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Giới thiệu chung
về Điều tra PCI

1

Vắn tắt về PCI

• PCI đo lường gì? PCI đo lường chất lượng thực tế của điều hành kinh tế cấp tỉnh, 
thông qua những thực tiễn tốt đã có tại các địa phương.

10 chỉ số thành phần

1. Gia nhập thị trường 6. Cạnh tranh bình đẳng

2. Tiếp cận đất đai 7. Tính Năng động

3. Tính minh bạch 8. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

4. Chi phí thời gian 9. Đào tạo lao động

5. Chi phí không chính thức 10. Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự
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Phương pháp xây dựng Chỉ số PCI 

• Quy trình 3 bước: 
• (i) Thu thập thông tin từ dữ liệu điều tra và các nguồn dữ liệu đã công bố khác; 

• (ii) Tính toán 10 chỉ số thành phần và chuẩn hóa theo thang điểm 10 và 

• (iii) Tính điểm số PCI tổng hợp gồm điểm trung bình có trọng số của 10 chỉ số thành phần 
theo thang điểm tối đa 100.

• Hiệu chỉnh năm 2017: Nhằm cập nhật và phản ánh được những chuyển động của môi 
trường kinh doanh và nền kinh tế Việt Nam. Định kỳ 4 năm/lần (trước đó 2009, 2013)

Về phương pháp xây dựng
• Loại bỏ các chỉ tiêu không còn phù hợp (6)

• Bổ sung các chỉ tiêu mới (24)

• Sắp xếp lại các chỉ số thành phần (2)

• Điều chỉnh trọng số trong các chỉ số thành phần (7)

• Tổng cộng 128 chỉ tiêu trong PCI 2017  Duy trì trong giai đoạn 4 năm.

Chuyển từ phân nhóm chất lượng điều hành theo “điểm phân 
nhóm” thống kê sang phương pháp thống kê về độ lệch chuẩn
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Quy mô Điều tra PCI 2017

10.295 Doanh nghiệp
dân doanh

Doanh nghiệp
mới thành lập2.003 

Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng

tại từng tỉnh, thành phố: 

• Loại hình

• Ngành nghề hoạt động

• Tuổi của doanh nghiệp. 

13 năm điều tra PCI 2005-2017

105.000 Doanh nghiệp
dân doanh

Doanh nghiệp FDI12.263 

10295
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Kết quả PCI 2017

2
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Bản đồ
PCI 2017

Xu hướng 
cải thiện 
chất lượng 
điều hành 
theo thời gian
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Cải thiện điểm số
PCI gốc giai đoạn
2006-2017

Chỉ số Cơ sở hạ tầng 2017 và diễn tiến qua các năm
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Những tỉnh có
GDP/người và 
tăng trưởng cao 
nhất là những nơi 
có chất lượng 
điều hành và 
cơ sở hạ tầng 
tốt nhất

Một số xu hướng
nổi bật theo loạt
Nghị quyết 19 và 
Nghị quyết 35 của
Chính phủ
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Mức độ chuyển biến trên một số lĩnh vực
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Đánh giá của
các doanh nghiệp FDI 
về môi trường
kinh doanh Việt Nam

3

Thông tin chung từ điều tra PCI-FDI 2017

1.765 DN FDI phản hồi,  từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ
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Hình thức pháp lý

Tỷ lệ đăng ký theo Luật Doanh nghiệp có
xu hướng tăng

Xu hướng dịch chuyển sang các ngành
có giá trị gia tăng cao hơn!
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DN FDI chủ yếu hướng vào xuất khẩu

Câu hỏi A14: 
Khách hàng
của doanh
nghiệp bạn
là ai?

DN FDI có đầu vào chủ yếu là nhập khẩu, 
song có giảm đáng kể vào năm 2017

Câu hỏi
A16: Nhà
cung cấp
hàng hóa, 
dịch vụ đầu 
vào của 
doanh
nghiệp bạn
là ai? 
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Thời gian gia nhập thị trường
có xu hướng giảm

Gánh nặng quy định sau khi gia nhập
thị trường ít hơn
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Chi phí không chính thức có chiều hướng giảm

Khó khăn trong tuyển dụng nhân lực
trình độ cao
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Chỉ 31% DN FDI hài lòng về chất lượng lao động

Điểm số Chất lượng lao động chưa có nhiều chuyển biến

Quan hệ lao động có cải thiện
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Niềm tin kinh doanh gia tăng!

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!www.pcivietnam.vn

www.pcivietnam.org 


