
 
 

Tin tức PCI                                                                                       Số 12 | Ấn phẩm Quý II năm 2019 

 

 

>> Trang số 03... 

 



 
 

Tin tức PCI                                                                                       Số 12 | Ấn phẩm Quý II năm 2019 

  

 Hội thảo PCI vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long” 

 Hội thảo PCI khu vực Tây Nguyên 

 Hội thảo PCI vùng Đồng bằng 

sông Hồng và Đông Bắc Bộ 

 

03 

09 

Tin nổi bật 

 
   

 

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 

“Nâng cao năng lực cạnh tranh và 

cải thiện môi trường kinh doanh 

phục vụ sự phát triển nhanh, mạnh 

và bền vững” 

13 

 Tổng lãnh sự Mỹ Mary Tarnowka: 

‘Mỹ nhìn thấy cơ hội lớn ở Việt Nam’ 

 

15 

 Hội thảo PCI vùng Nam Trung Bộ 

05 

11 



 
 

Tin tức PCI                                                                                       Số 12 | Ấn phẩm Quý II năm 2019 

  

Trong chuỗi sự kiện hoạt động của Dự án Chỉ 

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

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ 

chức hội thảo “Phân tích chỉ số năng lực 

cạnh tranh năm 2018 vùng Đồng bằng Sông 

Cửu Long” vào ngày 17 tháng 4 tại tỉnh Bến 

Tre nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, thực 

tiễn tốt trong việc cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh giữa 

các tỉnh, thành phố trong vùng.  

 

Hội thảo có sự tham gia đông đủ của lãnh 

đạo chính quyền, đại diện các sở, ban 

ngành, hiệp hội, doanh nghiệp đến từ các 

tỉnh, thành phố trong khu vực. 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). Một 

trong những thế mạnh truyền thống thời 

gian qua của vùng ĐBSCL là chất lượng điều 

hành tiếp tục được doanh nghiệp đánh giá 

cao, thể hiện qua xếp hạng chỉ số PCI.  

Theo kết quả PCI 2018, ĐBSCL một lần nữa 

tiếp tục là vùng được đánh giá cao nhất 

trong 6 vùng kinh tế cả nước, với điểm 

số trung bình của chỉ số PCI cao nhất cả 

nước 64,31 điểm, tăng 0,91 điểm so với năm 

2017. Qua cảm nhận của cộng đồng 

doanh nghiệp, ĐBSCL nhìn chung tiếp tục 

khẳng định điển hình chính quyền năng 

động, sáng tạo trong cải cách chất lượng 

điều hành và cải thiện môi trường kinh 

doanh. 

Trong đó, nổi bật có 3 tỉnh đứng trong nhóm 

dẫn đầu, 4 tỉnh trong Top 10. Tuy nhiên, 

cũng có những lĩnh vực có xu hướng giảm 

điểm, như Chi phí gia nhập thị trường, Tính 

minh bạch, Thiết chế pháp lý. Bên cạnh đó, 

thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) còn chưa 

cao, tỷ lệ mất cắp tài sản của doanh 

nghiệp rất cao, doanh nghiệp truy cập vào 

website của UBND địa phương thấp… 

 

Tại hội nghị, đại diện của các tỉnh có thứ 

hạng cao trong bảng xếp hạng PCI cũng 

như các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL đã có 

những chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động 

nâng cao, cải thiện môi trường kinh doanh 

tại địa phương mình. 
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Hội thảo PCI vùng  
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  Đại diện đến từ tỉnh Đồng Tháp, bà Phạm 

Ngọc Đào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh cho biết, chủ trương đồng hành 

với doanh nghiệp ở tỉnh đã lan toả ra bộ 

máy từ sở ngành tới địa phương, đó là chìa 

khoá hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất.  

Dù Đồng Tháp luôn ở top 5 bảng xếp hạng 

PCI nhưng bà Đào cho biết mỗi khi PCI công 

bố xong thì tỉnh đều tìm giải pháp để cải 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh An Giang, 

ông Nguyễn Trọng 

Thành, cho biết trước 

đây tỉnh có 4 khó khăn 

lớn. Đầu tiên là đất 

manh mún, nếu tích tụ 

để phát triển công 

nghệ cao thì rất khó. 

Hai là ngân sách không 

được dồi dào, mở rộng 

các khu công nghiệp 

khó. Ba là dân số đông 

nên đất đô thị có giá 

cao, chi phí lớn nên 
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thiện những chỉ số còn 

thấp và đều mời các 

doanh nhân đến thảo 

luận. Trên cơ sở đó, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao trách 

nhiệm cụ thể cho các sở 

phụ trách từng chỉ số có 

liên quan, từ đó có giải 

pháp phù hợp. Đồng Tháp 

luôn xem doanh nghiệp là 

nhà tư vấn chứ không phải 

doanh nghiệp đến chính 

quyền chỉ để giải quyết 

khó khăn, vì họ không chỉ 

nói đến khó khăn của một 

mình họ mà đó còn là khó 

khăn chung.  

 

Sau đó Chủ tịch UBND tỉnh có bàn với lãnh 

đạo tỉnh là tiếp dân và giải quyết công việc 

của doanh nghiệp thì có đại diện lãnh đạo 

cả 4 cơ quan trên. 

Để giảm chi phí cho doanh nghiệp, ông 

Quang cho biết thông tin về các dự án phải 

minh bạch, từ nguồn vốn rồi thời gian đầu tư 

và việc gì cấp trên cũng phải gương mẫu 

để cấp dưới nhìn vào. Trao đổi kinh nghiệm 

về lĩnh vực tiếp cận đất đai, Phó Giám đốc 

“ Môi trường kinh doanh 

sẽ tốt hơn nếu mỗi tỉnh có 

nhiều quan chức đầu 

ngành “mất ngủ” vì trăn 

trở với công việc thuộc 

trách nhiệm của mình, vì 

mỗi công việc đều gắn với 

trách nhiệm cá nhân. …” 

 
Lãnh đạo tỉnh công khai số điện thoại, e-mail 

để người dân và doanh nghiệp phản ánh 

trực tiếp thông tin, đó cũng là giải pháp hiệu 

quả, bà Đào chia sẻ. 

Trao đổi ngay sau đó, ông Nguyễn Văn 

Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho 

biết, dù xếp hạng PCI vẫn top 10, nhưng tỉnh 

vẫn rất lo, năm nào cũng phân tích kỹ, nhất 

là chỉ tiêu thành phần thấp, để cải thiện.  

 

Ông Quang cũng chia sẻ một kinh nghiệm là 

trước đây doanh nghiệp có khó khăn thì họ 

đến UBND tỉnh, sau đó chưa hài lòng họ đến 

hội đồng nhân dân tỉnh, đến tỉnh uỷ, rồi  lên 

đến đoàn đại biểu Quốc hội. 

doanh nghiệp ngại tiếp cận, có tâm lý e 

ngại và so sánh với các tỉnh lân cận. Khó 

nữa là ở một số dự án vừa cho chủ trương 

đầu tư xong thì đất lên giá. Từ thực tế này An 

Giang đề ra giải pháp mang tính dài hạn để 

hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tạo 

quỹ đất cho cả giai đoạn 5 năm, từ 2016 đến 

2020, chuyển từ bị động sang chủ động để 

có mặt bằng nhanh cho doanh nghiệp. An 

Giang cũng đa dạng hoá nguồn vốn, không 

chỉ trông vào ngân sách để có quỹ đất 

sạch, rồi xây dựng đề án thuê lại đất của 

nông dân để cho doanh nghiệp thuê lại, 

ông Bằng trao đổi. Từ những chia sẻ, trao đổi  
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hỗ trợ doanh nghiệp đứng thứ 3/6 vùng, đào 

tạo lao động đứng cuối trong các vùng, 

đây là những điểm mà các tỉnh, thành trong 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần lưu ý 

cải thiện”.  

Ông Tuấn còn nhấn mạnh thêm: “Môi 

trường kinh doanh sẽ tốt hơn nếu mỗi tỉnh có 

nhiều quan chức đầu ngành “mất ngủ” vì 

trăn trở với công việc thuộc trách nhiệm của 

mình, vì mỗi công việc đều gắn với trách 

nhiệm cá nhân”. 

kinh nghiệm của các tỉnh, ông Đậu Anh Tuấn, 

Trưởng Ban Pháp chế VCCI - Giám đốc Dự án 

PCI đã đúc kết lại những điểm mạnh cần 

phát huy cũng như những hạn chế mà các 

tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL cần lưu ý cải 

thiện: “Trong thời gian qua, hạ tầng kinh tế kỹ 

thuật của vùng đã có sự cải thiện nhất định, 

chất lượng hạ tầng internet, điện, nước... 

được doanh nghiệp đánh giá rất tốt. Tuy 

nhiên, sự thay đổi hạ tầng giao thông, 

logistics trong vùng còn rất khiêm tốn, dịch vụ  
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Ngày 22/5/2019, tại thành phố Pleiku, Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội 

thảo chia sẻ kinh nghiệm tốt trong điều hành 

kinh tế cấp tỉnh và kinh nghiệm xây dựng bộ 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và 

huyện, thị (District and Departmental level 

Competitiveness Index – DDCI) khu vực Tây 

Nguyên. Hội thảo do ông Hoàng Quang 

Phòng – Phó Chủ tịch VCCI và ông Nguyễn 

Đức Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 

chủ trì với sự tham gia của các chuyên gia, 

đại diện nhóm nghiên cứu PCI, cùng với lãnh 

đạo, cán bộ các sở, ngành, địa phương của 

các tỉnh, thành phố trong khu vực Tây 

Nguyên. Hội thảo nhằm phân tích những  

hạn chế khó khăn của các tỉnh Tây Nguyên 

trong việc cải thiện bộ chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh; đồng thời chia sẻ kinh 

nghiệm của các tỉnh đứng đầu bảng xếp 

hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) năm 2018 trong việc điều hành kinh tế 

cấp tỉnh và xây dựng bộ chỉ số năng lực 

cạnh tranh DDCI cho các tỉnh khu vực Tây 

Nguyên nghiên cứu, ứng dụng theo điều 

kiện thực tế của từng địa phương. Tây 

Nguyên là vùng có nhiều tiềm năng và lợi 

thế để phát triển kinh tế-xã hội. Chỉ với 5 tỉnh 

hợp thành, Tây Nguyên có diện tích lên tới 

54,5 nghìn km2, chiếm tới 16% diện tích tự 

nhiên toàn quốc, trong khi dân số chỉ chiếm 

6% của cả nước. 

Hội thảo PCI Khu vực Tây Nguyên 
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Tây Nguyên là địa bàn giữ vị trí chiến lược 

đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh và môi trường sinh thái của 

đất nước. Mục tiêu đề ra cho giai đoạn tới là 

xây dựng Tây Nguyên thành vùng kinh tế 

trọng điểm, có lực lượng sản xuất phát triển ở 

mức trung bình của cả nước. Trong thời gian 

gần đây, kinh tế Tây Nguyên đã đạt được 

những kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng 

đạt khá và tăng cao qua các năm. Cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng 

tích cực, phát triển mạnh một số ngành, lĩnh 

vực quan trọng. Hạ tầng kinh tế - xã hội dần 

có sự cải thiện đáng kể, nhờ đó tạo nền tảng 

cho phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. 

Dù vậy cho đến nay, Tây Nguyên vẫn còn là 

vùng có mức độ phát triển kinh tế-xã hội dưới 

mức tiềm năng. Tính tới thời điểm tháng 

5/2018, các tỉnh Tây Nguyên mới chỉ có 17 

nghìn doanh nghiệp, chiếm 3% số lượng 

doanh nghiệp trên cả nước. Tính trung bình, 

vùng Tây Nguyên mới có 29 doanh nghiệp 

trên 10 nghìn dân, trong khi mức chung cả 

nước là 60 doanh nghiệp trên 10 nghìn dân. 
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Không chỉ là nơi có nhiều 

loại tài nguyên phong phú 

và trữ lượng lớn, Tây Nguyên 

còn là vùng đất đa dân tộc, 

đa văn hóa… với rất nhiều 

lợi thế để phát triển nhiều 

ngành kinh tế đa dạng. Kết 

luận số 12-KL/TW ngày 24-

10-2011 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết 10-NQ/TW của Bộ 

Chính trị khóa IX về phát 

triển vùng Tây Nguyên thời 

kỳ 2011-2020 đã khẳng định 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến 

tháng 12/2018, khu vực Tây Nguyên mới chỉ 

có 144 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) còn hiệu 

lực với tổng số vốn đăng ký khoảng 900 triệu 

USD, lần lượt chiếm 1% tổng số dự án và 0,3% 

số vốn FDI trên cả nước. Nếu xét theo số dự 

án hoặc số vốn trung bình tại mỗi tỉnh trong 

vùng, Tây Nguyên cũng là nơi có số lượng dự 

án, và quy mô vốn FDI đầu tư nhỏ nhất. Cụ 

thể, trung bình mỗi tỉnh trong vùng Tây 

Nguyên mới chỉ có 29 dự án FDI, với số vốn 

đăng ký trung bình mỗi tỉnh khoảng 180 triệu 

USD.  

Trong khi đó, theo kết quả điều tra PCI 2018, 

môi trường kinh doanh vùng Tây Nguyên vẫn 

tương đối hạn chế so với các vùng còn lại trên 

cả nước. Cụ thể, điểm số PCI trung bình của 

vùng chỉ đạt 61,63 điểm, thấp hơn cả vùng 

miền núi phía Bắc (61,95 điểm). Tây Nguyên 

có khoảng cách khá xa với vùng Đồng bằng 

Sông Cửu Long (64,31 điểm), nơi nhiều năm 

luôn được các doanh nghiệp đánh giá cao 

về môi trường kinh doanh thuận lợi. 

Toàn cảnh Hội thảo 
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  tạo môi trường thông thoáng, lành mạnh… 

Nhờ đó, chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp trong 

PCI của Hà Nội năm 2018 đứng thứ 5, đưa 

xếp hạng PCI của Hà Nội lên vị trí số 9 cả 

nước và là năm đầu tiên Hà Nội lọt vào tốp 

10 tỉnh, thành phố có chỉ số PCI tốt nhất cả 

nước, ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung 

tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cho 

biết.   

Đối với bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

sở, ngành và huyện, thị (DDCI), cả nước 

hiện có 28 tỉnh, thành triển khai, song tại 

khu vực Tây Nguyên chưa có tỉnh nào xây 

dựng. Mục tiêu DDCI hướng tới là xây dựng 

hình ảnh chính quyền thân thiện; hỗ trợ 

lãnh đạo các sở, ngành và huyện, thị cải 

thiện hoạt động của đơn vị; tạo sự cạnh 

tranh, thi đua lành mạnh giữa các sở, 

ngành và huyện, thị trong việc cải thiện 

mức độ hài lòng của các nhà đầu tư, 

doanh nghiệp… 

Tại Hội thảo, các đại biểu đến từ Quảng 

Ninh, Tuyên Quang và thành phố Đà Nẵng 

đã chia sẻ thực tiễn tốt trong xây dựng và 

công bố DDCI, tập trung nhấn mạnh vai 

trò của chính quyền các cấp trong xây 

dựng DDCI; vai trò của cộng đồng doanh 

nghiệp trong xây dựng DDCI và những bài 

học kinh nghiệm, thực tiễn triển khai. 

Bà Vũ Thị Kim Chi, Phó Trưởng Ban Xúc tiến 

và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho biết, 

từ thực tiễn đã triển khai tại Quảng Ninh 

cho thấy chỉ số DDCI giúp nâng cao chất 

lượng điều hành kinh tế cấp cơ sở bằng 

cách lắng nghe tiếng nói của cộng đồng 

doanh nghiệp, chính quyền địa phương và 

các sở, ban, ngành cùng chuyển động. 
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Cụ thể khi xét về 10 lĩnh vực điều hành trong 

PCI 2018,  Tây Nguyên là nơi được các doanh 

nghiệp đánh giá tương đối tốt ở khía cạnh 

tiếp cận đất đai (2/6), và môi trường cạnh 

tranh bình đẳng (2/6), song ở các lĩnh vực 

còn lại, vùng này vẫn còn nhiều hạn chế và 

bị đánh giá thấp, thậm chí thấp nhất so với 

các vùng còn lại trên cả nước, như Chi phí 

gia nhập thị trường (6/6), Thiết chế pháp lý 

và an ninh trật tự (6/6), Chi phí thời gian (5/6), 

Đào tạo lao động (5/6) và Dịch vụ hỗ trợ 

doanh nghiệp (5/6). 

Chia sẻ tại Hội thảo, các đại biểu đến từ các 

tỉnh, thành phố có vị trí cao trong bảng xếp 

hạng PCI như thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, 

Thừa Thiên – Huế đã đưa ra nhiều ý kiến về 

việc cải thiện lòng tin của người dân, doanh 

nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh, 

tập trung vào việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý, tiếp nhận và xử lý 

thông tin; cải thiện môi trường kinh doanh; 

tiếp nhận, hỗ trợ cho doanh nghiệp…Về ứng 

dụng công nghệ thông tin, tỉnh Thừa Thiên – 

Huế tạo nhóm quản lý điều hành online trên 

Zalo – Chủ nhật xanh - kênh điều hành, chỉ 

đạo nhanh 24/7 về các vấn đề của thành 

phố; hay ứng dụng Hue S – các nhóm tương 

tác hỗ trợ cho “đô thị thông minh”.  

Nhờ đó, người dân dễ dàng tiếp cận và 

phản ánh thông tin cho các cơ quan trong 

tỉnh xử lý các vấn đề. Trong khi đó, với 

khoảng 263.000 doanh nghiệp, chủ yếu là 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 97%, những 

năm qua, thành phố Hà Nội đã tích cực triển 

khai thực hiện các chính sách và giải pháp 

khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn như: đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính liên quan đến đầu tư, 
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Bên cạnh đó, những thông tin, phản ánh từ cộng đồng 

doanh nghiệp cũng góp phần thúc đẩy chính quyền 

địa phương và các sở, ban, ngành đổi mới, sáng tạo 

trong cải cách hành chính và điều hành kinh tế, từ đó 

tạo nên thành công trong việc tạo môi trường kinh 

doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. 

Tiếp nhận ý kiến đóng góp, kinh nghiệm thực tiễn từ các 

tỉnh, thành phố, đại diện 5 tỉnh Tây Nguyên bày tỏ, việc 

xây dựng, cải thiện các chỉ số PCI, DDCI tại khu vực vẫn 

còn nhiều khó khăn, mức độ tham gia các cuộc khảo 

sát của các doanh nghiệp để phản ánh ý kiến với chính 

quyền địa phương còn hạn chế; việc lấy phiếu khảo sát 

ý kiến các doanh nghiệp về mức độ hài lòng thông qua 

một số hoạt động từng thực hiện trước đây còn chưa 

hiệu quả. Các tỉnh Tây Nguyên cũng đánh giá cao chỉ 

số DDCI và sẽ triển khai việc áp dụng bộ chỉ số này trong 

thời gian tới (tỉnh Kon Tum và Gia Lai đã có kế hoạch 

thực hiện). 

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban 

Pháp chế, Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam, Giám 

đốc Dự án PCI cho rằng, khu vực 

Tây Nguyên có nhiều đặc thù so 

với các khu vực khác, nhưng 

phát triển kinh tế luôn là mục 

tiêu ưu tiên. “Các tỉnh Tây 

Nguyên cần tích cực, chủ động 

và sáng kiến để xây dựng 

phương án, tổ chức thực thi các 

chương trình, giải pháp để cải 

thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh 

của các địa phương trong 

những năm tới. Bên cạnh đó, 

tăng cường gặp mặt, đối thoại 

với các doanh nghiệp ở nhiều 

cấp độ để nắm bắt những khó 

khăn và có chính sách hỗ trợ. 

Đồng thời sớm nghiên cứu, triển 

khai thực hiện bộ chỉ số DDCI, 

góp phần nâng cao, cải thiện 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh PCI”, ông Đậu Anh Tuấn 

khuyến nghị. 

Những thảo luận và chia sẻ từ 

hội thảo này được đánh giá là 

đã cung cấp nhiều thông tin hữu 

ích tới chính quyền các tỉnh 

vùng Tây Nguyên với hi vọng 

các địa phương trong khu vực 

này sẽ có những phát triển đột 

phá trong thời gian tới. 

08| 

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế - 

Giám đốc dự án PCI phát biểu tại hội thảo. 
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Hội thảo PCI vùng Nam Trung Bộ 
 

Vào ngày 14/6, tại thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Phòng 

Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI) phối hợp với 

UBND tỉnh Phú Yên tổ chức 

Hội thảo Chia sẻ thực tiễn tốt 

trong điều hành kinh tế cấp 

tỉnh và kinh nghiệm xây dựng 

bộ chỉ số DDCI khu vực Nam 

Trung Bộ. Tham dự Hội thảo 

có ông Phạm Đại Dương, Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh Phú Yên; ông Võ Tân 

Thành, Phó Chủ tịch VCCI; 

ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng 

Ban Pháp chế VCCI – Giám 

đốc dự án PCI đồng chủ trì 

hội thảo. 

Ngoài ra còn có các chuyên 

gia đến từ Viện Nghiên cứu 

quản lý kinh tế Trung ương; 

các tỉnh, thành phố có thứ 

hạng cao trong bảng xếp 

hạng PCI, và có sáng kiến tốt 

trong việc cải thiện môi 

trường kinh doanh như: 

Quảng Ninh, Đồng Tháp,  

 

Bắc Ninh cùng với đại diện, 

lãnh đạo đến từ các sở, ban 

ngành, địa phương trên địa 

bàn các tỉnh thành thuộc 

khu vực Nam Trung Bộ. 

Phát biểu tại hội thảo, ông 

Võ Tân Thành cho biết, tốc 

độ phát triển riêng của từng 

địa phương trong khu vực 

Nam Trung Bộ chưa đồng 

đều, sự liên kết giữa các tỉnh 

trong khu vực chưa cao. 

Mật độ phân bổ của doanh 

nghiệp tư nhân trong nước 

vẫn tập trung chủ yếu ở các 

tỉnh, thành phố lớn như TP. 

Đà Nẵng, Khánh Hòa. Vì vậy, 

hội thảo này là nỗ lực cụ thể 

của VCCI đồng hành cùng 

chính quyền của tỉnh, thành 

phố trong khu vực để tạo 

lập môi trường kinh doanh 

thuận lợi, bền vững cho 

cộng đồng doanh nghiệp, 

từ đó góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế xã hội của 

vùng.  

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã 

được nghe các chuyên gia 

đến từ Dự án PCI và Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế 

Trung ương phân tích nội 

hàm từng chỉ số PCI năm 

2018 và khuyến nghị các 

giải pháp cần tập trung để 

cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh 2019; cách thức 

nhận biết chi phí tuân thủ 

pháp luật và vai trò của 

chính quyền địa phương 

trong cắt giảm chi phí tuân 

thủ pháp luật. 

Cùng với đó là các chia sẻ 

đến từ các tỉnh, thành phố 

đang có những bước 

chuyển biến mạnh mẽ trong 

cải cách hành chính và thu 

hút đầu tư về kinh nghiệm, 

định hướng trong điều hành 

phát triển kinh tế địa 

phương ở bối cảnh mới; 

thực tiễn tốt trong cải thiện 

môi trường kinh doanh,  

09| 



 
 

Tin tức PCI                                                                                       Số 12 | Ấn phẩm Quý II năm 2019 

nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI); các 

giải pháp triển khai thực 

hiện hiệu quả cải cách 

hành chính của tỉnh. 

Chia sẻ tại hội thảo, Ông Hồ 

Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố, đại diện lãnh 

đạo thành phố  Đà Nẵng 

giới thiệu về cách thức xúc 

tiến đầu tư, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh 

và mô hình Ban Xúc tiến và 

Hỗ trợ Đầu tư của Đà Nẵng. 

Ông Võ Văn Hùng, Trưởng 

Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ 

trợ doanh nghiệp tỉnh 

Quảng Nam cũng đã trao 

đổi về việc triển khai các Tổ 

công tác hỗ trợ đầu tư, 

những khó khăn trong triển 

khai giải phóng mặt bằng, 

tiếp cận đất đai...,  

Một số sáng kiến của các 

địa phương khác cũng 

được chia sẻ tại hội thảo, 

đó là cách triển khai DDCI 

của Bắc Ninh - đánh giá về 

xu hướng chung, sự khác 

biệt và bài học kinh nghiệm 

từ các tỉnh/thành phố trong 

triển khai DDCI hay mô hình 

Café Doanh nhân của tỉnh 

Đồng Tháp… 

Đại diện tỉnh Quảng Ninh, 

bà Vũ Thị Kim Chi, Phó 

Trưởng ban IPA Quảng Ninh 

đã chia sẻ cách tỉnh luôn 

đồng hành, bám sát hỗ trợ 

nhà đầu tư trong quá trình 

xúc tiến đầu tư vào tỉnh. 

Gần đây, Quảng Ninh đã 

chuyển từ xúc tiến đầu tư 

giai đoạn 1 sang xúc tiến 

đầu tư theo “chu trình khép 

kín” kết hợp giai đoạn 1 và 

giai đoạn 2 (Xúc tiến đầu tư 

tại chỗ), trong đó để triển 

khai xúc tiến đầu tư tại chỗ 

hiệu quả, Quảng Ninh đã 

tập trung cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh 

tranh với cách làm mới, linh 

hoạt và tạo được sự vào 

cuộc chủ động của các 

cấp, các ngành và cộng 

đồng doanh nghiệp trong 

xúc tiến đầu tư, cải thiện 

môi trường đầu tư kinh 

doanh.  

Bộ chỉ số DDCI của tỉnh 

Quảng Ninh tiếp tục nhận 

được sự quan tâm, đánh 

giá cao của các chuyên 

gia PCI, và các đại biểu 

tham dự hội thảo. Nhiều ý 

kiến chia sẻ tại hội thảo 

đánh giá cao và nhìn nhận 

một trong những yếu tố 

quyết định dẫn đến sự 

thành công trong DDCI của 

Quảng Ninh chính là vai trò, 

sự chỉ đạo quyết liệt trong 

điều hành của chính quyền 

 

Quảng Ninh trong triển khai 

cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI), cấp sở, ban, ngành và 

địa phương. Phần lớn các 

tỉnh/thành phố đều gặp 

không ít khó khăn trong quá 

trình xây dựng và triển khai 

DDCI.  

Do đó, hội thảo chia sẻ kinh 

nghiệm thực tiễn từ các 

tỉnh/thành phố trong cả 

nước là cơ hội hữu ích để 

các tỉnh/thành phố áp 

dụng và triển khai DDCI phù 

hợp với thực tiễn của từng 

địa phương; đồng thời tạo 

sự kết nối giữa các bộ phận 

tham mưu triển khai 

PCI/DDCI giữa các 

tỉnh/thành phố.  

Ngoài ra, các đại biểu cũng 

thảo luận về các giải pháp 

cắt giảm chi phí cho doanh 

nghiệp; tính năng động của 

chính quyền; trách nhiệm 

của cán bộ, công chức khi 

tiếp công dân; sự phối hợp 

đồng bộ giữa các sở liên 

quan giải quyết thủ tục cho 

tổ chức, cá nhân; tiên liệu 

được mức độ khó khăn của 

từng thủ tục để hạn chế trễ 

hẹn; cách giữ chân các nhà 

đầu tư; minh bạch hóa quy 

trình hồ sơ... và các vấn đề 

đang được quan tâm khác. 
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Hội thảo PCI khu vực Đồng bằng  

sông Hồng và Đông Bắc Bộ 
 

"Nâng cao chất lượng điều 

hành, xóa bỏ các rào cản để 

cải thiện môi trường kinh 

doanh thông thoáng giúp 

doanh nghiệp phát triển ổn 

định, nhằm nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh" là 

vấn đề được bàn luận tại hội 

thảo "Chia sẻ thực tiễn tốt 

trong việc điều hành kinh tế 

khu vực Đồng bằng sông 

Hồng và Đông Bắc Bộ" diễn 

ra ngày 19/6. Hội thảo do 

Phòng Thương mại Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) phối 

hợp với UBND tỉnh Hưng Yên 

tổ chức.  

Tham dự Hội nghị có ông Vũ 

Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng 

Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ 

đạo PCI; Ông Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ 

viên BCH Trung ương Đảng, Bí 

thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; 

ông Nguyễn Văn Phóng, Phó 

Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh Hưng Yên. 

Cùng với các chuyên gia, 

đại biểu là thường trực HĐND 

tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh 

đạo đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

tỉnh; đại diện các tỉnh: 

Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thừa 

Thiên Huế, thành phố Hà Nội; 

lãnh đạo các sở, ban, 

ngành, huyện, thành phố, thị 

xã trong tỉnh; đại biểu doanh 

nghiệp 18 tỉnh khu vực đồng 

bằng sông Hồng và Đông 

Bắc Bộ. 

Phát biểu tại hội thảo, Chủ 

tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn 

Phóng khẳng định hội thảo 

lần này góp phần làm cho 

môi trường kinh doanh 

của khu vực đồng bằng sông 

Hồng và Đông Bắc Bộ ngày 

càng cải thiện, nâng cao chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh. Đây cũng là nguồn 

thông tin hỗ trợ cho các sở, 

ngành, thành phố, huyện, thị 

xã của Hưng Yên có những 

quyết sách đúng đắn; 

các doanh nghiệp có thông 

tin hữu ích, giúp lựa chọn 

chiến lược kinh doanh hiệu 

quả... 

Hội thảo bàn luận 2 chủ đề 

chính gồm: phát triển kinh tế 

địa phương trong bối cảnh 

mới và chia sẻ thực tiễn tốt 

trong cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI).  

Theo đó các chuyên gia 

kinh tế đã phân tích nhiều 

thực tiễn về kinh tế khu vực 

Đồng bằng sông Hồng và 

Đông Bắc Bộ.  

Theo ông Đậu Anh Tuấn, 

Trưởng ban Pháp chế VCCI, 

điều tra năm 2018 cho thấy, 

chi phí không chính thức 

tiếp tục được cắt giảm; môi 

trường kinh doanh cho các 

doanh nghiệp tư nhân đang 

dần bình đẳng hơn; thủ tục 

hành chính đang thay đổi 

theo hướng tích cực.  
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Kết quả điều tra PCI cho 

thấy, khu vực Đồng bằng 

Sông Hồng và Đông Bắc Bộ 

là nơi có mức độ phát triển 

doanh nghiệp tương đối  tốt, 

chiếm tới 30% tổng số doanh 

nghiệp trên cả nước. Điểm 

số trung bình của 10 lĩnh vực 

điều hành trong PCI 2018 cho 

thấy, khu vực Đồng bằng 

Sông Hồng và Đông Bắc Bộ 

là nơi được các doanh 

nghiệp đánh giá khá tốt ở 

khía cạnh Tính minh bạch 

của môi trường kinh doanh, 

ứng dụng công nghệ trong 

đăng ký doanh nghiệp, Đào 

tạo lao động, Thiết chế pháp 

lý và an ninh trật tự. Tuy nhiên 

các lĩnh vực khác lại không 

được các doanh nghiệp 

đánh giá cao. Năm 2018, 

điểm số PCI trung bình của 

khu vực Đồng bằng Sông 

Hồng đạt 63,32 điểm, Đông 

Bắc Bộ đạt 60,61 điểm. 

Theo đó, vẫn cần nỗ lực 

nhiều hơn để tạo môi trường 

kinh doanh thuận lợi cho 

doanh nghiệp; tăng cường 

công khai minh bạch hơn 

nữa; nâng cao chất lượng 

lao động và các dịch vụ hỗ 

trợ doanh nghiệp; cải cách 

mạnh mẽ các thủ tục hành 

chính sau đăng ký doanh 

nghiệp. Các doanh nghiệp 

dân doanh vẫn đang gặp 

nhiều khó khăn trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

Các cơ quan chức năng 

cần có những biện pháp  

 

chính sách hiệu quả và kịp 

thời, hướng tới một khu vực 

doanh nghiệp tư nhân hoạt 

động hiệu quả, phát triển 

mạnh mẽ và bền vững trong 

thời gian tới. Các chuyên gia 

kinh tế cũng đã chia sẻ các 

kinh nghiệm, các mô hình 

tốt, cách làm hay để các 

tỉnh trong khu vực có thêm 

thông tin, cải thiện môi 

trường kinh doanh, thu hút 

đầu tư trong thời gian tới. 

Các đại biểu đã chia sẻ thực 

tiễn của các tỉnh, thành phố 

điển hình như: xây dựng 

chính quyền điện tử hướng 

tới nền hành chính hiện đại 

và hiệu quả của tỉnh Thừa 

Thiên Huế; kinh nghiệm về 

nâng cao chất lượng điều 

hành, cải thiện môi trường 

kinh doanh nhằm thúc đẩy 

phát triển doanh nghiệp của 

thành phố Hà Nội; kinh 

nghiệm áp dụng sáng 

kiến Bộ chỉ số đánh giá năng 

lực điều hành cấp Sở, Ban, 

Ngành và địa phương 

(DDCI) của tỉnh Bắc Ninh. 

Đáng chú ý là những kinh 

nghiệm hay trong chính 

sách hỗ trợ thu hút đầu tư 

của tỉnh Quảng Ninh, địa 

phương dẫn đầu chỉ số PCI 

năm 2018 về chính sách thu 

hút đầu tư. Theo bà Vũ Thị 

Kim Chi, Phó Trưởng ban Xúc 

tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh, 

yếu tố quyết định dẫn đến sự 

thành công trong DCCI của 

Quảng Ninh chính là vai trò, 

sự chỉ đạo quyết liệt trong 

điều hành của chính quyền, 

luôn biết lắng nghe tiếng nói 

của cộng đồng doanh 

nghiệp với phương châm 

"theo bước chân nhà đầu 

tư". Qua đó, chọn lọc đưa ra 

những giải pháp cụ thể, thiết 

thực nhằm tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc, tạo môi trường 

thuận lợi nhất cho doanh 

nghiệp hoạt động hiệu quả.  

Về phía tỉnh Hưng Yên, ông 

Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch 

UBND tỉnh cho biết, để nâng 

cao Chỉ số PCI, tỉnh chỉ đạo 

quyết liệt các sở, ngành điều 

chỉnh giảm thời gian nhiều 

thủ tục hành chính, cắt giảm 

tối đa điều kiện đăng ký cấp 

phép hoạt động. Chỉ số cải 

cách thủ tục hành chính còn 

ở mức trung bình so với các 

tỉnh, thành và có chuyển 

biến tốt. Chỉ số hài lòng về sự 

phục vụ hành chính năm 

2018 xếp hạng 3. Chỉ số sẵn 

sàng ứng dụng và phát triển 

công nghệ thông tin ICT xếp 

hạng 9 năm 2018.  

Tỉnh Hưng Yên luôn nhìn 

nhận đánh giá cao chỉ số 

PCI, coi chỉ số này chính là 

tiếng nói quan trọng của 

các doanh nghiệp dân 

doanh về môi trường kinh 

doanh, là kênh thông tin 

tham khảo tin cậy của nhà 

đầu tư về địa điểm đầu tư, là 

một động lực cải cách quan 

trọng đối với môi trường kinh 

doanh của tỉnh./. 

 Nhóm nghiên cứu PCI tổng hợp và biên tập 
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  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Nâng cao năng lực 

cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh 

phục vụ sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững” 
 

Sáng 12/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ 

trì cuộc làm việc với các bộ ngành về tình 

hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-

CP về cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

2019 và định hướng đến năm 2021.  

Mục tiêu của Nghị quyết 02/NQ-CP đã xác 

định rõ: Nâng cao thứ hạng trong các xếp 

hạng quốc tế của WB, WEF, WIPO, UN về 

môi trường kinh doanh, năng lực cạnh 

tranh... nhằm thích ứng với nền sản xuất mới 

trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; 

Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, 

tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới 

thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, 

ngừng hoạt động, giảm chi phí đầu vào, chi 

phí cơ hội, chi phí không chính thức cho 

doanh nghiệp và người dân, góp phần 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính 

phủ về phát triển kinh tế xã hội; Phấn đấu 

môi trường kinh doanh và năng lực cạnh 

tranh nước ta thuộc nhóm ASEAN 4. 

Kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ - CP 

trong thời gian vừa qua đã có những 

chuyển biến tích cực. Cụ thể, hàng ngàn 

điều kiện kinh doanh bất hợp lý đã được bãi 

bỏ. Công tác kiểm tra chuyên ngành hàng 

hóa xuất nhập khẩu đã được đổi mới cơ 

bản theo nguyên tắc đánh giá rủi ro, 

chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với 

nhiều loại hàng hóa. 

Số lượng dịch vụ công trực tuyến tăng 

nhanh... Môi trường kinh doanh từng bước 

được cải thiện theo hướng thông thoáng, 

thuận lợi hơn đáng kể. Những bộ, ngành, địa 

phương tích cực thực hiện Nghị quyết cũng 

là những bộ, ngành, địa phương tiếp tục duy 

trì được thứ hạng cao hoặc có bước cải thiện 

mạnh về thứ hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh PCI (do Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam công bố); Chỉ số Cải cách 

hành chính PAR Index (do Bộ Nội vụ công 

bố);... 

Kết quả cải thiện nhanh, rõ nét của môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh của nước ta được các tổ chức quốc tế 

đánh giá cao, được doanh nghiệp và người 

dân ghi nhận. Mặc dù vậy, xếp hạng môi 

trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của 

Việt Nam mới ở mức trung bình khá trên bình 

diện quốc tế.  

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện các Bộ 

ngành có liên quan cho biết theo yêu cầu 

của Nghị quyết 02, các bộ phải hoàn thành 

tài liệu hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ 

trong quý I/2019 nhưng đến nay chỉ có một số 

ít bộ ban hành đầy đủ. Điều này gây lúng 

túng, khó khăn trong tổ chức thực hiện, xây 

dựng kế hoạch hành động.  

Nhiều địa phương ban hành kế hoạch hành 

động không sát với yêu cầu, mang tính hình 

thức hơn là bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực 

thực thi. 
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Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức 

Đam cho rằng đây là phản ánh rất đúng và 

yêu cầu các bộ phụ trách nhóm chỉ số tổng 

hợp, các chỉ số cụ thể không chỉ hoàn thành 

ban hành tài liệu hướng dẫn mà phải chủ 

động kết nối, phối hợp chặt chẽ với các bộ 

ngành liên quan bởi không bộ nào có thể tự 

cải thiện được cả một chỉ số hay nhóm chỉ số 

tổng hợp. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đã yêu 

cầu: Các bộ ngành, địa phương phải quán 

triệt tinh thần kỷ cương, kỷ luật công vụ khi 

thực hiện Nghị quyết 02 mới có thể tạo 

chuyển biến rõ rệt, những cải cách mới có 

hiệu lực, hiệu quả thực sự. Các bộ ngành, 

nhất là những cơ quan phụ trách nhóm chỉ số 

tổng hợp, khẩn trương ban hành ngay tài liệu 

hướng dẫn còn thiếu để các bộ ngành khác, 

địa phương phối hợp thực hiện. 

Lược trích theo Báo Đời sống & Pháp luật 

 

Tuy nhiên, vẫn còn không ít nhiệm vụ của 

các bộ ngành được giao trong Nghị quyết 

02 nhưng chưa có chuyển biến rõ rệt. Đơn 

cử, Nghị quyết 02 yêu cầu trước tháng 

6/2019, các bộ ngành hoàn thành rà soát, 

cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng phải 

kiểm tra chuyên ngành nhưng chưa có 

những ghi nhận đáng kể.  

Nhiều bộ đề xuất ra nghị định sửa các 

điều kiện kinh doanh nhưng chưa trình 

Chính phủ ban hành. Hầu hết các bộ 

chưa có tài liệu hướng dẫn, tập huấn cho 

các địa phương, đơn vị thực thi và doanh 

nghiệp về những cải cách cắt giảm điều 

kiện kinh doanh; chưa giám sát đầy đủ. 

Những tồn tại trong thực hiện Nghị quyết 

02 cũng được các bộ ngành chỉ rõ như: 

Người dân đang rất kêu ca, phàn nàn khi 

làm các hồ sơ, thủ tục, nhất là việc công 

chức, viên chức không hướng dẫn đầy đủ 

khiến người dân, doanh nghiệp phải đi lại 

nhiều lần để giải quyết.  

Hay thực tế các bộ ngành phụ trách 

nhóm chỉ số tổng hợp chưa chủ động chia 

sẻ thông tin với các bộ ngành thực hiện 

các chỉ số cụ thể, nên nhiều cơ quan phải 

tự đi mày mò, liên hệ chuyên gia quốc tế 

để tìm hiểu. Sự kết nối, chia sẻ, phối hợp 

giữa các bộ là chưa chặt chẽ... 
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Tôi nghĩ nếu Việt Nam muốn tạo thêm 

động lực cho sự phát triển thì cơ sở hạ 

tầng là một trong những lĩnh vực cần tiếp 

tục được đầu tư. 

Doanh nghiệp Mỹ tại đây rất lạc quan về 

môi trường ở Việt Nam. Thử thách luôn 

luôn ở đó. Tôi chắc chắn cả doanh 

nghiệp Việt Nam cũng đối mặt với nhiều 

thử thách. Thế nhưng chúng ta đều thấy 

Chính phủ các bạn đã thực hiện nhiều 

bước để hợp lý hóa các thủ tục hành 

chính. Những chương trình như Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) rất hữu 

dụng, góp phần cổ động tinh thần cạnh 

tranh giữa các tỉnh, thành nhằm thúc đẩy 

tính minh bạch và hợp lý trong hoạt động 

hành chính.” 

Lược trích theo Báo Tuổi trẻ 

 

Tổng lãnh sự Mỹ Mary Tarnowka:  

‘Mỹ nhìn thấy cơ hội lớn ở Việt Nam’ 
 

và độc lập. Nước Mỹ cũng cam kết vì một khu 

vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, 

một khu vực mà các quốc gia thượng tôn luật 

pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền của 

nước khác. 

Đa số doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam đều nhìn 

thấy cơ hội lớn tại đây. Việt Nam là một trong 

những nền kinh tế phát triển nhanh chóng nhất 

trong khu vực, và tôi nghĩ Việt Nam sẽ còn tiếp 

tục phát triển. Việt Nam có lợi thế rất lớn về sự 

dồi dào của nguồn nhân lực trẻ, có trình độ. 

Chúng tôi nhìn thấy nhiều sự phát triển đang 

diễn ra. Doanh nghiệp dù từ Mỹ hay bất cứ nơi 

đâu đều tìm kiếm một nơi đầu tư có môi trường 

pháp lý trong sạch, rõ ràng và ổn định với thủ 

tục hành chính hợp lý. Họ tìm kiếm những nơi 

có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt. 

Nhân dịp sắp kết thúc 

nhiệm kỳ 3 năm, Tổng lãnh 

sự Mỹ tại TP.HCM Bà Mary 

Tarnowka đã có những 

chia sẻ cởi mở về công 

việc, cuộc sống và những 

kỷ niệm với Việt Nam. 

Bà Mary Tarnowka cho 

biết: “Mỹ xem quan hệ với 

Việt Nam là một trong 

những mối quan hệ quan 

trọng nhất khu vực, nếu 

không muốn nói là thế giới. 

Washington cam kết vì một 

Việt Nam hùng cường 
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Nỗ lực cải thiện MTKD của các địa phương 

 

Ngày 14-6, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Nai, ông 

Trần Văn Vĩnh đã có buổi 

làm việc với các sở, ngành 

liên quan để nghe báo cáo 

về tình hình thực hiện công 

tác cải cách hành chính 

của tỉnh, trong đó có các 

chỉ số xếp hạng về công tác 

này trong năm 2018. Tại buổi 

làm việc, đại diện Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, 

Sở Kế hoạch - đầu tư… đã 

giải trình về kết quả xếp 

hạng các chỉ số cải cách 

hành chính, năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh, quản trị hiệu 

quả và hành chính công 

cấp tỉnh năm 2018. Các giải 

trình đã làm rõ những 

nguyên nhân và hạn chế 

dẫn đến kết qủa xếp hạng 

các chỉ số cải cách hành 

chính của tỉnh trong năm 

2018 chưa như mong muốn: từ 

vị trí thứ 3 năm 2017 xuống vị trí 

thứ 26/63 tỉnh, thành năm 2018. 

Trong khi đó, năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh tuy có tăng 

điểm nhẹ nhưng tỉnh vẫn đứng 

vị trí 23/63. Đối với chỉ số quản 

trị hiệu quả và hành chính 

công cấp tỉnh, Đồng Nai xếp ở 

nhóm tỉnh có kết quả trung 

bình cao. Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Trần Văn Vĩnh cho rằng, 

các chỉ số xếp hạng về cải 

cách hành chính, năng lực 

cạnh tranh, quản trị hiệu quả 

và hành chính công cấp tỉnh là 

quan trọng, nhưng quan trọng 

hơn vẫn là sự hài lòng thực sự 

của người dân và doanh 

nghiệp. Đánh giá xếp hạng 

các chỉ số đã chỉ ra cho tỉnh 

những tồn tại hạn chế, làm rõ 

trách nhiệm của từng sở 

ngành, địa phương, nhất là 

người đứng đầu trong công 

tác này. Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đề nghị, phải nâng cao 

tinh thần trách nhiệm cụ 

thể, xác định rõ trách nhiệm 

của người đứng đầu trong 

công tác cải cách hành 

chính, không được nói 

chung chung, từ đó mới có 

chuyển biến tích cực. Lãnh 

đạo tỉnh yêu cầu các sở 

ngành liên quan chuẩn bị 

kỹ nội dung cho hội nghị sơ 

kết công tác cải cách hành 

chính 6 tháng đầu năm và 

lưu ý thành phần tham dự 

phải là người đứng đầu cấp 

uỷ, chính quyền để từ đó 

quán triệt tinh thần, trách 

nhiệm trong công tác cải 

cách hành chính thời gian 

tới. 

Lược trích Báo Đồng Nai 

 

Đồng Nai: Quy rõ trách nhiệm người đứng 

đầu trong cải cách hành chính  

16| 

http://baodongnai.com.vn/tintuc/201906/quy-ro-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-trong-cai-cach-hanh-chinh-2950777/index.htm
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Năm 2018, tuy chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

của tỉnh Kon Tum tăng hai 

bậc so với năm 2017, song 

vẫn chỉ xếp thứ 59 trong tổng 

số 63 tỉnh, thành phố trong 

cả nước và đứng thứ 4 trong 

số 5 tỉnh Tây Nguyên. Để cải 

thiện và nâng cao PCI, UBND 

tỉnh yêu cầu thủ trưởng các 

sở, ngành, đơn vị trực thuộc 

tỉnh và Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, Trưởng 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 

Chủ tịch Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh tập trung thực 

hiện đồng bộ, có hiệu quả 

các giải pháp trọng tâm. 

Trước hết, các nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu trong Chương 

trình hành động cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh 

của Nhà nước, Chi phí 

không chính thức, Tính 

năng động và tiên phong 

của lãnh đạo tỉnh, Thiết 

chế pháp lý và an ninh trật 

tự. 

Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, người đứng đầu 

chính quyền địa phương 

trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, 

rà soát để đơn giản hóa, 

rút ngắn các quy trình, thủ 

tục liên quan; giúp doanh 

nghiệp, cá nhân dễ dàng 

tiếp cận nhất; như quy 

trình giao đất, cho thuê 

đất, giới thiệu địa điểm 

xây dựng, hoạt động môi 

trường, điều kiện kinh 

doanh, hay việc triển khai 

mô hình một cửa, một cửa 

liên thông … 

cấp tỉnh năm 2019 của 

UBND tỉnh cần được các sở, 

ban ngành, địa phương tiếp 

tục quán triệt, thực hiện có 

hiệu quả; gắn với triển khai 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

vừa và nhỏ theo Chỉ thị số 15 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong đó, khẩn trương khắc 

phục hạn chế, yếu kém qua 

đánh giá xếp hạng PCI năm 

2018 của tỉnh; nhất là khắc 

phục yếu kém, hạn chế liên 

quan đến 05 chỉ số thành 

phần có điểm số thấp hơn 

hoặc sát với điểm trung vị, 

đồng thời phấn đấu nâng 

hạng các chỉ số thành phần 

này.  

Đó là chỉ số thành phần về 

Tính minh bạch và tiếp cận 

thông tin, Chi phí thời gian 

thực hiện các quy định 
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Quan tâm cải thiện và nâng cao PCI  

tỉnh Kon Tum 
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  Không chỉ quan tâm phổ biến rộng rãi đường 

dây nóng và địa chỉ cụ thể của đơn vị, địa 

phương để tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến 

nghị của các tổ chức, cá nhân đối với công 

chức có hành vi nhũng nhiễu, làm cơ sở xử lý 

kịp thời, nghiêm túc, vấn đề nâng cao tinh 

thần, trách nhiệm thực thi văn hóa công vụ 

trên địa bàn tỉnh của cán bộ, công 

chức, viên chức cũng là một trong số 

yêu cầu trọng tâm cần được đảm 

bảo, góp phần cải thiện và nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

trong thời gian tới. 

Lược trích theo Truyền hình Kon Tum 
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Sáng ngày 1.4, UBND tỉnh Cà Mau công bố thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ 

doanh nghiệp (tên viết tắt là IPEC). 

Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết, sự ra đời của Trung tâm sẽ là 

đầu mối liên kết và phối hợp với các sở ngành và địa phương để tham mưu nhanh hơn và 

trực tiếp hơn cho UBND tỉnh trong các hoạt động tổ chức, tư vấn thực hiện các hoạt động 

xúc tiến đầu tư, thương mai và du lịch của địa phương. Ngoài ra, Trung tâm không chỉ có 

chức năng tư vấn, hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp mà còn quảng 

bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn. 

Theo công bố mới đây của Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỉnh Cà 

Mau đứng thứ 49 trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, với 

61,73 điểm, tăng 2 bậc và tăng 1,9 điểm so với năm 2017. Việc thành lập Trung tâm là một 

trong những nội dung thể hiện nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong cải thiện chỉ số PCI thời 

gian tới. 

Lược trích theo Báo Thanh niên 

 

Cải thiện PCI, Cà Mau thành lập Trung tâm 

Xúc tiến đầu tư – Hỗ trợ doanh nghiệp 

 

http://kontumtv.vn/tin-tuc/tin-dia-phuong/quan-tam-cai-thien-va-nang-cao-pci-tinh-kontum
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/quyet-tam-cai-thien-pci-ca-mau-thanh-lap-trung-tam-xuc-tien-dau-tu-ho-tro-doanh-nghiep-1066529.html
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Năm 2018, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh PCI của tỉnh Quảng Bình đạt 61,06 

điểm, tăng 0,24 điểm so với năm 2017, 

thuộc nhóm trung bình của cả nước. Để 

phấn đấu đưa chỉ số PCI thuộc nhóm khá 

của cả nước, các sở, ngành, địa phương 

có liên quan cần nỗ lực cải thiện các chỉ 

số thành phần đạt thấp, bị giảm điểm. 

Năm 2018, Chỉ số PCI của tỉnh Quảng Bình 

có 4 chỉ số thành phần vừa giảm điểm, 

vừa giảm hạng. Nguyên nhân là do một số 

ngành, địa phương chưa thực sự quan 

tâm, thực hiện tốt mục tiêu, giải pháp theo 

từng nội dung, chỉ số, chỉ tiêu thành phần 

được giao; tình trạng phát sinh chi phí  

không chính thức đối với doanh nghiệp vẫn 

còn xảy ra, gây phiền hà cho người dân và 

doanh nghiệp. Một số thủ tục hành chính 

còn bất cập, rườm rà; công tác hỗ trợ 

doanh nghiệp, nhà đầu tư sau cấp phép 

còn nhiều bất cập… 

Năm 2019, tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai 

một số giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số 

còn đạt thấp, bị giảm điểm, phấn đấu đưa 

chỉ số PCI của tỉnh xếp vào nhóm khá cả 

nước. Theo đó, sẽ đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính, phấn đấu đưa 100% thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các sở, ngành vào thực hiện tại Trung 

tâm Hành chính công tỉnh. 

Lược trích theo Tin Quảng Bình 
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Quảng Bình: Phấn đấu đưa chỉ số PCI 

thuộc nhóm khá của cả nước 

https://tinquangbinh.com/2019/05/703540/no-luc-nang-cao-chi-so-pci/
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Theo bảng xếp hạng chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) năm 2018, PCI của Thái 

Bình xếp ở tốp khá, đứng thứ 

32/63 tỉnh, thành phố với 

63,23 điểm, tăng 2 bậc so với 

PCI năm 2017 và đứng thứ 

7/11 tỉnh, thành phố vùng 

đồng bằng sông Hồng. Để 

nâng cao chỉ số PCI, thời 

gian qua, các cấp, các 

ngành và các địa phương 

trong tỉnh đã nỗ lực triển khai 

thực hiện nhiều giải pháp với 

mục tiêu cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp ngày càng phát 

triển. Một trong những sự 

kiện quan trọng đánh dấu sự 

thay đổi đáng kể cho công 

tác thu hút đầu tư của tỉnh là 

vào ngày 14/2 tuyến đường 

bộ ven biển tỉnh Thái Bình 

được động thổ, khởi công. 

Việc khởi công xây dựng 

tuyến đường bộ ven biển sẽ 

góp phần tạo mạng lưới 

giao thông đồng bộ, 

 

hiện đại, kết nối giao thông 

hành lang ven biển Bắc Bộ; 

tạo điều kiện quan trọng để 

thu hút đầu tư, phát triển 

Khu kinh tế Thái Bình nói 

riêng và thu hút đầu tư vào 

tỉnh nói chung. Không chỉ 

quan tâm đầu tư tuyến 

đường bộ ven biển, thời 

gian qua, tỉnh còn chỉ đạo 

triển khai đồng bộ, quyết 

liệt các giải pháp cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh 

doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của tỉnh. Bằng 

việc huy động đa dạng các 

nguồn lực đầu tư, hạ tầng 

kinh tế - xã hội của tỉnh đã 

được cải thiện đáng kể, 

nhiều công trình hạ tầng 

quan trọng đã được đầu tư 

nâng cấp. Công tác cải 

cách hành chính liên quan 

đến hoạt động đầu tư, kinh 

doanh của doanh nghiệp 

cũng được tỉnh quan tâm 

chỉ đạo quyết liệt như: rút 

ngắn thời gian, đơn giản 

hóa hồ sơ thủ tục  

hành chính, thành lập trung 

tâm hành chính công cấp 

tỉnh và cấp huyện...  

Ông Đặng Hồng Kỳ, Phó Cục 

trưởng Cục Thuế tỉnh cho 

biết: Với phương châm luôn 

đồng hành cùng người nộp 

thuế, thời gian qua, Cục 

Thuế tỉnh luôn thực hiện 

nghiêm các quy định về đơn 

giản hóa thủ tục hành chính 

thuế và thời hạn giải quyết 

hồ sơ theo cơ chế một cửa 

liên thông với các sở ngành 

và Trung tâm Hành chính 

công tỉnh; chủ động công 

khai các thủ tục hành chính 

thuế trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; chú 

trọng triển khai thực hiện 

công tác kê khai thuế qua 

mạng, nộp thuế điện tử, 

hoàn thuế điện tử và sử dụng 

hóa đơn điện tử.  

Triển khai có hiệu quả các 

giải pháp, PCI của tỉnh 

không ngừng được cải thiện. 

Nếu như năm 2011 PCI của 

tỉnh chỉ đạt 53,69 điểm, xếp 

thứ 55/63 tỉnh, thành phố thì 

đến năm 2017 đã đạt 61,97 

điểm, xếp thứ 34/63 tỉnh, 

thành phố và năm 2018 tăng 

2 bậc so với năm 2017, xếp 

thứ 32/63 tỉnh, thành phố với 

63,23 điểm.  

Lược trích theo Cổng 

Thông tin Điện tử Thái Bình 
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Thái Bình: Nhiều giải pháp 

nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh 

 

https://thaibinh.gov.vn/tin-tuc/tin-kinh-te/nhieu-giai-phap-nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh.html
https://thaibinh.gov.vn/tin-tuc/tin-kinh-te/nhieu-giai-phap-nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh.html
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Đà Nẵng tìm giải pháp “vực dậy” chỉ số PCI 

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu hút đầu 

tư, theo ông Nguyễn Tiến Quang - Giám đốc VCCI 

Đà Nẵng, thời gian tới, Đà Nẵng cần hoàn thiện quy 

hoạch phát triển, làm rõ chiến lược phát triển của 

TP để nhà đầu tư có đầy đủ thông tin, cơ sở để thẩm 

định tiềm năng phát triển, lợi thế so sánh của Đà 

Nẵng trong trung và dài hạn để đưa ra quyết định 

đầu tư. Cùng với đó, Đà Nẵng cần xác định nhà 

đầu tư tiềm năng một cách có cơ sở hơn để đẩy 

mạnh các hoạt đông thu hút để nâng cao khả 

năng chuyển hóa từ “nhà đầu tư tiềm năng” thành 

"nhà đầu tư thực thụ"; đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ 

chế chính sách trong hợp tác công tư. 

Đà Nẵng cũng cần có chính sách ổn định và tiến 

tới giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào để tạo 

lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Đà Nẵng cũng 

như lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào Đà 

Nẵng với các địa phương khác. 

“Cho dù năm 2019  vẫn còn ảnh hưởng 

nhưng không phải thế mà mình không 

phấn đấu. Chúng ta tâm niệm: làm hết 

sức chứ không làm đối phó. Phần 

thưởng cao nhất của mình là sự phát 

triển của thành phố, đem lại cho người 

dân và doanh nghiệp sự hài lòng, vui 

vẻ, hạnh phúc.…” 

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) của TP. Đà Nẵng liên tục tụt giảm 

từ vị trí dẫn đầu xuống vị trí thứ 2 năm 

2018 và vị trí thứ 5 năm 2019. Làm thế 

nào để cải thiện môi trường đầu tư 

trong năm 2019 và những năm tiếp 

theo là nội dung chính của hội thảo 

“Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh của thành phố Đà Nẵng năm 

2019” do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức 

chiều ngày 17/5. 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hồ Kỳ Minh 

- Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng 

thẳng thắn nhìn nhận, môi trường kinh 

doanh của Đà Nẵng đang có những 

dấu hiệu suy giảm và tụt hạng. 

Qua phân tích sơ bộ, có thể thấy, bên 

cạnh nhóm các chỉ số tăng điểm (chỉ 

số thành phần về Tiếp cận đất đai và 

sự ổn định trong sử dụng đất và Chi 

phí không chính thức) thì hầu hết các 

chỉ số thành phần khác đều giảm 

điểm, trong đó đáng kể nhất là các 

chỉ số thành phần như Cạnh tranh 

bình đẳng, Dịch vụ hỗ trợ doanh 

nghiệp; Tính minh bạch và tiếp cận 

thông tin… 

“Những dấu hiệu bất ổn này đang 

ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, 

kinh doanh của thành phố nếu không 

sớm nhìn nhận, đánh giá một cách 

khách quan và có những giải pháp 

khắc phục kịp thời”- ông Hồ Kỳ Minh 

nhấn mạnh. 
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  Toàn bộ thiếu sót về đất đai diễn ra từ lâu 

nhưng năm 2018 mới thanh tra, khởi tố và 

truyền thông tập trung đưa tin nhiều nhất về 

Đà Nẵng. Cộng đồng doanh nghiệp có 

người biết và chia sẻ, có người không biết 

chuyện gì xảy ra, chỉ biết là bức tranh không 

mấy sáng sủa”- ông Thơ nói. 

 

Theo ông Thơ, điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng 

đến 2019, và câu chuyện của Đà Nẵng còn 

chưa dừng lại ở đây. Tuy nhiên, ông Thơ cũng 

mong muốn vụ việc nhanh chóng khép lại. 

Nếu kéo dài thì người dân, doanh nghiệp và 

cả chính quyền đều khổ. 

 

“Cho dù năm 2019 vẫn còn ảnh hưởng 

nhưng không phải thế mà mình không phấn 

đấu. Chúng ta tâm niệm: làm hết sức chứ 

không làm đối phó. Phần thưởng cao nhất 

của mình là sự phát triển của thành phố, đem 

lại cho người dân và doanh nghiệp sự hài 

lòng, vui vẻ, hạnh phúc”; Chủ tịch Huỳnh Đức 

Thơ nhấn mạnh. 
 

Lược trích theo Báo Đà Nẵng 24h 
 

22| 

Trước mắt, Đà Nẵng nên có chương trình về 

xúc tiến thương mại đầu tư với tỉnh Quảng 

Nam để thu hút các nhà đầu tư... Để tháo 

gỡ vướng mắc trong thủ tục cấp phép đất 

đai, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TN&MT 

cho biết, thành phố vừa có chỉ đạo Sở 

TN&MT rà soát, thống kê 10 nhóm vấn đề 

vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ, thủ 

tục đất đai, từ đó, từng bước tháo gỡ tạo 

điều kiện cho nhà đầu tư. Hiện nay, Sở 

TN&MT cũng đã có tổ công tác đặc biệt, do 

giám đốc Sở TN&MT đứng đầu chủ động 

làm việc với doanh nghiệp vào những ngày 

cuối tuần để nắm bắt tâm tư, khó khăn của 

doanh nghiệp trong thủ tục cấp phép sử 

dụng đất. 

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND 

TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, tác 

động đến kết quả PCI 2018 của Đà Nẵng 

có những yếu tố khác so với trước đây. “Một 

điều chúng ta không thể chối cãi là những 

vụ việc của Đà Nẵng xảy ra trong 2018 đã 

phủ lên một không khí không vui vẻ gì với 

doanh nghiệp và chúng tôi. 

http://danang24h.vn/da-nang-tim-giai-phap-vuc-day-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-a136102.html
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Tên tỉnh Số hiệu Tên văn bản 

Kiên 

Giang 14/BC-UBND 

Báo cáo Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 

Ngày ban hành: 11/01/2019 

Bạc Liêu 28/KH-UBND 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 

18/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung nâng cao 

năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 

Ngày ban hành: 26/02/2019 

Quảng Trị 29/BC-UBND 

Báo cáo Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 

Ngày ban hành: 15/03/2019 

Bạc Liêu 67/BC-SKHDT 

Báo cáo Tình hình thực hiên Chương trình hành động số 

01/Ctr-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đến 

năm 2020 quý I/2019 

Ngày ban hành: 22/03/2019 

Thái 

Nguyên 09-NQ/TU 

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về cải thiện MTKD, 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

Ngày ban hành: 29/03/2019 

Lạng Sơn 75/KH-UBND 

Kế hoạch Thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh 

cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 

2019 

Ngày ban hành: 23/04/2019 

Danh mục một số đề án, chương trình        

hành động cải thiện MTKD, nâng cao chỉ số 

PCI của các địa phương trong Quý 1/2019  
(Để tải nội dung các văn bản, xem tại http://pcivietnam.vn/category/van-ban-tinh/)       
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Sóc Trăng 1645/VP-TH 

về việc soạn thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về Chỉ số 

PCI 

Ngày ban hành: 26/04/2019 

Long An 95/KH-UBND 

Kế hoạch Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện 

nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Long An 

Ngày ban hành: 02/05/2019 

An Giang 

225/KH-

UBND 

Kế hoạch Triển khai thực hiện năm 2019 Chương trình hành 

động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An 

Giang giai đoạn 2016-2020 

Ngày ban hành: 09/05/2019 

Lào Cai 

189/KH-

UBND 

Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2019 

Ngày ban hành: 09/05/2019 

Bắc Ninh 

1601/KH-

UBND 

Kế hoạch Về việc cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh 

tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì 

và cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, DDCI Bắc Ninh 

năm 2019 

Ngày ban hành: 13/05/2019 

Quảng 

Ngãi 

2446/UBND-

TH 

Về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển 

biến trong tư duy và hành động đối với công tác hỗ trợ, 

phát triển doanh nghiệp 

Ngày ban hành: 17/05/2019 

Đồng 

Tháp 58/BC-KHĐT 

Báo cáo Phân tích Chỉ số PCI tỉnh Đồng Tháp năm 2018 

Ngày ban hành: 20/05/2019 

Quảng 

Ngãi 

364/QĐ-

UBND 

Quyết định Về việc bổ sung một số nội dung của Kế hoạch 

hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng 

Ngãi năm 2019 và định hướng đến năm 2021 

Ngày ban hành: 20/05/2019 

Vĩnh Phúc 86/KH-UBND 

Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

năm 2019 

Ngày ban hành: 24/05/2019 
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Thái 

Nguyên 74/KH-UBND 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ-TU ngày 

29/3/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

Ngày ban hành: 24/05/2019 

Bạc Liêu 

152/BC-

UBND 

Báo cáo phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) năm 2018 

Ngày ban hành: 28/05/2019 

Quảng 

Nam 

1608/QĐ-

UBND 

Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh 

Quảng Nam năm 2018 

Ngày ban hành: 31/05/2019 

Hà Giang 

163/KH-

UBND 

Kế hoạch Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) Tỉnh Hà Giang năm 2019 

Ngày ban hành: 06/06/2019 

Huế 

140/KH-

UBND 

Kế hoạch Nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) năm 2019 

Ngày ban hành: 10/06/2019 

Đắk Nông 41-CT/TU 

Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

Ngày ban hành: 11/06/2019 

Bắc Kạn 03/CT-UBND 

Chỉ thị Tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

Ngày ban hành: 12/06/2019 

Quảng Trị 98/BC-UBND 

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 

Ngày ban hành: 14/06/2019 

Lâm Đồng 

127/BC-

UBND 

Báo cáo Kết quả 03 năm thực hiện cam kết tạo lập môi 

trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng 

Ngày ban hành: 18/06/2019 

Hà Nội 10/CT-UBND 

Chỉ thị Về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) năm 2019 

Ngày ban hành: 19/06/2019 
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a 

STT Tỉnh/Thành phố Tên sự kiện Thời gian 

1 
Quảng Ninh 

Diễn đàn kinh tế Khu vực Duyên hải phía Bắc năm 

2019 2/4/2019 

2 Nam Định Hội thảo chẩn đoán PCI 4/4/2019 

3 Cần Thơ Hội thảo PCI Khu vực ĐBSCL 11/4/2019 

4 Tuyên Quang Cà phê doanh nhân 13/4/2019 

5 
Sóc Trăng 

Hội thảo chẩn đoán PCI 
18/4/2019 

6 
Vĩnh Long 

Hội thảo chẩn đoán PCI 
18/4/2019 

7 
An Giang 

Hội thảo chẩn đoán PCI 
19/4/2019 

8 
Lâm Đồng Hội thảo chẩn đoán PCI 22/4/2019 

9 
Quảng Ninh Hội thảo chẩn đoán PCI 22/4/2019 

10 
Quảng Ngãi Hội nghị công bố DDCI 26/4/2019 

11 
Trà Vinh Hội thảo chẩn đoán PCI 13/5/2019 

12 
Đồng Tháp 

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sử dụng PCI cho HĐND 

các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam  17/5/2019 

13 
Gia Lai 

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sử dụng PCI cho HĐND 

các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên  22/5/2019 

14 
Kiên Giang Hội thảo chẩn đoán PCI 28/5/2019 

15 
Nam Định Lớp bồi dưỡng cán bộ về PCI 12/6/2019 

16 
Phú Yên Hội thảo chẩn đoán PCI 13/6/2019 

17 
Phú Yên Hội thảo PCI Khu vực Nam Trung Bộ 14/6/2019 

18 
Hưng Yên Hội thảo PCI Khu vực ĐBSH & ĐBB 19/6/2019 

19 
Điện Biên Hội thảo chẩn đoán PCI 25/6/2019 

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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20 
Hà Nam Lớp bồi dưỡng cán bộ về PCI 26/6/2019 

21 
Bắc Ninh 

Hội thảo chẩn đoán PCI 
27/6//2019 

22 
Tây Ninh 

Hội thảo chẩn đoán PCI 
12/7/2019 

23 
Cà Mau 

Hội thảo chẩn đoán PCI 
17/7/2019 

24 
Bắc Giang 

Hội thảo chẩn đoán PCI 
8/2019 

Báo cáo nghiên cứu về nâng cao hiệu quả thực 

thi nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cấp 

tỉnh: Sáng kiến triển khai Bộ Chỉ số Năng lực 

cạnh tranh cấp huyện, thị, sở, ngành (DDCI)

Ấn phẩm mới ra mắt  

(Để tải nội dung ấn phẩm, xem tại http://pcivietnam.org/an-pham/bao-cao-kinh-nghiem-xay-

dung-bo-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-so-nganh-va-huyen-thi-ddci-ddci/) 

 

     

 



 
 

Tin tức PCI                                                                                       Số 12 | Ấn phẩm Quý II năm 2019 
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