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PCI- ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐIỀU HÀNH KINH TẾ ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP  

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 

Ngày 09/09 Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND Tỉnh Đắk Lắk 

tổ chức Hội thảo này với mục tiêu hỗ trợ các các tỉnh, 

thành phố tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên 

thực hiện hiệu quả các nỗ lực cải thiện môi trường 

kinh doanh.  Hội thảo có sự tham dự của gần 80 đại 

biểu đến từ các sở ngành thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Gia 

Lai, Bình Định, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng,… 

Các chuyên gia, diễn giả tham gia hội nghị đã chia sẻ 

kinh nghiệm và các thực tiễn tốt từ các địa phương đi 

đầu trong công tác cải cách môi trường kinh doanh, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Đậu Anh Tuấn – 

Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam chia sẻ: “Là năm thứ 12 PCI được 

thực hiện, chưa khi nào như năm vừa rồi vai trò của 

Doanh nghiệp được Chính phủ, chính quyền địa 

phương các cấp nhắc đến nhiều như vậy. NQ19 và 

NQ35 được ban hành, Doanh nghiệp được coi là đối 

tượng được phụ vụ…” Đồng quan điểm với nhận 

định này, ông Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch 

UBND Tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tác động của PCI 

“..Không chỉ là bảng xếp hạng, PCI còn thôi thúc sự 

thi đua giữa các tỉnh để MTKD các địa phương tốt 

hơn, nhờ đó năng lực cạnh tranh tầm quốc gia cũng 

sẽ được cải thiện”. 

Tại Hội thảo, đại diện các địa phương với các mô 

hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác cải thiện PCI 

và môi trường kinh doanh đã phát biểu chia sẻ kinh 

nghiệm như Cần Thơ với  “Các mô hình đối thoại 

doanh nghiệp hiệu quả của các tỉnh khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long”;  Đà Nẵng chia sẻ  “Kinh 

nghiệm ứng dụng CNTT trong đối thoại chính 

quyền-doanh nghiệp”; Vĩnh Phúc với “Kinh nghiệm 

khảo sát doanh nghiệp, chuẩn bị thông tin nền trước 

đối thoại”. Phiên 2 của Hội thảo có sự chia sẻ của đại 

diện tỉnh Bắc Ninh về “Mô hình Bác sĩ doanh 

nghiệp” và thực tiễn tốt về hỗ trợ về xúc tiến đầu tư 

của Quảng Ninh. Các bài chia sẻ của đại diện các 

Tỉnh An Giang hay Bình Thuận cũng được các đại 

biểu hội thảo đón nhận và phản hồi tích cực. 

Kết thúc hội nghị, nhiều đại biểu đánh giá cao nội 

dung trình bày phát biểu của các chuyên gia cũng như 

của các phiên thảo luận sôi nổi và cho biết đã tiếp thu 

được những kiến thức hay, thực tiễn, giúp ích nhiều 

cho công việc trong thời gian tới tại địa phương. 

 

Phiên 2 Hội thảo   
Đại diện các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, An Giang, Bình 

Thuận chia sẻ về kinh nghiệm và các mô hình “Năng 
động, sáng tạo trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp” 

 

Toàn cảnh Hội thảo 
 

HỘI THẢO THỰC TIỄN TỐT TRONG CẢI THIỆN MÔI 

TRƯỜNG KINH DOANH CẤP TỈNH - Khu vực Miền 

Trung - Tây Nguyên 
 Nhóm nghiên cứu PCI 
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Ngày 26/8, đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Nghệ 

An có chuyến thăm và học hỏi kinh 

nghiệm trong vấn đề cải cách hành chính tại 

Quảng Ninh nhằm tiến tới xây dựng nền 

hành chính tỉnh Nghệ An hiện đại, minh 

bạch và hiệu quả. 

Quảng Ninh là một trong những tỉnh xây dựng 

mô hình Trung tâm hành chính công sớm nhất. 

Nhờ đẩy mạnh về cải cách hành chính, môi 

trường kinh doanh của tỉnh này được cải thiện 

rõ rệt. Chỉ số PCI (Năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh) nằm trong tốp đầu của cả nước trong vài 

năm trở lại đây.Sau khi xây dựng Trung tâm 

hành chính công, các thủ tục hành chính được 

cắt giảm hẳn về thời gian giải quyết so với thời 

gian quy định của pháp luật nên đã tạo thuận 

lợi tối đa cho các tổ chức, công dân.  

Đánh giá cao nỗ lực cải cách hành chính của 

tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân 

Đường bày tỏ mong muốn lãnh đạo địa phương 

tạo điều kiện, giúp đỡ Nghệ An trong vấn đề 

này. “Tỉnh Quảng Ninh có những điều kiện 

tương tự Nghệ An. Vì vậy mô hình hành chính, 

đặc biệt Trung tâm hành chính công của Quảng 

Ninh sẽ phù hợp khi Nghệ An triển khai”, Chủ 

tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh. 

 

 

 

 

Chi tiết xem tại:  http://baonghean.vn/thoi-su-

chinh-tri/201608/nghe-an-hoc-tap-kinh-

nghiem-cai-cach-hanh-chinh-cua-quang-ninh-

2728966/ 

 

 
 

Báo cáo này là nỗ lực phát triển toàn diện 

và chi tiết hơn kết quả nghiên cứu về 

DNNVV đã được trình bày sơ bộ tại 

Chương 2: Môi trường kinh doanh Việt 

Nam qua lăng kính các DNNVV của 

Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh PCI 2015 do VCCI và USAID công 

bố ngày 31/3/2016. Tổng hợp dữ liệu từ 

kết quả điều tra 8.335 doanh nghiệp tư 

nhân trong dự án PCI năm 2015 và một số 

năm trước đó, báo cáo cung cấp thông tin 

cụ thể về hiện trạng hoạt động của các 

DNNVV thuộc khu vực doanh nghiệp dân 

doanh trong nước, nhằm phục vụ quá trình 

xây dựng dự thảo Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, từ đó góp phần thúc 

đẩy sự phát triển nền kinh tế Việt Nam 

trong thời gian tới.  

 

Để tải nội dung Báo cáo, vui lòng truy 

cập: http://pcivietnam.org/nghien-cuu-

khac-c51.html 

  

Nghệ An học tập 

kinh nghiệm cải 
cách hành chính 

của Quảng Ninh 
Baonghean.vn 

Báo cáo Môi trường kinh doanh 
đối với các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa Việt Nam 
 Nhóm nghiên cứu | VCCI 
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Bắc Ninh công bố số hotline 

"Bác sỹ doanh nghiệp" 

Số điện thoại hotline 091.3297.954 của Nhóm bác sỹ doanh nghiệp 

vừa được Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 

công bố chính là số máy của Viện trưởng Nguyễn Phương Bắc. 

 

Ông Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 

Theo phân tích của Nhóm bác sỹ, các doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị 
có tinh thần trách nhiệm và mang tính xây dựng cao.  

Các ý kiến có thể chia làm 4 nội dung chính. Nội dung thứ nhất phản ánh 

về những khó khăn, vướng mắc đã kéo dài. Nhóm bác sỹ doanh nghiệp 

đã trợ giúp thành công những trường hợp những khó khăn, vướng mắc, 

thủ tục hành chính tồn đọng kéo dài.Nội dung thứ hai là hỏi về cơ chế 

chính sách. Những nội dung này đã được Bác sỹ doanh nghiệp Bắc Ninh 

phản hồi kịp thời qua email.Nội dung thứ ba là đề nghị giúp đỡ, tư vấn 

về phát triển kinh doanh. Phần lớn các ý kiến đến từ các doanh 

nghiệp khởi nghiệp.Nội dung thứ tư phản ánh về nhũng nhiễu, gây phiền 

hà của một số cán bộ, cơ quan Nhà nước. Qua xác minh, ý kiến phản ánh 

của doanh nghiệp đều có cơ sở. Bác sỹ doanh nghiệp và Thủ trưởng cơ 

quan nhận phản ánh trong trường hợp này đã đảm bảo đúng nguyên tắc 

bảo mật và tôn trọng doanh nghiệp phản ánh, tạo niềm tin cho doanh 
nghiệp. 

“Bác sĩ doanh nghiệp Bắc Ninh ra đời là kết quả nghiên cứu về 5 nút thắt 

của môi trường kinh doanh Bắc Ninh của Viện Nghiên cứu Phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi muốn đem đến cho cộng đồng 
doanh nghiệp Bắc Ninh sự tri kỷ”, ông Bắc cho biết. 

           Chi tiết xem tại: http://baodautu.vn/bac-ninh-cong-bo-so-hotline-

bac-sy-doanh-nghiep-d51064.html 

  TTO - Ở một góc khuôn viên Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp có kê mấy 

cái ghế đá, xung quanh là cây cảnh và bảng chữ “Cà phê doanh nhân - doanh 

nghiệp”... 

 

Sáng nào chủ tịch và các phó chủ tịch cũng đến đây trực tiếp nghe và giải quyết 
các kiến nghị của doanh nghiệp. 

Quán cà phê này ra đời từ ý tưởng của ông Nguyễn Văn Dương (chủ tịch UBND 

tỉnh), nên các doanh nghiệp gọi vui đây là quán cà phê chủ tịch. Đã có rất nhiều 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã được tháo gỡ ngay tại quán này. 

Chờ doanh nghiệp đến… tố khổ … và Xóa vấn nạn “xin-cho” 

 

Ông Nguyễn Văn Dương cho biết trước đây tỉnh cũng thực hiện giải quyết thủ 

tục hành chính hay các kiến nghị của doanh nghiệp theo quy trình. Doanh nghiệp 

gửi văn bản tới UBND tỉnh, sau đó lãnh đạo xem xét vấn đề đó thuộc trách nhiệm 

của sở, ngành, cơ quan nào thì ký chuyển cho họ tham mưu. 

 

“Có khi phải mất hơn ba tháng sau UBND tỉnh ban hành công văn trả lời kiến 

nghị của doanh nghiệp. Trong thời gian chờ UBND tỉnh giải quyết thì doanh 

nghiệp đã bị mất cơ hội làm ăn hoặc lún sâu vào khó khăn. Nhiều người nói thẳng 

là mất niềm tin vào chính quyền. Tất cả những chuyện đó tôi thấy mình đều có 

lỗi” - ông Dương nói. 

 

Quán "cà phê chủ tịch" có một 

không hai 
 

Đầu năm 2016 ông Dương chỉ đạo kê mấy cái bàn đá, đặt mấy chậu kiểng, treo 

thêm chục giò phong lan cạnh nhà ăn Văn phòng UBND tỉnh để sáng sớm ông 

tranh thủ tiếp doanh nghiệp trước khi họp hoặc đi công tác. 

 

Ông thành lập bộ phận chuyên trách giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và 

giao Phòng đối ngoại Văn phòng UBND tỉnh thông báo, tiếp nhận đăng ký gặp 

lãnh đạo tỉnh từ 6g30 hàng ngày tại quán cà phê chủ tịch qua số điện thoại “nóng” 

0919.022299 (email: doingoai.vpubdt@gmail.com). 

 

 
 

Chủ tịch và Bí thư Đồng Tháp tiếp Doanh nghiệp lúc 6g45 tại quán cà phê chủ 

tịch 

            Chi tiết xem tại: http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160803/quan-ca-phe-

chu-tich-co-mot-khong-hai/1148524.html 

 

Các mô hình sáng tạo, thực tiễn tốt về hỗ trợ doanh nghiệp 

http://baodautu.vn/khong-gian-khoi-nghiep-d44/
http://baodautu.vn/bac-ninh-cong-bo-so-hotline-bac-
http://baodautu.vn/bac-ninh-cong-bo-so-hotline-bac-
mailto:doingoai.vpubdt@gmail.com
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160803/quan-ca-phe-chu-tich-co-mot-khong-hai/1148524.html
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160803/quan-ca-phe-chu-tich-co-mot-khong-hai/1148524.html
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Móng Cái tổ chức hội nghị cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, nâng cao, 

năng lực cạnh tranh cấp huyện. 
 

Ngày 1/7, tại Móng Cái, thành phố Móng Cái phối hợp với Ban 

Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh (IPA) tổ chức hội nghị 

cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực canh 

tranh cấp huyện DCCI năm 2016 và tập huấn kiến thức về nâng 

cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế. 

Tham dự có 100 doanh nghiệp và hợp tác xã; lãnh đạo các cơ quan 

đơn vị trên địa bàn TP Móng Cái; các chuyên gia dự án PCI Quốc 

gia và Tiến sỹ  Edmund Malesky, Giáo sư kinh tế, Đại học Duke 

Hoa Kỳ. 

 

 

Lâm Đồng đối thoại “gỡ khó” cho doanh 

nghiệp 

Chiều 8-7, tại TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Phòng 

thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức hội nghị 

công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015 và gặp 

gỡ, đối thoại với doanh nghiệp. Hơn 100 nhà đầu tư, doanh nghiệp 

tham dự và đối thoại trực tiếp với lãnh đạo địa phương. 

Các sự kiện nổi bật, tin tức cập nhật 
về tình hình cải thiện môi trường 

kinh doanh tại các tỉnh, thành trong 

thời gian qua 

http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201607/mong-cai-to-chuc-hoi-nghi-cai-thien-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cap-huyen-2309822/index.photo.html
http://www.nhandan.com.vn/cdn/vn/media/k2/items/src/3009/260841ba3402447449664c32ff9341c7.jpg
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Gia Lai: Tích cực cải cách hành chính tạo 

điều kiện thu hút đầu tư 
 

Ngày 23-8, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức 

về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Tại Hội nghị, các chuyên gia được mời bổ sung kiến thức mới giúp 

cho lãnh đạo các cấp, các nghành, các địa phương, các doanh 

nghiệp đánh giá được những thuận lợi, khó khăn khi sử dụng chỉ 

số PCI trong công tác quản lý và điều hành, từ đó điều chỉnh lại 

các hoạt động của mình, cùng với tỉnh thực hiện đồng bộ các giải 

pháp điều hành phát triển kinh tế, xã hội. Ngoài ra, các đại biểu đã 

cùng nhau thảo luận về các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng 

chỉ số PCI. 

 

 

 Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho 

cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quản lý năm 2016 
 

Ngày 15/8/2016, Tỉnh ủy Hòa Bình phối hợp với Học viện Chính 

trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập 

nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quản lý năm 2016. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; 

PGS.TS Trương Thị Thông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc 

gia Hồ Chí Minh; đại diện Viện Chính trị học, Vụ Quản lý - đào tạo 

- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự hội nghị.  

 

 

 
 



BẢN TIN PCI ẤN PHẨM QUÝ 3 NĂM 2016 |  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Dương: Phấn đấu đến năm 2020 

vào nhóm 20 địa phương có PCI cao 

nhất nước 
 

 
Sáng 30-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá đề án "Nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Hải Dương giai 

đoạn 2016-2020" do Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

 Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ 2016 với 

chủ đề “Hội nhập Quốc tế – Tận dụng các 

cơ hội mới cho liên kết và tăng trưởng” 

đã diễn ra ngày 16/9/2016 tại Dinh Thống 

Nhất, TP HCM. 
 
Đây là một Diễn đàn thường niên để cộng đồng doanh nghiệp ở khu 

vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ gặp gỡ, tìm hiểu các cơ hội 

và thách thức của quá trình hội nhập quốc tế với riêng vùng kinh tế 

Đông Nam Bộ, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, mở 

rộng mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp trong vùng và với 

cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân trên toàn cầu. 

Đồng thời, Diễn đàn cũng bắc nhịp cầu nối giữa doanh nghiệp – các 

nhà quản lý, hoạch định chính sách, các chuyên gia để có những 

chính sách phù hợp, kịp thời hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển vùng kinh 

tế trọng điểm này. 
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Danh mục một số đề án, chương trình hành động cải thiện 

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

tỉnh (PCI) của các địa phương trong Quý 3 năm 2016 
(Để tải nội dung các văn bản, xem tại http://pcivietnam.org/van-ban-cua-tinh) 

 

Tên tỉnh Số hiệu Tên Văn bản 
ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO 

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) 

Hải Dương 1650/KH-UBND Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh Hải Dương năm 2016. 

Ngày ban hành: 08/07/2016 

Sóc Trăng 949/UBND-TH Chỉ thị v/v giao đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà đầu tư, 

doanh nghiệp 

Ngày ban hành: 14/07/2016 

Điện Biên 2044/UBND-KT Chỉ thị v/v chuẩn bị báo cáo phục vụ cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề 

án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

Ngày ban hành: 14/07/2016 

Đồng Nai 6238/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

MTKD, nâng cao NLCT cấp tỉnh PCI của tỉnh Đồng Nai 2 năm 2016-2017 

Ngày ban hành: 22/07/2016 

Đà Nẵng 531/TB-

VPUBND 

Thông báo: KL của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Hải tại Hội nghị 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2016 

Ngày ban hành: 03/08/2016 

Quảng Trị 124/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh 7 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ 5 tháng cuối 

năm 2016 

Ngày ban hành: 15/08/2016 

Trà Vinh 82/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Trần Anh Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ 

đạo chỉ số NLCT cấp tỉnh PCI trên địa bàn tình Trà Vinh 

Ngày ban hành: 01/09/2016 

 

Đồng Tháp 182/KH-UBND Kế hoạch tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh 

tranh PCI của tỉnh Đồng Tháp năm 2016 

Ngày ban hành:13/09/2016 

 

TÀI LIỆU,VĂN BẢN TỈNH VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỰA TRÊN NGHỊ QUYẾT 19 

 

Hà Giang 164/KH-UBND Kế hoạch thực hiện NQ 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang 

Ngày ban hành: 13/07/2016  
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Hà Nội 151/BC-UBND Báo cáo: Về tình hình triển khai thự hiện NQ19-2016/NQ-CP ngày 

28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục cải 

thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP Hà Nội đến tháng 9/2016 

Ngày ban hành: 17/09/2016 

Hà Tĩnh 182/KH-UBND Báo cáo tình hình thực hiện NQ19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính 

phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017, định hướng đến năm 2020 

Ngày ban hành: 9/15/2016 

 

 

CHƯƠNG CHÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP VỀ TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG 

KINH DOANH THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP 

 

Chiều 22/9, trước sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và 21 tỉnh, thành phố phía Bắc đã ký cam kết thực 

hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Như vậy đến nay, 

tất cả các địa phương trên cả nước đã ký cam kết nói trên với VCCI và đã bắt đầu ban hành các kế hoạch 

hành động để hiện thực hóa các nhiệm vụ nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần của  

Nghị Quyết. 
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Các sự kiện, hoạt động sắp diễn ra 

Các ấn phẩm sắp ra mắt 

Hội thảo PCI tại Hà Giang 
- 10/09/2016

Tập huấn PCI cho Cán bộ 
chính quyền, HHDN tỉnh 
Lai Châu - 12-14/10/2016

Tập huấn PCI cho đại biểu 
HĐND tại Hậu Giang, Hà 
Giang - 11/2016

Cẩm nang Đối thoại Công - Tư

Báo cáo  Khởi sự Doanh nghiệp

Cẩm nang Sử dụng PCI
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