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PCI 2018: CẢI CÁCH MÙA VÀNG Ở
ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHỮNG CHÙM QUẢ NGỌT
CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN!
Sáng nay (ngày 28/3), Phòng Thương mại và

Bây giờ thì chúng ta đã quen với những tầm

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với

nhìn và thông điệp: khu vực tư nhân là động

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
công bố báo cáo đánh giá Chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2018). Dưới đây là
trích lược bài phát biểu khai mạc của TS Vũ
Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Trưởng ban chỉ đạo
PCI, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Cải cách
thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
với thông điệp về những kỳ vọng cải cách ở
môi trường kinh doanh cấp sẽ có mùa vàng
và khu vực tư nhân ở Việt Nam sẽ gặt hái
được những chùm quả ngọt.
“Đến hẹn lại lên”, như thường lệ, tôi vẫn muốn
mở đầu bài phát biểu của mình bằng việc
mượn tên một bộ phim kinh điển của nền điện
ảnh cách mạng Việt Nam, kể về câu chuyện
tình gian nan nhưng có hậu của một cặp đôi
trai tài gái sắc. Với niềm tin rằng, câu chuyện
PCI hay tiếng nói của khu vực tư nhân và
hành động của chính quyền cũng sẽ là một
câu chuyện tình có hậu như vậy trong lịch sử
cải cách kinh tế của Việt Nam.
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lực quan trọng, kinh tế tư nhân là chìa khóa
cho sự phát triển bền vững và tự chủ của
nền kinh tế, phải tận tâm, tận lực phát triển
kinh tế tư nhân … Nhưng 14 năm trước đây,
khi chúng ta mới bắt đầu hành trình PCI thì
đó là những điều xa lạ. PCI là tiếng nói của
khu vực tư nhân, là cảm nhận và niềm tin
của họ đối với môi trường kinh doanh và
chất lượng điều hành kinh tế của chính
quyền cấp tỉnh; Là “Hàn thử biểu” của cải
cách, là “thước đo” nỗ lực của chính
quyền; Là thể chế ở cấp địa phương - một
trong ba mũi đột phá cho tăng trưởng: thể
chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.
PCI đã được ghi vào Nghị quyết của Chính
phủ Việt Nam, trở thành chương trình hành
động cho công cuộc cải cách ở cơ sở. PCI
chỉ ra dư địa và lan toả những mô hình cải
cách. PCI như ngọn hải đăng cho công
cuộc cải cách ở các địa phương.
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Đúng như PGS TS Trần Đình Thiên nguyên

Đó là các tín hiệu cho thấy các nỗ lực cải

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đã nhận

cách hành chính và chống tham nhũng đã

xét: “Ở Việt Nam, trong quá trình đổi mới

phát huy tác dụng. Mức độ lạc quan và niềm

kinh tế, cho đến nay, hiếm thấy công trình

tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi

nào thúc đẩy phát triển mạnh mẽ và trực

trường kinh doanh vẫn được duy trì ở mức

tiếp đến như vậy”. Báo cáo PCI 2018 là một

tương đối cao. 49,3% doanh nghiệp tham gia

bức tranh có nhiều khởi sắc. PCI 2018 đã có

khảo sát cho biết sẽ mở rộng sản xuất kinh

những cải thiện đáng kể so với những năm

doanh. 42,4% doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì

trước đây. Tỉnh trung vị đã đạt điểm số PCI

quy mô hiện tại. Chỉ có 8,3% dự kiến giảm

61,76 điểm, cao nhất
trong hơn một thập kỷ
qua, kể từ khi bắt đầu tiến
hành PCI.Điểm trung vị
tăng lên và xu hướng hội
tụ điểm số PCI giữa các
các tỉnh, thành phố đi sau
với các tỉnh, thành phố
dẫn đầu đã cho thấy sức
lan toả và bao trùm hơn
trong nỗ lực cải cách và
nâng cao năng lực điều
hành kinh tế ở các địa
phương. Dàn nhạc cải
cách ở các địa phương
đã đồng thanh, đồng điệu
hơn.

“PCI là tiếng nói của khu vực
tư nhân, là cảm nhận và niềm
tin của họ đối với môi trường
kinh doanh và chất lượng điều
hành kinh tế của chính quyền
cấp tỉnh; Là “Hàn thử biểu”
của cải cách, là “thước đo” nỗ
lực của chính quyền; Là thể
chế ở cấp địa phương - một
trong ba mũi đột phá cho tăng
trưởng….”

Các xu hướng nổi bật đáng mừng của năm
2018 là: chi phí không chính thức giảm, đặc
biệt là tham những vặt đã giảm rõ rệt so với
thời kỳ trước. Môi trường kinh doanh cũng trở
nên bình đẳng hơn. Việc ưu ái doanh nghiệp
Nhà nước và doanh nghiệp FDI so với doanh
nghiệp tư nhân trong nước đã giảm đáng kể.
Các cấp chính quyền tỉnh nhìn chung đã trở
nên năng động và sáng tạo hơn. Cải cách
hành chính tiếp tục có bước tiến. Đặc biệt
việc thanh tra, kiểm tra trùng lặp đã giảm
đáng kể so với mấy năm trước.

quy mô sản xuất kinh
doanh

hoặc

đóng

cửa (riêng đối với FDI
thì tỷ lệ có kế hoạch
mở rộng sản xuất kinh
doanh cao hơn đạt
tới 56%). Chúng ta xin
chúc mừng các địa
phương

đứng

đầu

bảng xếp hạng, đặc
biệt là Quảng Ninh
vẫn giữ vững được vị
trí dẫn đầu năm thứ
hai liên tiếp. Cộng
đồng doanh nghiệp
cũng đánh giá cao
ba tỉnh thuộc vùng

ĐBSCL là Đồng Tháp, Long An, Bến Tre đã tiếp
tục có được sự tiến bộ vượt bậc. Các doanh
nghiệp cũng ghi nhận nỗ lực cải cách của
các tỉnh, thành phố khác trên cả nước như
Đà Nẵng, Bình Dương, Quảng Nam,Vĩnh
Long, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh....và
nhiều tỉnh, thành phố khác. Đã có những tín
hiệu rất tích cực từ Hà Nội, lần đầu tiên Thủ
đô - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của
cả nước lọt vào nhóm 10 tỉnh, thành phố
được đánh giá cao nhất về chất lượng
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điều hành và sự thông thoáng của môi
trường kinh doanh. Chúng ta biết rằng đằng
sau những con số thứ hạng cao PCI là rất
nhiều nỗ lực, rất nhiều tâm huyết, rất nhiều
những sáng kiến cải cách hay, những mô
hình mới hiệu quả đã được lãnh đạo các tỉnh
thành phố trăn trở ngày đêm, để thai nghén
và hiện thực hóa:
Đó là trung tâm hành
chính công với phương
châm bốn tại chỗ: nhận
hồ sơ, thẩm định, giải
quyết và trả hồ sơ; Là cơ
quan xúc tiến đầu tư độc
lập với phương châm
theo sát bước chân của
nhà đầu tư; Là hiệp hội
doanh nghiệp tỉnh nhất
thể hoá; Là DCCI và hành
trình truyền lửa từ cải
cách từ tỉnh, thành phố
về cấp quận, huyện, sở
ban ngành; Là cafe
doanh nhân và những
cuộc đối thoại thân tình
giữa doanh nhân và
chính quyền;

nghiệp; Là chương trình nghị sự của mỗi
cuộc họp giao ban chính quyền; Là hội
quán nông dân và các cuộc gặp gỡ giữa
doanh nghiệp với nông dân; Là xã hội hoá
đầu tư và đối tác công tư cho các dự án
phát triển cơ sở hạ tầng; Là đầu tư tư sử
dụng công: chính quyền về nhà ở dân và
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tích tụ đất của các nhà nông dân cho
doanh nghiệp; Là bác sỹ doanh nghiệp và
những cuộc chuẩn đoán tiếp sức cho
doanh nghiệp; là chương trình đồng khởi
trong khởi nghiệp và phát triển doanh
nghiệp… Và dự án PCI là một hành trình
phát động phong trào, mỗi địa phương

“ Phong trào thi đua yêu
nước đang hội tụ ở những
mô hình và sáng kiến cải
cách. Và nếu không có
những sáng kiến như vậy
thì chúng ta chắc chẵn sẽ
không thể có được một
bức tranh phát triển kinh
tế địa phương tốt đẹp như
hiện nay. …”

Là ngày thứ 2 đầu tuần dành cho doanh

doanh nghiệp;

Là cơ chế bảo lãnh của chính quyền để

một cách làm hay để
tổng kết và lan rộng
trong cả nước. Phong
trào thi đua yêu nước
đang hội tụ ở những mô
hình và sáng kiến cải
cách. Và nếu không có
những sáng kiến như vậy
thì chúng ta chắc chẵn
sẽ không thể có được
một bức tranh phát triển
kinh tế địa phương tốt
đẹp như hiện nay. Nhưng
chúng ta cũng không
khỏi lo âu, khi chỉ số PCI
mấy năm qua, đã cho
thấy sự chững lại của

các ngôi sao cải cách và sự gian nan của
những nỗ lực bứt phá, đột phá của nhóm
dẫn đầu. Điểm số PCI của các nhà vô địch
vẫn chỉ mới qua ngưỡng 70/100 điểm kỳ
vọng. Điều này cho thấy, một mặt, dư địa
cải cách vẫn còn nhiều, mặt khác cũng
cho thấy những khâu, những việc cải cách
dễ dàng các tỉnh, thành phố đều đã triển
khai và bây giờ chúng ta đụng đến những
khâu, những việc khó khăn hơn, thậm chí
là cốt lõi cần phải được tháo gỡ từ trần thể
chế, từ cấp trung ương, từ các bộ ngành.
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Vì vậy, đẩy mạnh xã hội hoá, đẩy mạnh
phân cấp, thực hiện định hướng các bộ
ngành tập trung làm thể chế, hoàn thiện
hệ thống pháp luật về kinh tế để tiếp tục
mở đường cho những nỗ lực cải cách ở
cấp địa phương và cơ sở đang là một nhu
cầu cấp thiết đặt ra cho làn sóng cải cách
lần thứ 2 trong nền kinh tế nước ta mà
chúng ta hy vọng Đại hội lần thứ XIII của
Đảng ta sẽ khởi động và thúc đẩy quá
trình này.
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Năm nay hình ảnh bức tranh “Sắc Thu”
của hoạ sỹ Phạm Hoàng Anh được chọn
làm ý tưởng cho thiết kế Báo cáo PCI. Sắc
Thu bao giờ cũng gắn với mùa vàng. Hy
vọng cải cách ở địa phương sẽ có mùa
vàng và khu vực tư nhân ở Việt Nam sẽ gặt
hái những chùm quả ngọt.
Báo Diễn đàn doanh nghiệp

Thủ tướng: Môi trường kinh doanh có thay
đổi tích cực hơn so với năm 2017
Tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2019, tổ

Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần tiếp tục

chức vào ngày 2/4/2019, Thủ tướng đã đề

lưu ý là cần phải tiếp tục nâng cao tính

cập đến một số nội dung được công bố
cách đây vài ngày trong Lễ công bố kết
quả điều tra chỉ số PCI 2018 do Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển
Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) tổ chức, kết
quả điều tra cho thấy một số lĩnh vực của

liêm chính, minh bạch; tăng cường chất
lượng đào tạo lao động, cải thiện dịch vụ
hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận
lợi hơn nữa trong các thủ tục hành chính
liên quan đến đất đai, thuế, hải quan…
Lược trích theo báo Chính phủ

môi trường kinh doanh có thay đổi tích cực
hơn so với năm 2017 như chi phí không
chính thức giảm, 49% doanh nghiệp tư
nhân trong nước và 56% doanh nghiệp FDI
sẽ có nhu cầu mở rộng kinh doanh.
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Dư địa cải cách ở các địa phương còn rất lớn
Theo

chia sẻ của ông Đậu Anh Tuấn,

tăng so với mức 67,4% năm 2015. Đặc biệt,

Trưởng ban Pháp chế VCCI, đây là năm thứ

PCI năm 2018 còn cho thấy mức độ lạc

14 liên tiếp PCI được thực hiện khi khảo sát
gần 11.000 doanh nghiệp (DN) tư nhân (TN)
trong nước, 1.500 DN có vốn đầu tư nước
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quan của các DN về triển vọng kinh doanh
tiếp tục ở mức tương đối cao. Cụ thể, 49%
DNTN và 56% DN FDI cho biết sẽ mở rộng

ngoài về chất lượng điều hành và môi

quy mô kinh doanh trong hai năm tới.

trường kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố của

Tuy nhiên, PCI năm 2018 cũng phản ánh bức

Việt Nam.

tranh tổng thể của môi trường kinh doanh

Đánh giá về bức tranh PCI 2018, theo ông
Đậu Anh Tuấn: Khởi sắc là xu hướng nổi bật
của năm 2018. Hiện tượng “tham nhũng vặt”
giảm mạnh. Tỷ lệ DN phản ánh phải “bôi
trơn” để xin cấp các loại giấy phép giảm
xuống còn 54,8%, thấp nhất trong 5 năm
gần đây. Gần 40% DN cho biết có chi trả chi
phí không chính thức cho cán bộ thanh tra,
kiểm tra, trong khi năm 2017 là gần 52%, năm
2016 là 65,6%. Về cải cách thủ tục hành
chính, 74,7% DN nhận thấy cán bộ Nhà nước
giải quyết công việc hiệu quả,

vẫn còn nhiều điểm đáng quan ngại. Chi
phí không chính thức giảm nhưng vẫn còn
ở mức cao. MTKD bình đẳng hơn nhưng vẫn
còn không ít gập ghềnh. Có tới 40% DN cho
biết các tỉnh còn ưu tiên cho DN Nhà nước
và FDI hơn các DNTN. Cùng với đó, minh
bạch thông tin chưa có nhiều cải thiện, khả
năng tiếp cận của DN với các tài liệu quy
hoạch chỉ đạt 2,38%. Có tới 69,4% DN cho
biết “cần có mối quan hệ” để có được tài
liệu của tỉnh (năm 2017 tỷ lệ này là 70%);
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không ít DNTN nhỏ và siêu nhỏ

“Vì vậy, đẩy mạnh xã hội

đang gặp nhiều khó khăn…

hóa, đẩy mạnh phân cấp,

Nhận xét về bảng xếp hạng

thực hiện định hướng các

PCI 2018, Chủ tịch VCCI Vũ

bộ, ngành tập trung làm thể

Tiến Lộc cho rằng: "Điểm sáng

chế, hoàn thiện hệ thống

lớn nhất là khoảng cách của

pháp luật về kinh tế để tiếp

nhóm đứng đầu và nhóm

tục mở đường cho những nỗ

cuối bảng xếp hạng được rút

lực cải cách ở cấp địa

ngắn lại. Điều này cho thấy

phương đang là một nhu

sức lan tỏa và bao trùm hơn

cầu cấp thiết đặt ra cho làn

trong nỗ lực cải cách và

sóng cải cách trong nền kinh

nâng cao năng lực điều hành

tế Việt Nam”, ông Vũ Tiến

kinh tế ở các địa phương.

Lộc nhấn mạnh. Một trong

Tinh thần cải cách ở các địa
phương

đã

đồng

thanh,

đồng điệu hơn". Song, Chủ
tịch VCCI cũng bày tỏ lo ngại
khi chỉ số PCI mấy năm qua
thể hiện sự chững lại của các
ngôi sao cải cách và sự gian
nan của những nỗ lực bứt
phá, đột phá ở nhóm dẫn
đầu. Cụ thể, điểm số PCI của
nhóm dẫn đầu mới chỉ qua
ngưỡng 70/100 điểm. Chủ
tịch VCCI đánh giá, một mặt
dư địa cải cách vẫn còn
nhiều, mặt khác, việc dễ làm
đều đã được các tỉnh triển
khai và bây giờ đụng đến
những khâu, những việc khó
khăn hơn, thậm chí là cốt lõi
cần phải được tháo gỡ từ thể
chế, từ cấp Trung ương, các
bộ, ngành.

những yếu tố quan trọng
khiến DN nhỏ và vừa còn
gặp nhiều khó khăn là hệ
thống giải quyết tranh chấp
hợp đồng yếu kém, hệ
thống tư pháp chưa tin cậy...
Do vậy, các DN kỳ vọng
chính quyền cần nâng cao
tính minh bạch của MTKD,
tăng chất lượng đào tạo lao
động; cải thiện dịch vụ hỗ
trợ DN và tạo thuận lợi hơn
nữa trong thực hiện các thủ
tục xin cấp giấy phép kinh
doanh, đặc biệt là nhóm thủ
tục về đất đai, thuế, bảo
hiểm xã hội, quản lý thị
trường, giao thông và xây
dựng… Trao đổi tại lễ công
bố PCI năm 2018, nhiều ý
kiến cho rằng, trong bối
cảnh hội nhập sâu rộng, DN,
người dân đều mong muốn
việc cải thiện MTKD,

nâng cao năng lực cạnh
tranh sẽ đi vào từng công
việc cụ thể, đo đếm được
hiệu quả. Đồng thời, tăng
vai trò giám sát, đánh giá
của DN, người dân. Theo
đó, một trong những giải
pháp để nâng cao hiệu quả
giải quyết hành chính tại
các địa phương là có công
cụ giám sát khâu thực hiện
các chính sách và chỉ đạo
mà Chính phủ, các cơ quan
có thẩm quyền đã công bố,
định rõ thời hạn phải hoàn
thành và chế tài xử lý, nếu
cán bộ không thực hiện
đúng tiến độ công việc
được giao phải kỷ luật ngay.
Kỳ vọng vào những thay đổi
mạnh mẽ hơn nữa của
chính quyền địa phương
các cấp, Chủ tịch VCCI Vũ
Tiến Lộc nhấn mạnh, năng
lực cạnh tranh quốc gia Việt
Nam phần lớn sẽ được
quyết định bởi chất lượng
điều hành, sự thuận lợi của
môi trường cạnh tranh cấp
tỉnh. Do vậy, sự năng động,
tiên phong của lãnh đạo
địa phương; sự chuyên
nghiệp, mẫn cán của bộ
máy công chức các tỉnh,
thành phố sẽ là yếu tố quyết
định đến môi trường cạnh
tranh ở các địa phương nói
riêng và cả nước nói chung.
Báo Quân đội nhân dân
08|
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Công bố PCI 2018: Không có địa phương
nằm trong nhóm “thấp”
Lần đầu tiên “bản đồ” PCI không có địa phương nào
nằm trong nhóm “thấp”. Theo Chủ tịch Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), TS Vũ Tiến Lộc, PCI 2018
đã có những cải thiện đáng kể so với những năm trước
đây, đặc biệt, sức lan tỏa của PCI đã bao trùm hơn trong
nỗ lực cải cách và nâng cao năng lực điều hành kinh tế
ở các địa phương…
PCI 2018 đã có những cải thiện đáng kể so với những năm
trước đây. Tỉnh trung vị đã đạt điểm số PCI 61,76 điểm, cao
nhất trong hơn một thập kỷ qua, kể từ khi bắt đầu tiến
hành PCI. “Điểm trung vị tăng lên và xu hướng hội tụ điểm
số PCI giữa các các tỉnh, thành phố đi sau với các tỉnh,
thành phố dẫn đầu đã cho thấy sức lan toả và bao trùm
hơn trong nỗ lực cải cách và nâng cao năng lực điều
hành kinh tế ở các địa phương. Dàn nhạc cải cách ở các
địa phương đã đồng thanh, đồng điệu hơn…”- TS Vũ Tiến
Lộc, Chủ tịch VCCI phát biểu.
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“

“Điểm trung vị tăng lên và
xu hướng hội tụ điểm số
PCI giữa các các tỉnh,
thành phố đi sau với các
tỉnh, thành phố dẫn đầu đã
cho thấy sức lan toả và bao
trùm hơn trong nỗ lực cải
cách và nâng cao năng lực
điều hành kinh tế ở các địa
phương. Dàn nhạc cải cách
ở các địa phương đã đồng
thanh, đồng điệu hơn…”
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Đã có những tín hiệu rất tích cực từ Hà Nội,
lần đầu tiên Thủ đô - trung tâm kinh tế, chính
trị, văn hoá của cả nước lọt vào nhóm 10
tỉnh, TP được đánh giá cao nhất về chất
lượng điều hành và sự thông thoáng của
môi trường kinh doanh. Đây là thứ hạng cao
nhất mà Hà Nội có được từ trước đến nay.
Đáng chú ý, trong Bảng xếp hạng PCI 2018
không có địa phương nào nằm trong nhóm
“thấp”, chỉ có 2 địa phương nằm trong
nhóm “tương đối thấp” là Lai Châu và Đắk
Nông, trong khi PCI 2017 có 1 địa phương
nằm trong nhóm “thấp” (Đắk Nông) và có
đến 11 địa phương nằm trong nhóm “tương
đối thấp”

“Năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam

Mặc dù đứng cuối bảng nhưng Đắk Nông
đã có sự cải thiện đáng kể về điểm số, từ
55,12 điểm lên 58,16 điểm. Nếu tính địa
phương đứng đầu PCI 2018 là Quảng Ninh
và địa phương đứng cuối bảng là Đắk Nông
thì chênh lệch chỉ là 12,2 điểm, thấp hơn
nhiều so với các năm trước (PCI 2017 chênh
lệch 15,57 điểm, PCI 2016 chênh lệch là
17,01 điểm).

thể chế và chính sách nêu trên vẫn cần là

phần lớn sẽ được quyết định bởi chất lượng
điều hành và sự thuận lợi của môi trường
kinh doanh cấp tỉnh. Do vậy, sự năng động,
tiên phong của lãnh đạo địa phương, sự
chuyên nghiệp, mẫn cán của bộ máy công
chức các tỉnh, TP đang quyết định tốc độ
và đường hướng phát triển của Việt Nam
trong thời gian tới. Chỉ số PCI chính là sự cổ
vũ mạnh mẽ của cộng đồng DN cho sự
chuyển đổi mạnh mẽ từ cấp địa phương tại
Việt Nam”.
“Để tiếp tục phát triển khu vực kinh tế tư
nhân, việc khắc phục những điểm nghẽn
những ưu tiên hàng đầu trong chương trình
nghị sự của Chính phủ và cơ quan chính
quyền các cấp…” - Chủ tịch VCCI nhấn
mạnh.
Thanh Thanh
Lược trích theo Báo Pháp luật plus
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Nỗ lực cải thiện MTKD của các địa phương

Sáng

PCI 2018: Bình Dương dẫn đầu
khu vực Đông Nam bộ
28-3, Phòng Thương

mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) tổ chức buổi lễ
công bố Bảng xếp hạng chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI) năm 2018.Theo
công bố tại buổi lễ, Bình
Dương đã có bước nhảy vọt
từ hạng 14 (2017) lên hạng 6
cả nước. Ngoài ra, trong khu
vực Đông Nam bộ, Bình
Dương đã vượt qua TP.HCM
vươn lên hạng nhất, lần lượt
các tỉnh tiếp theo là Tây
Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình
Thuận, Đồng Nai, Ninh
Thuận, Bình Phước. Ngoài ra,
điểm số của Bình Dương
cũng tăng rất cao, từ 64,47
điểm trên thang điểm 100
năm 2017 đã lên đến
11|

66,09 của năm 2018. Ở vị trí
dẫn đầu, Quảng Ninh đạt
70,36 điểm, kế đến là Đồng
Tháp 70,19 điểm, Long An
68,09 điểm, Bến Tre 67,67 điểm.
Được thực hiện năm thứ 14 liên
tiếp, báo cáo PCI 2018 được
xây dựng dựa trên thông tin
phản hồi từ 12.000 doanh
nghiệp, trong đó có gần
11.000 doanh nghiệp dân
doanh đang hoạt động tại 20
địa phương của Việt Nam.
Điều tra PCI năm 2018 cho
thấy một số lĩnh vực của môi
trường kinh doanh có sự thay
đổi tích cực hơn so với 2017.
Chi phí không chính thức tiếp
tục được cắt giảm, môi trường
kinh doanh cho các doanh
nghiệp tư nhân có xu hướng

bình đẳng hơn và CCHC
đang chuyển biến rõ nét.
Điều tra PCI năm 2018 cũng
cho biết mức độ lạc quan
của các doanh nghiệp về
triển vọng kinh doanh thời
gian tới tiếp tục ở mức
tương đối cao, 49% doanh
nghiệp dân doanh và 56%
doanh nghiệp FDI cho biết
sẽ mở rộng quy mô kinh
doanh trong 2 năm tới.
Nhưng ở chiều ngược lại,
PCI 2018 cũng cho thấy dấu
hiệu gia tăng của tỷ lệ
doanh nghiệp đang gặp
khó khăn trong hoạt động,
trong đó phần lớn là các
doanh nghiệp tư nhân nhỏ
và siêu nhỏ.
Theo Báo Bình Dương
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Tại sao Đà Nẵng tuột ngôi á quân PCI 2018?
Từng là ngôi sao sáng nhất

Hiện tại, Đà Nẵng chỉ còn chỉ

Việc cải thiện môi trường

Bảng Xếp hạng Năng lực

số đào tạo lao động là đứng

đầu

đầu cả nước. Nhưng chỉ số

chính… là việc thường

này cũng đã giảm so với mức

xuyên của địa phương,

8,07 của PCI 2017. Trao đổi với

ngưng lại là tụt hậu”, ông

phóng viên Báo Đầu tư ngay

Mên chia sẻ quan điểm.

tại Lễ công bố PCI 2018 do

Ông Miên cho biết, các

Phòng Thương mại và Công

đánh

nghiệp Việt Nam tổ chức

nghiệp là điều mà chính

sáng 28/3, ông Trần Văn

quyền Đà Nẵng sẽ phải

Miên, Phó chủ tịch UBND TP.

nghiên cứu rất chi tiết.

Đà Nẵng cho rằng, ông

“Chúng tôi sẽ nhìn vào để

không muốn đổ thừa sự tụt

biết lĩnh vực nào yếu, chỗ

hạng của Đà Nẵng trong

nào cần tiếp tục cải thiện.

Bảng Xếp hạng PCI với các

Nhưng nguyên tắc sẽ là

nỗ lực đấu tranh chống tiêu

tăng cường minh bạch.

cực, tham nhũng đang diễn

Minh bạch để cả doanh

ra tại Đà Nẵng. “Đây là hai

nghiệp và chính quyền địa

công việc khác nhau, dù

phương cùng thuận lợi

doanh nghiệp có đôi chút e

trong các hoạt động của

ngại, nhưng không thể đổ

mình”, ông Miên nói.

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),
vẫn giữ kỷ lục nhiều năm liên
tiếp giữ ngôi đầu bảng, năm
nay, Đà Nẵng mất ngôi á
quân, tụt xuống thứ 5 PCI
2018. Theo báo cáo Khảo sát
PCI 2018, Đà Nẵng vẫn được
các doanh nghiệp đánh giá
có cải thiện trong việc giảm
chi phí không chính thức cho
doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây
là chỉ số duy nhất Đà Nẵng
tăng điểm so với chính mình.
Cả 9 chỉ số còn lại đều giảm
điểm. “Các doanh nghiệp
cũng phản ánh về khoảng
cách giữa chỉ đạo điều hành
của chính quyền thành phố
với các sở ngành, huyện thị
có sự gia tăng”, Báo cáo PCI
2018 viết.

thừa thứ hạng của Đà Nẵng
cho việc này.

tư,

thủ

giá

tục hành

của

doanh

Theo Báo Đầu tư
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Lý do giúp Đồng Tháp vượt
Đà Nẵng ở "cuộc đua"
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Theo "Trong lễ công bố PCI
sáng nay, chúng tôi đã ngồi
rà soát xem tại sao mình kém
hơn tỉnh đứng đầu là Quảng
Ninh 0,17 điểm", ông Nguyễn
Văn Dương, Chủ tịch UBND
tỉnh Đồng Tháp bộc bạch và
nhấn mạnh rằng sẽ tìm cách
khắc phục. Theo bảng xếp
hạng Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh PCI 2018 công
bố sáng nay, Đồng Tháp đã
tăng được 1 bậc, xếp vị trí
thứ 2 với 70,19 điểm. Như vậy,
tỉnh thuộc đồng bằng Sông
Cửu Long này đã tiếp tục
phá vỡ kỷ lục của chính mình
đồng thời xác lập 11 năm
liên tiếp nằm trong nhóm 5
tỉnh, thành phố đứng đầu
PCI cả nước.
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Thành công này được phía
nghiên cứu đánh giá đến từ
sự vận hành hiệu quả của bộ
máy
chính
quyền
địa
phương vốn gặp nhiều khó
khăn về vị trí địa lý và cơ sở
hạ tầng. Để bù đắp lại cho
những thiệt thòi này, theo
ông Nguyễn Văn Dương,
Chủ tịch UBND tỉnh thì Đồng
Tháp đang nỗ lực xây dựng
bộ máy gần gũi, thân thiện
hơn với người dân, doanh
nghiệp
Hay như ông Lê Minh Hoan, Bí
thư tỉnh thì trong quá trình xây
dựng hình ảnh Đồng Tháp
cần là một cái thương hiệu
"để người ta thương, mỗi khi
nhớ đến, nhắc đến đều nghĩ
về ấn tượng tốt đẹp".

Những người đứng đầu
hệ thống của tỉnh, theo
đó, tập trung vào tạo
dựng niềm tin cho người
dân, doanh nghiệp bằng
sự minh bạch, thân thiện,
trung thực và sáng tạo
trong cung cấp dịch vụ
công. Năm 2018, có tới
92% doanh nghiệp tham
gia điều tra PCI của tỉnh
này đánh giá cán bộ có
thái độ thân thiện trong
quá trình giải quyết công
việc. 90% nhận thấy cán
bộ nhà nước giải quyết
công việc hiệu quả. Đây
là hai chỉ tiêu Đồng Tháp
đạt cao nhất trong cả
nước.
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Vị trí Đồng Tháp trước đó thuộc về Đà Nẵng.
Tuy nhiên, trong năm 2018, tỉnh này đã bị các
doanh nghiệp đánh "tụt" xuống vị trí thứ 5 với
67,65 điểm. Trong năm vừa qua, Đà Nẵng
được các doanh nghiệp đánh giá có cải thiện
trong việc giảm chi phí không chính thức cho
doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cũng phản ánh về

Tuy nhiên, đánh giá của doanh nghiệp về
chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại
thành phố này sụt giảm rõ rệt.

cạnh tranh bình đẳng, tính năng động

khoảng cách giữa chỉ đạo điều hành
của chính quyền thành phố với các sở
ngành, huyện thị có sự gia tăng. Theo
các chỉ số ghi nhận của PCI, nhiều chỉ
số của Đà Nẵng đã bị tụt giảm. Trong
đó, đáng quan tâm đến các chỉ số như
của chính quyền tỉnh...
Lược trích theo Báo CafeBiz

TP.HCM: Năng lực cạnh tranh chưa
tương xứng với lợi thế của thành phố
Sau buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/01/2019, Văn phòng
Chính phủ vừa công bố kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bên cạnh những kết quả
đạt được, Thủ tướng kết luận thành phố còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn thách thức.
Kết luận cho biết tốc độ phát triển của TP đang có xu hướng chậm lại so với các đô thị trong
nước và các thành phố trong khu vực ASEAN. Tăng trưởng đầu tư chậm lại, nhất là khu vực
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Năng lực cạnh tranh chưa tương xứng lợi thế của thành phố. Chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vẫn "dậm chân tại chỗ" ở vị trí thứ 8. Trên cơ sở đó, Thủ
tướng đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới với TP HCM, thành phố cần
tiếp tục thu hút mạnh các dự án FDI công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ.
Lược trích theo Báo NĐH
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PCI Nghệ An 2018:
Góc nhìn từ các chỉ số thành phần
Lại một năm nữa, Chỉ số

Những năm vừa qua, UBND

hiệu quả tích cực. Song song,

(PCI) năm 2018 của Nghệ

tỉnh, các sở, ngành, địa

công tác theo dõi, đôn đốc,

phương đã rất nỗ lực và có

giám sát và tổ chức thực hiện,

nhiều tiến bộ vượt bậc, các

trong đó có việc phối hợp

thứ hạng PCI những năm qua

chặt chẽ với VCCI và các Tổ

minh chứng cho sự phát triển,

chức doanh nghiệp để hoàn

tăng thứ bậc một cách bền

thành nhiệm vụ cần phải

vững, đúng lộ trình. Tuy nhiên,

được Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo

để đưa PCI tiếp tục trụ hạng,

sát sao, có thưởng phạt rõ

từng bước vươn lên đứng

ràng, kiên quyết xử lý các

vững trong nhóm 15 - 20,

trường hợp làm cản bước

chính quyền tỉnh nhà cần xây

phát triển của tỉnh; tiếp tục

dựng các giải pháp chung

CCHC mạnh mẽ, cải thiện

và chi tiết cho từng Chỉ số

môi trường kinh doanh để thu

thành phần, trong đó đặc

hút đầu tư hiệu quả hơn, cắt

biệt chú trọng các Chỉ số

giảm hơn nữa thời gian giải

chưa có sự cải thiện hoặc

quyết các TTHC về đầu tư;

còn giảm sút điểm ở các

nhằm thu hút các dự án lớn,

năm trước Bên cạnh đó, mặc

đặc biệt là dự án FDI được

dù tăng nhưng một số Chỉ số

cho là còn khiêm tốn trong

cần phải được chú ý và có

những năm qua.

các biện pháp cải thiện hơn

Báo Diễn đàn doanh nghiệp

An tăng 2 bậc, đạt 64,08
điểm đứng thứ 19/63 tỉnh
thành phố trên cả nước.
Đây cũng là năm thứ 5 năm
liên tục Nghệ An nằm trong
top khá, tiếp tục đứng đầu
các tỉnh Bắc miền Trung. So
với năm 2017, trong 10 Chỉ
số thành phần, PCI Nghệ
An có 7 chỉ số có sự cải
thiện về điểm số. Chỉ số PCI
của Nghệ An trong 6 năm
vừa qua, từ năm 2013 xếp
hạng trung bình nhưng liên
tiếp các năm tiếp theo đã
vươn lên đứng vào tốp khá
của cả nước. Đặc biệt là
năm 2018, PCI tỉnh nhà lần
đầu tiên nằm trong tốp 20,
tiếp tục dẫn đầu các tỉnh
Bắc miền Trung.
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số năng lực cạnh

tranh cấp tỉnh - PCI của
Đắk Nông năm 2018 đạt
58,16 điểm, tiếp tục
đứng “bét bảng” trong 2
năm liên tiếp. Trong
những năm qua, dù tỉnh
đã có nhiều nỗ lực để
cải thiện thủ tục hành
chính, cơ chế chính
sách nhưng vẫn chưa
tạo được môi trường
đầu tư thông thoáng
cho các DN.

Đắk Nông tiếp tục 'bét bảng'
năng lực cạnh tranh - vì sao?

Đắk Nông là tỉnh giàu có về tài nguyên

Nhiều lãnh đạo các sở, ngành liên quan cũng

thiên nhiên, khí hậu ôn hòa để phát triển

được tỉnh mời đến dự để trực tiếp lắng nghe,

kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện Đắk Nông

chỉ đạo bộ phận chuyên môn giải quyết kịp thời

vẫn là một trong những tỉnh nghèo nhất

cho DN. Tuy nhiên, nhiều DN đến đầu tư và

cả nước với thu nhập bình quân đầu

đóng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phản

người khoảng 45 triệu đồng và tổng thu

ánh, họ vẫn phải “bôi trơn” cho các chuyên

ngân sách khoảng 2.300 tỷ đồng. Ngay

viên thực thi công vụ mặc dù cơ chế, chính

sau khi chỉ số PCI năm 2017 đứng “bét

sách đầu tư đã thông thoáng hơn trước.

bảng”, tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc triển

Theo nhiều DN, chỉ số PCI tỉnh Đắk Nông trong

khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực
cạnh tranh để thu hút DN tìm đến đầu tư.
Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã
triển khai đề án nâng cao chỉ số PCI năm
2018 với mục tiêu tập trung giải quyết khó
khăn, vướng mắc của DN đến kết quả
cuối cùng với thời gian nhanh nhất. Phấn
đấu chỉ số PCI năm 2018 tăng 3-5 bậc so
với năm 2017, xếp ở vị trí từ 40-50 trong 63
tỉnh, thành trong cả nước. Vào sáng thứ
5 hàng tuần, lãnh đạo tỉnh còn tổ chức
uống cà phê với các DN để nắm bắt tâm
tư, nguyện vọng và phản ánh những
vướng mắc trong việc thực hiện các dự
án đầu tư.

những năm qua luôn nằm ở những vị trí thấp
nhất trong cả nước vì tỉnh chưa có nhiều giải
pháp “đột phá” và còn có tình trạng “trên
nóng, dưới lạnh”. Có nhiều chính sách, chủ
trương của tỉnh đưa xuống rất hay nhưng không
được các chuyên viên thực thi công vụ ở cơ sở
thực hiện đúng.
Đại diện một DN xây dựng ở Đắk Nông đề xuất:
“Nếu một chuyên viên hay lãnh đạo nào đó cố
tình gây khó cho DN, ngay lập tức tỉnh có biện
pháp xử lý kỷ luật kịp thời thì họ sẽ sợ ngay. Chứ
cứ đến hội nghị nào cũng nhắc nhở chung
chung thì "chả chết ai" nên lấy gì để họ sợ”.
Lược trích theo Báo Tiền Phong
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Quảng Trị: Chỉ số tiếp cận
đất đai đạt điểm số cao nhất
từ trước đến nay

nhiệm vụ triển khai công tác
cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực:
Tiếp tục thực hiện Quyết định
số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về việc tiếp nhận
hồ sơ, trả quyết quả giải
quyết thủ tục hành chính

Tiếp

cận đất đai là giai

đánh giá Chỉ số năng lực

đoạn đầu tiên, có tính quyết

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),

định đối với các dự án, vì
vậy, Sở TN&MT Quảng Trị đã
tích cực chủ động phối hợp
với các cơ quan chức năng,
địa phương trong tỉnh đẩy
nhanh thời gian cấp Giấy
CNQSD đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho các tổ chức
theo chỉ đạo của Chính phủ
và UBND tỉnh... Theo kết quả
công bố PCI năm 2018 của
tỉnh Quảng Trị đã tăng 1,91
điểm, từ 59,25 điểm (2017)
lên 61,16 điểm (2018), tăng 1
bậc lên thứ hạng 53/63 tỉnh,
thành phố so với năm 2017,
từ nhóm tương đối thấp đã
lên nhóm trung bình. Trong
10 chỉ số thành phần PCI của
Quảng Trị, có 6 chỉ số tăng
điểm, 4 chỉ số giảm điểm so
với năm 2017. Chỉ số Tiếp cận
đất đai là một trong 10 chỉ số
thành phần

được xác định dựa trên các
tiêu chí thành phần. Chỉ số
Tiếp cận đất đai thể hiện
việc tiếp cận đất đai có dễ
hay không và tính ổn định
trong quá trình sử dụng đất.
Để cải thiện chỉ số này,
những năm gần đây, Sở
TN&MT Quảng Trị đã có
nhiều giải pháp nhằm công
khai,

minh

bạch,

tăng

cường hỗ trợ doanh nghiệp
trong lĩnh vực đất đai, góp
phần cải thiện thứ hạng PCI
của tỉnh. Trong năm 2018,
chỉ số tiếp cận đất đai tại
Quảng Trị đã tăng từ 6,05
điểm lên 7,02 điểm, xếp thứ
18/63 tỉnh, thành phố. Với
mục tiêu cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh,
đặc biệt trong lĩnh vực tiếp
cận đất đai, năm 2019
ngành TN&MT Quảng Trị đề
ra kế hoạch,

qua dịch vụ bưu chính công
ích. Song song đó, tiếp tục tổ
chức đối thoại, gặp gỡ,
hướng

dẫn

các

doanh

nghiệp, nhà đầu tư để giải
quyết các khó khăn, vướng
mắc gặp phải. Tạo điều kiện
thuận lợi hơn cho tổ chức,
công dân trong tiếp cận,
khai thác sử dụng thông tin
đất đai…
“Chỉ số tiếp cận đất đai năm
2018 tăng vượt bậc, đạt số
điểm cao nhất từ trước đến
nay, đó là sự khích lệ, động
viên rất lớn đối với ngành
TN&MT tỉnh Quảng Trị. Trong
thời gian tới, Sở TN&MT sẽ
tiếp tục thực hiện tốt các
nhiệm vụ và giải pháp đã đề
ra để duy trì và cải thiện chỉ
số tiếp cận đất đai nói riêng
cũng như chỉ số PCI của tỉnh
Quảng Trị nói chung” - ông
Võ Quốc Hoàng nhấn mạnh.
Lược trích theo
Báo Tài nguyên môi trường
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“Bí quyết” để Hà Nội về đích trước 2 năm
Hà Nội xếp ở vị trí 9/63 tỉnh thành theo PCI,
nằm trong Top 10 tỉnh, thành phố đứng đầu.
Đây là vị trí cao nhất của Hà Nội trong các
năm qua, cho thấy Hà Nội đã có bứt phá
mạnh mẽ về môi trường kinh doanh. Theo
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn
Toản, với vị trí Top 10, Hà Nội đã về đích
trước 2 năm so với mục tiêu TP đã đề ra. Chỉ
số PCI của Hà Nội 6 năm tăng bậc liên tiếp
và tăng 41 bậc trong 6 năm, từ vị trí 51 năm
2012 lên vị trí thứ 9 năm 2018, về đích trước
2 năm so với mục tiêu TP đã đề ra. Để đạt
được kết quả Hà Nội trong top 10 tỉnh, TP
dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI là một hành
trình dài, bền vỉ và kiên định với rất nhiều
cung bậc cảm xúc. Sau 14 năm kể từ ngày
công bố, đối với TP Hà Nội, PCI từ chỉ số
được quan tâm như một kênh thông tin
tham khảo hữu ích, đo lường cảm nhận của
DN đối với môi trường kinh doanh, đối với
những cố gắng của TP Hà Nội trong việc
thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân
nói riêng, giờ đây đã trở thành chỉ số được
giao nhiệm vụ, mục tiêu rõ ràng trong các
chương trình của Thành uỷ, HĐND, triển khai
cụ thể bằng các Kế hoạch của UBND TP,
các sở, ngành, quận huyên… Việc cải
thiện, nâng cao Chỉ số PCI đã trở thành
nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên trong chỉ
đạo, điều hành của các cấp, các ngành
thành phố. Với quyết tâm xây dựng Chính
quyền lấy DN, người dân làm trung tâm
phục vụ, từ năm 2016, thành phố đã đặt
mục tiêu phấn đấu đến năm 2020,

Hà Nội thuộc nhóm 10, tỉnh, TP dẫn đầu cả
nước về Chỉ số PCI. Thành phố xác định đây
là mục tiêu phải nỗ lực, quyết tâm cao độ và
cần phải tiến hành từng bước vững chắc.
Tập trung rà soát thủ tục hành chính tại tất cả
các sở, ban, ngành, quận huyện thị xã,
phường, thị trấn hướng tới liên thông điện tử;
đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử để
tận dụng những tác động lớn và diện rộng
của công nghệ thông tin với mạng lưới DN
đông đảo và năng động được lựa chọn là
những khâu đột phá. Bên cạnh đó, thành
phố đã ban hành các chính sách hỗ trợ DN,
chú trọng DN nhỏ và vừa, hỗ trợ DN khởi
nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: Hỗ
trợ tiếp cận tín dụng, vay từ Quỹ Đầu tư phát
triển TP, mặt bằng sản xuất kinh doanh, xúc
tiến thị trường, đào tạo nhân lực…Niềm tin
của các nhà đầu tư, DN với thành phố cũng
đã được khẳng định. Đây là nguồn lực vô
cùng quan trọng để thực hiện thành công
mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cải thiện cơ sở
hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng chất
lượng cuộc sống của người dân.
PCI là chỉ số tổng hợp gồm 10 chỉ số thành
phần, phản ánh lĩnh vực điều hành kinh tế có
tác động đến sự phát triển của khu vực kinh
tế tư nhân. Đây là nguồn thông tin tham khảo
hữu ích cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố nói
riêng, cũng như các nhà hoạch định chính
sách nói cung, có thể xác định những điểm
nghẽn trong điều hành cũng như lựa chọn
những giải pháp phù hợp để tiến hành những
cải cách điều hành kinh tế một cách hiệu
quả nhất.
118
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Phát huy những kết quả đạt được, trong năm
2019 và những năm tiếp theo, Hà Nội tiếp tục
triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp
để có chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện
môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực
cạnh tranh, Chỉ số PCI. Kiên định đến năm
2020, Hà Nội trong nhóm 10 tỉnh, TP dẫn đầu
cả nước về Chỉ số PCI.
Thứ hạng của Hà Nội
ngày càng nâng lên, tiến
dần và vào được Top 10
trong bảng xếp hạng lần
này. Tuy vậy, thành phố
luôn phấn đấu không
ngừng, Hà Nội sẽ tiếp tục
đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính và ứng
dụng công nghệ thông
tin để giảm thời gian và
chi phí cho DN trong khởi
sự kinh doanh và thực
hiện các quy định của
nhà nước. Coi trọng mục
tiêu hướng tới sự hài lòng
của công dân, DN trong

nhiệm vụ của việc cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng
lực cạnh tranh theo chỉ đạo của Chính
phủ và yêu cầu thực tiễn phát triển của
thành phố. Xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức “kỷ cương- trách
nhiệm- tận tình- thân thiện” để phục vụ
DN và người dân.

“Hà Nội kêu gọi các
hiệp hội ngành nghề,
các doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân cùng hiến
kế, đóng góp ý kiến để
TP tiếp tục có những
giải pháp cải thiện môi
trường đầu tư, kinh
doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh của
thành phố.…”

công tác cải cách thủ
tục hành chính.
Công khai, minh bạch hóa thông tin, cập nhật
và hướng dẫn rõ ràng: quy hoạch chung xây
dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch
ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các
quyết định, chính sách, thủ tục hành chính cho
công dân, DN trên website/ trang thông tin
điện tử của các đơn vị thuộc thành phố…. Tiếp
tục tuyên truyền, quán triệt về vai trò, ý nghĩa,

Khuyến

khích

và

giao

nhiệm vụ các sở, ban,
ngành, UBND các quận,
huyện thị xã… phát huy
sáng kiến, mô hình tốt
trong triển khai nhiệm vụ
cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh và
xây dựng hình ảnh cơ
quan thân thiện, chuyên
nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.
Lãnh đạo chính quyền
các cấp quyết tâm thực
hiện tốt chủ đề năm 2019
là “Nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của
hệ thống chính trị”.

Hy vọng, những nỗ lực của Hà Nội sẽ giúp
cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh
và củng cố lòng tin của các nhà đầu tư.
Thành phố kêu gọi các Hiệp hội DN, Hiệp
hội ngành nghề, các DN, tổ chức, cá
nhân cùng hiến kế, đóng góp ý kiến để TP
tiếp tục có những giải pháp cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh của thành phố.
Lược trích Báo Kinh tế & Đô thị
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Danh mục một số đề án, chương trình
hành động cải thiện MTKD, nâng cao chỉ số
PCI của các địa phương trong Quý 1/2019
(Để tải nội dung các văn bản, xem tại http://pcivietnam.vn/category/van-ban-tinh/)

Tên tỉnh

Số hiệu

Kiên
Giang

14/BC-UBND

Bạc Liêu

28/KH-UBND

Quảng Trị

29/BC-UBND

Bạc Liêu

Hà Tĩnh

Quảng
Nam

Tên văn bản

Báo cáo Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư,
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020
Ngày ban hành: 11/01/2019
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày
18/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung nâng cao
năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm
2030
Ngày ban hành: 26/02/2019
Báo cáo Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư,
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020
Ngày ban hành: 15/03/2019

Báo cáo Tình hình thực hiên Chương trình hành động số
01/Ctr-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc nâng
cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đến
67/BC-SKHDT năm 2020 quý I/2019
Ngày ban hành: 22/03/2019
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP
ngày 09/11/2018 của Chính Phủ về Chương trình hành động
cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
29/KH-UBND Ngày ban hành: 31/01/2019
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành
động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
555/QDQuảng Nam
UBND
Ngày ban hành: 01/03/2019
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110/KHAn Giang

UBND

Điện Biên

86/UBND-KT

Vĩnh Phúc

06/KH-UBND

Hà Giang

48/KH-UBND

Quảng Trị

391/CTHĐUBND

Sóc Trăng

56/BC-UBND

Quảng
Ninh

61/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày
09/11/2018 của Chính Phủ về Chương trình hành động cắt
giảm chi phí cho doanh nghiệp
Ngày ban hành: 14/03/2019
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục
thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Ngày ban hành: 9/1/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NP-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng
đến năm 2021
Ngày ban hành: 18/1/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NP-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng
đến năm 2021
Ngày ban hành: 31/1/2019
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NP-CP
ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định
hướng đến năm 2021
Ngày ban hành: 25/1/2019
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị
quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ trong quý I năm 2019
13/3/2019
Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 01/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh
tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2019 và định
hướng đến năm 2021
Ngày ban hành: 8/3/2019
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48/BC-UBND

Quảng
Ninh

45/BC-UBND

951/KHBình Thuận UBND

Hà Giang

97/BC-UBND

Quảng
Ngãi

45/BC-UBND

Vĩnh Phúc

54/BC-UBND

TT-Huế

57/KH-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thừa Thiên Huế Quý I năm 2019
Ngày ban hành: 15/3/2019
Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/1/2019 của Chính phủ trong Quý I năm 2019 của tỉnh
Quảng Ninh
Ngày ban hành: 12/3/2019
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NP-CP ngày 01/01/2019
của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến
năm 2021
Ngày ban hành: 20/3/2019
Báo cáo thực hiện Nghị quyết 02/NP-CP ngày 01/01/2019
của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ngày ban hành: 19/3/2019
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQCP ngày 01/01/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi (Quý I/2019)
Ngày ban hành: 14/3/2019
Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 02/NP-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng
đến năm 2021 trong Quý I năm 2019
Ngày ban hành: 15/3/2019
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NP-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và
định hướng đến năm 2021
Ngày ban hành: 15/3/2019

Tin tức PCI

Quảng

Số 11 | Ấn phẩm Quý I năm 2019

Nam

991/QĐUBND

Cao Bằng

595/KHUBND

Cao Bằng

760/BCUBND

Sơn La

82/KH-UBND

Yên Bái

55/BC-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Quảng
Nam thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo
Ngày ban hành: 29/3/2019
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NP-CP của
Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Ngày ban hành: 28/2/2019
Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ Quý I năm 2019 của tỉnh Cao
Bằng
Ngày ban hành: 15/3/2019
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NP-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng
đến năm 2021
Ngày ban hành: 28/3/2019
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NP-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng
đến năm 2021 của tỉnh Yên Bái
Ngày ban hành: 28/3/2019
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Các
sự kiện, hoạt động cải thiện MTKD,
a
nâng cao chỉ số PCI của các địa phương
đã diễn ra và dự kiến trong thời gian tới
STT
1

Tỉnh/Thành phố

Tên sự kiện

Thời gian

Diễn đàn kinh tế Khu vực Duyên hải phía Bắc
Quảng Ninh

năm 2019

2/4/2019

2

Nam Định

Hội thảo chẩn đoán PCI

4/4/2019

3

Tuyên Quang

Cà phê doanh nhân

13/4/2019

4

Bến Tre

Hội thảo PCI Khu vực ĐBSCL

17/4/2019

Sóc Trăng

Hội thảo chẩn đoán PCI

18/4/2019

Vĩnh Long

Hội thảo chẩn đoán PCI

18/4/2019

An Giang

Hội thảo chẩn đoán PCI

19/4/2019

Lâm Đồng

Hội thảo chẩn đoán PCI

22/4/2019

Quảng Ninh

Hội thảo chẩn đoán PCI

22/4/2019

Bình Phước

Hội thảo chẩn đoán PCI

5/2019

Quảng Ngãi

Hội nghị công bố DDCI

26/4/2019

Kiên Giang

Hội thảo chẩn đoán PCI

5/2019

Hà Nội

Hội thảo chẩn đoán PCI

5/2019

Hội thảo chẩn đoán PCI

5/2019

Hội thảo chẩn đoán PCI

5/2019

Hội thảo chẩn đoán PCI

5/2019

Hội thảo PCI cấp vùng cho Hội đồng nhân dân

17/5/2019

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Cà Mau
Hậu Giang
Trà Vinh
ĐBSCL

Hội thảo PCI cấp vùng cho Khu vực
Gia Lai

Miền Trung Tây Nguyên

24/5/2019

Đào tạo PCI cho Hiệp hội doanh nghiệp
Phú Yên

vùng Đông Nam Bộ

31/5/2019
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Các ấn phẩm đã phát hành

Ấn phẩm sắp ra mắt
Báo cáo nghiên cứu về nâng cao hiệu quả thực
thi nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cấp
tỉnh: Sáng kiến triển khai Bộ Chỉ số Năng lực
cạnh tranh cấp huyện, thị, sở, ngành (DDCI)
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DỰ ÁN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI)
BAN PHÁP CHẾ
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI)
Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983
Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632
Email: pci@vcci.com.vn, vcci.pci@gmail.com
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