt 58,95
điểm, đứng thứ 61/63 tỉnh, thành phố, giảm 3,07
điểm và giảm 5 bậc so với năm 2020. Tuy có một
số yếu tố khách quan dẫn đến việc giảm điểm và
giảm bậc PCI, song Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
đã đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện chỉ số
này; đặc biệt là giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn
vị, địa phương.

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh
Kon Tum, vấn đề các nhóm chỉ số về Năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số Hiệu quả quản trị và
hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số Cải cách
hành chính (PAR INDEX); chỉ số hài lòng về sự phục
vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh luôn ở mức thấp và
bị giảm điểm đã làm “nóng” nghị trường, khi các đại
biểu đã đưa ra để chất vấn lãnh đạo Ủy ban nhân
dân tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Xuân Khánh, Tổ đại biểu huyện Ia
H’Drai đặt câu hỏi, các chỉ số liên tục giảm điểm,
xếp thứ hạng thấp là do ai, do đâu? Trách nhiệm
của Ủy ban nhân dân tỉnh thế nào? Ủy ban nhân
dân tỉnh có quyết tâm, quyết liệt gì trong lãnh đạo,
chỉ đạo, điều hành vấn đề này? Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm đánh
giá, số điểm các chỉ số giảm không nhiều nhưng số
thứ tự giảm rất nhiều so với các tỉnh, thành phố,
ngay kể Chỉ số PAR INDEX tăng điểm nhưng lại
giảm 10 bậc. Điều đó cho thấy, dù tỉnh đã cố gắng
giữ điểm đánh giá nhưng bậc lại tụt xuống, có nghĩa
là tỉnh đứng lại, tụt lùi so với các tỉnh, thành khác.

Nguyên nhân một số chỉ số giảm điểm là do
pháp luật và văn bản hướng dẫn luật có một số
điểm không rõ ràng, mâu thuẫn, có nhiều cách
hiểu khác nhau, nhất là Luật Đất đai, Luật Đầu
tư, Luật Tài sản công; tỉnh chưa chú trọng đến
công tác quy hoạch (quy hoạch đô thị, quy
hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy
hoạch 3 loại rừng), khi nhà đầu tư vào khảo sát,
nghiên cứu đầu tư phải dừng lại chờ quy hoạch
v.v.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm cũng thừa nhận, một
số cơ quan, đơn vị chưa làm tốt công tác cải
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư,
cán bộ ở một số đơn vị chưa nêu cao tinh thần
trách nhiệm trong hoạt động công vụ, có tư
tưởng đùn đẩy trách nhiệm, chưa có tinh thần
hỗ trợ cho doanh nghiệp, ngại gần gũi doanh
nghiệp; tinh thần phối hợp giữa các cơ quan
chưa được tốt.

“Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tăng
cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về pháp
luật một số lĩnh vực phức tạp, dễ sai phạm như
đất đai, khoáng sản, quy hoạch, lâm nghiệp,
đầu tư và tài sản công để cán bộ nắm chắc,
mạnh dạn, nâng cao năng lực xử lý công việc,
kịp thời, hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp. Bên
cạnh đó, đẩy nhanh công tác lập các quy
hoạch; tăng cường công tác đối thoại, gặp gỡ
doanh nghiệp, trách nhiệm giải trình các ý kiến
của doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị liên
quan”, ông Nguyễn Ngọc Sâm khẳng định.
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Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao
trách nhiệm cải cách các bộ chỉ số cho từng địa
phương, đơn vị. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Nội vụ tiếp tục hoàn thiện báo cáo rà soát, đánh
giá kết quả, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên
quan đến các chỉ số; yêu cầu các cơ quan được
giao nhiệm vụ đầu mối triển khai các chỉ số Chỉ số
PCI và các chỉ số khác như PAPI, SIPAS, PAR
INDEX của tỉnh tiếp tục rà soát, phân tích, tham
mưu kế hoạch khắc phục đối với những chỉ tiêu,
chỉ số thành phần bị giảm điểm, mất điểm, làm
giảm thứ hạng.

Chỉ số thành phần Chi phí thời gian để thực hiện
các quy định của Nhà nước được giao trách nhiệm
cho Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Trung tâm Phục vụ
hành chính công và Thanh tra tỉnh; chỉ số thành
phần Chi phí không chính thức thuộc trách nhiệm
của Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên
và Môi trường, Cục thuế tỉnh, Sở Xây dựng, Tòa án
nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các
Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố.

Đối với chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, trách nhiệm
thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội, Các Sở, ban, ngành và Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố;
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chỉ số Chi phí gia nhập thị trường thuộc trách
nhiệm chung của các Sở, ban, ngành, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố có các thủ tục
cấp phép kinh doanh có điều kiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Nguyễn Ngọc Sâm cũng yêu cầu các cơ quan,
địa phương tự rà soát, đánh giá, phân tích kết
quả thực hiện các chỉ số của đơn vị, xác định
nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của cá nhân,
tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao;
đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền,
nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong
việc tiếp cận các dịch vụ công; tăng cường
công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên
môn của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố trong thực hiện nhiệm vụ được giao
để góp phần cải thiện các chỉ số PCI, PAPI,
SIPAS, PARINDEX của tỉnh.

Đây được xem là những hành động quyết liệt
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trong việc
đốc thúc, yêu cầu các Sở, ban ngành đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho
nhân dân, qua đó tạo niềm tin cho người dân
trong quá trình đăng ký thực hiện các thủ tục
hành chính, tạo ra một khu vực hành chính “mở
cửa” cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Báo Tin tức
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ 
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, 

NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG (DDCI) 
(Tài liệu hướng dẫn thực hiện DDCI do VCCI xây dựng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy việc triển khai chỉ số DDCI có 

thể tham khảo tại đây)

STT Tỉnh Thời gian Link sự kiện

1 Hòa 
Bình

21/12/2022 Hội nghị công bố kết quả chỉ số DDCI năm 2022:
https://www.baohoabinh.com.vn/12/173396/Cong-bo-ket-qua-
Chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-huyen-va-cac-so,-ban,-nganh-
tinh-Hoa-Binh-nam-2022.htm

2
Bắc 
Ninh

22/12/2022 Hội nghị công bố các Chỉ số điều hành, quản trị địa phương 
(CCHC, DDCI, ICT INDEX) năm 2022:
https://www.bacninh.gov.vn/web/so-thong-tin-va-truyen-
thong/news/-/details/57420/hoi-nghi-cong-bo-cac-chi-so-ieu-
hanh-quan-tri-ia-phuong-cchc-ddci-ict-index-tinh-bac-ninh-nam-
2022--42783713

3 Ninh 
Bình

23/12/2022 Hội nghị công bố chỉ số DDCI năm 2022:
http://www.tinhuyninhbinh.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-
tinh/ubnd-tinh-to-chuc-hoi-nghi-cong-bo-chi-26820

4 Hà 
Giang

22/11/2022 Hội nghị công bố kết quả DDCI 2021:
https://nhandan.vn/ha-giang-cong-bo-chi-so-nang-luc-canh-
tranh-cap-so-nganh-va-dia-phuong-post726276.html

Hoạt động công bố kết quả khảo sát chỉ số DDCI tại địa phương

https://pcivietnam.vn/an-pham/kinh-nghiem-xay-dung-bo-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-so-nganh-va-huyen-thi-ddci-ct48


MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ 
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, 

NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG (DDCI) 
(Tài liệu hướng dẫn thực hiện DDCI do VCCI xây dựng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy việc triển khai chỉ số DDCI có 

thể tham khảo tại đây)

STT Tỉnh Link sự kiện

1 TP. Hồ Chí Minh Hội nghị công bố triển khai đánh giá DDCI:
https://tuoitre.vn/tp-hcm-danh-gia-ddci-giai-phap-lang-nghe-thau-
hieu-doanh-nghiep-20221216111214579.htm

2 Cần Thơ Kết quả triển khai Đề án “Khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 
sở, ban ngành, địa phương (DDCI)”:
https://baocantho.com.vn/ddci-kich-hoat-nang-cao-nang-luc-canh-
tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-a151943.html

3 Tiền Giang Tình hình triển khai kế hoạch đánh giá DDCI năm 2022:
https://thanhnien.vn/dong-bo-trien-khai-bo-chi-so-ddci-tien-giang-
post1507412.html

Hoạt động khởi động triển khai DDCI tại địa phương

https://pcivietnam.vn/an-pham/kinh-nghiem-xay-dung-bo-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-so-nganh-va-huyen-thi-ddci-ct48


MỘT SỐ ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THEO 
NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP CHÍNH PHỦ CỦA
CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ IV/2022

(Để tải nội dung các văn bản, xem tại đây)

STT Tỉnh
Ngày ban 

hành Tên văn bản

1 Bình
Phước

5/10/2022 Quyết định 1842/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt "Đề án tăng 
cường giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"

2 Phú 
Thọ

5/10/2022 Quyết định 3927/QĐ-UBND năm 2022 về phát triển hạ tầng số tỉnh 
Phú Thọ đến năm 2025

3 TP.HCM 6/10/2022 Báo cáo 191/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 
tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 
2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4 Bắc
Kạn

7/10/2022 Kế hoạch 629/KH-UBND về kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch 
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn
năm 2022

5 Bình
Phước

11/10/2022 Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt "Đề án thu hút, 
chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn lao động trên địa 
bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030"

6
Hải
Phòng

14/10/2022 Quyết định 58/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ 
quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng

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


MỘT SỐ ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THEO 
NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP CHÍNH PHỦ CỦA
CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ IV/2022

(Để tải nội dung các văn bản, xem tại đây)

STT Tỉnh
Ngày ban 

hành Tên văn bản

7 Quảng
Trị

18/10/2022 Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2022 Quy định tiêu chí đánh giá, 
chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh 
Quảng Trị

8
Thái
Nguyên

20/10/2022 Quyết định 2528/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch phát triển giáo 
dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025

9
Đắk
Lắk

20/10/2022 Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2025 và định hướng 
đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10
Cần
Thơ

21/10/2022 Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2022 về phát triển hạ tầng số trên địa 
bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

11 BRVT 21/10/2022
Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2022 về học tập, trao đổi kinh nghiệm 
công tác cải cách hành chính tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Thái Nguyên 
do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

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


MỘT SỐ ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THEO 
NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP CHÍNH PHỦ CỦA
CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ IV/2022

(Để tải nội dung các văn bản, xem tại đây)

STT Tỉnh Ngày ban 
hành

Tên văn bản

12 Lào Cai 24/10/2022
Kế hoạch 354/KH-UBND năm 2022 về chuyển đổi số trong ngành 
Giáo dục và Đào tạo Lào Cai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 
năm 2030

13
Đắk
Nông

25/10/2022 Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch nâng cao hiệu 
quả hoạt động cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 
Đắk Nông giai đoạn 2022-2026

14
Lâm 
Đồng

26/10/2022 Quyết định 1947/QĐ-UBND năm 2022 về Khung đánh giá tình hình 
thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng

15
Nam 
Định

2/11/2022 Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ Chỉ số cải cách hành 
chính của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định

16
Quảng
Ninh

4/11/2022 Nghị quyết 124/NQ-HĐND năm 2022 về giải pháp đẩy mạnh cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với chuyển đổi số tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

17
Hà 
Tĩnh

17/11/2022 Kế hoạch 441/KH-UBND năm 2022 về cơ cấu lại nền kinh tế giai 
đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

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


MỘT SỐ ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THEO 
NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP CHÍNH PHỦ CỦA
CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ IV/2022

(Để tải nội dung các văn bản, xem tại đây)

STT Tỉnh
Ngày ban 

hành
Tên văn bản

18
Nam 
Định

21/11/2022 Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2022 điều chỉnh Kế hoạch 99/KH-
UBND về Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải 
cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025

19
Vĩnh
Phúc

21/11/2022 Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Hỗ trợ 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 
2022-2025

20
Cao 
Bằng

23/11/2022 Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2022 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và 
đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước 
tỉnh Cao Bằng

21
Quảng
Nam

24/11/2022 Kế hoạch 7781/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP 
về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương 
thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

22
Bình
Dương

7/12/2022 Kế hoạch 6444/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bình Dương năm 2022 và những 
năm tiếp theo

23
Kon
Tum

9/12/2022 Nghị quyết 78/NQ-HĐND năm 2022 về phương hướng, nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Kon Tum ban hành

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


MỘT SỐ ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THEO 
NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP CHÍNH PHỦ CỦA
CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ IV/2022

(Để tải nội dung các văn bản, xem tại đây)

STT Tỉnh
Ngày ban 

hành
Tên văn bản

24
Nam 
Định

9/12/2022 Nghị quyết 99/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội tỉnh Nam Định năm 2023

25
Trà Vinh 9/12/2022 Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2022 về nhiệm vụ phát triển kinh tế -

xã hội năm 2023 do tỉnh Trà Vinh ban hành

26
Lâm 
Đồng

9/12/2022 Nghị quyết 135/NQ-HĐND năm 2022 về nhiệm vụ phát triển kinh tế -
xã hội năm 2023 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

27
Hưng 
Yên

9/12/2022 Nghị quyết 303/NQ-HĐND năm 2022 về nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội năm 2023 do tỉnh Hưng Yên ban hành

28
Kon
Tum

12/12/2022 Kế hoạch 4212/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác cải cách 
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023

29
Kon
Tum

12/12/2022 Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2022 về chất vấn và trả lời chất vấn 
tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

30
Thanh 
Hóa

13/12/2022 Quyết định 4431/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển 
quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025

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


MỘT SỐ ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THEO 
NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP CHÍNH PHỦ CỦA
CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ IV/2022

(Để tải nội dung các văn bản, xem tại đây)

STT Tỉnh
Ngày ban 

hành Tên văn bản

31
Cần
Thơ

13/12/2022 Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2022 về phát động phong trào thi đua yêu 
nước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 
2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố 
Cần Thơ trực thuộc Trung ương

32
Hà 
Giang

20/12/2022 Chỉ thị 2352/CT-UBND năm 2022 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023 do tỉnh Hà Giang ban 
hành

33
Nam 
Định

20/12/2022 Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2022 về tổ chức thực hiện Phong trào 
thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí” của tỉnh Nam Định

34
Lai 
Châu

22/12/2022 Kế hoạch 4761/KH-UBND năm 2022 về cải cách hành chính tỉnh Lai 
Châu năm 2023

35
Gia Lai 22/12/2022 Kế hoạch 3011/KH-UBND năm 2022 về tuyên truyền công tác cải 

cách hành chính năm 2023 của tỉnh Gia Lai

36
Gia Lai 23/12/2022 Kế hoạch 3033/KH-UBND năm 2022 về cải cách hành chính năm 

2023 của tỉnh Gia Lai

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


hoạt động chia sẻ & nâng cao pci

Quý IV/2022

Hà Nội

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

Chuỗi sự kiện Đã

diê ̃n ra

| Tháng 04/2023

Đắk Lắk

Quảng Ninh

Lâm Đồng

Quảng Bình

Yên Bái

Hòa Bình

Bắc Ninh

Ninh Bình

| 18/10/2022

| 20/10/2022

| 20/10/2022

| 07/11/2022

| 08/11/2022

| 21/12/2022

| 22/12/2022

| 23/12/2022

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

Quảng Bình
| 07/11/2022

Hòa Bình
| 21/12/2022

Bắc Ninh
| 22/12/2022

Lâm Đồng
| 20/10/2022

Quảng Ninh
| 20/10/2022

Đắk Lắk
| 18/10/2022

Yên Bái
| 08/11/2022

Ninh Bình
| 23/12/2022
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