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KẾT QUẢ PCI 2011



PCI 2011

PCI là chỉ số đánh giá chất lượng thực tế của điều hành kinh tế cấp 
tỉnh thông qua “tiếng nói” của doanh nghiệp đang hoạt động tại địa 
phương.
PCI đánh giá 9 lĩnh vực điều hành ở cấp tỉnh

1. Gia nhập thị trường 6. Tińh năng động

2. Tiếp cận đất đai 7. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

3. Minh bạch 8. Đào tạo lao động

4. Chi phí thời gian 9. Thiết chê ́pháp lý

5. Chi phí không chính thức

PCI 2011 là tập hợp “tiếng nói” của 6.922 doanh nghiệp dân doanh 
tại 63 tỉnh, thành phố.
Điều tra PCI-FDI 2011 được tiến hành1.970 doanh nghiệp FDI đang 
hoạt động tại 61 tỉnh, thành phố ở Việt Nam.



Ai là người trả lời PCI 2011?



Kết quả xếp hạng PCI 2011



Bản đồ PCI 2011
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Chất lượng điều hành cải thiện



Thay đổi lớn trong xếp hạng PCI 2011
và xu hướng “hội tụ” giữa các tỉnh



Các tỉnh dưới -  “bám đuổi” 
Các tỉnh trên - “tới ngưỡng”



Các tỉnh đứng đầu và cuối 
các chỉ số thành phần PCI 2011

Chỉ số thành phần Đứng đầu Điểm số Đứng cuối Điểm số

Gia nhập thị trường Lào Cai 9,41 Đắk Nông 7,30

Tiếp cận đất đai Long An 8,37 TT-Huế 4,34

Tính minh bạch Lào Cai 7,34 Cao Bằng 4,51

Chi phí thời gian Lào Cai 8,28 Hà Nam 3,81

Chi phí không chính thức Bình Phước 8,62 Cao Bằng 4,54

Tính năng động Lào Cai 9,38 Lâm Đồng 1,39

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội 7,26 Bạc Liêu 1,75

Đào tạo lao động Quảng Ninh 5,80 Vĩnh Long 3,85

Thiết chế pháp lý Bà Rịa – 
Vũng Tàu

7,00 Bạc Liêu 3,14



Thay đổi điều hành 2010 và 2011
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Thay đổi điều hành 2006 và 2011
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Cảm nhận của doanh nghiệp 
dân doanh về môi trường kinh doanh năm 2011



“Triển vọng mở rộng kinh doanh trong hai năm tới”

Xu hướng kém lạc quan



Gia nhập thị trường
Duy trì sự ấn tượng



Đào tạo lao động
Có cải thiện tích cực



Tiếp cận đất đai
Cải thiện nhưng vẫn còn lo ngại



Chi phí thời gian
Chậm nhưng đúng hướng



Cải cách hành chính
Còn nhiều kỳ vọng



Tính minh bạch
Chặng đường dài để cải thiện



Thiết chế pháp lý
Cảm nhận khác biệt thực tế



Chi phí không chính thức
Giảm nhỏ, tăng lớn



Tính năng động giảm



Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
Mức độ sử dụng và chất lượng giảm



Chỉ số Cơ 
sở hạ 
tầng 
2011



Chỉ tiêu về hạ tầng qua các năm



Kết luận

Mức độ lạc quan của doanh nghiệp về tình hình kinh doanh 
giảm nhưng đánh giá về chất lượng điều hành có sự cải thiện.
Sự thay đổi lớn về thứ hạng trong PCI 2011. Khoảng cách rút 
ngắn giữa nhóm tỉnh dẫn đầu và nhóm tỉnh phía sau về chất 
lượng điều hành. 
Gia nhập thị trường trong năm vừa qua có bước thay đổi ấn 
tượng. Chi phí thời gian, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và 
đất đai có những cải thiện đáng kể.
Cải thiện tính minh bạch, giảm thiểu chi phí không chính thức, 
tăng cường hiệu quả của dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp vẫn là 
một chặng đường dài.



Xin trân trọng cảm ơn!

Mời truy cập website PCI
www.pcivietnam.org 

hoặc liên hệ:
pci@vcci.com.vn; pci@vnci.org

http://www.pcivietnam.org/
mailto:pci@vcci.com.vn
mailto:pci@vnci.org
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