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

Quảng Ninh và Chỉ số CDCI 
(Lược trích từ Baoquangninh.com.vn) 

Sáng 19/12, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố kết quả bộ 

chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh - CDCI 

năm 2017. 

Quảng Ninh và Chỉ số CDCI 

...Tr. 1 
 

Tăng cường vai trò của cơ quan dân cử 

…Tr.2-4 

 
Nỗ lực cải thiện Môi trường kinh doanh  

…Tr.5 
 

Câu chuyện thành công 

… Tr.6 
 

Tăng cường năng lực cán bộ 

… Tr.7 

 
Sự kiện/tin tức PCI cập nhật 

...Tr. 7-15 

 
Danh mục chương trình hành động về PCI 

…Tr. 16 
 

Danh mục hoạt động cải thiện MTKD 

…  Tr. 16-18 

 
Sự kiện sắp diễn ra, Ấn phẩm sắp ra mắt 

…Tr.18 
 

 

Tin tức  

PCI 
Ấn phẩm Quý 4 năm 2017 

CDCI hải quan là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của 

doanh nghiệp với chất lượng phục vụ và hỗ trợ doanh 

nghiệp trong lĩnh vực hải quan. Đây là sáng kiến đột phá 

của Cục Hải quan tỉnh, lần đầu tiên được triển khai thực 

hiện nhằm thúc đẩy cạnh tranh, cải thiện năng lực của từng 

chi cục hải quan cửa khẩu. 

CDCI đánh giá từng chi cục hải quan cửa khẩu với hệ 

thống 6 tiêu chí thành phần, bao gồm: Tính minh bạch; thời 

gian thực hiện thủ tục hành chính hải quan; chi phí không 

chính thức; mức độ thuận tiện thực hiện thủ tục hải quan; 

năng lực hệ thống cán bộ và người đứng đầu. 

CDCI hải quan tỉnh năm 2017 thu hút sự quan tâm của 

cộng đồng doanh nghiệp với 345/617 doanh nghiệp được 

lựa chọn gửi phiếu khảo sát tham gia phản hồi tích cực, 

khách quan. 

Kết quả, nhóm dẫn đầu là 2 chi cục: Hải quan Cửa khẩu 

Móng Cái (47,60/60 điểm), Hải quan Cảng Cái Lân 

(46,32/60 điểm). Các đơn vị nằm trong nhóm giữa, gồm: 

Chi cục Hải quan Hoành Mô, Chi cục Hải quan 

Bắc Phong Sinh, Chi cục Hải quan Cảng Cẩm 

Phả. Nhóm xếp hạng cuối gồm: Chi cục Hải 

quan Cửa khẩu Vạn Gia, Chi cục Hải quan 

Cửa khẩu Cảng Hòn Gai. 

Nhân dịp này, Cục Hải quan tỉnh đã khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện bộ chỉ số CDCI. 

Thanh Hằng 

 

http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201712/hai-quan-cua-khau-mong-cai-dan-dau-chi-so-cdci-nganh-hai-quan-tinh-2368079/index.photo.html
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Tăng cƣờng vai trò của cơ quan dân cử trong 

cải thiện môi trƣờng kinh doanh cấp tỉnh 

(Nhóm nghiên cứu PCI) Tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác hai bên về Chương 

trình Tăng cường vai trò của cơ quan dân cử trong cải thiện môi trường kinh 

doanh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019, vừa qua Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Trung tâm bồi dƣỡng đại biểu dân cử - Ban 

Công tác Đại biểu dân cử, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc Hội (UBTVQH) đã tiến hành 

02 Hội nghị tập huấn PCI cho HĐND khu vực miền Bắc tại Sơn La (03/11/2017) và 

miền Nam tại Bạc Liêu (16/11/2017). 
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Các khóa tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp cho đại biểu tham dự 

thông tin về nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư thông 

qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giới thiệu và chia sẻ dữ 

liệu PCI, cách thức sử dụng và khai thác dữ liệu này hiệu quả nhằm 

phục vụ hoạt động ban hành chính sách và giám sát của đại biểu dân 

cử, cũng như thu thập các bài học, kinh nghiệm tốt về PCI từ các địa 

phương trong khu vực và toàn quốc.  

Tại hội nghị tổ chức ở Sơn La, chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi 

Lan đánh giá vai trò của cải thiện chất lượng điều hành trong nâng cao 

năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, bà nhấn 

mạnh “..nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế là yêu 

câu trong giai đoạn mới..”. Chiến lược mới được hướng đến là 03 

nguyên tắc chỉ đạo: định hướng mới đặt năng lực cạnh tranh ở vị trí 

trung tâm, sự hiện diện hài hòa của các thành phần kinh tế, vai trò mới 

của chính phủ trong nền kinh tế. Định hướng này vừa phải đảm bảo 

tăng trưởng hiện tại, vừa phải tạo điều kiện cho tăng trưởng tương lai. 

Đồng thời, theo bà Chi Lan, môi trường kinh doanh và chất lượng điều 

hành cần được cải thiện hơn nữa, phát huy hết mức vai trò của doanh 

nghiệp trong phát triển kinh tế Việt Nam.  

Liên quan đến nội dung này, ông Đậu Anh Tuấn và nhóm nghiên cứu 

giới thiệu về PCI – Công cụ thực hiện các nghị quyết lớn của chính 

phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh 

tranh cũng như cách thức sử dụng PCI trong hoạt động của HĐND. 

Để các đại biểu nắm rõ và áp dụng được vai trò chức năng của mình, 

hội nghị đã dành 1 phiên giải trình diễn tập tại HĐND về sử dụng thông 

tin, dữ liệu PCI như một nguồn thông tin hữu ích cho các hoạt động 

của HĐND. 

Trong khi đó, khóa tập huấn khu vực phía nam được tổ chức tại Bạc 

Liêu cũng diễn ra rất sôi nổi. GS Edmund Malesky – Trưởng nhóm 

nghiên cứu PCI có bài trình bày với những thông tin và kiến thức thiết 

thực và bổ ích về  cách thức sử dụng PCI trong đánh giá chính sách 

qua các bước cơ bản kèm theo trực quan hóa dữ liệu bằng các đồ thị 

nhằm giúp các đại biểu hiểu và sử dụng các hình biểu PCI. 

Ngoài ra, điểm đáng chú ý nữa tại khóa tập huấn là sự tham gia của 

TS. Bùi Trinh với bài trình bày về một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cấp tỉnh. 

Chuyên gia  Bùi Trinh đã phân tích sâu về bản chất và thực chất của 

các số liệu thống kê như GDP và thu nhập bình quân đầu người tại 

Việt Nam, chỉ ra sự khác biệt và nhầm lẫn khi sử dụng các giá trị này 

trong hoạt động thống kê . Ông còn phân tích cụ thể về cách hiểu và 

đọc các chỉ số trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnh (giá trị 

sản xuất và GRDP) cũng như sự liên quan của chúng thông qua giá 

cả. 

 

 

 

Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan tại Hội thảo tại Sơn La GS.Edmund Malesky - Trưởng nhóm nghiên cứu PCI tại Hội thảo tại Bạc Liêu 
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Trước phần diễn tập phiên giải trình là phần hướng dẫn sử dụng PCI 

trong hoạt động của HĐND cấp tỉnh.  Ông Nguyễn Đức Lam, chuyên 

gia của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu 

Văn phòng Quốc hội, và ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng ban Pháp 

chế VCCI,  thành viên nhóm nghiên cứu PCI đã giới thiệu chi tiết về hệ 

thống chỉ tiêu PCI và ý nghĩa, mối liên quan của các chỉ tiêu PCI đối 

với công tác giám sát, đánh giá của HĐND và nguồn thông tin, dữ liệu 

PCI mà các đại biểu HĐND có thể tham  khảo và sử dụng trong công 

tác của mình. Sau buổi tập huấn, ban tổ chức đã nhận được những 

phản hồi đánh giá rất tích cực về nội dung kiến thức cũng như cách 

thức tổ chức các khóa tập huấn. Nhiều học viên tham dự bày tỏ mong 

muốn tiếp tục tham gia các khóa học tương tự nếu có, đồng thời đề 

xuất góp ý cho các khóa học tiếp theo: tăng cường thảo luận, bổ sung 

thêm các ví dụ thực tiễn và tập huấn kỹ hơn về kỹ năng tổ chức chất 

vấn giải trình, tăng thời lượng khóa tập huấn.  

 

Tập huấn tại Bạc Liêu Tập huấn tại Sơn La 
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Nỗ lực cải thiện môi trƣờng kinh doanh của 

các địa phƣơng 

Khánh Hòa tập trung cải cách lĩnh vực đất đai! 
(Lược trích từ http://stnmt.khanhhoa.gov.vn) 
 

Sáng ngày 23/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng (TNMT) phối hợp với Văn phòng đại diện VCCI tại Khánh Hòa tổ 
chức Hội nghị tập huấn “Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) và một số giải pháp cần lƣu ý và mô hình thực tiễn tốt”. Ông Võ Tấn Thái – Giám đốc Sở TNMT chủ trì hội 
nghị. Tham dự hội nghị có Ông Đậu Anh Tuấn – Trƣởng ban pháp chế VCCI (diễn giả hội nghị); bà Đặng Thị Thu Nguyệt – 
Trƣởng đại diện VCCI tại Khánh Hòa; đại diện văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tƣ, Cục 
thuế tỉnh; Trƣởng phòng TNMT; Giám đốc Văn phòng đăng ký tỉnh, Chi nhánh các huyện, thành phố, thị xã; Trung tâm phát 
triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm CNTT; các phóng viên Báo Khánh Hòa, Cổng Thông tin điện tử Khánh Hòa, Đài Phát thanh và 
Truyền hình Khánh Hòa đến dự và đƣa tin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị đã được nghe Ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban 

pháp chế VCCI giới thiệu khái quát về chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh PCI và kết quả 2016; phân tích chỉ số PCI 

2016 của Khánh Hòa và đề xuất giải pháp cải thiện môi 

trường kinh doanhcủa tỉnh; những vấn đề về tiếp cận đất đai 

của Khánh Hòa nhìn từ PCI. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý 

kiến sôi nổi. Các đại biểu cũng đã đưa ra các khó khăn, 

vướng mắc trong cơ chế, chính sách tác động đến chỉ số tiếp 

cận đất đai như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, 

việc tiếp cận “đất sạch” để thực hiện dự án. 

Với tinh thần trao đổi tại hội nghị, Ông Võ Tấn Thái – Giám 

đốc Sở TNMT đã yêu cầu các đơn vị cụ thể là Chi cục QLĐĐ 

(Phòng Nghiệp vụ QLĐĐ), Phòng Giá đất BTHTTĐC, Văn 

phòng đăng ký đất đai, cùng phối hợp với các cơ quan liên 

quan để nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong bộ chỉ số PCI, 

nhằm thúc đẩy cải cách TTHC của Khánh Hòa ngày được tốt 

hơn. 

Thông qua hội nghị tập huấn, Ông Đậu Anh Tuấn đã đưa ra 

một số giải pháp, và Sở TNMT cần nghiên cứu để sớm thực 

hiện, trong đó tăng cường công tác truyền thông, tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật đất đai đến người dân, doanh 

nghiệp; tổ chức các cuộc đối thoại, gặp gỡ doanh nghiêp 

định kỳ; thành lập bộ phận tư vấn, hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp; cung cấp các thông tin về đất đai công khai 

đầy đủ và kịp thời trên cổng thông tin điện tử… 

 

Trần Tuấn Vũ - TTCNTT 

http://stnmt.khanhhoa.gov.vn/
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Hà Nội giải quyết nút thắt đất đai 
    Công ty cổ phần Vĩnh Thiện giờ đã bắt đầu an tâm hơn với các giải pháp mới mà Hà Nội đưa ra.. 

  
Việc của Công ty xảy ra từ khi quy hoạch sử dụng đất của Hà Nội thay 

đổi, khiến một phần diện tích của Dự án nằm trong vành đai xanh của 

Hà Nội, buộc phải điều chỉnh mặt bằng dự án. Năm 2016, Công ty đã 

mất nhiều cuộc họp, giải quyết nhiều thủ tục với các sở của Hà Nội 

nhưng vẫn chưa xong.  

Vướng mắc này không chỉ của một vài công ty như Vĩnh Thiện. Trong 

giai đoạn Hà Tây sáp nhập với Hà Nội vào năm 2008, hàng loạt dự án bị 

ảnh hưởng bởi các điều chỉnh quy hoạch sau đó. Nhưng, không nhiều 

dự án có phương án giải quyết trong suốt thời gian qua.Nhưng, giờ thì 

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Quang Toản có thể thẳng thắn 

trao đổi về việc này.“Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo áp dụng đồng bộ thời 

hạn giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo đúng thời hạn 

hoạt động của dự án đầu tư được phê duyệt”, ông Toản nói. 

Ông Toản cũng nói thêm, đây là giải pháp thành phố đưa ra để giải 

quyết vấn đề doanh nghiệp từ kết quả điều tra chỉ số PCI, điều tra này 

cho thấy nhiều doanh nghiệp Hà Nội còn lo ngại về tính ổn định trong sử 

dụng đất.Thực ra, trong điều tra PCI nhiều năm qua, Hà Nội dường như 

bế tắc với thứ hạng thấp của một loạt chỉ số. PCI Hà Nội cũng hầu như 

loanh quanh trong khúc giữa bảng xếp hạng. Năm tệ nhất của Hà Nội là 

năm 2012, khi đang từ thứ hạng 36, Hà Nội rớt thê thảm 15 bậc xuống 

thứ 51. Trước nữa, năm 2010, Hà Nội cũng tụt một lúc 10 bậc, từ 33 của 

năm 2009 xuống thứ 43.  

Đặc biệt, các doanh nghiệp thường lắc đầu e ngại khi nói đến các thủ 

tục liên quan đến đất đai, quy hoạch của Hà Nội. “Đối với những vấn đề 

khó khăn có tính đặc thù của Thành phố Hà Nội như đất đai, quy hoạch 

đã được chỉ đạo quyết liệt để giải quyết cho doanh nghiệp. UBND Thành 

phố đã chỉ đạo đơn giản hóa 61 thủ tục hành chính về đất đai, giảm thời 

gian từ 30-50% theo quy định. 

Hàng tuần, tập thể Lãnh đạo UBND Thành phố xem xét, quyết định chủ 

trương đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất, giảm đáng kể thời gian 

thực hiện các thủ tục về đầu tư”, ông Toản cho biết thêm. 

Năm 2016, Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND thực 

hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, 35/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch 

số 101/KH-UBND về nâng cao chỉ số PCI với tinh thần Hà Nội sẽ tiên 

phong về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp trong 

suốt quá trình từ khi doanh nghiệp khởi nghiệp đến các hoạt động 

sau khởi sự kinh doanh.  Ban chỉ đạo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

được thành lập, hoạt động thường xuyên. Từ ngày 01/6/2016, các 

doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng được rút ngắn từ 3 ngày 

xuống còn 2 ngày, hỗ trợ một cách tối đa để doanh nghiệp rút ngắn 

thời gian gia nhập thị trường... Hà Nội đang dẫn đầu về số lượng 

doanh nghiệp tiến hành đăng ký kinh doanh trực tuyến. Tỷ lệ này 

trong cả năm 2016 của Hà Nội là 18%, riêng trong quý IV/2016 là 

51,15%.  

Các doanh nghiệp cũng nhìn thấy những thay đổi này. Kết quả khảo 

sát PCI 2016, Có tới 53% doanh nghiệp ở Hà Nội tham gia khảo sát 

cho biết “không phải đi lại nhiều lần để lấy dấu và chữ ký”, tăng đáng 

kể so với con số 49% (năm 2015) và 38% (năm 2014).  

49% doanh nghiệp cho biết “cán bộ nhà nước thân thiện trong giải 

quyết thủ tục hành chính”, tăng mạnh so với năm 2015 (36%). Trong 

năm 2016, tỷ lệ cho biết “tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp là phổ 

biến” đã giảm ấn tượng từ 78% (năm 2015) xuống còn 69%. 

Lần đầu tiên, Hà Nội có mặt trong nhóm các tỉnh tốt của bảng xếp 

hạng PCI 2016, với thứ hạng 14/63. Trong buổi công bố PCI 2016, 

ông Trần Ngọc Nam trao đổi :” Chắc chắn Hà Nội sẽ có nhiểu giải 

pháp mạnh hơn để đạt được tham vọngmà các doanh nghiêp đang 

trông chờ 

Nhóm Nghiên Cứu PCI 

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 
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Tăng cƣờng năng lực cán bộ để cải thiện môi 

trƣờng kinh doanh và nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh 
Với mục đích bồi dƣỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, nhiều địa phƣơng trên cả nƣớc đã tổ chức các Chƣơng trình đào 

tạo cao cấp ngắn hạn (2-3 ngày). Các khóa học này do Tỉnh Ủy/Thành Ủy tổ chức phối hợp với Học viện Chính trị TP. HCM và 

Trƣờng Chính sách công và Quản lý – ĐH Fullbright tổ chức, trong đó dành thời lƣợng một buổi cho nội dung PCI với sự 

tham gia giảng dạy của Đại diện Dự án PCI, VCCI  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                     

Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, 

quản lý tỉnh Tuyên Quang (02/10) 

Chương trình đào tạo cao cấp ngắn hạn 

năm 2017 tỉnh Tây Ninh (12/11) 

Lớp Bồi dưỡng,cập nhật kiến thức dành cho 

cán bộ  lãnh đạo,quản lý tỉnh Quảng Ngãi 

(18/10) 

Hai lớp Bồi dưỡng dự nguồn và cập nhật 

kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo tỉnh 

Lạng Sơn (07/10/2017) & (10/11/2017) 
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Sự kiện nổi bật, tin tức cập nhật về tình hình cải thiện 

môi trƣờng kinh doanh tại các tỉnh, thành trong thời 

gian qua 

 
THU HÚT ĐẦU TƢ GIÚP SỨC CHO SÓC TRĂNG TĂNG TRƢỞNG KINH 
TẾ 
 
Tin đưa ngày 3/12/2017 

Để sớm đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh có các chỉ số kinh tế, xã hội phát triển 

ngang hàng và vươn lên trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực Đồng 

bằng sông Cửu long, trong những năm gần đây, tỉnh đã tập trung chỉ đạo 

thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

 
Trung Hiếu/TTXVN 
https://goo.gl/327VXC  

 

 

 
HẢI PHÒNG: QUYẾT TÂM TRỞ THÀNH 'ĐIỂM SÁNG' VỀ KHỞI NGHIỆP 
 
Tin đưa ngày 5/10/2017 
 
Là địa phương sớm triển khai Đề án 'Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia đến năm 2025' (Đề án) của Thủ tướng Chính phủ, Hải 
Phòng đặt mục tiêu quyết tâm trở thành một trong những địa phương có hoạt 
động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nổi bật của cả nước. 
Với mục tiêu đó, ngay sau khi Đề án được Chính phủ phê duyệt, Hải Phòng 
đã ban hành kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của 
thành phố đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, hỗ trợ 100 dự án 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất 20% dự án gọi vốn thành công 
từ các nhà đầu tư; phát triển 50 doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, trong đó ít nhất 20 DN được chứng nhận là DN khoa học và công nghệ 
(KH&CN); thành lập 2-3 trung tâm, cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
theo hình thức xã hội hóa hoặc đối tác công tư. 

Quỳnh Nga 

https://goo.gl/DzDZy2  

 

 
 
 

https://goo.gl/327VXC
https://goo.gl/DzDZy2
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BẮC GIANG KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ TRONG THU HÚT ĐẦU TƢ  
 
Tin đưa ngày 13/12/2017 
 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang Trịnh Xuân Thắng cho biết, tỉnh 

sẽ quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác thu hút đầu tư trên địa bàn. 

  
Việt Hùng/TTXVN 
https://goo.gl/76gZzc  

 

 

 
NINH BÌNH HƢỚNG ĐẾN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 
 
Tin đưa ngày 14/12/2017  
 
Được đánh giá là tỉnh trong Top đầu toàn quốc trong phong trào xây dựng 

nông thôn mới (NTM), những năm qua, Ninh Bình đã tập trung huy động mọi 

nguồn lực thực hiện đồng bộ các giải pháp một cách vững chắc có hiệu quả, 

nhờ đó đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống cơ sở hạ tầng được nâng 

cấp, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. 

Hồng Lý 
https://goo.gl/Gva3DM  
 
 

 
 
NINH THUẬN NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH 
 
Tin đưa ngày 23/12/2017  
 
Năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Ninh Thuận đạt 

57,19 điểm, giảm 0,26 điểm và xếp hạng 49/63 tỉnh, thành phố trong cả 

nước, giảm 7 bậc so với năm 2015. Với quyết tâm tạo sự đột phá để cải thiện 

chỉ số PCI, năm 2017 tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp nhằm cải thiện và 

nâng cao chỉ số PCI. 

Theo Baoninhthuan.com.vn 

https://goo.gl/j66Fxj  

 

https://goo.gl/76gZzc
https://goo.gl/Gva3DM
https://goo.gl/j66Fxj
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SỞ CÔNG THƢƠNG HẢI DƢƠNG: HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 

 
Tin đưa ngày 16/12/2017 

 

Năm 2017, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Công Thương Hải 

Dương được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành 100% kế 

hoạch và nhận được phản hồi tích cực từ doanh nghiệp (DN) và người dân. 

Quỳnh Nga 

https://goo.gl/NVjpsw  

 
HƢNG YÊN: LÃNH ĐẠO TỈNH GẶP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN 
 
Tin đưa ngày 10/10/2017 
 
Để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành thường xuyên rà 
soát, đơn giản hóa bộ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục 
hành chính cho người dân và doanh nghiệp so với quy định, giảm 50 – 60% 
thời gian giải quyết các thủ tục về đầu tư, giảm 30% thời gian giải quyết 3 thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường. Các sở, ngành, 
địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ doanh 
nghiệp… 
Đào Ban – Phạm Đăng 

https://goo.gl/rJMVjx  

 

 

 
ĐỒNG THÁP KÊU GỌI ĐẦU TƢ MẠNH CHO NÔNG NGHIỆP 
 
Tin đưa ngày 10/12/2017 
 
Tại Chương trình xúc tiến đầu tư và thương mại diễn ra từ 9-12/12, lãnh đạo 
tỉnh Đồng Tháp khẳng định sẽ đánh giá cao những nhà đầu tư “không làm 
thay việc” của nông dân - tức sẽ hết sức hỗ trợ và tạo thuận lợi cho những dự 
án có thể tạo sức lan tỏa, cải thiện đời sống và tư duy sản xuất của người 
nông dân tại đây. Nếu theo dõi định hướng phát triển kinh tế-xã hội Đồng 
Tháp trong những năm qua, có thể thấy đây là nơi không chỉ được đánh giá 
cao về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính 
(Par-Index) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)  mà 
thực tế còn khá nổi tiếng với xu hướng đầu tư và khởi nghiệp trong lĩnh vực 
nông nghiệp. 
 
Phƣơng Hiền 
https://goo.gl/5dEMJN  

https://goo.gl/NVjpsw
https://goo.gl/rJMVjx
https://goo.gl/5dEMJN
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LÀO CAI : NỖ LỰC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 
 
Tin đưa ngày 26/09/2017 

Ba năm gần đây, tỉnh là một trong 05 địa phương đứng đầu cả nước về năng 

lực cạnh tranh. Nhìn rõ những mạnh yếu, cũng như mạnh mẽ cụ thể trong 

từng nhiệm vụ được giao, các Sở - ban ngành trong tỉnh đang góp phần nâng 

cao chỉ số PCI của Lào Cai. 
 
Lê Nam - Nguyễn Hà 

https://goo.gl/vL4zBM  

 
PHÚ YÊN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 
HỘI 
 
Tin đưa ngày 12/12/2017  
 

Sáng 7/12, ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, các đại 

biểu tập trung thảo luận tổ với nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội của tỉnh và 

bàn giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, nhằm ổn định đời sống 

cho nhân dân… Phóng viên Báo Phú Yên lược ghi một số ý kiến, kiến nghị 

của đại biểu tại phiên thảo luận tổ.  

 

ANH NGỌC - THÙY THẢO (lƣợc ghi) 
https://goo.gl/fAf1w6  

 

 

 
TP HỒ CHÍ MINH: GỠ VƢỚNG TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
 
Tin đưa ngày 1/12/2017 
 
2017 là năm đầu tiên TP Hồ Chí Minh xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 
2017-2020, tầm nhìn năm 2025. Để tạo nền tảng cho nhiệm vụ này, thành phố 
đã và đang thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, tạo động lực cho phát 
triển kinh tế - xã hội, song vẫn còn nhiều vướng mắc khiến hiệu quả chưa như 
mong muốn. 
 
Nguyên Lê 
https://goo.gl/1bLyNo  

https://goo.gl/vL4zBM
https://goo.gl/fAf1w6
https://goo.gl/1bLyNo
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QUẢNG NAM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 
Tin đưa ngày 1/12/2017 
 

Chiều 30-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị đánh giá 
tình hình thực hiện các mặt công tác năm 2017, bàn nhiệm vụ năm 2018; 
đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020,… 
  
PV và TTXVN 
https://goo.gl/QoVy36  

 

 

 
BẮC NINH: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GÓP PHẦN CẢI THIỆN MÔI TRƢỜNG 
ĐẦU TƢ, KINH DOANH 
 
Tin đưa ngày 28/11/2017 
 
Có thể khẳng định trong năm 2017, thông qua thành lập và đưa vào hoạt động 
Trung tâm Hành chính công tỉnh và các địa phương giúp tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc trong công tác cải cách hành chính là điểm nổi bật thể hiện 
quyết tâm của các cấp, ngành tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. 
 
Bài, ảnh: Yến Ngọc 
https://goo.gl/iX8u2G  

 
TUYÊN QUANG :CÔNG BỐ CHỈ SỐ DCI NĂM 2017, GIẢI PHÁP CẢI 
THIỆN MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ, KINH DOANH NĂM 2018 
 
Tin đưa ngày 16/12/2017  

Ngày 16/12, tại khách sạn Mường Thanh, Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ 
số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang (PCI) đã tổ chức Chương trình “Cà 
phê doanh nhân” tháng 12/2017; công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
huyện, thành phố, các sở, ban, ngành (DCI) tỉnh năm 2017, triển khai giải 
pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh năm 2018..  
 
Theo Tuyenquang.gov.vn 
https://goo.gl/Z4LLCs  

 

https://goo.gl/QoVy36
https://goo.gl/iX8u2G
https://goo.gl/Z4LLCs
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YÊN BÁI : CAM KẾT CẢI THIỆN PCI 
 
Tin đưa ngày 28/12/2017 
 

Từ những giải pháp cụ thể, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Yên 

Bái năm 2016 tăng 4 bậc so với năm 2015, từ nhóm trung bình đứng thứ 

51/63 lên top khá 47/63 tỉnh, thành. Tuy nhiên, vẫn có 4 Chỉ số còn thấp điểm 

so với năm 2015. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Báo DĐDN có cuộc PV ông 

Nguyễn Chiến Thắng, P. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. 

Khắc Lãng 
https://goo.gl/JdP2QQ  
 
 

 
BẠC LIÊU : TRẢI THẢM ĐỎ THU HÚT NHÀ ĐẦU TƢ TRONG VÀ NGOÀI 
NƢỚC 
 
Tin đưa ngày 22/12/2017 

 

Việc tụt hạng trên bảng xếp hạng PCI năm 2015, 2016 đã đặt cho Tỉnh nhiều 

việc cần làm để cải thiện tình hình; nhiều ý kiến cho rằng Bạc Liêu cần phải 

quyết liệt hơn mới mong tạo được sự bức phá về môi trường đầu tư. 

Kim Oanh 
https://goo.gl/5jh92T  

 

 

 

 
AN GIANG THU HÚT VỐN FDI: NHIỀU ĐỘNG THÁI TÍCH CỰC 
 
Tin đưa ngày 22/11/2017 
 

Những năm qua, lãnh đạo tỉnh An Giang luôn nêu cao quyết tâm gia tăng sức 

hút môi trường đầu tư thông qua nỗ lực tăng cường các giải pháp cải thiện 

mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng thân thiện; tích cực cải cách hành 

chính tạo cơ chế chính sách thông thoáng đối với các doanh nghiệp …. 

Những động thái tích cực này đã góp phần mang lại sắc thái mới cho bức 

tranh thu hút đầu tư vào tỉnh.   

Hoàng Lâm 
 
https://goo.gl/HPGvY7  

https://goo.gl/JdP2QQ
https://goo.gl/5jh92T
https://goo.gl/HPGvY7
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PHÚ THỌ CẢI THIỆN MÔI TRƢỜNG KINH DOANH TẠO ĐỘNG LỰC 
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
 
Tin đưa ngày 17/11/2017 
 
Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
phát triển, nâng năng lực cạnh tranh quốc gia và thu hút nguồn lực đầu tư 
phát triển kinh tế xã hội là mục tiêu quan trọng của tỉnh Phú Thọ đề ra từ nay 
đến năm 2020. 
 
Lâm Đào An/TTXVN 
https://goo.gl/8GiYTY  

 

 

 
VĨNH PHÚC: CHỦ ĐỘNG TẠO MÔI TRƢỜNG KINH DOANH THÔNG 
THOÁNG 
 
Tin đưa ngày 15/11/2017  
 
Chú trọng các giải pháp tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thông 
thoáng cho các doanh nghiệp (DN) đến Vĩnh Phúc làm ăn, thực hiện chỉ đạo 
của Chính phủ về rà soát, cắt giảm chi phí, hỗ trợ tối đa cho DN, Vĩnh Phúc đã 
tích cực triển khai nhiều giải pháp giúp DN làm ăn, kinh doanh thuận lợi hơn. 
 
Đỗ Đình Việt, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc  
https://goo.gl/WAHs8T  

 
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BÌNH THUẬN: BƢỚC ĐỘT PHÁ 
TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
 
Tin đưa ngày 28/11/2017 

 

Sự ra đời của Trung tâm Hành chính công được xem là quyết tâm của lãnh 

đạo tỉnh Bình Thuận trong việc tạo bước đột phá về cải cách hành chính và 

hiện đại hóa nền hành chính. 

Nguyễn Tùng 

https://goo.gl/wCtSYL  

 

https://goo.gl/8GiYTY
https://goo.gl/WAHs8T
https://goo.gl/wCtSYL
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VCCI VÀ CÁC HIỆP HỘI, DOANH NGHIỆP BÌNH ĐỊNH: HỢP TÁC, LIÊN 
KẾT ĐỂ HỘI NHẬP KINH TẾ HIỆU QUẢ 
Tin đưa ngày 24/12/2017 
 
Tại TP Quy Nhơn vừa diễn ra Diễn đàn “Hợp tác liên kết hiệp hội và gặp mặt 

doanh nghiệp năm 2017”. Diễn đàn đã mở ra cơ hội hợp tác, liên kết giữa 

Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Ðà Nẵng với các hiệp 

hội ngành nghề và các DN trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường hội nhập 

kinh tế ngày càng sâu, rộng, hiệu quả. 

Viết Hiền 
https://goo.gl/Co5iQC  

 
KIÊN GIANG: PHẤN ĐẤU ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 
ĐẾN NĂM 2020 LÀ 60.000 NGƢỜI  
 
Tin đưa ngày 13/11/2017 
 
Thời gian qua, công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa 
bàn tỉnh Kiên Giang từng bước được quan tâm nhiều hơn, nguồn nhân lực 
qua đào tạo có kỹ năng tay nghề giỏi ngày càng nhiều, góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế của tỉnh...  
 
Quốc Tuấn 
https://goo.gl/nQjtfy  

 

 

 
TRÀ VINH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THU HÚT ĐẦU TƢ 
 
Tin đưa ngày 13/11/2017 
 
Cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh Trà Vinh đề ra trong kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới của tỉnh. 

  
Thanh Hoà  
https://goo.gl/PeUZbb  
 
 

https://goo.gl/Co5iQC
https://goo.gl/nQjtfy
https://goo.gl/PeUZbb
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HÀ NỘI PHẢI TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO CỦA 
CẢ NƢỚC  
 
Tin đưa ngày 3/11/2017  
 

Hà Nội cần định hướng quy hoạch chiến lược phát triển khoa học công nghệ; 
chọn lọc và tập trung hình thành hệ sinh thái. Đồng thời trở thành trung tâm 
khởi nghiệp, sáng tạo của cả nước. 
 

Hùng Cƣờng 
https://goo.gl/rTvBPA  

 

 

 
VĨNH LONG TẠO MÔI TRƢỜNG THÔNG THOÁNG, THUẬN LỢI CHO NHÀ 
ĐẦU TƢ 
 
Tin đưa ngày 1/11/2017  
 
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long 
Lê Quang Trung khẳng định, tỉnh sẽ đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo bằng những giải pháp thiết thực, hiệu 
quả.  
 
Phạm Minh Tuấn/TTXVN 
https://goo.gl/dRHvTY  

 
KON TUM: “LẤY SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ 
MỤC TIÊU LÀM VIỆC” 

 

Tin đưa ngày 10/11/2017 

Thực hiện Công văn số 915/TTg-CCHC ngày 11/07/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải 

cách hành chính, chiều 9/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách hành 

chính (CCHC) do Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Trần Tiến Dũng làm Trưởng đoàn 

đã đến kiểm tra công tác CCHC tại UBND tỉnh Kon Tum.  

Uyên Thu- Nguyễn Luật 

https://goo.gl/pu7bqy  

 
 
 

 

https://goo.gl/rTvBPA
https://goo.gl/dRHvTY
https://goo.gl/pu7bqy
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Danh mục một số đề án, chƣơng trình hành động cải thiện môi 

trƣờng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

của các địa phƣơng trong Quý 4 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, CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƢỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) 

Quảng Ninh 872/BXTĐT-HĐ4 Thông báo cho các DN tích cực tham gia trang mạng xã hội fanpage DDCI Quảng Ninh. 
Ngày ban hành: 23/10/2017 

Bến Tre 4783/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: 20/10/2017 

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

Đắk Nông 663/BC-UBND  Báo cáo: Tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Đăk Nông năm 2017 
Ngày ban hành: 06/12/2017 

 

 
Các sự kiện, hoạt động cải cải thiện môi trƣờng kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các địa phƣơng 
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 
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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 

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 Quàng 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 10/10/2017 

27 Lạng Sơn Khóa tập huấn PCI cho cán bộ tỉnh Lạng Sơn 06/10/2017  

28 Nam Định Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Nam Định 05/10/2017 

29 Quảng Ngãi Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Quảng Ngãi 18/10/2017 

30 Sơn La Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Sơn La 02/11/2017 

31 Sơn La Tập huấn HĐND khu vực phía Bắc 03/11/2017 
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32 Lạng Sơn Tập huấn PCI 10/11/2017 

33 Tây Ninh Tập huấn PCI 12/11/2017 

34 Bạc Liêu Tập huấn HĐND khu vực phía Nam 16/11/2017 

35 Khánh Hòa Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Khánh Hòa 23/11/2017 

36 Bình Định Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Bình Định 30/11/2017  

37 Hồ Chí Minh Hội thảo chẩn đoán PCI thành phố Hồ Chí Minh 01/2018 

38 Bình Thuận Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Bình Thuận 01/2018 

 
 

 

 

 

 

 
Ấn phẩm sắp ra mắt 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cẩm nang sử dụng PCI - phiên bản cập nhật 

Báo cáo  PCI thường niên 2018 
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Tin tức 
PCI 

Ấn phẩm Quý 4  

năm 2017 

Dự án PCI 

Ban Pháp Chế 

Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam 

 

Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 

Email: pci@vcci.com.vn hoặc 

vcci.pci@gmail.com 

Tel: +84 24 3574 6983 

Fax: +84 24 3577 1459 

 

www.pcivietnam.org 

www.pcivietnam.vn 

 


