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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 

 

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

 

Tin tức  

PCI 
Ấn phẩm Quý 3 năm 2017 

DDCI: Mô hình nào phù hợp cho địa phương? 

 (Nhóm nghiên cứu PCI) – Sáng ngày 28/7/2017, Dự án PCI/ Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức 
Chương trình tập huấn Hiệp hội doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên với chủ đề “Thực 
tiễn tốt trong cải thiện môi trường kinh doanh địa phương: Kinh nghiệm xây dựng bộ 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, quận, huyện (DDCI)” 

 

Tập huấn Hiệp hội doanh nghiệp  

khu vực Tây Nguyên ...Tr. 1-3 
 

Tập huấn cán bộ VCCI... 

Tr.4-5 
 

Câu chuyện của Quảng Ninh… 

Tr.6 
 

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho  

cán bộ, công chức tỉnh…Tr.7-8 
 

Câu chuyện của Hậu Giang… 

Tr.8 
 

Sự kiện/tin tức PCI cập nhật... 

Tr. 9-17 
 

Danh mục Đề án, chương trình hành động  

về PCI…Tr. 18-19 
 

Danh mục hoạt động cải thiện MTKD  

địa phương…  Tr. 19-20 

 
Sự kiện sắp diễn ra, Ấn phẩm sắp 

ra mắt…………Tr. 21 
 

 

 

Tại hội nghị, các đại 

biểu được nghe các 

chuyên gia dự án PCI 

trình bày chia sẻ các 

thông tin kiến thức về 

PCI, giới thiệu và đánh 

giá sơ bộ tác động của 

việc triển khai DDCI, 

những lưu ý về 

phương pháp thực 

hiện DDCI từ kinh 

nghiệm của VCCI 

trong triển khai PCI và 

hỗ trợ các địa phương 

thực hiện DDCI. Bên 

cạnh đó là phần chia 

sẻ kinh nghiệm thực 

tiễn tốt về DDCI từ các 

địa phương điển hình. 



TIN TỨC PCI - ẤN PHẨM QUÝ 3 NĂM 2017                                                                                                                                                                                  Số 05 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                              

2 |  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Đại diện tỉnh Tuyên Quang – ông Nguyễn Hữu 
Thập, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên 
Quang có phần chia sẻ về sự sáng tạo, chủ động 
tạo kênh đối thoại mới với chính quyền địa phương 
thông qua DDCI trong phiên thảo luận thứ hai: “Mô 
hình nào phù hợp cho địa phương?”.  
 

Ông Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện 

nghiên cứu kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh chia sẻ 

tại buổi tập huấn kinh nghiệm trong hướng dẫn địa 

phương đưa ra các tiêu chí thành lập chỉ số DDCI, 

cụ thể là cách thức các bộ phận độc lập thực hiện, 

nguyên nhân khiến các sở ngành vẫn còn bị đánh 

giá thấp điểm. Ông Bắc nhấn mạnh về tỷ lệ DN 

không hài lòng và còn nhiều khúc mắc về chỉ số 

này, cũng như trao đổi kinh nghiệm về con đường 

gỡ bỏ rào cản khó khăn cho DN. Qua các chia sẻ 

của mình, ông cho biết, nghiên cứu càng độc lập 

thì kết quả càng chính xác. 
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Chia sẻ tại hội nghị, đại diện tỉnh Quảng Ninh – bà Vũ Kim Chi, Phó Trưởng Ban, Ban Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho rằng DDCI 

chính là công cụ thúc đẩy cải cách từ trên xuống. Quảng Ninh quyết định xây dựng bộ chỉ số DDCI từ sự khích lệ của dự án PCI nhằm  

truyền tải nỗ lực cải cách từ tỉnh xuống các cấp sở ngành. Quảng Ninh tích cực học hỏi qua nhiều kênh thông tin khác nhau, với mong 

muốn bộ chỉ số giúp trao quyền cho cộng đồng DN nói lên tiếng nói của mình chứ không chỉ qua những buổi cafe doanh nhân hay các 

phiên gặp mặt. Bên cạnh đó, bà Vũ Kim Chi cũng chia sẻ những thách thức khó khăn trong quá trình thực hiện, và bày tỏ quyết tâm tiếp 

tục triển khai bộ chỉ số qua đẩy mạnh truyền thông về DDCI (bằng cách lập fanpage, đăng tin trên website IPA…); tích cực truyền cảm 

hứng để nhận được sự đồng thuận từ lãnh đạo sở ngành địa phương; tham vấn nhìn nhận và tận dụng sự ủng hộ từ dự án PCI. 

Về phía tỉnh Bắc Giang, ông Trần Đức Khiêm đánh giá DDCI là công cụ giám sát chất lượng CCTTHC của các sở ngành huyện thị. Bắc 

Giang thực hiện xây dựng bộ chỉ số chủ yếu dựa vào PCI nhờ chuyên môn cao cũng như tiếng nói khách quan. Trong 3 năm từ 2015-

2017, hiện Bắc Giang phát 800 phiếu và thu về gần 300 phiếu, trong đó lựa chọn DN được coi là khâu vô cùng quan trọng, tập trung vào 

DN có đầu tư và DN trong khu công nghiệp. Bộ chỉ số cũng chú trọng đánh giá người đứng đầu, thông qua việc tổ chức các buổi gặp 

mặt tháo gỡ vướng mắc cho DN với sự tham gia của Chủ tịch và Bí thư UBND tỉnh.  

 

Ông Đường Trọng Khang, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã khẳng định vai trò chủ động của hiệp hội doanh nghiệp. 

Vĩnh Phúc tiếp cận nhẹ nhàng và hiệu quả. Được sự ủng hộ lớn của UBND tỉnh, HHDN tỉnh Vĩnh Phúc nhận được sự tin cậy từ cả 

lãnh đạo tỉnh cũng như từ phía DN. HHDN chủ động tìm hiểu và thực hiện đánh giá chỉ số DDCI trong đó tập trung vào tinh thần trách 

nhiệm, thái độ phục vụ, năng lực công quyền.. Đây chính là những tiêu chí đầu tiên mà HHDN tỉnh tiếp cận. HHDN gửi phiếu khảo 

sát, đôn đốc DN trả lời, kiên trì chỉ bảo DN cách ghi phiếu. Bằng những nỗ lực này, qua các năm đầu, số phiếu thu về đã đạt khoảng 

50-60%. Về phương pháp, HHDN tỉnh thực hiện khảo sát biểu mẫu, tối giản số câu hỏi không thực sự cần thiết để có được kết quả 

tốt nhất.  

 

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện tỉnh Quảng Ninh – bà Vũ Kim Chi, Phó Trưởng Ban, Ban Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho rằng DDCI 

chính là công cụ thúc đẩy cải cách từ trên xuống. Quảng Ninh quyết định xây dựng bộ chỉ số DDCI từ sự khích lệ của dự án PCI nhằm 

truyền tải nỗ lực cải cách từ tỉnh xuống các cấp sở ngành. Quảng Ninh tích cực học hỏi qua nhiều kênh thông tin khác nhau, với mong 

muốn bộ chỉ số giúp trao quyền cho cộng đồng DN nói lên tiếng nói của mình chứ không chỉ qua những buổi cafe doanh nhân hay các 

phiên gặp mặt. Bên cạnh đó, bà Vũ Kim Chi cũng chia sẻ những thách thức khó khăn trong quá trình thực hiện, và bày tỏ quyết tâm 

tiếp tục triển khai bộ chỉ số qua đẩy mạnh truyền thông về DDCI (bằng cách lập fanpage, đăng tin trên website IPA…); tích cực truyền 

cảm hứng để nhận được sự đồng thuận từ lãnh đạo sở ngành địa phương; tham vấn nhìn nhận và tận dụng sự ủng hộ từ dự án PCI.  

 
Về phía tỉnh Bắc Giang, ông Trần Đức Khiêm đánh giá DDCI là công cụ giám sát chất lượng CCTTHC của các sở ngành huyện thị. 

Bắc Giang thực hiện xây dựng bộ chỉ số chủ yếu dựa vào PCI nhờ chuyên môn cao cũng như tiếng nói khách quan. Trong 3 năm từ 

2015-2017, hiện Bắc Giang phát 800 phiếu và thu về gần 300 phiếu, trong đó lựa chọn DN được coi là khâu vô cùng quan trọng, tập 

trung vào DN có đầu tư và DN trong khu công nghiệp. Bộ chỉ số cũng chú trọng đánh giá người đứng đầu, thông qua việc tổ chức các 

buổi gặp mặt tháo gỡ vướng mắc cho DN với sự tham gia của Chủ tịch và Bí thư UBND tỉnh.   
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(Nhóm nghiên cứu PCI) - Chiều ngày 28/7/2017, chương trình tập huấn cán 

bộ VCCI năm 2017 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do dự án 

PCI/VCCI tổ chức đã diễn ra tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ông Đậu Anh 

Tuấn – Giám đốc dự án PCI, Trưởng Ban Pháp chế VCCI chủ trì hội nghị. 
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ại buổi tập huấn, bà Nguyễn Ngọc Lan – Quản lý dự án 

PCI đã tóm tắt những hoạt động được triển khai bằng 

những con số ấn tượng và tiêu biểu trên chặng đường 

PCI 13 năm. Đó là: 

 363.143 lượt doanh nghiệp dân doanh và 63.913 lượt 

doanh nghiệp FDI tham gia khảo sát. 

 16 lễ công bố PCI, 357 hội thảo chẩn đoán cấp tỉnh và 21 

hội thảo vùng được tổ chức.  

 54.852 lượt lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành và cán bộ tham 

dự sự kiện của PCI.    

 

 

 

Bên cạnh đó, bà Ngọc Lan cũng điểm lại những hoạt động nổi 

bật trong 2 năm 2016 – 2017 như Tọa đàm Biz Café: “Sáng kiến 

cải cách từ cơ sở”; hội thảo PCI khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long và chia sẻ thực tiễn tốt trong cải thiện PCI tổ chức tại Vĩnh 

Long; hội thảo vùng Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ “Tăng 

cường vai trỏ của HHDN trong cải thiện môi trường kinh doanh 

cấp tỉnh” tổ chức tại Bình Thuận; chia sẻ kinh nghiệm PCI tại 

Myanmar… Bà Ngọc Lan cũng đưa ra định hướng phát triển PCI 

trong thời gian tới thông qua cập nhật phương pháp PCI, tăng 

cường nghiên cứu chính sách, khai thác dữ liệu và thủ tục các 

hoạt động đào tạo. 

Buổi tập huấn được tiếp tục bằng bài trình bày của ông Đậu Anh 

Tuấn – Trưởng Ban Pháp chế VCCI với vai trò và tác động của 

PCI đối với các địa phương cũng như bình diện quốc gia, kết nối 

PCI với việc thực hiện nhiệm vụ của NQ 19-2017/NQ-CP. Các 

diễn giả và đại biểu tham dự có phiên thảo luận sôi nổi. Trong 

đó, đại diện các chi nhánh, VPĐD VCCI đã tổng kết tình hình 

triển khai các hoạt động hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh 

cấp tỉnh thông qua PCI. 

Phiên cuối của buổi tập huấn là phần giải đáp thắc mắc về 

phương pháp luận PCI của ông Phạm Ngọc Thạch – thành viên 

nhóm nghiên cứu PCI, Phó Trưởng Ban Pháp chế VCCI.  Các 

câu hỏi chủ yếu về độ chính xác, tin cậy của chỉ số PCI, trình độ 

hiểu biết của DN, mối liên hệ giữa PCI với việc thực hiện NQ19 

và NQ35 cũng như các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh. 

 

 

T 
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PCI và sự "dũng cảm" của Quảng Ninh 

 
"Có lúc nghe lãnh đạo tỉnh gọi điện hỏi doanh nghiệp trong Hiệp hội còn có còn 

vấn đề gì cần giải quyết ngay nữa không Thể ơi, tôi có chút bổi rối vì thực sự 

mọi vướng mắc đều đã giải quyết hết rồi". Đó là bộc bạch của Chủ tịch Hiệp hội 

doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, doanh nhân Phạm Văn Thể, tại thời điểm đầu 

năm 2017, khi tỉnh này vừa công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành và địa phương (DDCI) năm 2016. DDCI được xem là một “bản sao” của 

chỉ số PCI của cấp sở ngành, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.  

Với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), bộ chỉ số đánh giá chất lượng 

điều hành cấp tỉnh, được VCCI và USAID công bố hàng năm, các tỉnh đều cố 

gắng theo cách của mình để được các doanh nghiệp đánh giá cao. Quảng 

Ninh trong PCI 2014 thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.  

Nhưng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long vẫn chưa hài lòng. Ông cho 

rằng gốc rễ là sự chuyển động chưa đồng đều giữa các sở ngành và 

huyện thị trong tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Tại 

sao lĩnh vực này được đánh giá cao nhưng lĩnh vực khác lại chưa được 

như vậy? Nếu trong hệ thống chính quyền chỉ cần còn một người gây khó 

khăn cho doanh nghiệp thì ảnh hưởng ngay đến chỉ số PCI. 

 Bởi vậy, từ 2015, Quảng  Ninh đã phân tích, nghiên cứu và thử nghiệm bộ 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương của tỉnh, gọi 

tắt là DDCI bao gồm 8 chỉ số thành phần. Thực hiện bộ chỉ số này là Hiệp 

hội doanh nghiệp tỉnh với sự hỗ trợ của Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư. Một 

nhóm chuyên gia độc lập từ Hà Nội được tỉnh mời tư vấn về phương pháp 

tương tự như PCI. Việc lãnh đạo tất cả cấp sở và cấp huyện của Quảng 

Ninh chấp nhận cạnh tranh để đạt được sự hài lòng của doanh nghiệp 

được coi là dũng cảm - như chính nhận xét của Phó chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Văn Thành.  Quảng Ninh cũng đã từng có tình trạng đánh trống bỏ 

dùi khi giải quyết việc của doanh nghiệp, nhưng từ khi có DDCI thì khác. 

Trước đây có những kiến nghị về đất đai vướng mắc đến cả nửa năm trời, 

giờ được giải quyết chỉ trong một tuần sau khi Chủ tịch tỉnh trực tiếp mời 

lãnh đạo sở đến "ba mặt một lời" với doanh nghiệp trong các buổi cà phê 

doanh nhân vào sáng thứ bảy hàng tuần - Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân 

tỉnh Phạm Văn Thể cho biết. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Tổ trưởng tổ công tác PCI Quảng Ninh, ông 

Nguyễn Văn Thành chia sẻ rằng, để tăng cường thu hút đầu tư, Quảng 

Ninh nếu chỉ tập trung vào khai thác những lợi thế về vị trí địa lý, cảnh 

quan tự nhiên, tài nguyên khoáng sản sẽ không đủ và không bền vững, mà 

còn cần phải dựa trên chất lượng điều hành. Và, điều có thể làm được 

ngay, không cần chờ đợi, cũng không mất tiền chính là có một cơ quan 

chuyên trách một đầu mối tiếp xúc hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo một 

chu trình khép kín. IPA ra đời, quy trình đầu tư được thay đổi theo hướng 

từ trên xuống thay vì từ dưới lên dễ làm doanh nghiệp nản lòng như trước 

đây. Với mô hình này, khi đến tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu đầu tư, nhà đầu 

tư, thay vì phải đi đến nhiều cơ quan, ban, ngành khác nhau để tìm hiểu 

đầu tư thì giờ đây chỉ cần liên hệ hay đến làm việc với một cơ quan duy 

nhất của tỉnh là IPA. Tiên phong trong cả IPA và DDCI, Quảng Ninh 

thường được nhắc đến với hai từ Dũng cảm. Kết quả của sự dũng cảm là 

năng lực cạnh tranh của tỉnh ngày càng càng được cải thiện, những năm 

gần đây vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh tăng với con số ngoạn mục. Vốn 

FDI giai đoạn này 5 năm 2012 – 2016 đạt 2,58 tỷ USD, tương đương trên 

43% cả giai đoạn 25 năm trước đó.  

Mới đây, Quảng Ninh vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng PCI năm 

2016. Có nhiều ý tưởng cải cách, được thực hiện một cách chắc chắn, 

hiệu quả - đó là những yếu tố góp phần quan trọng tạo nên "thương hiệu" 

Quảng Ninh. Cùng với Quảng Ninh, danh sách tỉnh, thành phố tiến hành 

nghiên cứu và xây dựng chỉ số đánh giá các sở, ngành huyện thị từ PCI 

đang ngày một dài ra: Lào Cai, Tuyên Quang, Kiên Giang, Bắc Giang, Vĩnh 

Phúc, Bắc Ninh…  

 
 

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG  

 

Nhóm Nghiên cứu PCI 
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Tăng cường năng lực cán bộ để cải thiện 
môi trường kinh doanh và nâng cao năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính 

cho công chức, viên chức của các cơ quan trong tỉnh tại  

Hà Giang (22/07/2017) 

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện ban thường 

vụ tỉnh ủy Yên Bái quản lý, năm 2017 tại   

Yên Bái (12/08/2017) 

Ngày 22/7, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính 

cho công chức, viên chức của các cơ quan trong tỉnh với các giảng viên cao cấp thuộc Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; chuyên gia PCI thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh; dự còn có các đồng chí là lãnh đạo VP UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành; 

các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của các sở, ban, ngành trong tỉnh.  

Nội dung trao đổi trong buổi tập huấn này bao gồm: Phổ biến chương trình tổng thể cải cách hành 

chính của Trung ương và của tỉnh; công tác lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); những nguyên tắc trong đó 

có chế một cửa, một cửa liên thông, kỹ năng giao tiếp, chuẩn mực ứng xử và văn hóa nơi công sở 

và trao đổi kinh nghiệm và giải đáp các ý kiến vướng mắc .  

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Minh Tiến đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức nêu cao 

tinh thần tự giác trong việc nghiên cứu, trao đổi và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; các cán bộ trong 

các cơ quan đơn vị tham gia tập huấn nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ tinh thần và nội dung của buổi 

tập huấn. Gắn việc học tập và truyền đạt nội dung với việc vận động đưa vào thực tiễn để góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác phục vụ hành chính; tăng cường trao đổi, thảo luận để xử lý tình huống 

vướng mắc trong thực thi công vụ. Ông cũng mong muốn rằng thông qua Hội nghị lần này sẽ giúp 

các cán bộ, công chức, viên chức sẽ nâng cao hơn nữa việc cải cách hành chính cho cơ quan mình 

và góp phần vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI 

của tỉnh.   

Ngày 12/8, Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật 
kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
quản lý, năm 2017. Lớp đào tạo có sự tham gia của các 
đại biểu là cán bộ chủ chốt trong tỉnh.  
 
Trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn nghiên cứu, học tập các 
chuyên đề là các nhà khoa học, chuyên gia giàu kinh 
nghiệm của các viện đầu ngành trong nước ở lĩnh vực 
liên quan và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
đã đưa đến những kiến thức lý luận, thực tiễn sâu rộng, 
kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, coi trọng tính liên hệ, 
vận dụng thực tiễn, gợi mở định hướng chính sách lãnh 
đạo, quản lý ở địa phương.  
 
Qua các nội dung tiếp thu, các học viên đã hiểu sâu 
sắc hơn về những giá trị bền vững của Chủ nghĩa 
Mác – Lên nin; việc nâng cao năng lực chỉ số cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI); cải cách hành chính gắn với xây 
dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, 
phục vụ nhân dân; vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, đặc biệt là những nội dung cốt 
lõi của "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” trong 
tiên trình hội nhập và phát triển của Việt Nam nói 
chung và mỗi địa phương hiện nay.  
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THỦ TƯỚNG 

"THÚC" 
HẬU GIANG  
ĐẨY MẠNH 
CẢI THIỆN  

MÔI TRƯỜNG 
ĐẦU TƯ 

 
  

 
 

 

Ngày 28/9, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ 

chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu 

Giang năm 2017 với sự tham dự của 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh 

Mẫn. 

  

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực 

của địa phương trong hoàn thiện hạ tầng, 

thu hút đầu tư vào các Khu, Cụm công 

nghiệp. 

 
Thủ tướng đã chỉ ra: tuy Hậu Giang không 

có lợi thế về mặt địa lý gần TP.HCM như 

Long An nhưng bù lại có vùng nguyên 

liệu nông sản rất lớn, có lực lượng lao 

động trẻ, dồi dào chiếm 65% dân số. Tuy 

nhiên, để thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn 

nữa thì Hậu Giang phải tạo được niềm tin 

vững chắc cho DN, nhà đầu tư bằng các 

biện pháp: đẩy mạnh cải cách hành chính, 

cải thiện chỉ số PCI, PAPI của địa phương 

vì hiện nay chỉ số này còn thấp so 

với  khu vực. 

  

Thủ tướng cũng lưu ý Hậu Giang cần nâng 

cao chất lượng giải quyết thông tin phản hồi 

từ DN, không để trì truệ mất niềm tin; tái cơ 

cấu nông nghiệp phải theo hướng thích ứng 

BĐKH; nâng cao chất lượng nông sản và 

nguồn nhân lực để đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

của nhà đầu tư. 

 

Đặc biệt Thủ tướng cũng căn dặn lãnh đạo 

tỉnh Hậu Giang: những dự án đang thực hiện 

thời gian qua có tai tiếng về môi trường thì 

địa phương phải cố gắng khắc phục ngay. 

Để đảm bảo môi trường, phát triển bền vững 

thì địa phương phải chọn lọc thật kỷ, kiên 

quyết không thu hút công nghiệp công nghệ 

lạc hậu, ô nhiễm, không vì sự tăng trưởng 

mà đánh đổi môi trường. 

 
Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông 
Nguyễn Phương Lam, Phó giám đốc Phòng 
thương mại và công nghiệp Việt Nam, chi 
nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ), cho rằng: 

Mặc dù Hậu Giang chưa nằm trong tốp tốt 
của PCI công bố hàng năm nhưng một số 
chỉ tiêu tích cực cho thấy Hậu Giang đang 
có những nỗ lực đáng kể. Hậu Giang từng 
đứng đầu cả nước về chỉ số gia nhập thị 
trường năm 2015, trong năm 2016, Hậu 
Giang tiếp tục khẳng định là tỉnh tạo điều 
kiện tốt cho DN tiếp cận đất đai tốt trong đầu 
tư, kinh doanh khi được đánh giá xếp hạng 
6/63 tỉnh, thành cả nước. Các chỉ số khác 
như số ngày làm thủ tục ĐKKD chỉ mất bình 
quân 5 ngày, tốp 2 cả nước, trong thực tế 
những hổ sơ đơn giản cấp trong 1 ngày. 
Tỉnh thực hiện 100% đăng ký kinh doanh 
qua bộ phận một cửa, các DN cùng ngành 
nhận định ít phải trả chi phí không chính 
thức (tốp 7 cả nước), khi có bị nhà nước thu 
hồi đất thì khả năng bồi thường được thỏa 
đáng (tốp 10 cả nước), tòa án địa phương 
giải quyết tranh chấp nhanh chóng, đứng 
thứ 2 cả nước...đây chính là những điểm 
nổi bật của tỉnh Hậu Giang và là một trong 
những điểm quan trọng đối với doanh 
nghiệp khi quan tâm đầu tư vào Hậu Giang.  
 
Theo ông Lam ngoài những nét nổi bậc trên, 
Hậu Giang còn có lợi thế là tỉnh giáp Cần 
Thơ - trung tâm kinh tế, thương mại dịch vụ 
của vùng Tây Nam bộ. Nếu chúng ta thấy 
các cụm doanh nghiệp phát triển đều xoay 
quanh các đô thị trung tâm như Hà Nội, 
TPHCM, Đà Nẵng, Hài Phòng… thì Hậu 
Giang là một điểm đến khá thuận tiện. Khi 
trung tâm logistic và hệ thống cảng biển hoàn 
thiện tại Cần Thơ cùng với hệ thống dịch vụ 
thương mại và tài chính thì các doanh nghiệp 
đầu tư sản xuất tại Hậu Giang có một thuận 
lợi lớn trong tiếp cận các dịch vụ hữu ích này. 
Hậu Giang được xác định là địa bàn kinh tế 
xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn nên khi 
tham gia đầu tư, các doanh nghiệp được 
hưởng các chính sách ưu đãi tối đa về các 
khoản thuế, tiền thuê đất, mặt nước theo quy 
định của nhà nước, đây chính là ưu thế để 
DN xem xét lựa chọn đầu tư vào Hậu Giang.  
 
Theo Phú Khởi - https://goo.gl/ea6SH8 

 
 
 
 

(Lược trích từ ENTERNEWS.VN) 

https://goo.gl/ea6SH8
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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 

 
 
VĨNH PHÚC: CHÍNH QUYỀN PHẢI ĐỒNG HÀNH, KHÔNG BỊ ĐỘNG, VÔ 
CẢM, ‘XIN-CHO’ VỚI DN 
Tin đưa ngày 21/09/2017 
 

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại lễ khởi 

công xây dựng Khu công nghiệp Thăng Long-Vĩnh Phúc (khu công nghiệp 

thứ 10 được xây dựng trên địa bàn tỉnh) sáng 21/9. 

 
Xuân Tuyến 
https://goo.gl/5VXgtw  

 

 

 
KINH TẾ MIỀN TRUNG CHỜ CƠ HỘI BỨT PHÁ 
Tin đưa ngày 29/09/2017 
 
Với đường bờ biển dài hơn 1.200 km và 13 cảng biển, trong đó có 7 cảng biển 

loại 1, khu vực duyên hải miền Trung có nhiều lợi thế mà ở nơi khác không có. 

Tuy vậy, các tỉnh trong khu vực này đa phần vẫn thuộc diện nghèo, nên cần 

phát huy mọi tiềm năng để có thể bứt phá. 

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế miền Trung tại Đà Nẵng ngày 25/9/2017, Phó 

thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, phát triển kinh tế vùng và tăng cường 

liên kết vùng có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội đất 

nước, đồng thời tạo không gian phát triển thống nhất trong vùng và cả nước, 

khắc phục tình trạng phát triển manh mún, kém hiệu quả.  

 
Hải Minh 
https://goo.gl/DKdvis  

https://goo.gl/5VXgtw
https://goo.gl/DKdvis


TIN TỨC PCI - ẤN PHẨM QUÝ 3 NĂM 2017                                                                                                                                                                                  Số 05 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                              

10 |  
 

 
YÊN BÁI PHẤN ĐẤU NẰM Ở NHÓM ĐẦU CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC 
Tin đưa ngày 21/09/2017 
 
Những năm gần đây, việc chủ động, sáng tạo; trong đó, tập trung đổi mới 

toàn diện, căn bản về cải cách hành chính, tỉnh Yên Bái đã đạt được những 

kết quả tích cực về môi trường kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI). Năm 2016, tỉnh Yên Bái có 6 chỉ số tăng điểm. 

  
Báo Yên Bái 
https://goo.gl/QvmGxb  
 

 

 

 
HỘI THẢO “CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG 
LỰC CẠNH TRANH TỈNH BẮC GIANG”  
Tin đưa ngày 19/09/2017 
 
Ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh việc cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh là việc làm bằng thực tâm, sự chung sức 

đồng lòng của các sở, ban, ngành trong tỉnh bằng nhiều biện pháp đang có 

hiệu quả. 

 
N.T 
https://goo.gl/t4huWN  
 
 

 
LÀO CAI: BÍ QUYẾT ĐỂ LUÔN ĐỨNG TOP ĐẦU CẢI THIỆN MÔI 
TRƯỜNG ĐẦU TƯ 
Tin đưa ngày 21/09/2017 
 
Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, Lào Cai đã thực hiện 

nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương. Nỗ lực này 

đã đưa xếp hạng PCI của Lào Cai mấy năm gần đây luôn đứng trong TOP 

đầu cả nước.  

Tỉnh đã xác định, “Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển”. Từ tư duy này, 

Lào Cai cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các chính sách ưu đãi đầu tư, kiên 

trì ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp. 

 
Thu Hoài 
https://goo.gl/z7Uj1P  

 
 

https://goo.gl/QvmGxb
https://goo.gl/t4huWN
https://goo.gl/z7Uj1P
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NHÀ ĐẦU TƯ PHÀN NÀN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA VIỆT NAM 
Tin đưa ngày 20/09/2017 
 

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban pháp chế VCCI, ưu đãi thuế và chính 

sách thuế là 1 trong 4 lợi thế của Việt Nam để các doanh nghiệp nước ngoài 

lựa chọn đầu tư. 

 
 
Zing news 
https://goo.gl/5HvwoY  

 
PHÚ YÊN: TĂNG SỨC CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP 
Tin đưa ngày 18/09/2017 
 

Ngày 19/6, UBND tỉnh ra Chỉ thị 13/CT-UBND về việc khuyến khích thành lập 

quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH-CN) của doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên. Để triển khai chỉ thị này, Sở KH-CN đã mở lớp tập huấn 

nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến việc thành lập quỹ, tầm quan 

trọng của quỹ trong việc góp phần đổi mới công nghệ trong sản xuất, nâng 

cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp. 

 
Thái Hà 
https://goo.gl/kxNrPC  
 

 

 

 
CẮT GIẢM CHI PHÍ: DOANH NGHIỆP VẪN ĐỢI CHỜ 
Tin đưa ngày 16/09/2017 
 
 
"Chỉ cần Chính phủ nhất tâm thực hiện những cam kết đã có với doanh 

nghiệp thì sẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo môi trường cạnh 

tranh minh bạch, bình đẳng đối với mọi hoạt động và thành phần kinh tế", 

Tổng giám đốc Công ty đầu tư Đà Nẵng Miền Trung chia sẻ. 

 
 
Thạch Huê 
https://goo.gl/vo8jvy  

https://goo.gl/5HvwoY
https://goo.gl/kxNrPC
https://goo.gl/vo8jvy
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SỬA 5 LUẬT THUẾ: NHIỀU CÂU HỎI CÒN BỎ NGỎ 
Tin đưa ngày 15/09/2017 
 
 
Có ít nhất hơn 30 nhóm chính sách tác động rất lớn đến các lĩnh vực khác 

nhau. Từ bất động sản, ôtô, đồ uống, thuốc lá, ngân hàng.... và đương nhiên 

tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến đông đảo người dân. 

 
 
Nguyễn Lê 

 
https://goo.gl/oo62ay 

 
LOGISTICS ĐANG GÁNH HAI TẦNG ĐIỀU KIỆN KINH DOANH? 
Tin đưa ngày 13/09/2017 
 
 

“Logistics thực ra không phải là một ngành nghề riêng biệt mà nó chính là 

một chuỗi hoạt động bao gồm rất nhiều công việc khác nhau liên quan đến 

nhiều ngành nghề như: vận tải, đóng gói, làm thủ tục thuế, hải quan…”. 

Vì vậy, các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ logistics đang phải tuân 

thủ cùng lúc ít nhất hai tầng điều kiêṇ kinh doanh, một là điều kiện cho ngành 

riêng lẻ trong chuỗi và hai là điều kiện chung của chuỗi logistics khi bị coi là 

ngành nghề kinh doanh.  

  
Hà Chính 
https://goo.gl/PD1K9K  

 

 

 
HÒA BÌNH CẦN PHÁT HUY HƠN NỮA TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI, KHOÁNG 
SẢN 
Tin đưa ngày13/09/2017 
 
Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hòa Bình cần tập trung mọi nỗ lực, hoàn thành 

mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017; thực hiện tốt Nghị quyết 

số 75/NQ - CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 

05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018; nhận định, 

đánh giá, phân tích tình hình, tính toán kỹ khả năng thực hiện để xác định các 

chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai thực hiện. 

VGP 
https://goo.gl/fzZnqx  

https://goo.gl/oo62ay
https://goo.gl/PD1K9K
https://goo.gl/fzZnqx
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CẨM PHẢ: THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP 
Tin đưa ngày 13/09/2017 
 
 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng 

chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường 

kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. PCI cung 

cấp những thông tin hữu ích và những luận cứ chắc chắn, có sức thuyết 

phục cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố, giúp chính quyền xác định được lĩnh 

vực và cách thức cải cách, điều hành kinh tế hiệu quả nhất. 

  
Nguyên Trung 
https://goo.gl/rf42XR  

 

 

 
HẢI PHÒNG DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIÊP̣ 
Tin đưa ngày 11/09/2017 
 
Năm 2016, Hải Phòng xếp thứ 21/63 địa phương trong cả nước về chỉ số 

năng lực cạnh tranh (PCI) và dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI). 

Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững vị trí là các địa phương có chất 

lượng điều hành tốt; khắc phục 3 tiêu chí của chỉ số (PCI) bị giảm điểm trong 

năm 2016 như: chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, chi phí 

không chính thức và môi trường cạnh tranh bình đẳng. 

 
Vũ Ba 
https://goo.gl/JFJYzB  

 
DOANH NHÂN MỜI, LÃNH ĐẠO ĐÀ NẴNG “BẮT BUỘC” PHẢI ĐẾN 
Tin đưa ngày 10/09/2017 
 

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng không bao giờ rời khỏi phòng làm việc mà còn 

để lại văn bản chờ xử lý trên bàn, trừ khi đi họp. 

 
Nguyên Vũ 
https://goo.gl/D3KqJg  

 

https://goo.gl/rf42XR
https://goo.gl/JFJYzB
https://goo.gl/D3KqJg
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CAO BẰNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH 
TRANH CẤP TỈNH (PCI) TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2017 -2020 
Tin đưa tháng 08/2017 
 
Căn cứ kết quả xếp hạng chỉ số PCI năm 2016 của tỉnh Cao Bằng, kết quả 

phiếu khảo sát lấy ý kiến của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh; kết quả đánh giá thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh tỉnh 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2017; kiểm tra, rà soát việc thực hiện đề án và các nhiệm vụ 

đã phân công cơ quan đầu mối thực hiện mục tiêu cải thiện chỉ số PCI tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020. 

 
Kim Cúc 
https://goo.gl/NtUZC4  
 

 
BÍ MẬT CỦA TỈNH THUẦN NÔNG TRỒNG LÚA NHƯNG "ĐẸP HƠN" HÀ 
NỘI, BÌNH DƯƠNG TRONG MẮT GIỚI KINH DOANH: TƯ DUY "BÀI 
TOÁN TRỪ" CỦA ÔNG BÍ THƯ HAY CƯỜI 
Tin đưa ngày 05/09/2017 
 

7 năm nay, chưa bao giờ tỉnh Đồng Tháp nằm ngoài top 5 bảng xếp hạng 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. 

Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 dành vị trí thứ 3 

cho Đồng Tháp. Thậm chí nếu so sánh với các địa phương có vị thế kinh tế 

như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Tháp vẫn được xem là hấp dẫn hơn trong 

mắt các doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

7 năm nay, chưa bao giờ xứ sở hoa sen này nằm ngoài top 5 bảng xếp hạng.  

 
Thảo Nguyên – Nhịp sống kinh tế 
https://goo.gl/ocho8c  

 

 

 
KIÊN GIANG: ĐÒN BẨY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
Tin đưa ngày 05/09/2017 
 
Cải cách thủ tục hành chính, đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ DN, tăng cường 
liên kết hợp tác… là những vấn đề Sở KH – ĐT tỉnh Kiên Giang quyết liệt thực 
hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. 
 
Kiên Giang tiếp tục c hỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ theo tinh 
thần Nghị quyết số 35, Nghị quyết 19. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của bộ phận một cửa cũng như việc giải quyết thủ 
tục hành chính cho DN. Thực hiện rà soát việc cải cách TTHC của tỉnh để phát 
hiện những khâu, các thủ tục còn rườm rà, không còn phù hợp, không thật sự 
cần thiết để cắt giảm nhằm giảm bớt thời gian và chi phí đi lại cho DN. 
  
Vũ Khuê 
https://goo.gl/rt7H6W  
 

https://goo.gl/NtUZC4
https://goo.gl/ocho8c
https://goo.gl/rt7H6W
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THANH HÓA: GIẢM 30% THỜI GIAN HOÀN TẤT CÁC THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG 
Tin đưa ngày 02/09/2017 
 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ 

về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, 

giai đoạn 2011 - 2020. Cùng với các Quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về đẩy mạnh CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh 

doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2020… Trong năm 2017, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã 

tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao, nhất là trong lĩnh 

vực CCHC. 

 
Đào Nguyên 
https://goo.gl/Ne8f8U  
 

 

 

 
BÌNH DƯƠNG: DOANH NGHIỆP FDI CHIẾM 50% SỐ THU XUẤT NHẬP 
KHẨU 
Tin đưa ngày 01/09/2017 
 
Hải quan Bình Dương là một trong những đơn vị tiên phong luôn được ngành 

Hải quan đánh giá tiến bộ, tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu tạo thuận 

lợi cho doanh nghiệp (DN) theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 

35/NQ-CP. 

 
Phan Sơn - Song Linh  
 https://goo.gl/AQrBRz  
 

 
ĐIỀU CỐT LÕI THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO QUẢNG NINH 
Tin đưa ngày 02/09/2017 
 
 

Hiệu quả từ sáng kiến nhất thể hóa trong chính sách điều hành của tỉnh 

Quảng Ninh từng được báo chí nhắc nhiều và các doanh nghiệp “truyền tai 

nhau” từ rất lâu. Song có mục sở thị diện mạo đổi thay và vận sắc của toàn 

thành phố Hạ Long; khu dân cư Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) mới thấy thành 

quả đáng nể ở nơi được coi là thành phố đáng sống của khu vực miền Bắc.  

 
Thạch Huê 
https://goo.gl/YCdWou  
 

 

https://goo.gl/Ne8f8U
https://goo.gl/AQrBRz
https://goo.gl/YCdWou
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HÀ NỘI: ĐẨY MẠNH CCHC, MANG TIỆN ÍCH ĐẾN VỚI NGƯỜI DÂN 
 Tin đưa ngày 02/09/2017 
 
Cùng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 10 bậc, xếp thứ 14, Chỉ số 

mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vươn 

lên thứ 2, theo công bố mới đây, Hà Nội có Chỉ số cải cách hành chính 

(CCHC) năm 2016 tăng 6 bậc, xếp thứ 3 cả nước. 

 
Linh Chi 
https://goo.gl/bMxuhs  
 

 
TRÀ VINH THU HỒI CÁC DỰ ÁN CHẬM TRIỂN KHAI 
Tin đưa ngày 30/08/2017 
 
UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy 

Chứng nhận đầu tư 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.  

Tỉnh Trà Vinh hiện có 193 dự án đầu tư; trong đó, 36 dự án đầu tư nước 

ngoài với tổng vốn đăng ký gần 3,1 tỷ USD và 157 dự án đầu tư trong nước 

với tổng vốn đăng ký 100.159 tỷ đồng.  

 
Thanh Hòa (TTXVN)  
https://goo.gl/iEuSqQ  

 
 

 

 
TRĂM THỨ PHÍ “ĐÈ ĐẦU” DOANH NGHIỆP 
Tin đưa ngày 25/08/2017 
 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vừa công bố nghiên cứu 

về các loại chi phí khiến doanh nghiệp (DN) teo tóp như phí vận tải, kiểm tra 

chuyên ngành, phí “bôi trơn” khi nộp thuế. 

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế (Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam - VCCI), các loại thuế, phí, chi phí đóng bảo hiểm xã hội 

khiến DN Việt Nam mất dần tính cạnh tranh. Riêng chi phí vận tải, không chỉ 

nhà nước thu mà có thêm các loại phí nhà nước quy định cho đơn vị khác thu 

như quản lý bến cảng, hãng tàu.  

 
Quỳnh Nga 
https://goo.gl/TUAmWp  
 
 

https://goo.gl/bMxuhs
https://goo.gl/iEuSqQ
https://goo.gl/TUAmWp
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PHÁ BỎ MA TRẬN GIẤY PHÉP CON 
Tin đưa ngày 25/08/2017 
 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho hay, mặc dù các 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay đã giảm từ 267 xuống còn 243, 

nhưng số lượng các điều kiện kinh doanh vẫn ở mức khủng khiếp: 5.719 điều 

kiện.  

“Các điều kiện kinh doanh cũng mang tính áp đặt, can thiệp vào quyền tự quyết 

của DN, can thiệp vào thị trường bằng các mệnh lệnh hành chính, đẩy chi phí 

lên cao, gây khó khăn cho DN là điều hết sức vô lý, cần được điều chỉnh” - ông 

Đậu Anh Tuấn nhấn mạnh.  

 
Khánh Vũ – Lan Hương  
https://goo.gl/yVHyid  

 

 

 

 

 
THÁI NGUYÊN: THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ 
KHĂN CHO DOANH NGHIỆP 
Tin đưa ngày 24/08/2017 
 
Ông Dương Xuân Hùng, Bí thư Thành ủy TP Sông Công khẳng định, quan 

điểm của thành phố là làm mọi việc để doanh nghiệp phát triển; tiếp tục rà 

soát kiến nghị, bãi bỏ một số thủ tục hành chính bất cập để tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, qua các hội nghị gặp gỡ, đối 

thoại để lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp với tinh thần cầu thị, kịp thời 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

 
Gia Minh – Mạnh Hưng 
https://goo.gl/b1yhnn  

 
CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC PHÁT SINH Ở MỌI CÔNG ĐOẠN KINH 
DOANH 
Tin đưa ngày 24/08/2017 
 

“Chúng tôi điều tra nhiều năm liền thì chi phí không chính thức hầu như giảm 

không đáng kể, mà doanh nghiệp nhỏ lại phải chi nhiều hơn”, ông Đậu Anh 

Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) nói tại một hội thảo về chủ đề cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, do 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức chiều 24/8.  

 
Nguyên Vũ 
https://goo.gl/yjVhjw  
 
 

 

https://goo.gl/yVHyid
https://goo.gl/b1yhnn
https://goo.gl/yjVhjw
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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 2017 
(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) 

Bình Phước 1661/QD-TCT QĐ v/v ban hành Quy chế hoạt động của tổ công tác PCI tỉnh Bình Phước. 
Ngày ban hành: 05/07/2017 

Cà Mau 61/KH-UBND Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tỉnh Cà Mau năm 2017 
Ngày ban hành: 10/07/2017 

Quảng Ngãi 4141/KH-UBND Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 và những năm tiếp theo 
Ngày ban hành: 10/07/2016 

Yên Bái 1297/QD-UBND QĐ v/v công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên Bái năm 
2016 
Ngày ban hành: 12/07/2017 

Sơn La 28a/BC-LHHHSL Báo cáo kết quả hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với phát triển doanh nghiệp" 
Ngày ban hành: 12/07/2017 

Bình Phước 165/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI Bình Phước năm 
2017 
Ngày ban hành:13/07/2017 

Quảng Nam 12/CT-UBND Chỉ thị đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI và hỗ trợ, phát 
triển doanh nghiệp Quảng Nam 
Ngày ban hành: 25/07/2017 

Tuyên Quang 01/QD-UBND QĐ v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh 
Tuyên Quang 
Ngày ban hành: 31/07/2017 

Hà Nội  Báo cáo về kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Hà Nội, kết quả hợp tác của Hà Nội với VCCI trong 
thời gian qua, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2017 
Ngày ban hành: 02/08/2017 

Yên Bái 104/TB-VPUBND Thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Đức Duy - chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tại Hội nghị đánh giá về công tác nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và công tác cải cách hành chinh 
Ngày ban hành: 01/08/2017 

Thái Nguyên 2462/QD-UBND QĐ v/v kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh PCI tỉnh Thái Nguyên  
Ngày ban hành: 16/08/2017 

Thái Nguyên 3293/UBND-NC Chỉ thị v/v thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chinh  
Ngày ban hành: 07/08/2017 

Thái Nguyên 3341/UBND-CNN Chỉ thị v/v tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các DN để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI cấp 
tỉnh năm 2017 
Ngày ban hành: 09/08/2017 

Bạc Liêu 01/CTr-UBND Chương trình hành động Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017-2020 
Ngày ban hành: 16/08/2017 

Bạc Liêu 212/BC-UBND Báo cáo kết quả phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016 
Ngày ban hành: 16/08/2017 
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Thừa Thiên - 
Huế 

172/KH-UBND Kế hoạch nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 
Ngày ban hành: 22/08/2017 

Yên Bái 147/KH-UBND Kế hoạch tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái trong 6 
tháng cuối năm 2017 
Ngày ban hành: 23/08/2017 

Nam Định 82/KH-UBND Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020 
Ngày ban hành: 23/08/2017 

Quảng Trị 136/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng 
đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 
Ngày ban hành: 27/07/2017 

Quảng Nam 4995/KH-UBND Kế hoạch đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam (DDCI) - năm 
2018 
Ngày ban hành: 18/09/2017 

 
TÀI LIỆU,VĂN BẢN TỈNH VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỰA TRÊN NGHỊ QUYẾT 19 VÀ NGHỊ QUYẾT 35 
 

Quảng Ninh 169/BC-UBND Báo cáo: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia Quý III năm 2017 
Ngày ban hành: 18/09/2017 

 

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 Đông Nam Bộ Hội thảo PCI cho Khu vực Đông Nam Bộ 05/04/2017 

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

9 Đà Nẵng Gặp mặt doanh nghiệp 20/04/2017 

10 Hà Giang Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Hà Giang 21/04/2017 
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11 Quảng Ngãi Gặp mặt doanh nghiệp và Hội thảo chẩn đoán PCI 
28/4/2017 

12 Cần Thơ Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Cần Thơ 28/04/2017 

13 Sơn La Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Sơn La 31/05/2017 

14 
Khu vực Nam Trung Bộ và Đông 
Nam Bộ 

Hội thảo Tăng cường vai trò của HHDN trong cải thiện MTKD cấp tỉnh 
02/06/2017 

15 Sóc Trăng Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Sóc Trăng 09/06/2017 

16 Lạng Sơn Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Lạng Sơn 29/06/2017 

17 Hà Giang Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Hà Giang 22/07/2017 

18 Ninh Thuận Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Ninh Thuận 26/07/2017 

19 Khu vực Tây Nguyên Khóa tập huấn PCI cho Hiệp hội doanh nghiệp 28/07/2017 

20 Yên Bái Khóa tập huấn PCI cho cán bộ tỉnh Yên Bái 12/08/2017 

21 Cao Bằng Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Cao Bằng 19/08/2017 

22 Nghệ An Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Nghệ An 25/08/2017 

23 Bắc Giang Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Bắc Giang 14/09/2017 

24 Quảng Bình Khóa tập huấn PCI cho cán bộ tỉnh Quảng Bình 27/09/2017 

25 Tuyên Quang Khóa tập huấn PCI cho cán bộ tỉnh Tuyên Quang 02/10/2017 

26 Nam Định Khóa tập huấn PCI cho cán bộ tỉnh Nam Định 10/2017 

27 Lạng Sơn Khóa tập huấn PCI cho cán bộ tỉnh Lạng Sơn 
10/2017 

28 Nam Định Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Nam Định 10/2017 

29 Hải Phòng Hội thảo chẩn đoán PCI thành phố Hải Phòng 10/2017 

 

Ấn phẩm sắp ra mắt 
 

 
 

 

 

 

 

Cẩm nang sử dụng PCI - phiên bản cập nhật
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