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CÔNG BỐ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 

CẤP TỈNH (PCI) 2016 
 Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, 14/03/2017 

(DĐDN) – Sáng nay (14/3), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối 

hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ công bố Báo cáo thường niên chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016. 

PCI là một trong những cuộc điều tra doanh nghiệp lớn nhất được tiến hành thường niên tại Việt Nam. 

PCI 2016 là “tiếng nói” của hơn 10.000 doanh nghiệp dân doanh trong nước và gần 1.550 doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài về chất lượng điều hành và môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố của 

Việt Nam. 

Như thông lệ, báo cáo PCI công bố bảng xếp hạng Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2016, các xu hướng thay đổi về chất lượng 

điều hành kinh tế cấp tỉnh năm vừa rồi và triển vọng kinh doanh trong 

những năm tới. 

Báo cáo PCI 2016 tiếp tục chuyển tải góc nhìn về môi trường kinh 

doanh của Việt Nam của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

trong năm 2016, một năm có nhiều biến động. Đặc biệt, báo cáo PCI 

năm nay dành một chương riêng phân tích về môi trường dưới góc 

nhìn của doanh nghiệp, một yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các 

tỉnh, thành phố Việt Nam trên chặng đường phát triển bền vững. 

 



TIN TỨC PCI - ẤN PHẨM QUÝ 1 NĂM 2017                                                                                                                                    Số 03                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                              

2 |  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là lần thứ 12 liên tiếp VCCI công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế 

của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Bộ chỉ số đã giúp các địa phương đẩy mạnh khai thác môi trường kinh 

doanh, tích cực làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, đối tác từ đó có những cải thiện và cách làm sáng 

tạo để nâng cao thứ tự xếp hạng. 

Tham dự chương trình TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiêp Việt Nam (VCCI); 

Đại sứ Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; GS.TS Edmund Malesky, Đại học Duke, Hoa Kỳ – Trưởng 

nhóm nghiên cứu PCI và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư đại diện ch o 63 tỉnh thành phố; đại diện các tổ 

chức quốc tế, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiêp dân doanh, nước ngoài… 

Phát biểu khai mạc, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) cho biết, năm nay PCI đã bước vào tuổi 12. Mười hai năm với bao thăng trầm và gian nan của nền 

kinh tế Việt, chúng ta hiểu được rằng, không có con đường nào khác ngoài con đường cải cách là cứu 

cánh cho nền kinh tế Việt Nam. PCI tự hào đóng góp một viên gạch nhỏ trên con đường cải cách đó của 

Việt Nam. 

Theo TS Vũ Tiến Lộc, PCI đã trở thành cảm hứng và áp lực tuyệt vời cho việc cải cách tại các địa phương 

và cơ sở. Từ một bộ chỉ số chỉ có tính chất khuyến cáo và kiến nghị địa phương tham gia một cách tự 

nguyện đã trở thành một yêu cầu bắt buộc được ghi trong nghị quyết của Chính phủ, điều này đã ghi nhận 

sự đóng góp của bộ chỉ số PCI trong sự cải cách của các địa phương tại Việt Nam. 

“PCI là sáng kiến và là công việc của Việt Nam nhưng đã có sự hỗ trợ và đồng hành tích cực của USAID. 

PCI không chỉ thực hiện thành công ở Việt Nam mà đã xuất khẩu thành công trên hơn 10 nước trên thế giới. 

Và chúng ta vui mừng khi thấy môi trường kinh doanh Việt Nam có nhiều khởi sắc. Gần 1 nửa doanh nghiệp 

trong nước và một nửa doanh nghiệp nước ngoài cho biết đang có kế hoạch tiếp tục phát triển kinh doanh 

tại Việt Nam, kết quả này trùng khớp với nghiên cứu cảm nhận đầu tư của Hội các DN nước ngoài tại Việt 

Nam”. – Ông Lộc nói. 

Theo ông Lộc, môi trường kinh doanh của Việt Nam đang có nhiều cải thiện tích cực. Đằng sau những tín 

hiệu tích cực đó chính là chủ trương của Chính phủ mới trong việc xây dựng quốc gia khởi nghiệp và chính 

phủ kiến tạo. “Chúng ta đang thấy có một sung lực cải cách mạnh mẽ và đồng bộ tại Việt Nam. Đặc biệt, 

chúng ta còn nhận thấy những động thái cải cách tích cực có từ cấp cơ sở, tạo nên một bước đi mới cho cải 

cách”. – ông Lộc nhấn mạnh. 

Phát biểu tại Lễ công bố, Đại sứ Ted Osius – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định: Bản báo cáo này 

có tầm quan trọng sống còn đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt 

Nam. Chính phủ Hoa Kỳ tự hào hợp tác với VCCI trong 12 năm qua trong các nỗ lực khảo sát và phân tích 

số liệu để xây dựng bản báo cáo này. 

Ông cũng cho biết, cạnh tranh giúp cải thiện hiệu quả hoạt động khi chúng ta đang tăng cường quan hệ 

thương mại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng. Bản báo cáo năm nay cho thấy tinh thần lạc 

quan đang tăng lên trong cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Đó là những cải 

thiện vững chắc trong việc thực hiện các cải cách nói chung. “Nhiều địa phương trước đây không được xếp 

hạng cao thì nay đã cải thiện, thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương xếp hạng cao nhất và xếp hạng 

thấp nhất. Các doanh nghiệp nước ngoài nhận thấy rằng chi phí gia nhập thị trường đã giảm đáng kể, và họ 

coi đó là nhờ có Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014. Các địa phương đang ngày càng sáng tạo 

trong việc thúc đẩy môi trường kinh doanh mạnh mẽ. Họ đã chủ động tiếp cận giới doanh nghiệp để tìm các 

giải pháp sáng tạo cho những thách thức cải cách đang tồn tại” – Đại sứ nhấn mạnh.  

 

 

Toàn cảnh lễ công bố 

 

Đại biểu, khách mời tham dự chương trình 

 

TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiêp Việt Nam (VCCI) 

 

Đại sứ Ted Osius – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam 

 

 



TIN TỨC PCI - ẤN PHẨM QUÝ 1 NĂM 2017                                                                                                                                    Số 03                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                              

3 |  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình bày kết quả PCI 2016, ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết: Được thực hiện 

năm thứ 12 liên tiếp, báo cáo PCI đại diện cho tập hợp tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp dân doanh 

về chất lượng điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố Việt Nam. 

Chỉ số PCI gồm 10 chỉ số thành phần, phản ánh các lĩnh vực điều hành kinh tế có tác động đến sự phát 

triển của khu vực kinh tế tư nhân. Một địa phương được coi là có chất lượng điều hành tốt khi có: Chi phí 

gia nhập thị trường thấp; Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định; Môi trường kinh doanh minh 

bạch và thông tin kinh doanh công khai; Chi phí không chính thức thấp; Thời gian thanh tra, kiểm tra và 

thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng; Môi trường cạnh tranh bình đẳng; Chính quyền 

tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, 

chất lượng cao; Chính sách đào tạo lao động tốt; vàThủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả. 

Tổng số doanh nghiệp tham gia phản hồi điều tra PCI năm 2016 là 10.037 doanh nghiệp, trong đó bao 

gồm 2.042 doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2015 và 2016, “cho thấy sự ủng hộ của cộng đồng 

doanh nghiệp với PCI vẫn giữ vững và ngày càng tăng” – ông Đậu Anh Tuấn nhấn mạnh. 

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Edmund Malesky – Đại học Duke, Hoa Kỳ cho biết khảo sát điều tra 

thu thập ý kiến của 1.550 doanh nghiệp FDI đến từ 46 quốc gia khác nhau đang hoạt động tại 14 tỉnh, 

thành phố của Việt Nam có mật độ doanh nghiệp FDI tập trung cao nhất. GS.TS Edmund Malesky cho biết, 

năm 2016, 11% doanh nghiệp FDI cho biết đã tăng đầu tư hoạt động và 63% tuyển thêm lao động mới. 

Số lượng việc làm điều tra theo nhiệt kế doanh nghiệp, tâm lý lạc quan về kế hoạch mở rộng hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong hai năm tới đã tăng lên nhanh chóng. Năm vừa qua, hơn một nửa số doanh 

nghiệp trong mẫu điều tra PCI-FDI cho biết có ý định tăng quy mô hoạt động, mức cao nhất kể từ năm 

2010. Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần 

giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường cho doanh nghiệp. Theo ông, vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa để 

đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp sau giai đoạn thành lập. Dù vậy, GS.TS Edmund 

Malesky cho biết tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn tất cả các thủ tục này đã giảm so với năm 2015. Kết quả này 

phần nào nhờ các nỗ lực thực hiện Nghị quyết 19/NQCP/2015 nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính. 

Điều này đặc biệt đúng đối với lĩnh vực hải quan, một trong những trọng tâm của Nghị quyết này. 

Trong khuôn khổ chương trình, TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI và Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đã trao kỷ 

niệm chương cho tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc nhất trong năm 2016. 

(Chi tiết bài viết, xem tại http://enternews.vn/cong-bo-chi-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-2016.html) 

 

 

 

Ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế VCCI 

 

GS.TS Edmund Malesky – Đại học Duke,  
Hoa Kỳ 

 

TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI và Đại sứ Hoa Kỳ 
Ted Osius trao kỷ niệm chương cho tỉnh, thành phố 
có thành tích xuất sắc nhất trong năm 2016. 

 

http://enternews.vn/cong-bo-chi-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-2016.html
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Tiếp sau Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016, chiều nay (14/3), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI) tổ chức chương trình tọa đàm mở với chủ đề: "BizCafe - Sáng kiến cải cách từ cơ sở" tại Hà Nội 

Với tính chất là một chương trình Tọa đàm mở, TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI tham dự với vai trò chủ trì, điều hành chương trình Tọa đàm.  
Mở đầu chương trình, với sự giới thiệu của TS. Vũ Tiến Lộc, TS. Michael Truebood đại diện cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt 

Nam cho rằng trong hơn 10 năm qua, Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, giải quyết nhanh 

chóng các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Chi tiết bài viết, xem tại http://vietnamba.org.vn/tin-bai/su-kien-noi-bat/bizcafe---sang-kien-cai-cach-tu-co-so.html) 

 

TỌA ĐÀM CÀ PHÊ DOANH NHÂN – BIZ CAFÉ    

SÁNG KIẾN CẢI CÁCH TỪ CƠ SỞ 

 

 

 TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI chủ trì, điều hành chương trình Tọa đàm 

TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI chủ trì, điều hành chương trình Tọa đàm Ông Michael Trueblood, Phòng Phát triển Kinh tế và Quản trị Nhà nước, USAID  

Ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang chia 

sẻ về sáng kiến "Cà phê Doanh nhân" tại Tuyên Quang 

Toàn cảnh Buổi Cà phê Doanh nhân –Sáng kiến cải cách từ cơ sở 

http://vietnamba.org.vn/tin-bai/su-kien-noi-bat/bizcafe---sang-kien-cai-cach-tu-co-so.html
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MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VIỆT NAM: SỨC MẠNH CỦA NHỮNG 

CÂU CHUYỆN THIẾT THỰC  

(Lược trích từ Báo Đầu tư Online, ngày 18/03/2017) 

Bảng Xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016 đang tạo ra niềm vui của người chiến thắng 

và cả sự ấm ức đâu đó của người tụt hạng. Nhưng trên hết, môi trường kinh doanh Việt Nam là “người 

thắng cuộc”. 

Thư cảm ơn của Chủ tịch tỉnh 

Không có mặt tại Lễ công bố PCI 2016 vì lý do công tác, nhưng 

Chủ tịch UBDN tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Dương không 

quên gửi thư cảm ơn tới doanh nghiệp, doanh nhân - những người 

đã liên tục giữ tên Đồng Tháp trong top 5 Bảng Xếp hạng PCI nhiều 

năm. Năm nay, Đồng Tháp đứng thứ ba, tụt một hạng so với năm 

ngoái. 

Trong thư, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương viết:  Kết quả này là khát 

vọng được tạo lập không chỉ từ ý chí và hành động của chính 

quyền, mà còn ở sự mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp, nhắc 

nhở chúng ta luôn quyết tâm đổi mới vươn lên, vượt qua các rào 

cản về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý để tạo dựng niềm tin cho sự 

phát triển của doanh nghiệp và địa phương.  

Ông Dương cũng không ngần ngại thừa nhận không hài lòng khi 

nhìn vào từng chỉ số thành phần của PCI. Đồng Tháp năm nay tăng 

điểm ở chỉ số gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không 

chính thức. Các chỉ số còn lại đều giảm vài điểm phần trăm so với 

năm ngoái. 

“Có nhiều việc cần phải tiếp tục cải cách mạnh mẽ, sáng tạo hơn 

nữa để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh. Những mục 

tiêu mới vẫn đang còn ở phía trước”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng 

Tháp đã gửi tới doanh nghiệp, doanh nhân những lời này. 

Đồng Tháp là tỉnh được cho là khuất nẻo, không có nhiều lợi thế 

nếu so với nhiều trung tâm kinh tế, nhưng lại là nơi mà “doanh 

nghiệp sẵn sàng từ chối làm việc với công chức nếu thấy không 

phù hợp”, là nơi khai sinh mô hình “Cà phê doanh nhân - doanh 

nghiệp” - mô hình đối thoại, giải quyết vướng mắc giữa doanh 

nghiệp và chính quyền địa phương bên ngoài văn phòng làm việc 

đang được cả nước nhân rộng. Vô vàn vướng mắc của doanh 

nghiệp đã được giải quyết tại bàn cà phê trong khuôn viên UBND 

Đồng Tháp vào 6h30 - 7h mỗi sáng. 

Có lẽ lời cảm ơn của Chủ tịch Đồng Tháp không chỉ bởi các doanh 

nghiệp vẫn đến bàn cà phê buổi sáng khi có vướng mắc. Chia sẻ 

với các địa phương trong cuộc đối thoại Cà phê doanh nhân ngay 

sau Lễ công bố PCI 2016, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Tháp còn kể, lãnh đạo, cán bộ của tỉnh đã học 

được rất nhiều từ các doanh nhân. 

“Khi trao đổi với doanh nghiệp, chúng tôi học được nhiều về tư duy 

thị trường và đúc rút, đưa vào điều hành kinh tế địa phương. Chúng 

tôi xác định, khi các chính sách, cách thức điều hành của địa 

phương phù hợp với sự vận động của thị trường, thì doanh nghiệp 

sẽ phát triển, kinh tế địa phương sẽ phát triển”, ông Hùng nói. 

Thứ Hai của doanh nghiệp 

Đúng 1 năm trước, tháng 3/2016, Chủ tịch UBDN TP. Cần Thơ đã 

có văn bản đề nghị không xếp lịch họp của cán bộ UBND từ thành 

phố đến các quận, huyện vào thứ Hai hàng tuần. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. 

http://baodautu.vn/doanh-nghiep-d3/
http://baodautu.vn/doanh-nhan-d4/
http://baodautu.vn/thoi-su-d1/
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“Chúng tôi gọi là Biz Monday, thứ Hai dành cho doanh nghiệp. Lãnh 

đạo các đơn vị buộc phải có mặt tại trụ sở để tiếp doanh nghiệp. 

Các vướng mắc sẽ được trao đổi, tìm phương án ngay tại cuộc làm 

việc. Ngoài ra, hàng tháng, UBND tỉnh có 1 cuộc đối thoại với 

doanh nghiệp, tổ chức đoàn đến doanh nghiệp để hỏi họ đang 

vướng gì”, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ 

doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ) kể câu chuyện 

của Cần Thơ. 

Ngay tuần trước, ông Liêm kể tiếp, khi đến doanh nghiệp, nghe họ 

kêu khó kiếm chỗ để đào tạo lao động, UBND TP. Cần Thơ đã 

quyết định hỗ trợ bằng cách liên hệ với các trung tâm đào tạo nghề 

ở TP.HCM, mời họ tổ chức lớp tại Cần Thơ… 

Cuộc đua ganh của công chức 

“Áp lực lắm, nhưng không thể dừng lại được”, một công chức tỉnh 

Quảng Ninh chia sẻ ngay sau khi Quảng Ninh được công bố lần 

đầu đoạt ngôi vị Á quân của PCI 2016. Có thể đây là điều mà lãnh 

đạo tỉnh Quảng Ninh thực sự muốn nghe từ các công chức của 

mình sau 2 năm vận dụng mô hình chấm điểm của PCI để làm Chỉ 

số Năng lực cạnh tranh cấp quận, huyện (DCCI). 

Lần đầu, Quảng Ninh thí điểm xếp hạng DCCI với 15 đơn vị. DCCI 

năm 2016 đã được thực hiện với 29 sở, ngành, quận, huyện. Top 

3 Bảng xếp hạng DDCI 2016 thuộc về Cục Thuế, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và Sở Công thương. Ở cấp quận, huyện, Cô Tô đứng đầu 

bảng, vượt xa TP. Hạ Long hay Móng Cái… 

“Chúng tôi đang nghiên cứu, có thể làm ở cấp xã, phường. Nhiều 

người thấy nóng mặt khi thông tin được công bố, nhưng sau đó có 

thay đổi, vì họ đã tìm đến cơ quan nghiên cứu để hỏi cụ thể xem 

từng chỉ số thế nào, làm sao để cải thiện”, ông Nguyễn Văn Thành, 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh không giấu các tác động của 

DCCI. 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ về các tác động của DCCI tại Cuộc đối 
thoại Cà phê doanh nhân sau lễ công bố PCI 2016 

Theo ông Thành, Quảng Ninh làm những việc này xuất phát từ 

chính các tâm sự, chia sẻ của doanh nghiệp, nhà đầu tư qua các 

cuộc tiếp xúc, đối thoại. Họ nói họ nghe thấy các nỗ lực, quyết tâm 

và nhiều sáng kiến của các cấp lãnh đạo, nhưng các sở, ngành mà 

họ tiếp xúc trực tiếp thì chậm quá. 

 

 

Chi tiết xem tại http://baodautu.vn/moi-truong-kinh-doanh-viet-
nam-suc-manh-cua-nhung-cau-chuyen-thiet-thuc-d60361.html 

 

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp,    
Sở KHĐT, Tp. Cần Thơ 

 Sức mạnh cải cách không phải chỉ là những thông điệp, 

những nghị quyết mà là những câu chuyện, những  

mô hình thiết thực, có sức lay động.                  

                                                           

http://baodautu.vn/o-to-xe-may-d9/
http://baodautu.vn/
http://baodautu.vn/moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-suc-manh-cua-nhung-cau-chuyen-thiet-thuc-d60361.html
http://baodautu.vn/moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-suc-manh-cua-nhung-cau-chuyen-thiet-thuc-d60361.html
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DOANH NGHIỆP THỰC SỰ QUAN TÂM GÌ Ở CHỈ SỐ CẠNH TRANH PCI? 
 

(Báo Đầu tư Online, ngày 16/03/2017) 

 

Trong khi chính quyền không ít địa phương đang bóc tách, đo đếm từng số liệu, chỉ số thành phần của Bảng Xếp 

hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố 

hôm qua (14/3), thì nhiều người lại quan tâm xem người chấm điểm - là các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, đã gửi 

gắm những gì qua những điểm số. 
 

Trước hết, doanh nghiệp vẫn tiếp tục chọn Đà Nẵng cho vị trí dẫn đầu PCI lần thứ tư liên tiếp. Và lần đầu tiên, điểm số của ngôi vương 

vượt lên mức 70 điểm từ năm 2010. Sau nữa, các doanh nghiệp đã lần đầu đưa Quảng Ninh lên vị trí thứ hai trong PCI 2016. Cũng chính 

doanh nghiệp đã đưa Bình Dương - địa phương giữ vị trí số 1 trong lần công bố PCI đầu tiên vào năm 2005 -  trở lại tốp 5 tỉnh đứng đầu 

sau nhiều năm lao dốc. 

Chắc chắn, clip “Chỉ cần nở nụ cười” mà Sở Nội vụ Đà Nẵng phát hành đầu năm 2013 đã không tạo nên những nụ cười vô hồn trên 

gương mặt công chức. 

Chắc chắn, những nút bấm hài lòng hay không tại các trung tâm hành chính công của Quảng Ninh đã mang đến những lợi ích thực tế cho 

người dân, doanh nghiệp sau khi thực hiện các thủ tục hành chính. 

Và chắc chắn, những bức thư xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi không thực hiện đúng thời 

hạn xử lý thủ tục hành chính của Bình Dương đã gây dựng hình ảnh mới, thân thiện và trách 

nhiệm của chính quyền tỉnh với người dân, doanh nghiệp. 

Tất nhiên, một loạt địa phương đang thực hiện hàng loạt chương trình, giải pháp mạnh mẽ, rộng 

khắp để cải thiện môi trường kinh doanh. Còn nhiều công việc nặng nề và to tát hơn, cần thời 

gian để thẩm thấu, đánh giá, nhưng doanh nghiệp có lý riêng khi họ chọn những hành động 

tưởng như rất nhỏ. Lý do là việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động dù khó, nhưng 

có thể làm được ngay, song không dễ để từng công chức tiếp nhận và thẩm thấu được quyết 

tâm cải cách của những người đứng đầu, qua đó ý thức được trách nhiệm của mình, để cùng 

chia sẻ với người dân, với doanh nghiệp trong từng công việc cụ thể. 

Trong khi đó, hành vi của từng công chức sẽ là thước đo mà doanh nghiệp, người dân dùng để 

đánh giá hiệu quả của các chương trình, hành động cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 

trường kinh doanh của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. 

Cũng phải nhắc thêm, Bảng Xếp hạng PCI 2016 đang vẽ lại bức tranh khởi sắc về hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. Năm qua, 65% trong số hơn 10.000 doanh nghiệp tham gia khảo 

sát PCI 2016 đã có lãi - là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Năm qua, lần đầu tiên 

trong 12 năm thực hiện khảo sát PCI, quy mô vốn trung bình của một doan nghiệp đã tăng lên 

mức cao nhất (18,1 tỷ đồng), gấp đôi so với 10 năm trước. 

Các doanh nghiệp kỳ vọng sự khởi sắc này sẽ tiếp tục, thậm chí là đẩy lên cao hơn bởi có tới 48% doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng hoạt 

động trong 2 năm tới. 

Nếu như công chức cả nước đều cười như công chức Đà Nẵng, sẵn sàng chấp nhận chấm điểm công khai như ở Quảng Ninh, hay sẵn 

sàng xin lỗi như Bình Dương, thì những con số lạc quan nêu trên sẽ còn tăng trưởng ấn tượng. 

 

                                                                                                                                                                             Bảo Duy 

 

(Chi tiết xem tại http://baodautu.vn/doanh-nghiep-thuc-su-quan-tam-gi-o-chi-so-canh-tranh-pci-d60253.html) 

 

 

Nếu như công chức 

cả nước đều cười 

như công chức Đà 

Nẵng, sẵn sàng chấp 

nhận chấm điểm công 

khai như ở Quảng 

Ninh, hay sẵn sàng 

xin lỗi như Bình 

Dương, thì những con 

số lạc quan nêu trên 

sẽ còn tăng trưởng ấn 

tượng. 

http://baodautu.vn/doanh-nghiep-thuc-su-quan-tam-gi-o-chi-so-canh-tranh-pci-d60253.html
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TỔNG HỢP CÁC BÀI VIẾT, TIN TỨC VỀ LỄ CÔNG BỐ BÁO CÁO PCI 2016 

STT Ngày Tên bài viết Địa chỉ/Links 

1 
14/3/2017 

Hà Nội tăng 10 bậc xếp hạng năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh 

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/ha-noi-tang-10-bac-xep-hang-nang-
luc-canh-tranh-cap-tinh-3554874.html 

2 
14/3/2017 

Công bố PCI 2016: Đà Nẵng thứ nhất, Quảng Ninh 
thứ hai 

http://baodautu.vn/cong-bo-pci-2016-da-nang-thu-nhat-quang-ninh-thu-hai-
d60223.html 

3 
14/3/2017 

Công bố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2016: Đà 
Nẵng tiếp tục giữ "ngôi vương" 4 năm liên tiếp 

http://cafebiz.vn/cong-bo-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-2016-da-nang-tiep-tuc-
giu-ngoi-vuong-4-nam-lien-tiep-20170314094725221.chn  

4 
14/3/2017 

PCI: Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu, Hà Nội vươn lên vị 
trí 14/63 

http://vov.vn/kinh-te/pci-da-nang-tiep-tuc-dan-dau-ha-noi-vuon-len-vi-tri-1463-
602601.vov  

5 
14/3/2017 Đà Nẵng ba năm liền độc chiếm “ngôi vương” PCI 

http://vneconomy.vn/thoi-su/da-nang-ba-nam-lien-doc-chiem-ngoi-vuong-pci-
20160331101543231.htm  

6 
14/3/2017 

PCI 2016: Hà Nội lần đầu tiên vào nhóm có chất 
lượng điều hành tốt 

http://ndh.vn/pci-2016-ha-noi-lan-dau-tien-vao-nhom-co-chat-luong-dieu-hanh-tot-
20170314091053427p4c145.news  

7 14/3/2017 Công bố PCI 2016: Đà Nẵng vẫn là quán quân http://www.vtc.vn/cong-bo-pci-2016-da-nang-van-la-quan-quan-d309309.html 

8 
14/3/2017 

Chỉ số PCI 2016: Hà Nội lần đầu tiên vào nhóm điều 
hành tốt 

http://www.vnmedia.vn/thi-truong/201703/chi-so-pci-2016-ha-noi-lan-dau-tien-vao-
nhom-dieu-hanh-tot-559999/  

9 14/3/2017 pci 2016: triển vọng kinh doanh tiếp tục khởi sắc http://enternews.vn/pci-2016-trien-vong-kinh-doanh-tiep-tuc-khoi-sac.html 

10 
14/3/2017 

PCI 2016: Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên giành 
vị trí thứ 2 toàn quốc 

http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201703/pci-2016-quang-ninh-lan-dau-tien-
vuon-len-gianh-vi-tri-thu-2-toan-quoc-2335052/  

11 
14/3/2017 

Công bố PCI 2016: Đà Nẵng lần thứ 4 liên tiếp giữ vị 
trí quán quân 

http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/cong-bo-pci-2016-da-nang-lan-thu-4-lien-
tiep-giu-vi-tri-quan-quan-180854.html 

12 
14/3/2017 

PCI 2016: Vinh danh Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đồng 
Tháp 

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/PCI-2016-Vinh-danh-Da-Nang-Quang-Ninh-Dong-
Thap/300585.vgp  

13 
14/3/2017 

PCI 2016: Gia nhập thị trường được cải thiện bền 
nhất 

http://baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n166468/PCI-2016:-Gia-nhap-thi-truong-duoc-
cai-thien-ben-nhat  

14 14/3/2017 Hà Nội tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng PCI 2016 http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tang-10-bac-tren-bang-xep-hang-pci-2016-282782.html 

15 
14/3/2017 

Hà Nội xuất sắc tăng 10 bậc, TP.HCM tụt hạng xếp 
hạng PCI 2016 

http://www.baogiaothong.vn/ha-noi-xuat-sac-tang-10-bac-tphcm-tut-hang-xep-
hang-pci-2016-d192057.html 

16 14/3/2017 Đà Nẵng năm thứ 4 liên tiếp dẫn đầu PCI http://www.sggp.org.vn/kinhte/2017/3/452129/  

17 14/3/2017 Hà Nội tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng PCI 2016 http://tin365.vn/ha-noi-tang-10-bac-trong-bang-xep-hang-pci-2016.html 

18 14/3/2017 Đà Nẵng lần thứ 7 đăng quang PCI http://plo.vn/thoi-su/da-nang-lan-thu-7-dang-quang-pci-688615.html 

19 
14/3/2017 

Hà Nội, TPHCM lọt nhóm điều hành tốt về năng lực 
cạnh tranh 

http://www.tienphong.vn/kinh-te/ha-noi-tphcm-lot-nhom-dieu-hanh-tot-ve-nang-luc-
canh-tranh-1130115.tpo  

20 
14/3/2017 PCI: Hà Nội lần đầu tiên lọt nhóm điều hành tốt 

http://toquoc.vn/kinh-te/pci-ha-noi-lan-dau-tien-lot-nhom-dieu-hanh-tot-
231462.html 

21 
14/3/2017 Đà Nẵng giữ “ngôi vương” PCI năm thứ 4 liên tiếp 

http://www.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/da-nang-giu-ngoi-vuong-pci-nam-
thu-4-lien-tiep-c161a860489.html  

22 
14/3/2017 

Thái Nguyên tiếp tục giữ vững vị trí thứ 7 trên bảng 
xếp hạng chỉ số PCI năm 2016 

http://thainguyentv.vn/thai-nguyen-tiep-tuc-giu-vung-vi-tri-thu-7-tren-bang-xep-
hang-chi-so-pci-nam-2016-27285.html 

23 
14/3/2017 

Công bố PCI: Hà Nội lần đầu tiên ở nhóm chất 
lượng điều hành tốt 

http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/cong-bo-pci-ha-noi-lan-dau-tien-o-
nhom-chat-luong-dieu-hanh-tot-a184060.html 

24 
14/3/2017 

Năm thứ tư Đà Nẵng dẫn đầu về năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh 

http://baodauthau.vn/thoi-su/nam-thu-tu-da-nang-dan-dau-ve-nang-luc-canh-tranh-
cap-tinh-35536.html 

25 
14/3/2017 

Công bố PCI: Hà Nội lần đầu tiên ở nhóm chất 
lượng điều hành tốt 

http://baotintuc.vn/kinh-te/cong-bo-pci-ha-noi-lan-dau-tien-o-nhom-chat-luong-
dieu-hanh-tot-20170314100518286.htm  

26 
14/3/2017 

Nghệ An tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh 

http://www.baonghean.vn/kinh-te/201703/nghe-an-tang-7-bac-tren-bang-xep-
hang-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-2790704/index.html 

27 
14/3/2017 

Hà Nội tăng 10 bậc xếp hạng năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh 

http://m.daidoanket.vn/tin-tuc/xa-hoi/ha-noi-tang-10-bac-xep-hang-nang-luc-canh-
tranh-cap-tinh-360546?view=mobile  

28 
14/3/2017 

Hà Nội lần đầu được doanh nghiệp chấm điểm điều 
hành tốt 

http://news.zing.vn/ha-noi-lan-dau-duoc-doanh-nghiep-cham-diem-dieu-hanh-tot-
post728228.html 

29 
14/3/2017 

Sáng nay công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh 

http://quanhta.com.vn/kinh-te/sang-nay-cong-bo-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-
tinh-609759  

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/ha-noi-tang-10-bac-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-3554874.html
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/ha-noi-tang-10-bac-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-3554874.html
http://baodautu.vn/cong-bo-pci-2016-da-nang-thu-nhat-quang-ninh-thu-hai-d60223.html
http://baodautu.vn/cong-bo-pci-2016-da-nang-thu-nhat-quang-ninh-thu-hai-d60223.html
http://cafebiz.vn/cong-bo-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-2016-da-nang-tiep-tuc-giu-ngoi-vuong-4-nam-lien-tiep-20170314094725221.chn
http://cafebiz.vn/cong-bo-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-2016-da-nang-tiep-tuc-giu-ngoi-vuong-4-nam-lien-tiep-20170314094725221.chn
http://vov.vn/kinh-te/pci-da-nang-tiep-tuc-dan-dau-ha-noi-vuon-len-vi-tri-1463-602601.vov
http://vov.vn/kinh-te/pci-da-nang-tiep-tuc-dan-dau-ha-noi-vuon-len-vi-tri-1463-602601.vov
http://vneconomy.vn/thoi-su/da-nang-ba-nam-lien-doc-chiem-ngoi-vuong-pci-20160331101543231.htm
http://vneconomy.vn/thoi-su/da-nang-ba-nam-lien-doc-chiem-ngoi-vuong-pci-20160331101543231.htm
http://ndh.vn/pci-2016-ha-noi-lan-dau-tien-vao-nhom-co-chat-luong-dieu-hanh-tot-20170314091053427p4c145.news
http://ndh.vn/pci-2016-ha-noi-lan-dau-tien-vao-nhom-co-chat-luong-dieu-hanh-tot-20170314091053427p4c145.news
http://www.vtc.vn/cong-bo-pci-2016-da-nang-van-la-quan-quan-d309309.html
http://www.vnmedia.vn/thi-truong/201703/chi-so-pci-2016-ha-noi-lan-dau-tien-vao-nhom-dieu-hanh-tot-559999/
http://www.vnmedia.vn/thi-truong/201703/chi-so-pci-2016-ha-noi-lan-dau-tien-vao-nhom-dieu-hanh-tot-559999/
http://enternews.vn/pci-2016-trien-vong-kinh-doanh-tiep-tuc-khoi-sac.html
http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201703/pci-2016-quang-ninh-lan-dau-tien-vuon-len-gianh-vi-tri-thu-2-toan-quoc-2335052/
http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201703/pci-2016-quang-ninh-lan-dau-tien-vuon-len-gianh-vi-tri-thu-2-toan-quoc-2335052/
http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/cong-bo-pci-2016-da-nang-lan-thu-4-lien-tiep-giu-vi-tri-quan-quan-180854.html
http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/cong-bo-pci-2016-da-nang-lan-thu-4-lien-tiep-giu-vi-tri-quan-quan-180854.html
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/PCI-2016-Vinh-danh-Da-Nang-Quang-Ninh-Dong-Thap/300585.vgp
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/PCI-2016-Vinh-danh-Da-Nang-Quang-Ninh-Dong-Thap/300585.vgp
http://baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n166468/PCI-2016:-Gia-nhap-thi-truong-duoc-cai-thien-ben-nhat
http://baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n166468/PCI-2016:-Gia-nhap-thi-truong-duoc-cai-thien-ben-nhat
http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tang-10-bac-tren-bang-xep-hang-pci-2016-282782.html
http://www.baogiaothong.vn/ha-noi-xuat-sac-tang-10-bac-tphcm-tut-hang-xep-hang-pci-2016-d192057.html
http://www.baogiaothong.vn/ha-noi-xuat-sac-tang-10-bac-tphcm-tut-hang-xep-hang-pci-2016-d192057.html
http://www.sggp.org.vn/kinhte/2017/3/452129/
http://tin365.vn/ha-noi-tang-10-bac-trong-bang-xep-hang-pci-2016.html
http://plo.vn/thoi-su/da-nang-lan-thu-7-dang-quang-pci-688615.html
http://www.tienphong.vn/kinh-te/ha-noi-tphcm-lot-nhom-dieu-hanh-tot-ve-nang-luc-canh-tranh-1130115.tpo
http://www.tienphong.vn/kinh-te/ha-noi-tphcm-lot-nhom-dieu-hanh-tot-ve-nang-luc-canh-tranh-1130115.tpo
http://toquoc.vn/kinh-te/pci-ha-noi-lan-dau-tien-lot-nhom-dieu-hanh-tot-231462.html
http://toquoc.vn/kinh-te/pci-ha-noi-lan-dau-tien-lot-nhom-dieu-hanh-tot-231462.html
http://www.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/da-nang-giu-ngoi-vuong-pci-nam-thu-4-lien-tiep-c161a860489.html
http://www.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/da-nang-giu-ngoi-vuong-pci-nam-thu-4-lien-tiep-c161a860489.html
http://thainguyentv.vn/thai-nguyen-tiep-tuc-giu-vung-vi-tri-thu-7-tren-bang-xep-hang-chi-so-pci-nam-2016-27285.html
http://thainguyentv.vn/thai-nguyen-tiep-tuc-giu-vung-vi-tri-thu-7-tren-bang-xep-hang-chi-so-pci-nam-2016-27285.html
http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/cong-bo-pci-ha-noi-lan-dau-tien-o-nhom-chat-luong-dieu-hanh-tot-a184060.html
http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/cong-bo-pci-ha-noi-lan-dau-tien-o-nhom-chat-luong-dieu-hanh-tot-a184060.html
http://baodauthau.vn/thoi-su/nam-thu-tu-da-nang-dan-dau-ve-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-35536.html
http://baodauthau.vn/thoi-su/nam-thu-tu-da-nang-dan-dau-ve-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-35536.html
http://baotintuc.vn/kinh-te/cong-bo-pci-ha-noi-lan-dau-tien-o-nhom-chat-luong-dieu-hanh-tot-20170314100518286.htm
http://baotintuc.vn/kinh-te/cong-bo-pci-ha-noi-lan-dau-tien-o-nhom-chat-luong-dieu-hanh-tot-20170314100518286.htm
http://www.baonghean.vn/kinh-te/201703/nghe-an-tang-7-bac-tren-bang-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-2790704/index.html
http://www.baonghean.vn/kinh-te/201703/nghe-an-tang-7-bac-tren-bang-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-2790704/index.html
http://m.daidoanket.vn/tin-tuc/xa-hoi/ha-noi-tang-10-bac-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-360546?view=mobile
http://m.daidoanket.vn/tin-tuc/xa-hoi/ha-noi-tang-10-bac-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-360546?view=mobile
http://news.zing.vn/ha-noi-lan-dau-duoc-doanh-nghiep-cham-diem-dieu-hanh-tot-post728228.html
http://news.zing.vn/ha-noi-lan-dau-duoc-doanh-nghiep-cham-diem-dieu-hanh-tot-post728228.html
http://quanhta.com.vn/kinh-te/sang-nay-cong-bo-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-609759
http://quanhta.com.vn/kinh-te/sang-nay-cong-bo-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-609759
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30 
14/3/2017 

công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pci) 
2016 http://enternews.vn/cong-bo-chi-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-2016.html 

31 14/3/2017 Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu về xếp hạng PCI http://infonet.vn/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-ve-xep-hang-pci-post223019.info  

32 
14/3/2017 

Ông Nguyễn Xuân Anh: Đà Nẵng nỗ lực không phải 
vì thứ hạng! 

http://infonet.vn/ong-nguyen-xuan-anh-da-nang-no-luc-khong-phai-vi-thu-hang-
post223042.info  

33 14/3/2017 Doanh nghiệp FDI: “Tham nhũng vặt đã giảm bớt” http://infonet.vn/doanh-nghiep-fdi-tham-nhung-vat-da-giam-bot-post223020.info  

34 
14/3/2017 

Nhiều tỉnh lãnh đạo bỏ họp để đi cà phê với doanh 
nhân 

http://infonet.vn/nhieu-tinh-lanh-dao-bo-hop-de-di-ca-phe-voi-doanh-nhan-
post223089.info  

35 
14/3/2017 

Thành phố Đà Nẵng năm thứ tư liên tiếp chiếm ngôi 
đầu Bảng xếp hạng PCI 

http://thanhnienviet.vn/thanh-pho-da-nang-nam-thu-tu-lien-tiep-chiem-ngoi-dau-
bang-xep-hang-pci/  

36 
14/3/2017 

Đà Nẵng vẫn dẫn đầu, TP.HCM tụt hạng năng lực 
cạnh tranh 

http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20170314/da-nang-dan-dau-tphcm-tut-hang-nang-luc-
canh-tranh/1279910.html 

37 
15/3/2017 

Hà Nội lần đầu tiên xếp thứ 14 về chỉ số năng lực 
cạnh tranh 

http://danviet.vn/kinh-te/ha-noi-lan-dau-tien-xep-thu-14-ve-chi-so-nang-luc-canh-
tranh-753016.html 

38 
15/3/2017 

3 năm, Thanh Hóa tụt 23 bậc về xếp hạng năng lực 
cạnh tranh 

http://dantri.com.vn/xa-hoi/3-nam-thanh-hoa-tut-23-bac-ve-xep-hang-nang-luc-
canh-tranh-20170315114539576.htm  

39 
15/3/2017 Cà phê doanh nhân và chuyện ứng xử với PCI 

http://vneconomy.vn/doanh-nhan/ca-phe-doanh-nhan-va-chuyen-ung-xu-voi-pci-
201703150917758.htm  

40 
15/3/2017 

Gánh nặng thủ tục hành chính, tốn kém chi phí bôi 
trơn 

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/ganh-nang-thu-tuc-hanh-chinh-ton-kem-
chi-phi-boi-tron-361374.html 

41 15/3/2017 Vẫn phải 'móc hầu bao' mới được việc http://thanhnien.vn/kinh-doanh/van-phai-moc-hau-bao-moi-duoc-viec-815348.html  

42 
15/3/2017 

Công bố PCI 2016: Vẫn lo ngại phí bôi trơn, hoa 
hồng 

http://www.tienphong.vn/kinh-te/cong-bo-pci-2016-van-lo-ngai-phi-boi-tron-hoa-
hong-1130355.tpo  

43 
15/3/2017 

Hàng tuần, Bí thư và Chủ tịch Hà Nội đều đi "vi 
hành"! 

http://cafef.vn/hang-tuan-bi-thu-va-chu-tich-ha-noi-deu-di-vi-hanh-
20170315094421628.chn  

44 
15/3/2017 Hà Nội vào nhóm có chất lượng điều hành tốt 

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/864396/ha-noi-vao-nhom-co-chat-luong-
dieu-hanh-tot  

45 
15/3/2017 

Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển kinh tế - 
xã hội 

http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/32314202-nang-cao-nang-luc-
canh-tranh-de-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.html 

46 
15/3/2017 Lãnh đạo tỉnh bỏ họp hành đi cà phê với doanh nhân 

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/nhieu-tinh-lanh-dao-bo-hop-de-di-
ca-phe-voi-doanh-nhan-361381.html 

47 15/3/2017 đồng tháp tiếp tục nỗ lực thu hút đầu tư http://enternews.vn/dong-thap-tiep-tuc-no-luc-de-hut-dau-tu.html 

48 
15/3/2017 

pci tạo cảm hứng và áp lực cho các địa phương cải 
cách http://enternews.vn/pci-tao-cam-hung-va-ap-luc-cho-cac-dia-phuong-cai-cach.html 

49 
15/3/2017 

PCI 2016: Bình Dương bứt phá, TPHCM hấp dẫn 
đầu tư nhất 

http://plo.vn/thoi-su/pci-2016-binh-duong-but-pha-tphcm-hap-dan-dau-tu-nhat-
688832.html 

50 15/3/2017 Vui nhưng chưa vội mừng http://kinhtedothi.vn/vui-nhung-chua-voi-mung-282881.html 

51 
15/3/2017 

Thấy gì từ bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh? 

http://www.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/thay-gi-tu-bang-xep-hang-nang-luc-
canh-tranh-cap-tinh-c161a860704.html  

52 
15/3/2017 

Quảng Ninh bứt phá, đứng thứ 2 toàn quốc về năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh 

http://vietq.vn/quang-ninh-but-pha-dung-thu-2-toan-quoc-ve-nang-luc-canh-tranh-
cap-tinh-d117068.html 

53 
15/3/2017 

Hà Nội, TPHCM lọt nhóm điều hành tốt về năng lực 
cạnh tranh 

http://www.tienphong.vn/kinh-te/ha-noi-tphcm-lot-nhom-dieu-hanh-tot-ve-nang-luc-
canh-tranh-1130115.tpo  

54 
15/3/2017 

Lý do Đà Nẵng 'quán quân' xếp hạng năng lực cạnh 
tranh 

http://www.tienphong.vn/kinh-te/ly-do-da-nang-quan-quan-xep-hang-nang-luc-
canh-tranh-1130357.tpo  

55 
15/3/2017 Động lực cải cách đã lan tỏa khắp cả nước 

http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/dong-luc-cai-cach-da-lan-toa-khap-ca-
nuoc-501959  

56 
15/3/2017 

Hà Nội tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng PCI: Kết quả 
từ nỗ lực cải cách hành chính 

http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tang-10-bac-tren-bang-xep-hang-pci-ket-qua-tu-no-luc-
cai-cach-hanh-chinh-282886.html 

57 
15/3/2017 

đà nẵng: thành công nhờ mô hình phục vụ doanh 
nghiệp http://enternews.vn/da-nang-mo-hinh-phuc-vu-doanh-nghiep.html 

58 

15/3/2017 

Là địa phương thuần nông, không thắng cảnh đẹp 
nhưng tỉnh này vẫn vượt qua Hà Nội, Bình Dương 
trong mắt giới kinh doanh nhờ “một ông Bí thư hay 
cười”! 

http://cafebiz.vn/la-dia-phuong-thuan-nong-khong-thang-canh-dep-nhung-tinh-nay-
van-vuot-qua-ha-noi-binh-duong-trong-mat-gioi-kinh-doanh-nho-mot-ong-bi-thu-
hay-cuoi-20170313235400784.chn  

59 
15/3/2017 

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: “Đà Nẵng không nói một 
đằng làm một nẻo 

http://vneconomy.vn/thoi-su/bi-thu-nguyen-xuan-anh-da-nang-khong-noi-mot-
dang-lam-mot-neo-20170314034037746.htm  

60 
15/3/2017 Phí lót tay thành “hợp đồng bảo hiểm” 

http://nld.com.vn/kinh-te/phi-lot-tay-thanh-hop-dong-bao-hiem-
20170314222740494.htm  

61 15/3/2017 Doanh nghiệp FDI: “Tham nhũng vặt đã giảm bớt” http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1730908  

http://enternews.vn/cong-bo-chi-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-2016.html
http://infonet.vn/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-ve-xep-hang-pci-post223019.info
http://infonet.vn/ong-nguyen-xuan-anh-da-nang-no-luc-khong-phai-vi-thu-hang-post223042.info
http://infonet.vn/ong-nguyen-xuan-anh-da-nang-no-luc-khong-phai-vi-thu-hang-post223042.info
http://infonet.vn/doanh-nghiep-fdi-tham-nhung-vat-da-giam-bot-post223020.info
http://infonet.vn/nhieu-tinh-lanh-dao-bo-hop-de-di-ca-phe-voi-doanh-nhan-post223089.info
http://infonet.vn/nhieu-tinh-lanh-dao-bo-hop-de-di-ca-phe-voi-doanh-nhan-post223089.info
http://thanhnienviet.vn/thanh-pho-da-nang-nam-thu-tu-lien-tiep-chiem-ngoi-dau-bang-xep-hang-pci/
http://thanhnienviet.vn/thanh-pho-da-nang-nam-thu-tu-lien-tiep-chiem-ngoi-dau-bang-xep-hang-pci/
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20170314/da-nang-dan-dau-tphcm-tut-hang-nang-luc-canh-tranh/1279910.html
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20170314/da-nang-dan-dau-tphcm-tut-hang-nang-luc-canh-tranh/1279910.html
http://danviet.vn/kinh-te/ha-noi-lan-dau-tien-xep-thu-14-ve-chi-so-nang-luc-canh-tranh-753016.html
http://danviet.vn/kinh-te/ha-noi-lan-dau-tien-xep-thu-14-ve-chi-so-nang-luc-canh-tranh-753016.html
http://dantri.com.vn/xa-hoi/3-nam-thanh-hoa-tut-23-bac-ve-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-20170315114539576.htm
http://dantri.com.vn/xa-hoi/3-nam-thanh-hoa-tut-23-bac-ve-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-20170315114539576.htm
http://vneconomy.vn/doanh-nhan/ca-phe-doanh-nhan-va-chuyen-ung-xu-voi-pci-201703150917758.htm
http://vneconomy.vn/doanh-nhan/ca-phe-doanh-nhan-va-chuyen-ung-xu-voi-pci-201703150917758.htm
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/ganh-nang-thu-tuc-hanh-chinh-ton-kem-chi-phi-boi-tron-361374.html
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/ganh-nang-thu-tuc-hanh-chinh-ton-kem-chi-phi-boi-tron-361374.html
http://thanhnien.vn/kinh-doanh/van-phai-moc-hau-bao-moi-duoc-viec-815348.html
http://www.tienphong.vn/kinh-te/cong-bo-pci-2016-van-lo-ngai-phi-boi-tron-hoa-hong-1130355.tpo
http://www.tienphong.vn/kinh-te/cong-bo-pci-2016-van-lo-ngai-phi-boi-tron-hoa-hong-1130355.tpo
http://cafef.vn/hang-tuan-bi-thu-va-chu-tich-ha-noi-deu-di-vi-hanh-20170315094421628.chn
http://cafef.vn/hang-tuan-bi-thu-va-chu-tich-ha-noi-deu-di-vi-hanh-20170315094421628.chn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/864396/ha-noi-vao-nhom-co-chat-luong-dieu-hanh-tot
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/864396/ha-noi-vao-nhom-co-chat-luong-dieu-hanh-tot
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/32314202-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-de-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.html
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/32314202-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-de-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.html
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/nhieu-tinh-lanh-dao-bo-hop-de-di-ca-phe-voi-doanh-nhan-361381.html
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/nhieu-tinh-lanh-dao-bo-hop-de-di-ca-phe-voi-doanh-nhan-361381.html
http://enternews.vn/dong-thap-tiep-tuc-no-luc-de-hut-dau-tu.html
http://enternews.vn/pci-tao-cam-hung-va-ap-luc-cho-cac-dia-phuong-cai-cach.html
http://plo.vn/thoi-su/pci-2016-binh-duong-but-pha-tphcm-hap-dan-dau-tu-nhat-688832.html
http://plo.vn/thoi-su/pci-2016-binh-duong-but-pha-tphcm-hap-dan-dau-tu-nhat-688832.html
http://kinhtedothi.vn/vui-nhung-chua-voi-mung-282881.html
http://www.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/thay-gi-tu-bang-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-c161a860704.html
http://www.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/thay-gi-tu-bang-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-c161a860704.html
http://vietq.vn/quang-ninh-but-pha-dung-thu-2-toan-quoc-ve-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-d117068.html
http://vietq.vn/quang-ninh-but-pha-dung-thu-2-toan-quoc-ve-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-d117068.html
http://www.tienphong.vn/kinh-te/ha-noi-tphcm-lot-nhom-dieu-hanh-tot-ve-nang-luc-canh-tranh-1130115.tpo
http://www.tienphong.vn/kinh-te/ha-noi-tphcm-lot-nhom-dieu-hanh-tot-ve-nang-luc-canh-tranh-1130115.tpo
http://www.tienphong.vn/kinh-te/ly-do-da-nang-quan-quan-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-1130357.tpo
http://www.tienphong.vn/kinh-te/ly-do-da-nang-quan-quan-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-1130357.tpo
http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/dong-luc-cai-cach-da-lan-toa-khap-ca-nuoc-501959
http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/dong-luc-cai-cach-da-lan-toa-khap-ca-nuoc-501959
http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tang-10-bac-tren-bang-xep-hang-pci-ket-qua-tu-no-luc-cai-cach-hanh-chinh-282886.html
http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tang-10-bac-tren-bang-xep-hang-pci-ket-qua-tu-no-luc-cai-cach-hanh-chinh-282886.html
http://enternews.vn/da-nang-mo-hinh-phuc-vu-doanh-nghiep.html
http://cafebiz.vn/la-dia-phuong-thuan-nong-khong-thang-canh-dep-nhung-tinh-nay-van-vuot-qua-ha-noi-binh-duong-trong-mat-gioi-kinh-doanh-nho-mot-ong-bi-thu-hay-cuoi-20170313235400784.chn
http://cafebiz.vn/la-dia-phuong-thuan-nong-khong-thang-canh-dep-nhung-tinh-nay-van-vuot-qua-ha-noi-binh-duong-trong-mat-gioi-kinh-doanh-nho-mot-ong-bi-thu-hay-cuoi-20170313235400784.chn
http://cafebiz.vn/la-dia-phuong-thuan-nong-khong-thang-canh-dep-nhung-tinh-nay-van-vuot-qua-ha-noi-binh-duong-trong-mat-gioi-kinh-doanh-nho-mot-ong-bi-thu-hay-cuoi-20170313235400784.chn
http://vneconomy.vn/thoi-su/bi-thu-nguyen-xuan-anh-da-nang-khong-noi-mot-dang-lam-mot-neo-20170314034037746.htm
http://vneconomy.vn/thoi-su/bi-thu-nguyen-xuan-anh-da-nang-khong-noi-mot-dang-lam-mot-neo-20170314034037746.htm
http://nld.com.vn/kinh-te/phi-lot-tay-thanh-hop-dong-bao-hiem-20170314222740494.htm
http://nld.com.vn/kinh-te/phi-lot-tay-thanh-hop-dong-bao-hiem-20170314222740494.htm
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1730908
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62 
15/3/2017 

80% doanh nghiệp coi việc hối lộ là để 'tạo lập mối 
quan hệ' 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2017-03-14/80-doanh-nghiep-
coi-viec-hoi-lo-la-de-tao-lap-moi-quan-he-41510.aspx  

63 
15/3/2017 

Ở Đồng Tháp, gặp Bí thư, Chủ tịch tỉnh lúc nào cũng 
được 

http://vov.vn/kinh-te/o-dong-thap-gap-bi-thu-chu-tich-tinh-luc-nao-cung-duoc-
602857.vov  

64 
15/3/2017 Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu PCI 2016 

http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-pci-
2016_t114c1067n116272  

65 
15/3/2017 

Lãnh đạo tỉnh "cà phê" với doanh nhân: Từ tư duy 
"hành là chính" đến tinh thần phục vụ 

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/lanh-dao-tinh-ca-phe-voi-doanh-nhan-tu-tu-duy-
hanh-la-chinh-den-tinh-than-phuc-vu-20170314193521782.htm  

66 15/3/2017 PCI và VCCI http://plo.vn/thoi-su/theo-dong-su-kien/pci-va-vcci-688779.html 

67 
15/3/2017 

Báo cáo PCI 2016: Vẫn phổ biến tình trạng nhũng 
nhiễu doanh nghiệp 

http://www.vietnamplus.vn/bao-cao-pci-2016-van-pho-bien-tinh-trang-nhung-
nhieu-doanh-nghiep/435650.vnp  

68 
15/3/2017 

Doanh nghiệp chấp nhận tăng chi phí bảo vệ môi 
trường sau sự cố Formosa 

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-chap-nhan-
tang-chi-phi-bao-ve-moi-truong-sau-su-co-formosa-3555339.html 

69 
15/3/2017 

PCI 2016: 48% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng 
trong 2 năm tới 

http://baodautu.vn/pci-2016-48-doanh-nghiep-co-ke-hoach-mo-rong-trong-2-nam-
toi-d60168.html 

70 
15/3/2017 

10 năm qua môi trường kinh doanh Việt Nam thay 
đổi như thế nào? 

http://cafef.vn/10-nam-qua-moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-thay-doi-nhu-the-nao-
20170314172416737.chn  

71 
15/3/2017 

PCI 2016: Đà Nẵng 4 năm trụ vững ngôi đầu, Cao 
Bằng... đội sổ 

http://laodong.com.vn/kinh-te/pci-2016-da-nang-4-nam-tru-vung-ngoi-dau-cao-
bang-doi-so-646385.bld  

72 
15/3/2017 

Tăng 10 bậc, lần đầu tiên Hà Nội vào nhóm có chất 
lượng điều hành tốt 

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/864352/tang-10-bac-lan-dau-tien-ha-noi-
vao-nhom-co-chat-luong-dieu-hanh-tot  

73 
15/3/2017 PCI năm 2016: Khánh Hòa tăng 3 bậc, xếp vị trí 24 

http://www.baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/201703/pci-nam-2016-khanh-hoa-tang-3-
bac-xep-vi-tri-24-5525126/  

74 
14/3/2017 

Hậu sự cố Formosa, doanh nghiệp “sốt sắng” hơn 
với vấn đề môi trường 

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/hau-su-co-formosa-doanh-nghiep-sot-sang-hon-
voi-van-de-moi-truong-20170314172032989.htm  

75 
14/3/2017 

Chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh đã được 
cải thiện- Video 

http://www.vietnamplus.vn/video-chat-luong-dieu-hanh-kinh-te-cua-cac-tinh-da-
duoc-cai-thien/435665.vnp  

76 
14/3/2017 PCI 2016: Hải Phòng tăng 7 bậc 

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/pci-2016-hai-phong-tang-7-
bac.html 

77 
14/3/2017 

Nhiều doanh nghiệp chi phí không chính thức hơn 
10% doanh thu 

http://vneconomy.vn/thoi-su/nhieu-doanh-nghiep-chi-phi-khong-chinh-thuc-hon-10-
doanh-thu-20170314111246690.htm  

78 
14/3/2017 

Bí thư Thành phố Đà Nẵng nói gì về vị trí dẫn đầu 
PCI trong nhiều năm? 

http://www.vnmedia.vn/thi-truong/201703/bi-thu-thanh-pho-da-nang-noi-gi-ve-vi-tri-
dan-dau-pci-trong-nhieu-nam-560072/  

79 
14/3/2017 Đà Nẵng dẫn đầu về năng lực cạnh tranh 

http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/32306002-da-nang-dan-dau-ve-
nang-luc-canh-tranh.html 

80 
14/3/2017 

Doanh nghiệp vẫn phàn nàn tiếp cận đất đai là 
trở ngại chính 

http://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-van-phan-nan-tiep-can-dat-dai-la-tro-
ngai-chinh/435634.vnp  

81 
14/3/2017 

Doanh nghiệp FDI nêu tên những rào cản kinh 
doanh 

http://www.thesaigontimes.vn/157925/Doanh-nghiep-FDI-neu-ten-nhung-rao-can-
kinh-doanh.html 

82 
14/3/2017 

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: "Chúng tôi chưa 
bằng lòng với chỉ số PCI" 

http://dantri.com.vn/su-kien/bi-thu-da-nang-nguyen-xuan-anh-chung-toi-chua-
bang-long-voi-chi-so-pci-2017031414410138.htm  

83 
14/3/2017 

Doanh nghiệp FDI ở Việt Nam thừa nhận tình hình 
tham nhũng vặt giảm 

http://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-fdi-o-viet-nam-thua-nhan-tinh-hinh-tham-
nhung-vat-giam/435638.vnp 

84 
14/3/2017 

1/2 doanh nghiệp FDI phải “bôi trơn” cho cơ quan 
Nhà nước 

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/1-2-doanh-nghiep-fdi-phai-boi-tron-cho-co-quan-
nha-nuoc-20170314110136621.htm  

85 
14/3/2017 

“Đà Nẵng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp không chỉ 
vì vị trí” 

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/da-nang-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-khong-
chi-vi-vi-tri-2017031414410138.htm  

86 
14/3/2017 

Bí thư thành ủy Đà Nẵng: Chúng tôi mới đạt điểm 
70/100, tức là dư địa cải cách còn rất nhiều 

http://cafef.vn/bi-thu-thanh-uy-da-nang-chung-toi-moi-dat-diem-70-100-tuc-la-du-
dia-cai-cach-con-rat-nhieu-20170314132742768.chn  

87 
14/3/2017 

Yên Bái tiếp tục tăng 4 bậc về chỉ số cạnh tranh cấp 
tỉnh 

http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-
tuc.aspx?ItemID=14808&l=Tintrongtinh  

88 
14/3/2017 

Báo cáo PCI 2016: Chi phí không chính thức tăng 
cao 

http://www.thesaigontimes.vn/157920/Bao-cao-PCI-2016-Chi-phi-khong-chinh-
thuc-tang-cao.html 

89 
14/3/2017 

Bí thư Đà Nẵng: 'PCI dẫn đầu không có nghĩa là sức 
cạnh tranh đã tốt nhất' 

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/bi-thu-da-nang-pci-dan-dau-khong-co-
nghia-la-suc-canh-tranh-da-tot-nhat-3555151.html 

90 
14/3/2017 

65% doanh nghiệp hoạt động có lãi, mức cao nhất 
trong 5 năm trở lại đây 

http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/65-doanh-nghiep-hoat-dong-co-lai-
muc-cao-nhat-trong-5-nam-tro-lai-day-180892.html 

91 
14/3/2017 

Sau vụ Formosa, doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn 
về môi trường 

http://www.thesaigontimes.vn/157921/Sau-vu-Formosa-doanh-nghiep-quan-tam-
nhieu-hon-ve-moi-truong.html 

92 
14/3/2017 

Đà Nẵng 4 năm liên tiếp dẫn đầu về năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh 

http://www.vietnamplus.vn/da-nang-lien-tiep-khang-dinh-vi-tri-dan-dau-ve-nang-
luc-canh-tranh/435626.vnp  

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2017-03-14/80-doanh-nghiep-coi-viec-hoi-lo-la-de-tao-lap-moi-quan-he-41510.aspx
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2017-03-14/80-doanh-nghiep-coi-viec-hoi-lo-la-de-tao-lap-moi-quan-he-41510.aspx
http://vov.vn/kinh-te/o-dong-thap-gap-bi-thu-chu-tich-tinh-luc-nao-cung-duoc-602857.vov
http://vov.vn/kinh-te/o-dong-thap-gap-bi-thu-chu-tich-tinh-luc-nao-cung-duoc-602857.vov
http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-pci-2016_t114c1067n116272
http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-pci-2016_t114c1067n116272
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/lanh-dao-tinh-ca-phe-voi-doanh-nhan-tu-tu-duy-hanh-la-chinh-den-tinh-than-phuc-vu-20170314193521782.htm
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/lanh-dao-tinh-ca-phe-voi-doanh-nhan-tu-tu-duy-hanh-la-chinh-den-tinh-than-phuc-vu-20170314193521782.htm
http://plo.vn/thoi-su/theo-dong-su-kien/pci-va-vcci-688779.html
http://www.vietnamplus.vn/bao-cao-pci-2016-van-pho-bien-tinh-trang-nhung-nhieu-doanh-nghiep/435650.vnp
http://www.vietnamplus.vn/bao-cao-pci-2016-van-pho-bien-tinh-trang-nhung-nhieu-doanh-nghiep/435650.vnp
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-chap-nhan-tang-chi-phi-bao-ve-moi-truong-sau-su-co-formosa-3555339.html
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-chap-nhan-tang-chi-phi-bao-ve-moi-truong-sau-su-co-formosa-3555339.html
http://baodautu.vn/pci-2016-48-doanh-nghiep-co-ke-hoach-mo-rong-trong-2-nam-toi-d60168.html
http://baodautu.vn/pci-2016-48-doanh-nghiep-co-ke-hoach-mo-rong-trong-2-nam-toi-d60168.html
http://cafef.vn/10-nam-qua-moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-thay-doi-nhu-the-nao-20170314172416737.chn
http://cafef.vn/10-nam-qua-moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-thay-doi-nhu-the-nao-20170314172416737.chn
http://laodong.com.vn/kinh-te/pci-2016-da-nang-4-nam-tru-vung-ngoi-dau-cao-bang-doi-so-646385.bld
http://laodong.com.vn/kinh-te/pci-2016-da-nang-4-nam-tru-vung-ngoi-dau-cao-bang-doi-so-646385.bld
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/864352/tang-10-bac-lan-dau-tien-ha-noi-vao-nhom-co-chat-luong-dieu-hanh-tot
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/864352/tang-10-bac-lan-dau-tien-ha-noi-vao-nhom-co-chat-luong-dieu-hanh-tot
http://www.baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/201703/pci-nam-2016-khanh-hoa-tang-3-bac-xep-vi-tri-24-5525126/
http://www.baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/201703/pci-nam-2016-khanh-hoa-tang-3-bac-xep-vi-tri-24-5525126/
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/hau-su-co-formosa-doanh-nghiep-sot-sang-hon-voi-van-de-moi-truong-20170314172032989.htm
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/hau-su-co-formosa-doanh-nghiep-sot-sang-hon-voi-van-de-moi-truong-20170314172032989.htm
http://www.vietnamplus.vn/video-chat-luong-dieu-hanh-kinh-te-cua-cac-tinh-da-duoc-cai-thien/435665.vnp
http://www.vietnamplus.vn/video-chat-luong-dieu-hanh-kinh-te-cua-cac-tinh-da-duoc-cai-thien/435665.vnp
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/pci-2016-hai-phong-tang-7-bac.html
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/pci-2016-hai-phong-tang-7-bac.html
http://vneconomy.vn/thoi-su/nhieu-doanh-nghiep-chi-phi-khong-chinh-thuc-hon-10-doanh-thu-20170314111246690.htm
http://vneconomy.vn/thoi-su/nhieu-doanh-nghiep-chi-phi-khong-chinh-thuc-hon-10-doanh-thu-20170314111246690.htm
http://www.vnmedia.vn/thi-truong/201703/bi-thu-thanh-pho-da-nang-noi-gi-ve-vi-tri-dan-dau-pci-trong-nhieu-nam-560072/
http://www.vnmedia.vn/thi-truong/201703/bi-thu-thanh-pho-da-nang-noi-gi-ve-vi-tri-dan-dau-pci-trong-nhieu-nam-560072/
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/32306002-da-nang-dan-dau-ve-nang-luc-canh-tranh.html
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/32306002-da-nang-dan-dau-ve-nang-luc-canh-tranh.html
http://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-van-phan-nan-tiep-can-dat-dai-la-tro-ngai-chinh/435634.vnp
http://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-van-phan-nan-tiep-can-dat-dai-la-tro-ngai-chinh/435634.vnp
http://www.thesaigontimes.vn/157925/Doanh-nghiep-FDI-neu-ten-nhung-rao-can-kinh-doanh.html
http://www.thesaigontimes.vn/157925/Doanh-nghiep-FDI-neu-ten-nhung-rao-can-kinh-doanh.html
http://dantri.com.vn/su-kien/bi-thu-da-nang-nguyen-xuan-anh-chung-toi-chua-bang-long-voi-chi-so-pci-2017031414410138.htm
http://dantri.com.vn/su-kien/bi-thu-da-nang-nguyen-xuan-anh-chung-toi-chua-bang-long-voi-chi-so-pci-2017031414410138.htm
http://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-fdi-o-viet-nam-thua-nhan-tinh-hinh-tham-nhung-vat-giam/435638.vnp
http://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-fdi-o-viet-nam-thua-nhan-tinh-hinh-tham-nhung-vat-giam/435638.vnp
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/1-2-doanh-nghiep-fdi-phai-boi-tron-cho-co-quan-nha-nuoc-20170314110136621.htm
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/1-2-doanh-nghiep-fdi-phai-boi-tron-cho-co-quan-nha-nuoc-20170314110136621.htm
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/da-nang-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-khong-chi-vi-vi-tri-2017031414410138.htm
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/da-nang-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-khong-chi-vi-vi-tri-2017031414410138.htm
http://cafef.vn/bi-thu-thanh-uy-da-nang-chung-toi-moi-dat-diem-70-100-tuc-la-du-dia-cai-cach-con-rat-nhieu-20170314132742768.chn
http://cafef.vn/bi-thu-thanh-uy-da-nang-chung-toi-moi-dat-diem-70-100-tuc-la-du-dia-cai-cach-con-rat-nhieu-20170314132742768.chn
http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=14808&l=Tintrongtinh
http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=14808&l=Tintrongtinh
http://www.thesaigontimes.vn/157920/Bao-cao-PCI-2016-Chi-phi-khong-chinh-thuc-tang-cao.html
http://www.thesaigontimes.vn/157920/Bao-cao-PCI-2016-Chi-phi-khong-chinh-thuc-tang-cao.html
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/bi-thu-da-nang-pci-dan-dau-khong-co-nghia-la-suc-canh-tranh-da-tot-nhat-3555151.html
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/bi-thu-da-nang-pci-dan-dau-khong-co-nghia-la-suc-canh-tranh-da-tot-nhat-3555151.html
http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/65-doanh-nghiep-hoat-dong-co-lai-muc-cao-nhat-trong-5-nam-tro-lai-day-180892.html
http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/65-doanh-nghiep-hoat-dong-co-lai-muc-cao-nhat-trong-5-nam-tro-lai-day-180892.html
http://www.thesaigontimes.vn/157921/Sau-vu-Formosa-doanh-nghiep-quan-tam-nhieu-hon-ve-moi-truong.html
http://www.thesaigontimes.vn/157921/Sau-vu-Formosa-doanh-nghiep-quan-tam-nhieu-hon-ve-moi-truong.html
http://www.vietnamplus.vn/da-nang-lien-tiep-khang-dinh-vi-tri-dan-dau-ve-nang-luc-canh-tranh/435626.vnp
http://www.vietnamplus.vn/da-nang-lien-tiep-khang-dinh-vi-tri-dan-dau-ve-nang-luc-canh-tranh/435626.vnp
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93 
14/3/2017 

PCI 2016: Đà Nẵng giữ vững ngôi đầu, Hà Nội bật 
tăng 10 bậc 

http://petrotimes.vn/pci-2016-da-nang-giu-vung-ngoi-dau-ha-noi-bat-tang-10-bac-
492946.html 

94 
14/3/2017 

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: “Không phải cứ dẫn đầu 
là tốt“ 

http://plo.vn/thoi-su/bi-thu-nguyen-xuan-anh-khong-phai-cu-dan-dau-la-tot-
688635.html 

95 
14/3/2017 Đà Nẵng lần thứ tư liên tiếp chiếm ngôi đầu PCI 

http://vneconomy.vn/thoi-su/da-nang-lan-thu-tu-lien-tiep-chiem-ngoi-dau-pci-
20170314085828274.htm  

96 
14/3/2017 

"Hàng tuần, Bí thư và Chủ tịch Hà Nội đều đi “vi 
hành” 

http://www.baogiaothong.vn/hang-tuan-bi-thu-va-chu-tich-ha-noi-deu-di-vi-hanh-
d192130.html 

97 
14/3/2017 

Phí ‘bôi trơn” của doanh nghiệp không giảm, thậm 
chí xu hướng tăng? 

http://vov.vn/kinh-te/phi-boi-tron-cua-doanh-nghiep-khong-giam-tham-chi-xu-
huong-tang-602645.vov  

98 
14/3/2017 

65% doanh nghiệp hoạt động có lãi, mức cao nhất 5 
năm trở lại đây 

http://bizlive.vn/doanh-nghiep/65-doanh-nghiep-hoat-dong-co-lai-muc-cao-nhat-5-
nam-tro-lai-day-2556784.html 

99 
14/3/2017 

TP.HCM đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh 

http://vtv.vn/kinh-te/tphcm-dung-thu-8-trong-bang-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-
cap-tinh-20170314135836665.htm  

100 
14/3/2017 Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu về xếp hạng PCI 

http://vtv.vn/kinh-te/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-ve-xep-hang-pci-
20170314140036712.htm  

101 14/3/2017 Bình Dương đứng đầu về hạ tầng http://baobinhduong.vn/binh-duong-dung-dau-ve-ha-tang-a158094.html 

102 
14/3/2017 

Công bố PCI 2016: Vĩnh Long trở lại ấn tượng trong 
nhóm có chất lượng điều hành xuất sắc 

http://www.baovinhlong.com.vn/thoi-su/201703/cong-bo-pci-2016-vinh-long-tro-lai-
an-tuong-trong-nhom-co-chat-luong-dieu-hanh-xuat-sac-2790796/#.WMj9I2w2vIU  

103 
14/3/2017 

Hà Nội lần đầu được đánh giá có chất lượng điều 
hành "tốt" sau nhiều năm “mất hút” 

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/ha-noi-lan-dau-duoc-danh-gia-co-chat-luong-dieu-
hanh-tot-sau-nhieu-nam-mat-hut-20170314093721809.htm  

104 
14/3/2017 

Đây là sáng kiến cải cách môi trường kinh doanh 
của Việt Nam đang được nhiều nước trên thế giới 
học hỏi 

http://cafebiz.vn/day-la-sang-kien-cai-cach-moi-truong-kinh-doanh-cua-viet-nam-
dang-duoc-nhieu-nuoc-tren-the-gioi-hoc-hoi-20170314131008628.chn  

105 
14/3/2017 

Doanh nghiệp phải chịu chi phí không chính thức 
ngày càng tăng 

http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/doanh-nghiep-phai-chiu-chi-phi-khong-chinh-thuc-
ngay-cang-tang-58655.html 

106 
14/3/2017 

Bí thư Nguyễn Xuân Anh bất ngờ, áp lực vì Đà Nẵng 
dẫn đầu 

http://news.zing.vn/bi-thu-nguyen-xuan-anh-bat-ngo-ap-luc-vi-da-nang-dan-dau-
post728268.html 

107 
14/3/2017 

Đà Nẵng năm thứ tư liên tiếp giữ ngôi đầu bảng chỉ 
số năng lực cạnh tranh 

http://nhipcaudautu.vn/kinh-te/da-nang-nam-thu-tu-lien-tiep-giu-ngoi-dau-bang-chi-
so-nang-luc-canh-tranh-3318081/  

108 
14/3/2017 

Công bố Chỉ số PCI năm 2016: Đà Nẵng tiếp tục 
dẫn đầu; TP.HCM tụt hai bậc 

http://congan.com.vn/tin-chinh/chinh-tri-thoi-su/cong-bo-chi-so-pci-nam-2016-da-
nang-tiep-tuc-dan-dau-tphcm-tut-hai-bac_35453.html 

109 
14/3/2017 

Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu Chỉ số Năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh 

http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/thi-truong-kinh-doanh-c-97/da-nang-tiep-tuc-dan-
dau-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-58611.html 

110 
14/3/2017 

Kinh doanh bằng 'quan hệ' đang gây khó cho đông 
đảo doanh nghiệp' 

http://vietnamfinance.vn/tieu-diem/kinh-doanh-bang-quan-he-dang-gay-kho-cho-
dong-dao-doanh-nghiep-20170314115053695.htm  

111 14/3/2017 Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu về xếp hạng PCI http://infonet.vn/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-ve-xep-hang-pci-post223019.info  

112 
14/3/2017 

PCI 2016: Quảng Ninh lên nhì bảng, Đà Nẵng vững 
ngôi đầu 

http://vietnamfinance.vn/tieu-diem/pci-2016-quang-ninh-len-nhi-bang-da-nang-
vung-ngoi-dau-20170314104123683.htm  

113 
14/3/2017 

VCCI: Chi phí không chính thức không giảm, tiêu 
cực hơn 

http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/vcci-chi-phi-khong-chinh-thuc-khong-
giam-tieu-cuc-hon-3331037/ 

114 15/3/2017 Phú Yên vươn lên nhóm khá http://www.baophuyen.com.vn/82/170776/phu-yen-vuon-len-nhom-kha.html 

115 15/3/2017 Bến Tre xếp hạng thứ 12 về Chỉ số PCI năm 2016 http://www.baodongkhoi.com.vn/?act=detail&id=53431  

116 
15/3/2017 

Công bố PCI năm 2016: Bình Dương tăng hạng đột 
biến là tất yếu 

http://baobinhduong.vn/cong-bo-pci-nam-2016-binh-duong-tang-hang-dot-bien-la-
tat-yeu-a158098.html 

117 
15/3/2017 

Đồng Tháp có 'Cafe Chủ tịch', Cần Thơ 'dẹp' họp 
hành vì doanh nhân 

http://vietnamfinance.vn/thi-truong/dong-thap-co-cafe-chu-tich-can-tho-dep-hop-
hanh-vi-doanh-nhan-20170314231212303.htm  

118 
15/3/2017 PCI có tác dụng gì tới hiệu quả kinh tế địa phương? 

http://vov.vn/kinh-te/pci-co-tac-dung-gi-toi-hieu-qua-kinh-te-dia-phuong-
602781.vov  

119 
15/3/2017 Lãnh đạo tỉnh bỏ họp hành đi cà phê với doanh nhân 

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/nhieu-tinh-lanh-dao-bo-hop-de-di-
ca-phe-voi-doanh-nhan-361381.html 

120 
15/3/2017 

Các doanh nghiệp nói gì về chỉ số cạnh tranh cấp 
tỉnh của Nghệ An? 

http://baonghean.vn/kinh-te/201703/cac-doanh-nghiep-noi-gi-ve-chi-so-canh-
tranh-cap-tinh-cua-nghe-an-2791164/  

121 
15/3/2017 69% doanh nghiệp hài lòng về dịch vụ cung cấp điện 

http://nld.com.vn/kinh-te/69-doanh-nghiep-hai-long-ve-dich-vu-cung-cap-dien-
20170315155828104.htm  

122 
15/3/2017 

TP HCM cần đẩy mạnh cải cách hành chính sau 
đăng ký kinh doanh 

http://vov.vn/kinh-te/tp-hcm-can-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-sau-dang-ky-kinh-
doanh-603190.vov  

123 15/3/2017 Bảng xếp hạng PCI 2016: Cuộc đua của sáng kiến http://baodautu.vn/bang-xep-hang-pci-2016-cuoc-dua-cua-sang-kien-d60256.html 

124 16/3/2017 Vượt đối thủ và vượt chính mình http://www.baogiaothong.vn/vuot-doi-thu-va-vuot-chinh-minh-d192194.html 

125 
15/3/2017 

TP HCM cần đẩy mạnh cải cách hành chính sau 
đăng ký kinh doanh 

http://vov.vn/kinh-te/tp-hcm-can-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-sau-dang-ky-kinh-
doanh-603190.vov  

http://petrotimes.vn/pci-2016-da-nang-giu-vung-ngoi-dau-ha-noi-bat-tang-10-bac-492946.html
http://petrotimes.vn/pci-2016-da-nang-giu-vung-ngoi-dau-ha-noi-bat-tang-10-bac-492946.html
http://plo.vn/thoi-su/bi-thu-nguyen-xuan-anh-khong-phai-cu-dan-dau-la-tot-688635.html
http://plo.vn/thoi-su/bi-thu-nguyen-xuan-anh-khong-phai-cu-dan-dau-la-tot-688635.html
http://vneconomy.vn/thoi-su/da-nang-lan-thu-tu-lien-tiep-chiem-ngoi-dau-pci-20170314085828274.htm
http://vneconomy.vn/thoi-su/da-nang-lan-thu-tu-lien-tiep-chiem-ngoi-dau-pci-20170314085828274.htm
http://www.baogiaothong.vn/hang-tuan-bi-thu-va-chu-tich-ha-noi-deu-di-vi-hanh-d192130.html
http://www.baogiaothong.vn/hang-tuan-bi-thu-va-chu-tich-ha-noi-deu-di-vi-hanh-d192130.html
http://vov.vn/kinh-te/phi-boi-tron-cua-doanh-nghiep-khong-giam-tham-chi-xu-huong-tang-602645.vov
http://vov.vn/kinh-te/phi-boi-tron-cua-doanh-nghiep-khong-giam-tham-chi-xu-huong-tang-602645.vov
http://bizlive.vn/doanh-nghiep/65-doanh-nghiep-hoat-dong-co-lai-muc-cao-nhat-5-nam-tro-lai-day-2556784.html
http://bizlive.vn/doanh-nghiep/65-doanh-nghiep-hoat-dong-co-lai-muc-cao-nhat-5-nam-tro-lai-day-2556784.html
http://vtv.vn/kinh-te/tphcm-dung-thu-8-trong-bang-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-20170314135836665.htm
http://vtv.vn/kinh-te/tphcm-dung-thu-8-trong-bang-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-20170314135836665.htm
http://vtv.vn/kinh-te/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-ve-xep-hang-pci-20170314140036712.htm
http://vtv.vn/kinh-te/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-ve-xep-hang-pci-20170314140036712.htm
http://baobinhduong.vn/binh-duong-dung-dau-ve-ha-tang-a158094.html
http://www.baovinhlong.com.vn/thoi-su/201703/cong-bo-pci-2016-vinh-long-tro-lai-an-tuong-trong-nhom-co-chat-luong-dieu-hanh-xuat-sac-2790796/#.WMj9I2w2vIU
http://www.baovinhlong.com.vn/thoi-su/201703/cong-bo-pci-2016-vinh-long-tro-lai-an-tuong-trong-nhom-co-chat-luong-dieu-hanh-xuat-sac-2790796/#.WMj9I2w2vIU
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/ha-noi-lan-dau-duoc-danh-gia-co-chat-luong-dieu-hanh-tot-sau-nhieu-nam-mat-hut-20170314093721809.htm
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/ha-noi-lan-dau-duoc-danh-gia-co-chat-luong-dieu-hanh-tot-sau-nhieu-nam-mat-hut-20170314093721809.htm
http://cafebiz.vn/day-la-sang-kien-cai-cach-moi-truong-kinh-doanh-cua-viet-nam-dang-duoc-nhieu-nuoc-tren-the-gioi-hoc-hoi-20170314131008628.chn
http://cafebiz.vn/day-la-sang-kien-cai-cach-moi-truong-kinh-doanh-cua-viet-nam-dang-duoc-nhieu-nuoc-tren-the-gioi-hoc-hoi-20170314131008628.chn
http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/doanh-nghiep-phai-chiu-chi-phi-khong-chinh-thuc-ngay-cang-tang-58655.html
http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/doanh-nghiep-phai-chiu-chi-phi-khong-chinh-thuc-ngay-cang-tang-58655.html
http://news.zing.vn/bi-thu-nguyen-xuan-anh-bat-ngo-ap-luc-vi-da-nang-dan-dau-post728268.html
http://news.zing.vn/bi-thu-nguyen-xuan-anh-bat-ngo-ap-luc-vi-da-nang-dan-dau-post728268.html
http://nhipcaudautu.vn/kinh-te/da-nang-nam-thu-tu-lien-tiep-giu-ngoi-dau-bang-chi-so-nang-luc-canh-tranh-3318081/
http://nhipcaudautu.vn/kinh-te/da-nang-nam-thu-tu-lien-tiep-giu-ngoi-dau-bang-chi-so-nang-luc-canh-tranh-3318081/
http://congan.com.vn/tin-chinh/chinh-tri-thoi-su/cong-bo-chi-so-pci-nam-2016-da-nang-tiep-tuc-dan-dau-tphcm-tut-hai-bac_35453.html
http://congan.com.vn/tin-chinh/chinh-tri-thoi-su/cong-bo-chi-so-pci-nam-2016-da-nang-tiep-tuc-dan-dau-tphcm-tut-hai-bac_35453.html
http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/thi-truong-kinh-doanh-c-97/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-58611.html
http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/thi-truong-kinh-doanh-c-97/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-58611.html
http://vietnamfinance.vn/tieu-diem/kinh-doanh-bang-quan-he-dang-gay-kho-cho-dong-dao-doanh-nghiep-20170314115053695.htm
http://vietnamfinance.vn/tieu-diem/kinh-doanh-bang-quan-he-dang-gay-kho-cho-dong-dao-doanh-nghiep-20170314115053695.htm
http://infonet.vn/da-nang-tiep-tuc-dan-dau-ve-xep-hang-pci-post223019.info
http://vietnamfinance.vn/tieu-diem/pci-2016-quang-ninh-len-nhi-bang-da-nang-vung-ngoi-dau-20170314104123683.htm
http://vietnamfinance.vn/tieu-diem/pci-2016-quang-ninh-len-nhi-bang-da-nang-vung-ngoi-dau-20170314104123683.htm
http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/vcci-chi-phi-khong-chinh-thuc-khong-giam-tieu-cuc-hon-3331037/
http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/vcci-chi-phi-khong-chinh-thuc-khong-giam-tieu-cuc-hon-3331037/
http://www.baophuyen.com.vn/82/170776/phu-yen-vuon-len-nhom-kha.html
http://www.baodongkhoi.com.vn/?act=detail&id=53431
http://baobinhduong.vn/cong-bo-pci-nam-2016-binh-duong-tang-hang-dot-bien-la-tat-yeu-a158098.html
http://baobinhduong.vn/cong-bo-pci-nam-2016-binh-duong-tang-hang-dot-bien-la-tat-yeu-a158098.html
http://vietnamfinance.vn/thi-truong/dong-thap-co-cafe-chu-tich-can-tho-dep-hop-hanh-vi-doanh-nhan-20170314231212303.htm
http://vietnamfinance.vn/thi-truong/dong-thap-co-cafe-chu-tich-can-tho-dep-hop-hanh-vi-doanh-nhan-20170314231212303.htm
http://vov.vn/kinh-te/pci-co-tac-dung-gi-toi-hieu-qua-kinh-te-dia-phuong-602781.vov
http://vov.vn/kinh-te/pci-co-tac-dung-gi-toi-hieu-qua-kinh-te-dia-phuong-602781.vov
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/nhieu-tinh-lanh-dao-bo-hop-de-di-ca-phe-voi-doanh-nhan-361381.html
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/nhieu-tinh-lanh-dao-bo-hop-de-di-ca-phe-voi-doanh-nhan-361381.html
http://baonghean.vn/kinh-te/201703/cac-doanh-nghiep-noi-gi-ve-chi-so-canh-tranh-cap-tinh-cua-nghe-an-2791164/
http://baonghean.vn/kinh-te/201703/cac-doanh-nghiep-noi-gi-ve-chi-so-canh-tranh-cap-tinh-cua-nghe-an-2791164/
http://nld.com.vn/kinh-te/69-doanh-nghiep-hai-long-ve-dich-vu-cung-cap-dien-20170315155828104.htm
http://nld.com.vn/kinh-te/69-doanh-nghiep-hai-long-ve-dich-vu-cung-cap-dien-20170315155828104.htm
http://vov.vn/kinh-te/tp-hcm-can-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-sau-dang-ky-kinh-doanh-603190.vov
http://vov.vn/kinh-te/tp-hcm-can-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-sau-dang-ky-kinh-doanh-603190.vov
http://baodautu.vn/bang-xep-hang-pci-2016-cuoc-dua-cua-sang-kien-d60256.html
http://www.baogiaothong.vn/vuot-doi-thu-va-vuot-chinh-minh-d192194.html
http://vov.vn/kinh-te/tp-hcm-can-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-sau-dang-ky-kinh-doanh-603190.vov
http://vov.vn/kinh-te/tp-hcm-can-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-sau-dang-ky-kinh-doanh-603190.vov
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126 
15/3/2017 

TBKTSG số 11-2017: PCI – phía sau câu chuyện 
thứ hạng 

http://www.thesaigontimes.vn/157994/TBKTSG-so-11-2017-PCI-%E2%80%93-
phia-sau-cau-chuyen-thu-hang.html 

127 16/3/2017 Để chim đậu được trên đất lành http://www.thesaigontimes.vn/157962/de-chim-dau-duoc-tren-dat-lanh.html/  

129 16/3/2017 PCI - phía sau câu chuyện thứ hạng http://www.thesaigontimes.vn/157974/pci---phia-sau-cau-chuyen-thu-hang.html/ 

130 
16/3/2017 

Doanh nghiệp thực sự quan tâm gì ở chỉ số cạnh 
tranh PCI? 

http://baodautu.vn/doanh-nghiep-thuc-su-quan-tam-gi-o-chi-so-canh-tranh-pci-
d60253.html 

131 16/3/2017 Từ PCI nhìn về thực tế ở Đà Nẵng http://www.nguoitieudung.com.vn/tu-pci-nhin-ve-thuc-te-o-da-nang-d55801.html 

132 
16/3/2017 

Quảng Ninh: Điểm sáng mới về môi trường kinh 
doanh 

http://baophapluat.vn/chinh-sach/quang-ninh-diem-sang-moi-ve-moi-truong-kinh-
doanh-324523.html 

133 
16/3/2017 

“Đại gia” Việt thích nhất mang tiền sang Lào đầu tư, 
chỉ một số rất ít muốn tới Trung Quốc 

http://bizlive.vn/doanh-nghiep/dai-gia-viet-thich-nhat-mang-tien-sang-lao-dau-tu-
chi-mot-so-rat-it-muon-toi-trung-quoc-2564096.html 

134 16/3/2017 Các doanh nghiệp Việt muốn đầu tư sang Lào http://baodautu.vn/cac-doanh-nghiep-viet-muon-dau-tu-sang-lao-d60320.html 

135 
16/3/2017 Tích cực cải thiện môi trường kinh doanh 

http://www.saigondautu.com.vn/pages/20170316/tich-cuc-cai-thien-moi-truong-
kinh-doanh.aspx  

136 
16/3/2017 Bắc Giang cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

http://vfpress.vn/kinh-doanh/bac-giang-cai-thien-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-
472489.html 

137 
16/3/2017 

Các địa phương cũng đang nỗ lực để cải thiện môi 
trường kinh doanh, thu hút đầu tư 

http://www.baohaiquan.vn/pages/cac-dia-phuong-cung-dang-no-luc-de-cai-thien-
moi-truong-kinh-doanh-thu-hut-dau-tu.aspx  

138 
16/3/2017 

Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và mô hình ‘Cà phê 
doanh nhân’ 

http://vfpress.vn/kinh-doanh/chi-so-canh-tranh-cap-tinh-va-mo-hinh-ca-phe-doanh-
nhan-472521.html 

139 
16/3/2017 

Đồng Nai: Rà soát các cuộc thanh tra trùng lắp để 
tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp 

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/dong-nai-ra-soat-cac-cuoc-thanh-tra-trung-lap-de-
tranh-gay-phien-ha-cho-doanh-nghiep-20170316085821912.htm  

140 
16/3/2017 

PCI: 69% doanh nghiệp hài lòng về dịch vụ điện 
năng 

http://bizlive.vn/thoi-su/pci-69-doanh-nghiep-hai-long-ve-dich-vu-dien-nang-
2565691.html 

141 
16/3/2017 

PCI 2016: VẪN CÒN NHỮNG “HÒN ĐÁ TẢNG” 
TRONG CẢI CÁCH http://enternews.vn/pci-2016-van-con-nhung-hon-da-tang-trong-cai-cach.html 

142 
16/3/2017 

Formosa xin tăng vốn đầu tư cho môi trường: Có 
còn hơn không? 

http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/tai-chinh-dau-tu-c-98/formosa-xin-tang-von-dau-
tu-cho-moi-truong-co-con-hon-khong-58798.html 

143 17/3/2017 Bước chuyển quan trọng trong thu hút FDI http://baodautu.vn/buoc-chuyen-quan-trong-trong-thu-hut-fdi-d60359.html 

144 
17/3/2017 

Đà Nẵng phải làm gì để tiếp tục giữ vững ngôi đầu 
PCI? 

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1732929&qc=
1 

145 
17/3/2017 

Phí "bôi trơn" đang làm suy giảm niềm tin của doanh 
nghiệp 

http://giaoduc.net.vn/kinh-te/phi-boi-tron-dang-lam-suy-giam-niem-tin-cua-doanh-
nghiep-post175143.gd  

146 
17/3/2017 

Đây là nước các doanh nghiệp Việt muốn đổ tiền 
đầu tư nhiều nhất 

http://ndh.vn/day-la-nuoc-cac-doanh-nghiep-viet-muon-do-tien-dau-tu-nhieu-nhat-
2017031711043328p145c151.news  

147 
17/3/2017 

Công bố xếp hạng PCI 2016: Góp một lời giải bài 
toán kinh tế cho Thủ tướng 

http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/cong-bo-xep-hang-pci-2016-gop-mot-loi-giai-bai-
toan-kinh-te-cho-thu-tuong-58831.html 

148 
17/3/2017 Chi phí không chính thức vẫn bám riết doanh nghiệp 

http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/chi-phi-khong-chinh-thuc-van-bam-riet-
doanh-nghiep-181065.html 

149 
17/3/2017 

Nỗ lực cải cách của ngành Thuế đã tác động tích 
cực tới cộng đồng doanh nghiệp 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2017-03-17/no-luc-cai-
cach-cua-nganh-thue-da-tac-dong-tich-cuc-toi-cong-dong-doanh-nghiep-
41625.aspx  

150 18/3/2017 Cú ‘sốc’ từ bộ trưởng http://cafef.vn/cu-soc-tu-bo-truong-201703180913344.chn  

151 
18/3/2017 

Tiêu điểm kinh tế tuần: Hà Nội tăng 10 bậc xếp hạng 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

http://kinhtedothi.vn/tieu-diem-kinh-te-tuan-ha-noi-tang-10-bac-xep-hang-nang-luc-
canh-tranh-cap-tinh-283111.html 

152 
18/3/2017 Nỗ lực mới nhìn từ góc độ PCI của Thái Nguyên 

http://www.nhandan.com.vn/kinhte/nhan-dinh/item/32348102-no-luc-moi-nhin-tu-
goc-do-pci-cua-thai-nguyen.html 

153 
18/3/2017 Chính sách thuế ngày càng công khai, minh bạch 

http://www.baophuyen.com.vn/82/170936/chinh-sach-thue-ngay-cang-cong-khai-
minh-bach.html 

154 
18/3/2017 

Thúc đẩy môi trường kinh doanh bình đẳng, minh 
bạch 

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/32341902-thuc-day-moi-truong-kinh-
doanh-binh-dang-minh-bach.html 

155 
18/3/2017 

Môi trường kinh doanh Việt Nam: Sức mạnh của 
những câu chuyện thiết thực 

http://baodautu.vn/moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-suc-manh-cua-nhung-cau-
chuyen-thiet-thuc-d60361.html 

156 18/3/2017 Chỉ báo từ khu vực kinh tế tư nhân http://petrotimes.vn/chi-bao-tu-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan-493056.html 

157 
19/3/2017 Cà Mau tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư 

http://vtv.vn/trong-nuoc/ca-mau-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-dau-tu-
2017031823055481.htm  

158 20/3/2017 Những chuyển động tích cực http://kinhtedothi.vn/nhung-chuyen-dong-tich-cuc-283289.html 

159 20/3/2017 Động lực cải cách hành chính http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Suy-ngam/864713/dong-luc-cai-cach-hanh-chinh  

160 
20/3/2017 

Chỉ số cơ sở hạ tầng trong PCI 2016: Tiếp tục khẳng 
định vị thế của Bình Dương 

http://baobinhduong.vn/chi-so-co-so-ha-tang-trong-pci-2016-tiep-tuc-khang-dinh-
vi-the-cua-binh-duong-a158336.html  

http://www.thesaigontimes.vn/157994/TBKTSG-so-11-2017-PCI-%E2%80%93-phia-sau-cau-chuyen-thu-hang.html
http://www.thesaigontimes.vn/157994/TBKTSG-so-11-2017-PCI-%E2%80%93-phia-sau-cau-chuyen-thu-hang.html
http://www.thesaigontimes.vn/157962/de-chim-dau-duoc-tren-dat-lanh.html/
http://www.thesaigontimes.vn/157974/pci---phia-sau-cau-chuyen-thu-hang.html/
http://baodautu.vn/doanh-nghiep-thuc-su-quan-tam-gi-o-chi-so-canh-tranh-pci-d60253.html
http://baodautu.vn/doanh-nghiep-thuc-su-quan-tam-gi-o-chi-so-canh-tranh-pci-d60253.html
http://www.nguoitieudung.com.vn/tu-pci-nhin-ve-thuc-te-o-da-nang-d55801.html
http://baophapluat.vn/chinh-sach/quang-ninh-diem-sang-moi-ve-moi-truong-kinh-doanh-324523.html
http://baophapluat.vn/chinh-sach/quang-ninh-diem-sang-moi-ve-moi-truong-kinh-doanh-324523.html
http://bizlive.vn/doanh-nghiep/dai-gia-viet-thich-nhat-mang-tien-sang-lao-dau-tu-chi-mot-so-rat-it-muon-toi-trung-quoc-2564096.html
http://bizlive.vn/doanh-nghiep/dai-gia-viet-thich-nhat-mang-tien-sang-lao-dau-tu-chi-mot-so-rat-it-muon-toi-trung-quoc-2564096.html
http://baodautu.vn/cac-doanh-nghiep-viet-muon-dau-tu-sang-lao-d60320.html
http://www.saigondautu.com.vn/pages/20170316/tich-cuc-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh.aspx
http://www.saigondautu.com.vn/pages/20170316/tich-cuc-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh.aspx
http://vfpress.vn/kinh-doanh/bac-giang-cai-thien-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-472489.html
http://vfpress.vn/kinh-doanh/bac-giang-cai-thien-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-472489.html
http://www.baohaiquan.vn/pages/cac-dia-phuong-cung-dang-no-luc-de-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-thu-hut-dau-tu.aspx
http://www.baohaiquan.vn/pages/cac-dia-phuong-cung-dang-no-luc-de-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-thu-hut-dau-tu.aspx
http://vfpress.vn/kinh-doanh/chi-so-canh-tranh-cap-tinh-va-mo-hinh-ca-phe-doanh-nhan-472521.html
http://vfpress.vn/kinh-doanh/chi-so-canh-tranh-cap-tinh-va-mo-hinh-ca-phe-doanh-nhan-472521.html
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/dong-nai-ra-soat-cac-cuoc-thanh-tra-trung-lap-de-tranh-gay-phien-ha-cho-doanh-nghiep-20170316085821912.htm
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/dong-nai-ra-soat-cac-cuoc-thanh-tra-trung-lap-de-tranh-gay-phien-ha-cho-doanh-nghiep-20170316085821912.htm
http://bizlive.vn/thoi-su/pci-69-doanh-nghiep-hai-long-ve-dich-vu-dien-nang-2565691.html
http://bizlive.vn/thoi-su/pci-69-doanh-nghiep-hai-long-ve-dich-vu-dien-nang-2565691.html
http://enternews.vn/pci-2016-van-con-nhung-hon-da-tang-trong-cai-cach.html
http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/tai-chinh-dau-tu-c-98/formosa-xin-tang-von-dau-tu-cho-moi-truong-co-con-hon-khong-58798.html
http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/tai-chinh-dau-tu-c-98/formosa-xin-tang-von-dau-tu-cho-moi-truong-co-con-hon-khong-58798.html
http://baodautu.vn/buoc-chuyen-quan-trong-trong-thu-hut-fdi-d60359.html
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1732929&qc=1
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1732929&qc=1
http://giaoduc.net.vn/kinh-te/phi-boi-tron-dang-lam-suy-giam-niem-tin-cua-doanh-nghiep-post175143.gd
http://giaoduc.net.vn/kinh-te/phi-boi-tron-dang-lam-suy-giam-niem-tin-cua-doanh-nghiep-post175143.gd
http://ndh.vn/day-la-nuoc-cac-doanh-nghiep-viet-muon-do-tien-dau-tu-nhieu-nhat-2017031711043328p145c151.news
http://ndh.vn/day-la-nuoc-cac-doanh-nghiep-viet-muon-do-tien-dau-tu-nhieu-nhat-2017031711043328p145c151.news
http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/cong-bo-xep-hang-pci-2016-gop-mot-loi-giai-bai-toan-kinh-te-cho-thu-tuong-58831.html
http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/cong-bo-xep-hang-pci-2016-gop-mot-loi-giai-bai-toan-kinh-te-cho-thu-tuong-58831.html
http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/chi-phi-khong-chinh-thuc-van-bam-riet-doanh-nghiep-181065.html
http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/chi-phi-khong-chinh-thuc-van-bam-riet-doanh-nghiep-181065.html
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2017-03-17/no-luc-cai-cach-cua-nganh-thue-da-tac-dong-tich-cuc-toi-cong-dong-doanh-nghiep-41625.aspx
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2017-03-17/no-luc-cai-cach-cua-nganh-thue-da-tac-dong-tich-cuc-toi-cong-dong-doanh-nghiep-41625.aspx
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2017-03-17/no-luc-cai-cach-cua-nganh-thue-da-tac-dong-tich-cuc-toi-cong-dong-doanh-nghiep-41625.aspx
http://cafef.vn/cu-soc-tu-bo-truong-201703180913344.chn
http://kinhtedothi.vn/tieu-diem-kinh-te-tuan-ha-noi-tang-10-bac-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-283111.html
http://kinhtedothi.vn/tieu-diem-kinh-te-tuan-ha-noi-tang-10-bac-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-283111.html
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/nhan-dinh/item/32348102-no-luc-moi-nhin-tu-goc-do-pci-cua-thai-nguyen.html
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/nhan-dinh/item/32348102-no-luc-moi-nhin-tu-goc-do-pci-cua-thai-nguyen.html
http://www.baophuyen.com.vn/82/170936/chinh-sach-thue-ngay-cang-cong-khai-minh-bach.html
http://www.baophuyen.com.vn/82/170936/chinh-sach-thue-ngay-cang-cong-khai-minh-bach.html
http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/32341902-thuc-day-moi-truong-kinh-doanh-binh-dang-minh-bach.html
http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/32341902-thuc-day-moi-truong-kinh-doanh-binh-dang-minh-bach.html
http://baodautu.vn/moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-suc-manh-cua-nhung-cau-chuyen-thiet-thuc-d60361.html
http://baodautu.vn/moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-suc-manh-cua-nhung-cau-chuyen-thiet-thuc-d60361.html
http://petrotimes.vn/chi-bao-tu-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan-493056.html
http://vtv.vn/trong-nuoc/ca-mau-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-dau-tu-2017031823055481.htm
http://vtv.vn/trong-nuoc/ca-mau-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-dau-tu-2017031823055481.htm
http://kinhtedothi.vn/nhung-chuyen-dong-tich-cuc-283289.html
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Suy-ngam/864713/dong-luc-cai-cach-hanh-chinh
http://baobinhduong.vn/chi-so-co-so-ha-tang-trong-pci-2016-tiep-tuc-khang-dinh-vi-the-cua-binh-duong-a158336.html
http://baobinhduong.vn/chi-so-co-so-ha-tang-trong-pci-2016-tiep-tuc-khang-dinh-vi-the-cua-binh-duong-a158336.html
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Các sự kiện, hoạt động cải cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các địa 
phương đã diễn ra và dự kiến trong thời gian tới 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên sự kiện Thời gian 

1 Đắk Nông 
Hội thảo: Góp ý đề án Nâng cao Năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh PCI tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 

10/01/2017 

2 Quảng Ninh 
Hội nghị Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, 
ban, ngành và địa phương 

23/01/2017 

3 Tuyên Quang 
Chương trình Cà phê doanh nhân kỳ tháng 3 năm 
2017 

18/03/2017 

4 Đắk Lắk Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Đắk Lắk 30/03/2017 

5 Quảng Ninh Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Quảng Ninh 31/03/2017 

6 Đồng Nai Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Đồng Nai 04/04/2017 

7 Khu vực ĐBSCL Hội thảo PCI cho Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long 05/04/2017 

8 Hà Nam Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Hà Nam 18/04/2017 

9 Cần Thơ Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Cần Thơ 20/04/2017 

10 Sóc Trăng Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Sóc Trăng 21/04/2017 

11 Quảng Ngãi Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Quảng Ngãi 28/04/2017 

  
Ấn phẩm sắp ra mắt 
 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo  Khởi sự Doanh nghiệp

Cẩm nang sử dụng PCI - phiên bản cập nhật
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