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  Tin nổi bật 

Chia sẻ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh 

 

Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

2017 vào ngày 22/3/2018, VCCI đã triển khai 

công tác chuẩn bị và sau đó đã tổ chức thành 

công hai hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cấp 

vùng tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tại TP. 

Cần Thơ vào ngày 4/5/2018 và khu vực Miền 

núi phía Bắc tại tỉnh Cao Bằng vào ngày 

28/6/2018. Hai hội thảo này đã được các tỉnh, 

thành phố trong vùng hưởng ứng và tham gia 

tích cực. Hai hội thảo này cùng với những hỗ 

trợ kỹ thuật khác của VCCI trong việc cung 

cấp các thông tin, phân tích kết quả PCI tại 

các hội nghị đánh giá môi trường kinh doanh 

tại 15 tỉnh, thành phố trong Quý II/2018, chính là 

những hành động cụ thể, thiết thực của VCCI 

nhằm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các tỉnh, thành 

phố cải thiện môi trường kinh doanh do Chính 

phủ giao trong loạt Nghị quyết 19 về cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia. 

 

Phản ánh chân thực và khách quan tiếng nói 

của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường 

kinh doanh của các tỉnh, thành phố trong suốt 

13 năm qua tại Việt Nam, Chỉ số Năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến 

hành với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc 

tế Hoa Kỳ (USAID) tới nay đã trở thành chỉ báo 

quan trọng về chất lượng điều hành kinh tế 

của các địa phương trên toàn quốc. Chỉ số 

PCI đã góp phần tạo ra những động lực tích 

cực để chính quyền các địa phương nỗ lực 

tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho 

doanh nghiệp.  

 

Cùng với việc nghiên cứu và công bố kết quả 

nghiên cứu PCI, VCCI rất chú trọng tới việc thu 

thập, tổng hợp và chia sẻ các thực tiễn hay, 

sáng kiến tốt của các tỉnh, thành nhằm lan toả, 

nhân rộng hơn hơn những sáng kiến cải thiện 

môi trường kinh doanh. Ngay sau Lễ 
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Hội thảo tập trung vào phân tích, thảo luận và 

trao đổi về những thế mạnh và thách thức của 

vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Theo 

đó, một trong những thế mạnh truyền thống 

thời gian qua của vùng ĐBSCL là chất lượng 

điều hành được doanh nghiệp đánh giá cao, 

thể hiện qua xếp hạng chỉ số PCI.Vùng ĐBSCL 

luôn là vùng có số tỉnh nằm trong top 10 PCI 

nhiều nhất của cả nước.Các tỉnh trong vùng 

đã bước đầu thành công trong xây dựng 

thương hiệu môi trường kinh doanh thuận lợi với 

chính quyền năng động và thân thiện với 

doanh nghiệp. Cụ thể, vùng ĐBSCL đứng đầu 

trong tất cả các vùng tới 7 trong số 10 chỉ số 

thành phần trong PCI 2017, với điểm số của chỉ 

số thành phần Gia nhập thị trường  là 8,20 điểm, 

Tiếp cận đất đai 6,74 điểm, Chi phí thời gian 

7,46 điểm, Chi phí không chính thức 6,44 điểm, 

Môi trường cạnh tranh bình đẳng 5,73 điểm; 

Tính năng động, tiên phong của chính quyền 

6,07  và Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự 6,29 

điểm.  

 

 

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án PCI, 

VCCI đã tổ chức Hội thảo “Phân tích chỉ số 

năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017 vùng 

Đồng bằng Sông Cửu Long: Những bài học 

kinh nghiệm trong quản lý và cải cách” nhằm 

chia sẻ những kinh nghiệm cải thiện môi trường 

kinh doanh giữa các tỉnh, thành phố trong vùng. 

Hội thảo do ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch VCCI, Phó 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành 

chính của Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp chủ trì 

và điều hành với sự tham gia của lãnh đạo 

chính quyền, đại diện các sở, ngành, hiệp hội, 

doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trong 

vùng như Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh 

Long, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh, 

Tiền Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang và 

Cà Mau. 

 

 Hội thảo còn có sự tham gia của các chuyên 

gia khách mời là đại diện của các tỉnh dẫn đầu 

về PCI và có các sáng kiến cải cách tốt như 

Quảng Ninh và Đà Nẵng. 

 

Các tỉnh trong vùng đã 

bước đầu thành công trong 

xây dựng thương hiệu môi 

trường kinh doanh thuận 

lợi với chính quyền năng 

động và thân thiện với 

doanh nghiệp. 

“ 

Hội thảo Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: 

“Những bài học kinh nghiệm trong quản lý và cải cách” 
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Chia sẻ về kinh nghiệm cải thiện chỉ số PCI và 

hỗ trợ doanh nghiệp, ông Trương Duy Hải, Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre, cho 

biết: Với mong muốn tạo lập lại hào khí Đồng 

Khởi năm xưa, UBND tỉnh đã đề xuất Tỉnh ủy có 

Chương trình số 10 về “Đồng khởi khởi nghiệp 

và Phát triển doanh nghiệp”. 

Qua 2 năm thực hiện Chương trình này, “cái 

được” của Bến Tre là tạo lập hệ sinh thái khởi 

nghiệp tương đối đầy đủ. Tỉnh có Hội đồng tư 

vấn khởi nghiệp do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy làm Chủ tịch Hội đồng. Tỉnh đã thành lập Quỹ 

khởi nghiệp nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường 

quân, cộng đồng người Bến Tre, doanh nhân 

tỉnh Bến Tre, Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre TP 

Hồ Chí Minh. Tỉnh có Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 

đặt ở Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm cầu nối 

xúc tiến phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, 

tỉnh có Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu, Câu 

lạc bộ doanh nghiệp tiên phong về khởi nghiệp 

và có Hội đồng bảo trợ khởi nghiệp.Qua 2 năm, 

phong trào khởi nghiệp của tỉnh đã phát triển 

và đi vào thực chất, kết quả chỉ số PCI của Bến 

Tre được cải thiện cũng nhờ những yếu tố này. 

 

Một trong những phát hiện quan trọng từ PCI 

nhiều năm qua là chất lượng điều hành có 

tương quan tỷ lệ nghịch với con số di cư thuần. 

Ở đâu có chất lượng điều hành tốt, doanh 

nghiệp hoạt động thuận lợi thì ở đó tỷ lệ người 

dân phải bỏ quê về thành phố hay các tỉnh 

khác tìm việc làm ít đi. Chính vì vậy, ưu tiên xây 

dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thành 

lập thêm nhiều doanh nghiệp mới, tạo thêm 

công ăn việc làm cho người dân cần là ưu tiên 

quan trọng nhất của các tỉnh, thành phố trong 

khu vực này. 

 

 

Một số mô hình hay của vùng đã được nhân 

rộng ra cả nước, ví dụ như mô hình Cafe 

doanh nhân của Đồng Tháp, khi hiện nay rất 

nhiều tỉnh đã tham khảo và áp dụng thành 

công mô hình này. 

 

Tuy nhiên, so với nhiều vùng khác của cả nước, 

qua điều tra PCI, các doanh nghiệp của vùng 

ĐBSCL cho biết vẫn đang gặp phải một số khó 

khăn: Thứ nhất, chất lượng lao động còn tương 

đối hạn chế. Điểm số trung bình Chỉ số thành 

phần Chất lượng lao động của vùng Đồng 

bằng Sông Cửu Long năm 2017 chỉ đạt 5,79 

điểm, thấp nhất trong 6 vùng trên cả nước. 

 

Thứ hai, các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp còn 

ở mức thấp. Cụ thể, năm 2017 điểm số trung 

bình của chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ 

doanh nghiệp của vùng Đồng bằng Sông Cửu 

Long chỉ đạt 6,25 điểm, thấp nhất trong 6 vùng 

trên cả nước. Đây là điểm yếu liên tục của 

vùng nhiều năm nay. Mức độ bao phủ của 

các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (tỷ lệ DN cho 

biết có sử dụng dịch vụ) thấp thứ 5 trong 6 

vùng, tỷ lệ DN có sử dụng dịch vụ hỗ trợ của 

các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân thấp 

nhất trên cả nước, cho thấy sự phát triển của 

các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực này 

là rất hạn chế.  

 

Trong phần hai của hội thảo, dưới sự chủ trì và 

điều hành của Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, 

đại diện chính quyền, doanh nghiệp của các 

địa phương trong khu vực đã có phiên thảo 

luận sôi nổi cũng như chia sẻ những cách làm 

hay và sáng kiến tốt trong việc cải thiện môi 

trường kinh doanh tại các tỉnh, thành phố nói 

riêng và của toàn khu vực nói chung. Bến Tre 

là địa phương xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng 

PCI 2017 với 66,69 điểm.  
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Hội thảo được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng với sự 

phối hợp nguồn lực giữa Dự án PCI, VCCI và Uỷ 

ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng. Hội thảo 

do ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Phó Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành 

chính của Thủ tướng Chính phủ chủ trì, cùng sự 

tham gia của đại diện nhà tài trợ dự án PCI - 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID/Vietnam) - Ông Michael Trueblood, 

Giám đốc Ban Kinh tế và Tăng trưởng.  Gần 300 

đại biểu là đại diện các cơ quan chính quyền 

và doanh nghiệp đến từ 14 tỉnh trong khu vực 

Miền núi Phía Bắc (MNPB) tham dự hội thảo. 

Bên cạnh đó hội thảo đã có phiên thảo luận và 

chia sẻ kinh nghiệm với sự tham gia của các 

chuyên gia khách mời là đại diện của các tỉnh, 

thành phố có nhiều sáng kiến hay trong việc 

cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao chỉ số PCI như Quảng Ninh, Bắc Ninh, 

Tuyên Quang, Cần Thơ và Đồng Tháp.  

Hội thảo đã tập trung phân tích về những 

điểm mạnh cần phát huy và yếu điểm cần 

khắc phục trong môi trường kinh doanh của 

các địa phương trong khu vực.  

 

Khu vực Miền núi Phía Bắc hiện nay là nơi có 

sự phát triển của doanh nghiệp còn tương đối 

hạn chế, cả về số doanh nghiệp cũng như 

tổng vốn đầu tư.Mật độ doanh nghiệp/số dân 

của Khu vực Miền núi Phía Bắc cũng rất thấp, 

trung bình chỉ có 33 doanh nghiệp/10.000 

dân, chỉ cao hơn Khu vực Tây Nguyên (15 

doanh nghiệp/10.000 dân). Trong khi đó, con 

số trung bình của cả nước là 72 doanh 

nghiệp/10.000 dân. Cao nhất hiện nay là vùng 

Đông Nam Bộ (119 doanh nghiệp/10.000 

dân), Đồng bằng Sông Hồng (109 doanh 

nghiệp/10.000 dân), Duyên hải Miền Trung (53 

doanh nghiệp/10.000 dân) và Đồng bằng 

Sông Cửu Long (35 doanh nghiệp/10.000 

dân). Chất lượng điều hành kinh tế của Khu 

vực MNPB được đánh giá là có sự cải thiện 

dần trong tương quan so sánh với các vùng. 

Đây là khu vực có môi trường hoạt động 

tương đối an toàn về pháp lý. Môi trường kinh 

doanh minh bạch hơn. Doanh nghiệp đánh 

giá tích cực hơn về sự năng động, tiên phong 

của chính quyền. Công tác hỗ trợ doanh 

nghiệp năm 2017 có bước tiến đáng kể so với 

trước đây.  

 

Hội thảo Khu vực Miền núi phía Bắc : 

“Chia sẻ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp Tỉnh” 

Đây là khu vực có môi 

trường hoạt động tương 

đối an toàn về pháp lý. 

Môi trường kinh doanh 

minh bạch hơn. Doanh 

nghiệp đánh giá tích cực 

hơn về sự năng động, tiên 

phong của chính quyền 

“ 
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  Bên cạnh đó, mức độ bình đẳng của môi 

trường kinh doanh có sự duy trì và cải thiện 

trong tương quan so sánh giữa các vùng.  

Khoảng cách giữa chỉ đạo của chính quyền 

tỉnh và thực thi tại các cấp sở ngành, huyện thị 

là thấp nhất trên cả nước. Tuy nhiên MNPB vẫn 

còn khoảng cách khá xa trong tương quan với 

các khu vực khác.  Một số lĩnh vực đòi hỏi thêm 

nỗ lực như: Cần rút ngắn thời gian làm thủ tục 

đăng ký và hậu đăng ký; cải cách TTHC về đất 

đai; giảm gánh nặng thanh kiểm tra đối với 

doanh nghiệp; cắt giảm chi phí không chính 

thức; quan tâm hỗ trợ giải quyết khó khăn cho 

doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 

nhỏ, siêu nhỏ.Trong phiên chia sẻ kinh nghiệm 

và thực tiễn tốt trong cải thiện môi trường kinh 

doanh cấp tỉnh, Bà Vũ Kim Chi, Phó Trưởng Ban 

Xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giới 

thiệu về “Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở 

ngành, quận huyện (DDCI) – công cụ giám sát 

từ doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả 

CCTTHC”. Theo bà Chi, Quảng Ninh triển khai 

đánh giá DDCI nhằm: thứ nhất, đo lường và 

nhận diện rõ những mặt đã làm được, những 

hạn chế cần khắc phục ở từng sở, ban ngành 

của địa phương; thứ hai, tạo động lực cạnh 

tranh hướng về phía trước để các sở, ngành 

địa phương nỗ lực phấn đấu; thứ ba, tạo kênh 

thông tin phản hồi rộng rãi cho lãnh đạo địa 

phương đánh giá sở, ngành của mình và cuối 

cùng là giúp cho cộng đồng doanh nghiệp có 

được nhiều kênh nói lên tiếng nói của họ.  

 

Theo đó, tinh thần DDCI là “mạnh dạn trao 

quyền cho doanh nghiệp”, coi “doanh nghiệp 

vừa và nhỏ là động lực tăng trưởng kinh tế”, 

“cải thiện và duy trì thứ hạng PCI thông qua 

lắng nghe tiếng nói và hỗ trợ doanh nghiệp 

thực chất”Một sáng kiến khác đã được triển 

khai và áp dụng thành công là Mô hình “Café 

doanh nhân – cơ chế đối thoại cởi mở và giải 

quyết hiệu quả khó khăn, vướng mắc cho 

doanh nghiệp” được Ông Nguyễn Hữu Thập, 

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên 

Quang chia sẻ.  

Tham luận về kinh nghiệm về cải thiện môi 

trường bền vững thông qua  “Mô hình Bác sĩ 

doanh nghiệp”, Ông Nguyễn Phương Bắc, 

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế 

- xã hội tỉnh Bắc Ninh cho biết điểm cốt lõi để 

cải thiện hiệu quả PCI là “theo đuổi mục tiêu 

dài hạn, nhưng hành động cụ thể làm chuyển 

biến ngay những việc có thể làm”, “Coi trọng 

văn hóa ứng xử, thực hành đối thoại giải quyết 

triệt để các vướng mắc cho doanh nghiệp”.. 

Bên cạnh đó, hai đại biểu Phạm Thị Ngọc Đào 

và Nguyễn Phương Lam đến từ Đồng Tháp và 

Cần Thơ đã cung cấp những thông tin hữu ích, 

bài học kinh nghiệm về cải thiện môi trường 

kinh doanh từ thực tiễn của các tỉnh, thành 

phố của khu vực ĐBSCL như Mô hình Café 

Doanh nhân (Đồng Tháp), Ngày thứ hai tiếp 

Doanh nghiệp (sáng kiến đối thoại mới của 

Cần Thơ), mô hình phát triển doanh nghiệp 

mới (Bến Tre, Đồng Tháp). 

 
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Trưởng ban chỉ đạo PCI, khẳng định: PCI bản chất là tiếng nói 

của khu vực kinh tế tư nhân, thước đo sự hài lòng của khu vực kinh tế tư nhân về chất lượng 

điều hành của chính quyền địa phương. PCI là động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế Việt 

Nam phát triển, thúc đẩy việc cải thiện chất lượng điều hành của chính quyền địa phương. 

Trong cải thiện PCI, không phải là tập trung vào cải thiện thứ hạng mà quan trọng là cải thiện 

vể mức độ hài lòng của người dân và DN; xác định được những dư địa cải cách chính quyền 

địa phương cần phải thực hiện những giải pháp gì để khắc phục những hạn chế.   

Nhóm nghiên cứu PCI 
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Sáng 19/6, tại Thành phố Sóc Trăng, Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc 

tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Phát 

động khởi nghiệp. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc nêu:  "Thập kỷ tới không thể đặt 

vấn đề Sóc Trăng là một tỉnh nghèo, mà là 

một tỉnh trung lưu về mức sống. Chỉ có 

nguồn cảm hứng mạnh mẽ như thế thì 

chúng ta mới hành động quyết liệt để đưa 

tỉnh Sóc Trăng tiến lên". 

Sóc Trăng phải thu hẹp những khoảng cách về chất 

lượng môi trường kinh doanh 

Để thu hút các nhà đầu tư đến với Sóc Trăng, nhiệm vụ quan trọng mà Thủ tướng yêu cầu Sóc Trăng 

là đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, cần phát huy tính năng động của chính quyền các 

cấp và đặc biệt là vai trò của người lãnh đạo.  

Theo đó, Sóc Trăng phải thu hẹp những khoảng cách về chất lượng môi trường kinh doanh với các 

địa phương, cùng chung tay làm cho vùng đất “9 con rồng” trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI dù xếp hạng 

các tiêu chí tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức của Sóc Trăng đều đứng thứ 4/63 tỉnh thành, 

nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng còn nhiều tiêu chí đứng thứ hạng thấp, như dịch vụ 

hỗ trợ doanh nghiệp đứng thứ 59; tiêu chí đào tạo lao động đứng thứ 57. 

 

“Tôi hay nói với lãnh đạo các địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long rằng, một 

kết luận điều hành có tương quan tỷ lệ nghịch với con số di cư thuần. Ở đâu môi trường 

tốt, doanh nghiệp phát triển nhiều, thì di cư ở địa bàn này sang địa bàn khác ít và 

ngược lại. Chính vì vậy môi trường kinh doanh luôn luôn là câu hỏi lớn cho Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cấp, các ngành của Sóc Trăng" 

- Thủ tướng nhấn mạnh.  

 

Lược trích theo Báo VOV  
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Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: “Chỉ số PCI bình quân 

đạt mức cao nhất kể từ năm 2005” 

Phát biểu khai mạc kỳ 

họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV 

ngày 21/5/2018, Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Thị Kim 

ngân đã nêu rõ kỳ họp lần 

này diễn ra trong bối cảnh 

đất nước tiếp tục có những 

bước chuyển mình mạnh mẽ 

với nhiều kết quả tích cực. 

Dù vậy, Chủ tịch Quốc hội 

vẫn lưu ý về những bất ổn, rủi 

ro vĩ mô đang tiềm ẩn. 

 

 

Môi trường đầu tư kinh doanh theo Phó Thủ 

tướng là đã được cải thiện nhiều. Theo đó, 

nhiều giấy phép con đã được cắt bỏ, chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) bình quân 

đạt mức cao nhất kể từ khi thực hiện năm 

2005 đến nay.Báo cáo của Chính phủ cũng 

nêu rõ định hướng điều hành, đề ra nhiều 

nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm trong thời 

gian tới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

đã đề ra.  

 

Lược trích từ Báo The Cafef 

 

 

Sau phần phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, 

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã thay mặt 

Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung 

kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-

xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình 

hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã 

hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu 

năm 2018. Báo cáo cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp 

tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các 

chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, 

linh hoạt. Mặt bằng lãi suất ổn định, tỷ giá, thị 

trường ngoại hối ổn định… 

 

http://cafef.vn/phien-khai-mac-quoc-hoi-nhieu-tin-vui-ve-su-chuyen-bien-manh-me-cua-viet-nam-20180521132207394.chn
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 Kiên định cải cách để phát triển kinh tế tư nhân 

 

Điều quan trọng nhất hiện nay là phải duy trì 

được động lực cải cách. Đối với cộng đồng 

doanh nghiệp, thì do áp lực cạnh tranh lớn 

hơn, do đó, cũng phải chủ động và tự nâng 

cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện kỹ 

năng kinh doanh. Phát triển kinh tế tư nhân 

cần một sự hợp tác, nỗ lực cao từ cả hai 

phía Chính phủ và doanh nghiệp. 

Lược trích từ Báo Vietnam Finance 

Theo Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện 

Quản lý Kinh tế Trung ương, trong giai đoạn 

vừa qua, những giải pháp cải thiện môi trường 

kinh doanh thời gian vừa qua mới chủ yếu tập 

chung vào tháo gỡ rào cản gia nhập thị 

trường, giảm chi phí và thời gian tuân thủ trong 

các thủ tục có liên quan gia nhập thị trường; 

ưu tiên này là đúng đắn và cần thiết trong giai 

đoạn đầu cải cách kinh tế. Những giải pháp 

đó là cần thiết, nhưng chưa đủ.  

Như vậy, trong thời gian tới, một mặt cần tiếp 

tục những giải pháp mà Chính phủ đã đề ra. 

Mặt khác, cần tiếp tục thực hiện cải cách sâu 

hơn, toàn diện hơn nhằm nâng cao chất 

lượng của qui định về kinh doanh, tiến tới cắt 

giảm các quy định tạo rủi ro, gia tăng chi phí, 

hạn chế sáng tạo và tác động bất lợi đến 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời, hoàn 

thiện chính sách cạnh tranh và thực thi tốt 

pháp luật về bảo vệ quyền tài sản. 

 

 

 

“ 

 

 

 

Thực hiện cải cách sâu hơn, 

toàn diện hơn nhằm nâng 

cao chất lượng của qui định 

về kinh doanh, tiến tới cắt 

giảm các quy định tạo rủi ro, 

gia tăng chi phí, hạn chế 

sáng tạo và tác động bất lợi 

đến doanh nghiệp nhỏ và 

vừa  

 

http://vietnamfinance.vn/ts-phan-duc-hieu-kien-dinh-cai-cach-de-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-20180504224206780.htm
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Đây là phiên bản cập nhật sau bản đầu tiên được công bố vào năm 2016. Cuốn sổ tay cập 

nhật này tập trung hướng dẫn việc sử dụng PCI trong cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh, 

đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về những thay đổi mới nhất trong phương pháp luận PCI. 

Đặc biệt, cuốn Sổ tay dành một phần quan trọng để giải đáp những câu hỏi thường gặp về 

PCI mà nhóm nghiên cứu PCI tập hợp được trong quá trình tiếp xúc và làm việc với các cán bộ 

địa phương tại các sự kiện, hội thảo chẩn đoán PCI cấp tỉnh.  Ấn phẩm này là kết quả của việc 

thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao VCCI thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, đó là “hỗ 

trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện cải thiện Chỉ số PCI kết nối với việc thực 

hiện nhiệm vụ tại các Nghị quyết 19”.  

Để tải nội dung cuốn sổ tay này, truy cập tại : pcivietnam.vn                                                                       

Ra mắt Ấn phẩm 

Sổ tay hướng dẫn  

Sử dụng kết quả điều tra 

Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI)  

Phiên bản cập nhật 

 

http://pcivietnam.org/danh-muc-an-pham/an-pham/
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Nỗ lực cải thiện MTKD của các địa 

phương 

 

Chiều 15/5, UBND TP. Đà Nẵng 

tổ chức hội thảo nâng cao chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI). 

5 chỉ số giảm điểm, tụt hạng - 

điều không mong muốn 

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ 

tịch UBND TP. Đà Nẵng, trong 

những năm qua Đà Nẵng đã 

có những nỗ lực trong việc tìm 

ra các giải pháp, xây dựng các 

chương trình hành động cải 

thiện môi trường đầu tư, nâng 

cao năng lực điều hành của 

chính quyền và chỉ số PCI. Nhờ 

đó, Đà Nẵng được đánh giá là 

một trong những địa phương đi 

đầu trong nỗ lực tạo lập môi 

trường đầu tư kinh doanh thuận 

lợi và hấp dẫn. Kết quả là trong 

4 năm liền (2013-2016), Đà 

Nẵng liên tục giữ vị trí dẫn đầu 

cả nước về chỉ số PCI. Tuy nhiên 

năm 2017 với nhiều biến động, 

môi trường kinh doanh của 

Thành phố sau nhiều năm được 

nhìn nhận là một trong những 

điểm đến đầu tư thông thoáng, 

thuận lợi thì thời gian qua đã có 

những dấu hiệu sụt giảm. 

Chẳng hạn, Chỉ số PCI tụt 

xuống vị trí thứ 2 (70,11 điểm) 

sau Quảng Ninh (70,7 điểm). 

 

Với 5 chỉ số thành phần giảm 

điểm và tụt hạng cho thấy có 

vấn đề về chất lượng điều 

hành của chính quyền Thành 

phố dù không mong muốn. 

Nếu không sớm có giải pháp, 

điều đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng 

đến môi trường đầu tư kinh 

doanh, theo ông Hồ Kỳ Minh.  

Để góp phần giải quyết tồn 

tại, hạn chế, cộng đồng DN 

Đà Nẵng đã có những đề xuất 

với Thành phố như: Tạo cơ hội 

cho DN tiếp cận nguồn vốn 

vay ;cải cách TTHC và hỗ trợ 

TTHC cho DN; thông tin nhanh 

chóng và thường xuyên các 

chính sách ưu đãi cho DN tư 

nhân, tư vấn giải đáp chính 

sách, pháp luật; cạnh tranh 

công bằng, công khai, minh 

bạch, chống tham nhũng; 

chính sách thuế; hỗ trợ cho 

thuê mặt bằng kinh doanh 

phù hợp với DN và mở rộng 

quỹ đất cho DN…  

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch 

UBND Thành phố cho biết Đà 

Nẵng sẽ tập trung đẩy mạnh 

thực hiện những việc làm thiết 

thực để quá trình cải thiện trở 

nên thực chất hơn. 

 

Trước mắt Thành phố sẽ tập 

trung vào những chương 

trình cải cách hành chính; 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 

tăng cường tính công khai, 

minh bạch, trách nhiệm giải 

trình, đặc biệt tại một số sở, 

ngành có nhiều ý kiến, thắc 

cần tập trung hơn như Sở 

Xây dựng, Sở TN&MT, Sở 

KH&ĐT… 

“Các sở, ngành cần tiếp tập 

trung nghiên cứu, tìm những 

biện pháp để cải thiện 

những điểm yếu và không 

chủ quan những điểm mạnh 

của mình. Từ đó rà soát lại 

để đưa vào chương trình 

công tác, chương trình cải 

cách hành chính, và những 

chương trình đối thoại với 

DN trong thời gian sắp tới, 

để tiếp tục cải thiện, hỗ trợ 

môi trường DN tốt hơn. 

Lược trích từ Báo chính phủ 

 

Đà Nẵng không muỗn tụt hạng PCI 

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Da-Nang-khong-muon-tut-hang-PCI/336498.vgp
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  Long An tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp 

Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh Long An tổ chư ́c hội 

nghị đánh gia ́ chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh), công tác cải thiê ̣n môi trường đâ ̀u 

tư, hỗ trợ và pha ́t triê ̉n doanh nghiê ̣p năm 2017. 

 

Ta ̣i hội nghị, ca ́c đa ̣i biê ̉u đã tập trung thảo luận, 

đánh gia ́ như ̃ng kê ́t qua ̉ đa ̣t được trong công ta ́c 

cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh va ̀ kết quả 

chỉ số năng lực cạnh tranh câ ́p tỉnh.  

 

Trên cơ sở phân tích những kê ́t quả đa ̣t được 

trong viê ̣c cải thiê ̣n chỉ số năng lực cạnh tranh 

câ ́p tỉnh năm 2017, ông Trần Văn Câ ̀n, Chu ̉ tịch 

UBND tỉnh Long An đề nghị các sở, ngành, địa 

phương trong tỉnh câ ̀n tập trung khă ́c phục 

như ̃ng tồn ta ̣i, ha ̣n chê ́, nhâ ́n đâ ́u đưa Long An 

lên vị trí cao hơn trên bảng xê ́p hạng chỉ số PCI 

năm 2018 va ̀ như ̃ng năm tiê ́p theo. 

 

 

 

 

Trên cơ sở đó, ca ́c sở, ngành và địa phương 

tu ̀y theo chư ́c năng, nhiê ̣m vụ, quyê ̀n hạn 

câ ̀n tổ chức hội nghị đê ̉ thảo luận va ̀ đề ra 

gia ̉i pha ́p cụ thể để tiếp tục phát huy có 

được điểm số cao hơn đối với những chỉ số 

thành phần đã tốt, rất tố Đối với như ̃ng chỉ 

số thành phần còn yếu thì phải có giải pháp 

khắc phục để cải thiện và có được điểm số 

cao. Đồng thời, co ́ cam kê ́t thực hiện với 

UBND tỉnh, xem đây la ̀ một trong như ̃ng tiêu 

chí đa ́nh gia ́ thi đua cuối năm. 

 

Lược trích theo Báo Dân tộc và Miền núi 

 

 

http://dantocmiennui.vn/trang-long-an/long-an-tao-su-hai-long-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep/173524.html


 

 
 

Tin tức PCI                                                                                          Số 08 | Ấn phẩm Quý II năm 2018 

  Điện Biên sáng tạo trong cải thiện PCI 

Cải thiện chỉ số Năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

thực chất phải sáng tạo 

Theo kết quả công bố năm 

2017, Chỉ số PCI của Điện Biên 

đạt 60,57 điểm, tăng 4,09 

điểm, xếp hạng thứ 48/63 

tỉnh, thành phố trên cả nước 

(tăng 4,09 điểm và 5 bậc so 

với năm 2016), nằm trong 

nhóm các tỉnh có chỉ số trung 

bình của cả nước, xếp thứ 

7/14 tỉnh miền núi biên giới 

phía Bắc, nằm trong nhóm 

đứng đầu các tỉnh khu vực 

Tây Bắc. Kết quả trên đã tác 

động trực tiếp tới môi trường 

đầu tư, kinh doanh của Điện 

Biên. Tỉnh Điện Biên hiện đang 

áp dụng các hình thức ưu đãi 

đầu tư ở mức cao nhất mà 

luật pháp cho phép đối với 

các dự án đầu tư trên địa 

bàn, đặc biệt là những lĩnh 

vực tỉnh có tiềm năng, thế 

mạnh như nông, lâm nghiệp, 

công nghiệp chế biến... 

Bởi vậy, với mục tiêu chính 

quyền đồng hành, tạo lập 

môi trường kinh doanh 

thuận lợi cho doanh nghiệp, 

năm 2018, chúng tôi sẽ tiếp 

tục nỗ lực phấn đấu nâng 

chỉ số PCI tỉnh đạt trên 65 

điểm và phấn đấu tăng từ 2 

đến 3 bậc trên bảng xếp 

hạng chung của cả nước” - 

ông Mùa A Sơn cho biết. 

Bên cạnh đó, căn cứ kết 

quả phân tích từng tiêu chí 

cụ thể của các chỉ số thành 

phần cấu thành nên điểm 

số PCI của tỉnh, các Sở, 

ngành, địa phương cần 

nâng cao trách nhiệm trong 

việc đề ra và tổ chức thực 

hiện các giải pháp để khắc 

phục những mặt còn tồn 

tại, giữ vững kết quả tích 

cực đã đạt được, tiến tới 

cải thiện, nâng cao các chỉ 

số trong thời gian tới. 

Đặc biệt, năm 2018, bước 

đầu tỉnh xây dựng bộ chỉ số 

đánh giá tính sáng tạo và 

kết quả chỉ đạo điều hành 

của chính quyền cấp 

huyện, cấp Sở (DDCI) để 

đánh giá hiệu quả trong 

thực thi nhiệm vụ.  

Lược trích theo Báo 

Diễn đàn doanh nghiệp 

 

Đặc biệt, trong bối cảnh xu 

hướng hội tụ, điểm số tiếp tục 

diễn ra mạnh mẽ khi các tỉnh 

nhóm dưới có nhiều nỗ lực cải 

cách và áp dụng các thực tiễn 

tốt về cải thiện môi trường kinh 

doanh từ các tỉnh khác. Đồng 

thời, các tỉnh này cũng có sự cải 

thiện đáng kể khi kết hợp thực 

hiện các Nghị quyết của Trung 

ương về phát triển kinh tế và 

các Nghị quyết của Chính phủ 

về cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ 

doanh nghiệp. Trong khi đó, các 

tỉnh nhóm trên của bảng xếp 

hạng PCI tiếp tục có những 

sáng kiến tốt và các giải pháp 

mang tính thực chất để tiếp tục 

tăng cường cải thiện môi trường 

kinh doanh và thu hút đầu tư. 

Theo ông Mùa A Sơn, Chủ tịch 

UBND tỉnh Điện Biên: “Điện Biên 

đang có những nguồn lực rất lớn 

cần khai thác hiệu quả. 

http://enternews.vn/dien-bien-sang-tao-trong-cai-thien-pci-130194.html
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Tuyên Quang phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh  

Tỉnh Tuyên Quang tập trung hoàn thành các 

mục tiêu kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh... Năm 2017, chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Tuyên 

Quang được cải thiện 6 bậc (39/63)… 

Tuy nhiên, Tuyên Quang là tỉnh nghèo còn rất 

nhiều khó khăn, hạn chế cần sớm được khắc 

phục. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu 

trong thời gian tới tỉnh Tuyên Quang cần nỗ 

lực cao để hoàn thành vượt mức các mục 

tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018; rà soát lại 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra cho cả 

giai đoạn 2015 - 2020 để bổ sung nhiệm vụ với 

yêu cầu cao hơn, tầm nhìn dài hơn, phấn đấu 

đạt và vượt mức tăng trưởng kinh tế mà Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ của Tỉnh đã đề ra. 

Đồng thời, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 

2020; đẩy mạnh cải cách hành chính để cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thúc 

đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo và 

phát triển doanh nghiệp. 

 

Tỉnh Tuyên Quang cần tập trung thu hút các 

dự án phát triển công nghiệp,đẩy nhanh tiến 

độ đầu tư các dự án công nghiệp (dự án 

viên gỗ nén, dự án chế biến thức ăn chăn 

nuôi, các nhà máy thủy điện,...); tái cơ cấu 

nông nghiệp theo hướng tổ chức lại sản xuất 

và phát triển kinh tế hợp tác; tích tụ đất đai, 

ứng dụng công nghệ cao, lựa chọn và xây 

dựng thương hiệu sản phẩm có lợi thế; hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tập 

trung một số cây trồng, vật nuôi chủ lực có 

hiệu quả kinh tế cao. 

Lược trích theo báo Chính phủ 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=193805
http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Tuyen-Quang-phan-dau-nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh/337894.vgp
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  Cần Thơ cải thiện chỉ số PCI 

Ngày 12-4, UBND TP Cần Thơ tổ 

chức Hội nghị Phân tích chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) năm 2017 và giải pháp 

nâng cao chỉ số PCI 2018. 

Năm 2017, thành phố Cần Thơ 

xếp hạng 10/63 tỉnh thành phố 

trực thuộc trung ương (tăng 1 

bậc so với năm 2016), với số 

điểm tổng hợp là 65,09 điểm. 

Đối với cấp vùng ĐBSCL, Cần 

Thơ đứng thứ 5/13 trong khu 

vực, được xếp trong nhóm địa 

phương có chất lượng điều 

hành “Tốt”. Năm 2017, thành 

phố Cần Thơ xếp hạng 10/63 

tỉnh thành phố trực thuộc 

trung ương (tăng 1 bậc so với 

năm 2016), với số điểm tổng 

hợp là 65,09 điểm.  

Đối với cấp vùng ĐBSCL, Cần 

Thơ đứng thứ 5/13 trong khu 

vực, được xếp trong nhóm địa 

phương có chất lượng điều 

hành “Tốt”. Trong đó, Cần 

Thơ có 7/10 chỉ số thành phần 

được cải thiện so với năm 

2016.Ông Nguyễn Phương 

Lam, Phó Giám đốc phụ trách 

VCCI Cần Thơ đánh giá cao 

những nỗ lực của thành 

phố Cần Thơ trong việc cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh và nâng cao chỉ số PCI. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông 

Trương Quang Hoài Nam, Phó 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho 

biết: Để cải thiện môi trường 

đầu tư, nâng cao chỉ số PCI đòi 

hỏi Cần Thơ cần phải cải cách 

thể chế mạnh mẽ hơn nữa.  

 

Trong đó, tập trung hỗ trợ 

doanh nghiệp nhiều hơn, 

tạo niềm tin trong cộng 

đồng doanh nghiệp; nâng 

cao công tác phản biện 

chính sách, quy định của 

thành phố; công khai kịp 

thời, minh bạch tài liệu quy 

hoạch, tài liệu về ngân 

sách đủ chi tiết để doanh 

nghiệp sử dụng cho hoạt 

động kinh doanh; mạnh 

dạn đơn giản hóa thủ tục 

hành chính; nâng cao 

chất lượng phục vụ và 

hiệu quả làm việc của đội 

ngũ cán bộ, công chức. 

Lược trích theo 

Báo Sài Gòn giải phóng 

 

http://www.sggp.org.vn/can-tho-cai-thien-chi-so-pci-511583.html
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Kiên Giang tìm lời giải cho bài toán PCI 

Kiên Giang tổ chức “Hội nghị trực tuyến 

phân tích chỉ số PCI” nhằm “mổ xẻ” để 

đưa ra "phác đồ đặc trị". 

Tại Hội nghị, ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư 

Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ 

ra nguyên nhân cốt lõi vị trí Kiên Giang trong 

bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh còn thấp chính là thiếu sự quyết liệt 

một cách đồng bộ của các sở, ngành có 

chức năng, nhiệm vụ trực tiếp liên quan và 

UBND cấp huyện, xã trong việc cải thiện các 

tiêu chí, chỉ số PCI; Các cơ quan chuyên môn 

chưa có sự đột phá vươn lên trong cải cách 

hành chính. Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Giám 

đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại 

và Du lịch tỉnh Kiên Giang cho rằng, các chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năm 

2017 cho thấy, việc đồng hành phục vụ của 

chính quyền vẫn chưa thực sự đáp ứng tốt 

nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó la ̀m a ̉nh 

hưởng trực tiếp đến chỉ số PCI năm 2017 của 

Kiên Giang.  

 

Đại diện cơ quan khảo sát, đánh giá xếp hạng 

PCI, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng Ban 

Pháp Chế Phòng Thương mại & Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI) bổ sung, thời gian phối hợp 

giữa các cơ quan giải quyết thủ tục cho 

doanh nghiệp vẫn kéo dài.  

Để cải thiện môi trường kinh doanh, PCI năm 

2018, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang chia sẻ, 

Kiên Giang cần đẩy mạnh thực hiện Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2018 về cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Nghị 

quyết 19 về hỗ trợ doanh nghiệp, Nghị quyết 

số 35/NQ-CP về hỗ trợ khởi nghiệp, về cải 

cách thủ tục hành chính… Từ những giải pháp 

được các sở ngành cũng như các cơ quan 

chuyên môn đưa ra,  ông Phạm Vũ Hồng, Phó 

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 

đã đưa ra 5 giải pháp cải thiện chỉ số PCI, PAPI 

2018. 

Lược trích theo Báo Diễn đàn doanh nghiệp 

 

http://enternews.vn/kien-giang-tim-loi-giai-cho-bai-toan-pci-128955.html
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Phú Yên: Khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” để 

nâng cao PCI 

 
Qua hai năm triển khai Chương trình 

hành động 06, với sự chỉ đạo quyết 

liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chỉ số PCI 

của tỉnh có sự tăng trưởng hàng 

năm. Theo Sở KH-ĐT, để có được kết 

quả nói trên, thời gian qua, các sở, 

ban ngành và địa phương đã rà 

soát, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính 

không còn phù hợp và công bố 

công khai thủ tục hành chính chuẩn 

của đơn vị mình.  

 

Bên cạnh đó, hầu hết cán 

bộ, đảng viên đã hiểu được ý 

nghĩa và tầm quan trọng của 

các chỉ số PCI ảnh hưởng 

đến môi trường đầu tư, kinh 

doanh của tỉnh. Tuy nhiên, tại 

hội nghị báo cáo kết quả 

công bố chỉ số PCI của tỉnh 

năm 2017, ông Trần Thiện Kim, 

Phó Giám đốc Sở KH-ĐT, cho 

biết mặc dù hai năm tăng 

điểm, tăng bậc xếp hạng liên 

tục, nhưng vị trí xếp hạng của 

tỉnh vẫn còn thấp và chưa có 

sự đột phá. Điều này cho 

thấy sự nỗ lực của tỉnh và các 

sở, ban ngành vẫn chưa 

đồng bộ. Sự phối hợp giữa 

các sở, ban ngành, địa 

phương trong giải quyết thủ 

tục hành chính cho doanh 

nghiệp còn nhiều hạn chế… 

khiến doanh nghiệp gặp khó 

khăn, mất nhiều thời gian để 

hoàn thành.  

 

Ngoài ra, hoạt động hỗ trợ 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

cũng chưa hiệu quả, nhất là 

các dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm 

thông tin thị trường, tư vấn 

pháp luật, tìm kiếm đối tác kinh 

doanh… 

Hiện nay, PCI trở thành một chỉ 

số quan trọng để các nhà đầu 

tư xem xét, quyết định lựa chọn 

địa phương để đầu tư. Các tỉnh 

hiện nay cũng đang rất quyết 

liệt trong việc thực hiện nhiều 

giải pháp để nâng PCI, tạo môi 

trường đầu tư thông thoáng, 

lành mạnh. Trong quá trình 

thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp, các sở, ban ngành và 

địa phương còn bị động, chưa 

kịp thời đánh giá để đề ra các 

giải pháp cho phù hợp với tình 

hình.  

“Do vậy, để đạt mục tiêu 

đến năm 2020, chỉ số PCI 

của tỉnh nằm trong top 20 

của cả nước, cần có sự 

vào cuộc thực sự, mạnh 

mẽ của cả hệ thống chính 

trị và người dân trong tỉnh”, 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng 

Văn Trà nói. 

 

Còn theo Sở KH-ĐT, việc cải 

thiện, nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh là hoạt động lâu dài, 

phải có sự tham gia của cả 

hệ thống chính trị từ tỉnh 

đến địa phương. Do đó, 

thời gian tới, các sở, ban 

ngành và địa phương cần 

chủ động, phối hợp thực 

hiện các giải pháp khắc 

phục những hạn chế của 

các chỉ số thành phần.  

 

Lược trích  

Theo Báo Phú Yên 

 

http://baophuyen.com.vn/82/199116/khac-phuc-tinh-trang--tren-nong-duoi-lanh--de-nang-cao-pci.html
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Quảng Nam phấn đấu duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh 

trong top 10 

 

Để có được thứ bậc kể trên, 

trong thời gian qua, Quảng 

Nam đã tập trung giải quyết 

các vướng mắc cho nhà đầu 

tư, nhất là các vướng mắc 

liên quan về tiếp cận đất đai, 

giải phóng mặt bằng, đào 

tạo nguồn nhân lực phục vụ 

cho yêu cầu của các doanh 

nghiệp; đồng thời ban hành 

các quy định rõ ràng về trình 

tự các thủ tục thực hiện đầu 

tư và quản lý đầu tư trên địa 

bàn đối với các dự án đầu tư. 

Đối với chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI), theo 

đồng chí Lê Trí Thanh, Quảng 

Nam phấn đấu luôn giữ ở top 

10 và cố gắng để năm sau 

cao hơn năm trước. “Mục tiêu 

này là rất khó, bởi Quảng 

Nam phải nỗ lực trong bối 

cảnh nỗ lực chung của cả 

nước. Vì vậy Quảng Nam xác 

định, trong chỉ số PCI thì chỉ số 

về tiếp cận về đất đai, về 

đào tạo lao động phải đặt 

lên hàng đầu.  

Năm 2017, chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

của Quảng Nam được cải 

thiện tích cực khi tăng cả 

điểm số và thứ hạng; với 

65,41 điểm, xếp thứ 7/63 tỉnh, 

thành trong cả nước và xếp 

thứ 2 sau Đà Nẵng trong 12 

tỉnh, thành duyên hải miền 

Trung. 

 
Mặc dù cả 2 chỉ số này trong 

năm 2017 đều được đánh giá 

tốt nhưng chúng tôi vẫn thấy 

chưa đáp ứng được yêu cầu 

đặt ra.  

Do đó, Quảng Nam đang  tập 

trung chỉ đạo các đơn vị làm 

công tác giải phóng mặt 

bằng chuyển về cho các địa 

phương, đồng thời có cơ chế 

phối hợp tốt hơn giữa các ban 

quản lý của tỉnh với các đơn vị 

chủ đầu tư; các nhà đầu tư 

phối hợp với chính quyền, các 

cơ quan giải phóng mặt bằng 

tốt hơn để đáp ứng các yêu 

cầu về công tác giải phóng 

mặt bằng; tạo các quỹ đất 

sạch rồi mới kêu gọi các nhà 

đầu tư vào; phát huy tốt vai trò 

của quỹ phát triển đất trên địa 

bàn tỉnh cho các dự án ưu tiên 

cho giải phóng mặt bằng tái 

định cư”- Phó Chủ tịch Lê Trí 

Thanh cho biết thêm. 

 

 

Về môi trường đầu tư, hiện 

Quảng Nam đang tiếp tục 

công khai trên các website, 

phương tiện thông tin đại 

chúng về quy hoạch, về 

các dự án kêu gọi đầu tư, về 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư... Thông qua đó, Quảng 

Nam mong muốn sẽ tạo ra 

môi trường minh bạch hơn 

cho các nhà đầu tư. 

Nói về đề án Chính phủ điện 

tử, đồng chí Lê Trí Thanh cho 

biết, hiện Quảng Nam đã 

phê duyệt. Đồng thời địa 

phương cũng đã bố trí vốn 

để thực hiện; đã triển khai 

mô hình Trung tâm Hành 

chính công của tỉnh cũng 

như mô hình xây dựng hệ 

thống giải quyết các thủ tục 

hành chính qua điện tử (ở 

cấp sở, ban, ngành và cấp 

huyện, cấp xã chưa thực 

hiện). 

Lược trích theo Báo Điện tử 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

 

http://www.dangcongsan.vn/kinh-te/quang-nam-phan-dau-duy-tri-chi-so-nang-luc-canh-tranh-trong-top-10-484866.html
http://www.dangcongsan.vn/kinh-te/quang-nam-phan-dau-duy-tri-chi-so-nang-luc-canh-tranh-trong-top-10-484866.html
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  Cao Bằng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 

 

Nhận thức được tầm quan 

trọng của việc cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, từ 

đó cải thiện vị trí trong Bảng 

xếp hạng chỉ số PCI, năm 

2017, Cao Bằng đã xây dựng 

và triển khai Đề án “Nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2017 – 2020”. Ông 

Nguyễn Thái Hà, Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao 

Bằng cho biết, để tăng chỉ số 

PCI,  Cao Bằng tập trung vào 

các giải pháp như: tăng 

cường tuyên truyền cho các 

cấp, các ngành giải quyết 

nhanh thủ tục hành chính, hỗ 

trợ, tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp phát triển; công khai, 

minh bạch hồ sơ thủ tục hành 

chính ở trang thông tin điện tử 

của tỉnh, để các doanh 

nghiệp dễ dàng tiếp cận, hạn 

chế tối đa các chi phí không 

chính thức đối với doanh 

nghiệp. 

 

Cao Bằng đề ra 8 giải pháp 

nhằm nâng cao các chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

năm 2017, đó là: nâng cao 

nhận thức của lãnh đạo cấp 

ủy, chính quyền, đội ngũ cán 

bộ công chức trong xây dựng 

môi trường đầu tư kinh doanh 

của tỉnh; nâng cao tính năng 

đông, linh hoạt của lãnh đạo 

các cấp, các ngành trong 

tỉnh. Ngoài ra, đẩy mạnh cải 

cách hành chính, công khai 

minh bạch các thông tin về 

môi trường đầu tư kinh doanh; 

nâng cao chất lượng và khả 

năng cung cấp dịch vụ cho 

doanh nghiệp; hoàn thiện thể 

chế, cơ chế chính sách ưu đãi 

đầu tư; đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực; huy động các nguồn 

lục của địa phương để đầu tư 

phát triển cơ sở hạ tầng.  

 

 

Tạo môi trường kinh doanh 

thuận lợi cho các doanh 

nghiệp; nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả của các cơ quan 

quản lí nhà nước.  

Đồng thời, tỉnh thường xuyên 

tổ chức đối thoại với doanh 

nghiệp để kịp thời tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc 

cho nhà kinh doanh; chỉ đạo 

các Sở, ban ngành đối thoại 

với doanh nghiệp và người 

dân theo chuyên đề, lĩnh 

vực. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh 

rà soát kế hoạch thanh, kiểm 

tra của các Sở, ban ngành 

và UBND các huyện, thành 

phố đối với các doanh 

nghiệp trên địa bàn, đảm 

bảo không có sự chồng 

chéo khi thanh tra và kiểm 

tra. 

 

Lược trích  

Báo Dân tộc và Miền núi 

 

 

http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/cao-bang-cai-thien-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh/173523.html
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TP. HCM: Đặt nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững  

Những tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội 

TPHCM đã có những tín hiệu đáng mừng. 

Kết quả bước đầu có được thể hiện sự 

quyết tâm cao độ, cùng chung sức chung 

lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân 

dân TPHCM trong việc tập trung triển khai 

thực hiện các mục tiêu đã được xác định từ 

đầu năm. 

Bên cạnh việc cụ thể hóa các cơ chế, chính 

sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc 

hội, lãnh đạo TPHCM đang tập trung triển khai 

xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh; 

đặc biệt là khảo sát, học tập kinh nghiệm 

nước ngoài trong việc xây dựng khu đô thị 

sáng tạo phía Đông TPHCM, nhằm tạo ra sự 

phát triển nhanh và bền vững cho TP trong 

tương lai. 

 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong 

đưa ra nhiều cam kết như đảm bảo sự ổn 

định, nhất quán các cơ chế, chính sách; rút 

ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh 

nghiệp… TPHCM sẽ tiếp tục cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, xóa bỏ tình trạng 

“trên nóng, dưới lạnh”. Đồng thời, nghiên cứu 

các giải pháp cải thiện, nâng cao cả về 

điểm số và thứ hạng về chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh - PCI (năm 2017, TPHCM xếp 

hạng 8/63, bằng hạng năm trước nhưng các 

chỉ số tính minh bạch, chỉ số gia nhập thị 

trường đều giảm). 

Việc chính quyền TPHCM đưa ra các cam kết 

cụ thể, mạnh mẽ; đồng thời quyết liệt triển 

khai một số giải pháp cụ thể thực hiện cam 

kết được kỳ vọng sẽ tạo được niềm tin cho 

các nhà đầu tư. 

 

Lược trích theo báo Sài Gòn giải phóng 

 

http://www.sggp.org.vn/dat-nen-tang-cho-su-phat-trien-nhanh-ben-vung-516028.html
http://www.sggp.org.vn/dat-nen-tang-cho-su-phat-trien-nhanh-ben-vung-516028.html
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Kon Tum: Khuyến khích DN đầu tư vào ‘tam nông’ 

 

Ngoài giá trị kinh tế mang lại 

cho lao động địa phương, 

thông qua việc liên kết sản 

xuất với người dân, các DN đã 

góp phần tạo thu nhập và 

chuyển giao công nghệ sản 

xuất cho người dân, đặc biệt 

là quy trình sản xuất nông 

nghiệp sạch, hữu cơ, ứng 

dụng công nghệ cao trên địa 

bàn. Chính vì vậy, tỉnh Kon Tum 

đã nỗ lực tạo thuận lợi cho 

các nhà đầu tư bằng cơ chế, 

chính sách thiết thực. 

Để tiếp tục thu hút, mời gọi 

các DN, nhà đầu tư vào lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn, 

 

Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn cho 

biết địa phương còn tập 

trung cải thiện môi trường 

đầu tư thông qua việc nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính; tập 

trung đôn đốc, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc cho doanh 

nghiệp để đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án đầu tư; 

hỗ trợ, tạo mọi điều kiện 

thuận lợi cho các DN, trong 

đó có việc tập trung quỹ đất 

sạch để giao cho nhà đầu tư. 

Lược trích: Báo chính phủ  

 

Để thu hút DN đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn, tỉnh 

Kon Tum triển khai nhiều cơ 

chế ưu đãi cùng các chính 

sách khuyến khích để "lôi kéo, 

“giữ chân” nhà đầu tư.Hiện, 

toàn tỉnh có 501 DN đăng ký 

đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn, tập trung 

ở lĩnh vực có thế mạnh của 

tỉnh như trồng cây công 

nghiệp, trồng rừng, phát triển 

dược liệu  và sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao (trồng rau, hoa, quả, 

chăn nuôi...). Tính đến nay, 

Kon Tum đã cấp phép đầu tư 

cho 88 dự án nông nghiệp với 

tổng vốn đăng ký  hơn 19 tỷ 

đồng. 

http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Kon-Tum-Khuyen-khich-DN-dau-tu-vao-tam-nong/336349.vgp
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Gia Lai xác định các dự án trọng điểm và nhà đầu tư 

mục tiêu 

Sáng 26-5, tại TP Pleiku, 

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với 

Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng (TP Hồ Chí Minh) tổ 

chức Hội thảo “Xác định các 

dự án trọng điểm và các nhà 

đầu tư mục tiêu cần thu hút 

đối với các dự án trọng điểm 

trong từng ngành kinh tế Gia 

Lai”. 

Hội thảo nằm trong khuôn khổ 

hoạt động xúc tiến đầu tư 

giữa tỉnh Gia Lai và TP Hồ Chí 

Minh năm 2018, thu hút hàng 

trăm học giả, nhà quản lý, 

doanh nghiệp tham gia. 

Nhiều tham luận có giá trị 

được trình bày tại hội thảo 

như: “Mối tương quan giữa 

phát triển chính phủ điện tử 

và các chỉ số PCI, PAPI tại tỉnh 

Gia Lai”; 

Năm 2017, PCI của tỉnh Gia 

Lai tăng 3 bậc, xếp thứ 43/63 

tỉnh, thành phố với 70,69 

điểm, xếp thứ 3 khu vực Tây 

Nguyên. Hội thảo cũng đi sâu 

phân tích những thế mạnh 

riêng của tỉnh Gia Lai; các dự 

án trọng điểm tỉnh Gia Lai 

đang kêu gọi đầu tư; xác 

định các nhà đầu tư mục 

tiêu, nhà đầu tư tiềm năng và 

giải pháp kêu gọi đầu tư của 

tỉnh Gia Lai… 

Lược trích theo báo BNews 

 

 

“Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) và môi trường 

đầu tư kinh doanh của tỉnh Gia 

Lai”; “Nâng cao năng suất lao 

động nhằm thu hút đầu tư vào 

các dự án trọng điểm của tỉnh 

Gia Lai”; “Đề xuất các dự án 

nông nghiệp trọng điểm - Khu 

nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao ở tỉnh Gia Lai”; “Giải 

pháp thu hút đầu tư du lịch tỉnh 

Gia Lai”…Qua các tham luận, 

Gia Lai được đánh gia ́ la ̀ địa 

phương có ít thành tựu về điểm 

số và thứ hạng PCI, thường 

được xếp vào nhóm trung bình. 

Tuy nhiên, xu hướng đang có sự 

chuyển biến tích cực, năm 

2016, tổng điểm PCI của Gia 

Lai là 60,91, tiến bộ rõ rệt so với 

54,27 điểm năm 2006. 

http://bnews.vn/gia-lai-xac-dinh-cac-du-an-trong-diem-va-cac-nha-dau-tu-can-thu-hut/85709.html
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STT Ngày Tên bài viết Địa chỉ /  Link 

1 09/4/2018 

Hải Dương cần phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc 

Trung ương https://goo.gl/s6gGMp  

2 09/4/2018 

Thủ tướng đề nghị Hải Dương phấn đấu trở thành trung tâm 

công nghiệp https:// goo.gl/zmhU5M 

3 10/4/2018 Vì sao tỉnh Bắc Ninh "nhất bên trọng, nhất bên khinh"? https://goo.gl/nw7gbn  

4 12/4/2018 Nhà đầu tư nước ngoài yên tâm về hệ thống điện quốc gia https://goo.gl/AfNFjE  

5 12/5/2018 

Hướng đến mục tiêu đảm bảo cung ứng điện cho doanh 

nghiệp https://goo.gl/sf8SSS  

6 12/6/2018 Cần Thơ cải thiện chỉ số PCI https://goo.gl/1DZDE7  

7 11/4/2018 

Cần mạnh tay xử lý những cán bộ thuế, hải quan có hành vi 

nhũng nhiễu doanh nghiệp https://goo.gl/FfN45r  

8 11/5/2018 Nguồn nhân lực Việt Nam - Câu chuyện cũ và... buồn https://goo.gl/N3E54y  

9 17/4/2018 Hà Nội đã chủ động thực hiện hiệu quả công tác dân vận https://goo.gl/W6442m  

10 17/4/2019 

Nghệ An và Bỉ phối hợp cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh https://goo.gl/gh2h3m  

11 18/4/2018 

 

“Gánh nặng tham nhũng” chuyển hướng https://goo.gl/MN2Db8  

12 19/4/2018 Thái Nguyên cần quan tâm thu hút đầu tư của DN trong nước https://goo.gl/Tyqwvd  

13 19/4/2019 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Thái Nguyên cần quan tâm 

thúc đẩy, thu hút nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác https://goo.gl/8w8Q3d  

14 18/4/2018 Nghệ An cần giải đáp 3 câu hỏi về cải cách hành chính https://goo.gl/5mFxEf  

15 19/4/2019 Thai Nguyen encouraged to attract domestic investors https://goo.gl/dez59V  

16 19/4/2019 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cắt giảm gần 70% 

điều kiện kinh doanh https://goo.gl/anr6LL  

17 22/4/2018 Sẽ có thước đo mức độ hỗ trợ doanh nghiệp https://goo.gl/J2EN2v  

18 25/4/2018 Bất bình đẳng về cơ hội lựa chọn nghề của lao động trẻ https://goo.gl/NEsWfa  

19 01/5/2018 

Doanh nghiệp giải thể: Ngoài đào thải thị trường có cả 

nguyên nhân nhũng nhiễu, phong bì https://goo.gl/W4qc9T  

20 02/5/2018 

Yên Bái với hướng phát triển bền vững từ nông nghiệp công 

nghệ cao https://goo.gl/eNBwCH  

21 02/5/2018 Giám sát quyền lực địa phương https://goo.gl/j7knff  

22 02/5/2018 

Tra Vinh promotes administrative reform to improve 

competitiveness https://goo.gl/2Dk4u4  

Tổng hợp các bài viết, tin tức về PCI 

2017  

 

https://goo.gl/s6gGMp
https://goo.gl/nw7gbn
https://goo.gl/AfNFjE
https://goo.gl/sf8SSS
https://goo.gl/1DZDE7
https://goo.gl/FfN45r
https://goo.gl/N3E54y
https://goo.gl/W6442m
https://goo.gl/gh2h3m
https://goo.gl/MN2Db8
https://goo.gl/Tyqwvd
https://goo.gl/8w8Q3d
https://goo.gl/5mFxEf
https://goo.gl/dez59V
https://goo.gl/anr6LL
https://goo.gl/J2EN2v
https://goo.gl/NEsWfa
https://goo.gl/W4qc9T
https://goo.gl/eNBwCH
https://goo.gl/j7knff
https://goo.gl/2Dk4u4
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23 03/5/2018 Đo đúng sự hài lòng của người dân https://goo.gl/8n8Cza  

24 03/5/2018 

Bí thư Hoàng Trung Hải: Làm gì cũng phải đảm bảo lợi ích cho 

người dân https://goo.gl/iPPrW6  

25 02/5/2018 Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về Chỉ số CCHC và Chỉ số PC https://goo.gl/xEb5pA  

26 10/5/2018 Đà Nẵng thu hút đầu tư - Bài 2: Quyết giành lại “ngôi vương” https://goo.gl/aHNDWi  

27 16/5/2018 

Thu hút đầu tư có chọn lọc: Chính quyền kiên định, doanh 

nghiệp đồng thuận cao https://goo.gl/sk76Aa  

28 17/5/2018 

Phê duyệt Đề án “Tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư” https://goo.gl/qH7knP  

29 20/5/2018 

Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Nam không phát triển thêm các 

nhà máy xi măng https://goo.gl/EYHQY7  

30 21/5/2018 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: Tăng 

trưởng kinh tế là "điểm sáng" https://goo.gl/EqRQwo  

31 26/5/2018 

Gia Lai xác định các dự án trọng điểm và các nhà đầu tư 

cần thu hút https://goo.gl/Vkq2cX  

32 26/5/2018 Áp lực cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế https://goo.gl/RNKjs5  

33 28/5/2018 Yên Bái: “Thỏi nam châm” mới trong thu hút FDI https://goo.gl/QVNYfk  

34 28/5/2019 

Hà Nội: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy 

khởi nghiệp, thu hút đầu tư https://goo.gl/T7z1Gd  

35 28/5/2020 

Sở Kế hoạch - Đầu tư: Thực hiện tốt các chương trình đột phá 

của Tỉnh ủy https://goo.gl/YDRT71  

36 28/5/2021 

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu công bố chỉ số chất 

lượng không khí hàng ngày https://goo.gl/gx4mc5  

37 29/5/2018 Đưa Quảng Ninh trở thành địa phương năng động, đổi mới https://goo.gl/JJ4bFt  

38 30/5/2018 

Trung tâm Hành chính công Đồng Nai: Trên 99,8% người dân 

hài lòng https://goo.gl/SNYfWX  

39 30/5/2019 

Ra mắt Trung tâm Hòa giải Việt Nam và Công bố Quy tắc 

Hòa giải https://goo.gl/BckDnV  

40 30/5/2020 

Kết nối giao thông nhằm thúc đẩy kinh tế vùng trung tâm 

ĐBSCL https://goo.gl/JhwMz1  

40 30/5/2020 

Kết nối giao thông nhằm thúc đẩy kinh tế vùng trung tâm 

ĐBSCL https://goo.gl/JhwMz1  

41 28/5/2021 

Sở Kế hoạch - Đầu tư: Thực hiện tốt các chương trình đột phá 

của Tỉnh ủy https://goo.gl/JPBcPe  

42 28/5/2021 Ngành thuế luôn luôn lắng nghe, luôn luôn chưa thấu hiểu https://goo.gl/4BxDv6  

43 31/5/2018 Tranh chấp gia tăng, hòa giải thương mại vẫn tự phát https://goo.gl/ETVWXw  

44 04/6/2018 Nhiều kết quả khả quan https://goo.gl/4C7kSm  

https://goo.gl/8n8Cza
https://goo.gl/iPPrW6
https://goo.gl/xEb5pA
https://goo.gl/aHNDWi
https://goo.gl/sk76Aa
https://goo.gl/qH7knP
https://goo.gl/EYHQY7
https://goo.gl/EqRQwo
https://goo.gl/Vkq2cX
https://goo.gl/RNKjs5
https://goo.gl/QVNYfk
https://goo.gl/T7z1Gd
https://goo.gl/YDRT71
https://goo.gl/gx4mc5
https://goo.gl/JJ4bFt
https://goo.gl/SNYfWX
https://goo.gl/BckDnV
https://goo.gl/JhwMz1
https://goo.gl/JhwMz1
https://goo.gl/JPBcPe
https://goo.gl/4BxDv6
https://goo.gl/ETVWXw
https://goo.gl/4C7kSm
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STT Tỉnh/Thành phố Tên sự kiện Thời gian 

1 TP. Hồ Chí Minh Hội thảo chẩn đoán PCI  TP. Hồ Chí Minh 05/1/2018 

2 Trà Vinh Hội thảo chẩn đoán PCI 08/1/2018 

3 Quảng Ninh Lễ công bố chỉ số DDCI Quảng Ninh 24/1/2018 

4 Tuyên Quang Hội thảo chẩn đoán PCI 24/1/2018 

5 Hậu Giang Hội thảo chẩn đoán PCI 01/3/2018 

6 Quảng Ninh Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Quảng Ninh 31/3/2018 

7 Đồng Tháp Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Đồng Tháp 03/4/2018 

8 Đồng Tháp Hội thảo chẩn đoán PCI 06/4/2018 

9 Tuyên Quang Hội thảo chẩn đoán PCI 07/4/2018 

10 Vĩnh Long Hội thảo chẩn đoán PCI 11/4/2018 

11 Long An Hội thảo chẩn đoán PCI 11/4/2018 

12 Cần Thơ Hội thảo chẩn đoán PCI 12/4/2018 

13 Phú Yên Hội thảo chẩn đoán PCI 16/4/2018 

14 Bình Phước Hội thảo chẩn đoán PCI 16/4/2018 

15 Nghệ An Hội thảo chẩn đoán PCI 17/4/2018 

16 Quảng Ngãi Hội thảo chẩn đoán PCI 20/4/2018 

17 Bến Tre Hội thảo chẩn đoán PCI 28/4/2018 

18 Bạc Liêu Hội thảo chẩn đoán PCI 03/5/2018 

19 Cần Thơ Hội thảo chẩn đoán PCI vùng ĐBSCL 04/5/2018 

20 Kiên Giang Hội thảo chẩn đoán PCI 07/5/2018 

21 Khánh Hòa Hội thảo chẩn đoán PCI 07/5/2018 

22 Tuyên Quang Hội thảo chẩn đoán PCI 10/5/2018 

23 Đắk Lăk Hội thảo chẩn đoán PCI 11/5/2018 

24 An Giang Hội thảo chẩn đoán PCI 11/5/2018 

25 Đà Nẵng Hội thảo chẩn đoán PCI 15/5/2018 

27 Yên Bái Hội thảo chẩn đoán PCI 22/5/2018 

28 Hưng Yên Hội thảo chẩn đoán PCI 23/5/2018 

29 Quảng Nam Hội thảo chẩn đoán PCI 23/5/2018 

30 Gia Lai Hội thảo chẩn đoán PCI 26/5/2018 

Các sự kiện, hoạt động cải thiện MTKD, 

nâng cao chỉ số PCI của các địa phương 

đã diễn ra và dự kiến trong thời gian tới 
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  31 Đăk Nông Hội thảo chẩn đoán PCI 30/5/2018 

32 Tuyên Quang Hội thảo chẩn đoán PCI 30/5/2018 

33 Thái Nguyên Hội thảo chẩn đoán PCI 04/6/2018 

34 Hải Phòng Hội thảo chẩn đoán PCI 08/6/2018 

35 Hòa Bình Hội thảo chẩn đoán PCI 13/6/2018 

36 Quảng Bình Hội thảo chẩn đoán PCI 13/6/2018 

37 Ninh Bình Lớp bồi dưỡng cán bộ về PCI 21/6/2018 

38 Hà Nam Hội thảo chẩn đoán PCI 25/6/2018 

39 Thanh Hóa Hội nghị đối thoại DN 26/6/2018 

40 Cao Bằng Hội thảo chẩn đoán PCI khu vực MNPB 28/6/2018 

41 Nam Định Hội thảo chẩn đoán PCI 05/7/2018 

42 Ninh Thuận Hội thảo chẩn đoán PCI 12/7/2018 

43 Quảng Nam Hội thảo chẩn đoán PCI khu vực DHMT 19/7/2018 
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Ấn phẩm sắp ra mắt 

     

 Nghiên cứu từ PCI:  Sáng kiến triển khai bộ 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị 

và sở, ngành ( DDCI)
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