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Bộ chỉ số DDCI: "Cú hích" nâng cao
năng lực điều hành của tỉnh Gia Lai

Năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai triển
khai đánh giá chỉ số DDCI. Danh sách doanh
nghiệp khảo sát do Cục Thuế tỉnh cung cấp,
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) - Chi nhánh Đà Nẵng sẽ chọn
ngẫu nhiên khoảng 3.000 doanh nghiệp để
khảo sát bằng hình thức gửi phiếu và phỏng
vấn trực tiếp. Tất cả thông tin trong phiếu
khảo sát sẽ chỉ được sử dụng vào mục đích
thống kê và nghiên cứu, cam kết bảo mật
danh tính của doanh nghiệp.
Mục tiêu lớn nhất khi triển khai Bộ chỉ số
DDCI là tạo những chuyển biến tích cực, rõ
nét trong thái độ, tư duy và hành động của
các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành
phố nhằm nâng cao chất lượng điều hành
kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh; đồng
thời tạo thêm kênh hữu ích cho cộng đồng
doanh nghiệp phản ánh tiếng nói của mình
tới chính quyền. Thực tiễn cho thấy, hầu hết
những tỉnh, thành phố duy trì hoặc có bước
đột phá về cải thiện môi trường kinh doanh,
thể hiện qua kết quả điều tra PCI, đều là
những nơi có tiến hành đánh giá chất lượng
điều hành kinh tế ở cấp sở, ban, ngành,
huyện, song song với những nỗ lực cải cách
hành chính tại địa phương. Ví dụ như ở Lào
Cai, Quảng Ninh, sau khi triển khai bộ chỉ số
DDCI, hiệu quả điều hành kinh tế của các
tỉnh này đã tăng rõ rệt. Cụ thể, chỉ số PCI
của tỉnh Lào Cai nhiều năm liên tục nằm
trong nhóm Tốt và Rất tốt. Còn tỉnh Quảng
Ninh đã trở thành “ngôi sao cải cách”, dẫn
đầu cả nước 2 năm liên tiếp 2017 và 2018.

Được triển khai đánh giá ở phạm vi cả các
sở, ngành, địa phương cấp huyện và cấp
tỉnh, bộ chỉ số DDCI đóng vai trò như một
công cụ theo dõi, giám sát việc thực thi ở các
cấp có liên quan, để từ đó nâng cao hiệu quả
điều hành của lãnh đạo tỉnh. Ông Nguyễn
Huỳnh Phú Lâm - Giám đốc Công ty cổ phần
Cà phê Classic (740 Trường Chinh, phường
Chi Lăng, TP. Pleiku) kỳ vọng: “Lần đầu tiên
được trực tiếp đánh giá chất lượng phục vụ,
điều hành, quản lý của chính quyền và các
cơ quan chức năng, chúng tôi ý thức rất rõ
đây là cơ hội để nói lên tiếng nói của mình,
phản ánh những điều đã thấy hoặc trực tiếp
trải nghiệm, qua đó mong có sự chuyển biến
tích cực từ phía chính quyền địa phương để
doanh nghiệp thêm thuận lợi trong sử dụng
các dịch vụ công. Tôi cho rằng đây là động
thái rất tích cực, cởi mở và cầu thị từ phía
chính quyền. Mong rằng sau khi nhận được
kết quả điều tra, đánh giá từ doanh nghiệp,
chính quyền địa phương có chương trình
hành động cụ thể để giải quyết những khó
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng
như những bất cập, tồn tại nếu có từ phía
những người thực thi chính sách, từ đó điều
chỉnh kịp thời, phù hợp, đáp ứng nhu cầu của
cộng đồng doanh nghiệp”.
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Liên quan đến việc triển khai Bộ chỉ số DDCI,
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn
mạnh: “Phải triển khai thật tốt việc khảo sát
này, bởi Bộ chỉ số DDCI cung cấp cho lãnh
đạo tỉnh công cụ hiệu quả để giám sát và chỉ
đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các
sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố; tạo ra
kênh thông tin phản hồi minh bạch, rộng rãi
và tin cậy để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham
gia đóng góp ý kiến đối với các sở, ngành, địa
phương trong việc nâng cao chất lượng điều
hành, cải thiện môi trường kinh doanh tại địa
phương”.
HÀ DUY
Theo Báo Gia Lai

Bắc Giang phấn đấu
vào tốp đầu cả nước về chỉ số PCI

Với mục đích tiếp tục xây dựng môi trường kinh
doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp
dẫn; phấn đấu đến năm 2020, xếp hạng PCI
của Bắc Giang nằm trong tốp 15 tỉnh, thành
phố dẫn đầu cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh vừa
ban hành kế hoạch hành động nâng cao năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và các năm
tiếp theo.
Theo đó, ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Giang yêu cầu thủ trưởng các cơ
quan, ban, ngành của tỉnh, chủ tịch UBND các
huyện, thành phố tập trung chỉ đạo toàn diện,
thống nhất, đồng bộ, nghiêm túc và chịu trách
nhiệm về triển khai thực hiện kế hoạch hành

động, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh
được cải thiện một cách thực chất.
Tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành và địa
phương trong hỗ trợ doanh nghiệp, nắm bắt và
giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc
của doanh nghiệp, quan tâm công tác xúc tiến và
hỗ trợ đầu tư đối với mọi loại hình doanh nghiệp,
tạo sự công bằng trong tiếp cận các nguồn lực của
nhà nước.
Cùng với phân công trách nhiệm cải thiện chỉ số
PCI cho từng sở, ngành, địa phương, ông Thái
cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải khắc phục
những hạn chế của 4 chỉ số giảm điểm năm 2018,
gồm: Gia nhập thị trường, Tính minh bạch, Tính
năng động, Thiết chế pháp lý; đồng thời tăng
cường cải thiện điểm số của 6 chỉ số tăng nhẹ năm
2018, gồm: Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Chi
phí không chính thức, Cạnh tranh bình đẳng, Dịch
vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động.

Để đạt mục tiêu vào tốp đầu cả nước về xếp hạng
PCI đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, năng động,
sáng tạo và tiên phong của cán bộ lãnh đạo tỉnh,
các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.
Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công
tác phòng, chống tham nhũng, kiên quyết xử lý
hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân,
doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành
chính, trong đó quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt
động của mô hình một cửa liên thông ở cấp huyện
và các ngành của tỉnh, ứng dụng rộng rãi cơ chế
liên thông điện tử, văn phòng điện tử, luân chuyển
hồ sơ điện tử qua môi trường mạng và cung cấp
dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong lĩnh vực đầu
tư, đất đai, xây dựng, thuế, tài chính…
Tóm lại, điểm cốt yếu của kế hoạch hành động
nâng cao chỉ số PCI là dựa trên hành lang pháp lý,
các cơ quan quản lý nhà nước cần phục vụ người
dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư một cách tốt nhất,
nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển
bền vững.

Theo Báo Bắc Giang
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Thái bình xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở,
ngành và ubnd huyện, thành phố

Chiều ngày 21/10, UBND tỉnh tổ chức
cuộc họp nghe Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
báo cáo đề xuất việc triển khai bộ chỉ số
đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành
và UBND huyện, thành phố (DDCI).
Tại cuộc họp, lãnh đạo Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh cho biết, DDCI có ý nghĩa quan
trọng trong việc tạo môi trường đầu tư kinh
doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại
địa phương giúp cho tỉnh thu hút đầu tư và
các doanh nghiệp phát triển ổn định. Để
triển khai thực hiện bộ chỉ số DDCI thực chất,
có hiệu quả thì quá trình khảo sát lấy ý kiến
các đối tượng kinh doanh, cộng đồng doanh
nghiệp phải rộng rãi và có tính quy trình với
các giai đoạn cụ thể. Đối tượng khảo sát
gồm các sở, ngành, chính quyền cấp huyện,
thành phố.
Nội dung khảo sát tập trung vào 8 vấn
đề cơ bản: Vai trò người đứng đầu; tính minh
bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động
và hiệu quả của hệ thống sở, ban, ngành và
chính quyền địa phương; chi phí thời gian; chi
phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng;
hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý và an
ninh trật tự. Mỗi chỉ tiêu đánh giá được cụ thể
hóa bằng hệ thống các câu hỏi bảo đảm thu
thập được đầy đủ thông tin từ doanh nghiệp
khi trả lời các câu hỏi.

Xây dựng bộ chỉ số DDCI là rất
cần thiết, nó sẽ là công cụ quan trọng
để UBND tỉnh giám sát, chỉ đạo cải
thiện chất lượng điều hành đối với các
sở, ngành, UBND huyện và thành phố.
DDCI cũng hỗ trợ cho lãnh đạo các sở,
ngành, UBND huyện, thành phố nhận
diện những điểm mạnh và hạn chế
trong hoạt động điều hành, từ đó xác
định những vấn đề trọng tâm cần cải
cách và giải pháp thực hiện hiệu quả
nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư,
sản xuất, kinh doanh, tạo sự gắn kết
giữa doanh nghiệp với cơ quan quản
lý nhà nước.

Về phương pháp khảo sát, Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh đề xuất thực hiện bằng thư khảo
sát. Sau khi thu nhận các phiếu khảo sát từ
doanh nghiệp, trên cơ sở phân tích số liệu,
cơ quan chức năng đánh giá xếp hạng DDCI
và có sự so sánh chất lượng điều hành giữa
các cơ quan trong khối sở, ngành và UBND
huyện, thành phố. Kết quả khảo sát DDCI
phải được công bố công khai; các sở, ngành,
UBND huyện, thành phố cần tổ chức hội nghị
để chuyên gia phân tích chi tiết những điểm
tốt, những điểm hạn chế và đề xuất khuyến
nghị để lãnh đạo các sở, ngành, UBND
huyện, thành phố có giải pháp cải cách tại
đơn vị nhằm cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh của tỉnh.
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Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đề
xuất một số nội dung liên quan đến việc thực
hiện xây dựng bộ chỉ số DDCI, đồng chí
Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ
lực và tinh thần trách nhiệm của Hiệp hội
Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chỉ đạo của
UBND tỉnh về việc xây dựng bộ chỉ số DDCI.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng bộ chỉ số DDCI là
rất cần thiết, nó sẽ là công cụ quan trọng để
UBND tỉnh giám sát, chỉ đạo cải thiện chất
lượng điều hành đối với các sở, ngành, UBND
huyện và thành phố. DDCI cũng hỗ trợ cho
lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành
phố nhận diện những điểm mạnh và hạn chế
trong hoạt động điều hành, từ đó xác định
những vấn đề trọng tâm cần cải cách và giải
pháp thực hiện hiệu quả nhằm hỗ trợ cho
doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh,
tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ
quan quản lý nhà nước.
Để sớm triển khai xây dựng, thực hiện
bộ chỉ số DDCI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh đề nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp
tỉnh cần phối hợp với các sở, ngành, UBND
huyện, thành phố và các chuyên gia chuẩn
bị chu đáo về nội dung, cách làm, lộ trình
thực hiện và nhất là xây dựng bộ chỉ số
DDCI có uy tín, chất lượng cao. Tiếp tục
nghiên cứu hoàn thiện các nội dung, chỉ số
đánh giá đối với các sở, ngành, huyện, thành
phố phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Hệ thống câu hỏi khảo sát phải bảo
đảm hợp lý, lượng hóa các tiêu chí; đối tượng
khảo sát cần phân chia tỷ lệ cụ thể cho phù
hợp giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản
xuất kinh doanh. Là đơn vị chủ trì xây dựng
bộ chỉ số DDCI, Hiệp hội Doanh nghiệp có
trách nhiệm triển khai thực hiện các bước
trong quy trình thực hiện bộ chỉ số DDCI,
đảm bảo thời gian triển khai và chịu trách
nhiệm về kết quả đánh giá; Hiệp hội nên
thuê đơn vị tư vấn độc lập để phối hợp thực
hiện khảo sát, công bố kết quả bảo đảm
công khai, minh bạch, hiệu quả. Việc lựa
chọn các chỉ số để đánh giá DDCI có lộ trình
theo hướng giải quyết những vấn đề bức
thiết, dễ thực hiện trước. UBND tỉnh sẽ tổ
chức hội thảo thu thập thông tin để triển khai
sớm nhất.
Việc nghe Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
đề xuất triển khai bộ chỉ số DDCI thể hiện
quyết tâm của UBND tỉnh trong việc đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính đi vào
chiều sâu, thực chất, xây dựng nền hành
chính công hiện đại; nâng cao tác phong,
đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức theo tinh thần phục vụ nhân
dân, doanh nghiệp, góp phần tích cực cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong
thời gian tới.
Theo Báo Thái Bình
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Đà Nẵng: Công bố kết quả
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành DDCI

Ngày 9/10, UBND TP Đà Nẵng tiến hành phiên
họp thường kỳ và chính thức công bố kết quả
đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành,
quận, huyện (DDCI) năm 2018. Theo đó, Sở
TT&TT dẫn đầu khối sở, ngành và quận Cẩm
Lệ dẫn đầu khối chính quyền địa phương.
Kết quả khảo sát DDCI Đà Nẵng năm 2018 ghi
nhận, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT),
Bảo hiểm Xã hội TP và Ban quản lý các khu
công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng là 3 đơn vị
có điểm số DDCI cao nhất khối sở ngành, với
điểm số lần lượt là 68,54, 67,91 và 67,21. Kết
quả tổng hợp của ba đơn vị này được các
doanh nghiệp trên địa bàn đánh giá xuất sắc
nhất về năng lực cạnh tranh DDCI.
Bên cạnh đó, kết quả khảo sát DDCI Đà Nẵng
2018 cho thấy Cẩm Lệ là quận có kết quả đánh
giá của doanh nghiệp về năng lực cạnh tranh
khối chính quyền địa phương tốt nhất năm
2018, với 68,22 điểm. Tiếp theo là huyện Hòa
Vang và quận Sơn Trà với số điểm lần lượt
66,04 và 64,92. Ba địa phương này được xếp
vào nhóm đánh giá “Tốt” trong năm 2018.
Được biết, trên cơ sở nghiên cứu, kế thừa Bộ
Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) và những nét đặc thù của Đà Nẵng, đây
là lần đầu tiên TP Đà Nẵng xây dựng Bộ chỉ số
đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,
ngành và quận/huyện (DDCI). Ngoài việc kế
thừa 9 chỉ số thành phần của PCI, Bộ chỉ số
DDCI của Đà Nẵng có thêm một chỉ số thành
phần là Tính ứng dụng công nghệ thông tin
(chính quyền điện tử)

Việc xây dựng Bộ chỉ số DDCI được kỳ vọng sẽ
là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu
quả tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng
điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành,
quận/huyện, từ đó tạo động lực cải cách quyết
liệt, đồng bộ trong nâng cao chất lượng giải
quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu
tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho
hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các
lĩnh vực.
Kết quả DDCI Đà Nẵng 2018 cũng cho thấy
cảm nhận tích cực của cộng đồng doanh nghiệp
đối với khối chính quyền quận, huyện. Theo đó,
điểm số DDCI trung vị của các quận, huyện đạt
64,16/100 điểm, không có đơn vị nào có điểm số
dưới trung bình (50 điểm).
Cùng với đó, kết quả khảo sát cũng chỉ ra nhiều
yếu kém, hạn chế của các sở, ngành, quận,
huyện. Đơn cử, cả ba đơn vị đứng đầu nhóm sở,
ngành này vẫn còn những hạn chế, thậm chí là
điểm yếu, khi so với các sở, ban, ngành khác ở
một vài chỉ số thành phần. Ba địa phương đứng
đầu cũng tồn tại những điểm yếu và hạn chế
cần khắc phục.
Theo Infonet
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BRVT: Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực
điều hành (DDCI): Thúc đẩy gia tăng năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh
Sáng 11/10, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh BRVT đã chủ trì hội nghị triển
khai xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực
điều hành cấp sở, ngành, huyện, thị, thành
phố (DDCI). DDCI được xem là một trong
những giải pháp đột phá để thúc đẩy năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Trao đổi tại hội nghị, ông Đậu Anh Tuấn,
Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Giám đốc Dự
án Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
cho rằng, hiện nay vấn đề quản trị công ở
cấp cơ sở còn thấp, thiếu công cụ giám sát,
đo lường sự hài lòng của người thụ hưởng
dịch vụ và tiếp nhận thông tin phản hồi…
DDCI sẽ phần nào khắc phục được điều này.
Đến nay, 28 tỉnh, thành phố trên cả nước đã
triển khai DDCI. Đánh giá ban đầu cho thấy,
DDCI đã tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ
nét trong thái độ, tư duy và hành động của
các sở, ngành và huyện, thị, thành phố; cung
cấp công cụ hữu ích cho lãnh đạo tỉnh, thành
phố trong chỉ đạo, điều hành. Khảo sát DDCI
dựa trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của
nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá
thể, hợp tác xã... nên cũng là kênh hữu hiệu
cho cộng đồng doanh nghiệp phản ánh đến
chính quyền điều họ muốn nói.
Chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện bộ chỉ
số DDCI tại Bắc Ninh, TS Nguyễn Phương
Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh cho rằng, khi
triển khai thực hiện bộ chỉ số DDCI tại Bắc
Ninh năm 2016, Viện tập trung thu thập ý
kiến của doanh nghiệp đối với chất lượng
điều hành của các sở, ngành theo 7 tiêu chí
thành phần liên quan tới môi trường kinh
doanh. Đó là Tiếp cận thông tin, Tính năng
động, Chi phí thời gian, Chi phí không chính
thức, Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh
nghiệp và Thiết chế pháp lý.

Đây cũng là những nội dung tham chiếu từ
phiếu khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh PCI. Kết quả triển khai đã góp phần nâng
cao chất lượng điều hành của các sở, ngành;
duy trì chỉ số PCI của Bắc Ninh trong nhóm
những tỉnh tốt nhất, là tỉnh có kết quả môi
trường kinh doanh ít biến động.
Nêu ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cho rằng,
DDCI được coi là một trong những giải pháp
quan trọng để nâng cao PCI. Mục tiêu tổng thể
của việc triển khai DDCI là thúc đẩy cải thiện
chất lượng điều hành của các sở, ngành, huyện,
thị xã tại mỗi tỉnh, thành phố, tạo động lực cải
cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, các
cấp nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh
thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại địa
phương. DDCI xây dựng hình ảnh thân thiện và
cầu thị của chính quyền các địa phương đối với
cộng đồng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn
Hòa, Chủ tịch BNI Đông Nam bộ cho rằng, việc
triển khai thực hiện DDCI trên địa bàn tỉnh là
cần thiết. Vì thông qua đó, tỉnh thực hiện được
mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, xây
dựng được công cụ, chính sách giám sát và xác
định được các giải pháp chính sách hiệu quả.
Còn theo ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy
Vũng Tàu, DDCI là bộ chỉ số quan trọng nhằm
đánh giá lại sự sẵn sàng của tất cả các sở, ban,
ngành, các địa phương trong việc hỗ trợ doanh
nghiệp và phát triển kinh tế của tỉnh. Nếu áp
dụng DDCI thì phải có sự chuẩn bị ngay từ bây
giờ và giao VCCI chủ trì đánh giá bộ chỉ số này,
mời đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện. Đồng
thời cũng cần duy trì thường xuyên để đánh giá
sự tiến bộ của các sở, ngành, địa phương, sự
cảm nhận của doanh nghiệp và có được bộ cơ
sở dữ liệu hoàn chỉnh. Cần có một thước đo cụ
thể nhất việc phục vụ của các sở, ban, ngành,
địa phương đối với việc này, những mặt được,
mặt còn hạn chế để cải thiện, điều chỉnh.
Theo Báo BRVT
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Nghệ An sẽ triển khai Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh
cấp sở, ban, ngành và các địa phương

Dưới sự chủ trì của ông Lê Ngọc Hoa Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An
đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và
Công nghệ, các sở, ngành liên quan để nghe
và cho ý kiến về Đề án Đánh giá năng lực
cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và các địa
phương trên địa bàn tỉnh.
Đề án Đánh giá năng lực cạnh tranh
DDCI nhằm tạo sự cạnh tranh, thi đua về
chất lượng điều hành giữa các sở, ban,
ngành và chính quyền địa phương, từ đó tạo
động lực cải cách hành chính quyết liệt,
đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt
động đầu tư, sản xuất kinh doanh ở mọi lĩnh
vực. Qua đó, tạo kênh thông tin tin cậy, rộng
rãi để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý
kiến xây dựng chính quyền địa phương và
các sở, ban, ngành. Cải thiện chất lượng
phục vụ dịch vụ hành chính công và nâng
cao chất lượng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn,
đồng hành cùng doanh nghiệp.
Theo đó, phạm vi nghiên cứu đề án là
các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
cá thể đang hoạt động, sản xuất kinh doanh,
triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh
Nghệ An.

Việc triển khai Đề án đánh
giá năng lực cạnh tranh cấp sở,
ban, ngành và các địa phương
trên địa bàn tỉnh Nghệ An
(DDCI) nhằm tạo sự cạnh tranh,
thi đua về chất lượng điều hành
cấp sở, ban, ngành địa phương
từ đó tạo động lực cải cách
hành chính quyết liệt, tạo môi
trường thuận lợi cho hoạt động
đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Đối tượng được đánh giá DDCI là các sở,
ban, ngành và UBND các huyện, thị xã,
thành phố tỉnh Nghệ An.
Kết luận buổi làm việc, ôngLê Ngọc Hoa
khẳng định qua đánh giá nội dung và ý kiến
góp ý của các đại biểu về 2 đề án, với Đề án
Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,
ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh (DDCI),
bà nhất trí với các nội dung của đề án. Đồng
thời giao cho Sở Khoa học và Công nghệ
tiếp thu các ý kiến của các đại biểu rà soát
nội dung, thống nhất Bộ tiêu chí đánh giá,
hoàn thiện nội dung để trình đề án tại phiên
họp UBND tỉnh sắp tới.
Theo Báo Nghệ An
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Ddci & pci : thúc đẩy để phát triển
Thông qua việc nỗ lực thực hiện từng chỉ số thành phần của Bộ chỉ số DDCI và PCI, mỗi sở,
ngành, địa phương sẽ nâng cao chỉ số của đơn vị mình. Điều này tạo sự cạnh tranh, thi đua về
chất lượng điều hành, tạo động lực cải cách hành chính quyết liệt và đồng bộ. Qua đó sẽ giúp
các địa phương, đơn vị năng động hơn, tìm ra nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa trong việc xây
dựng bộ máy điều hành, để việc vận hành hệ thống quản lý nhà nước ngày càng nhịp nhàng,
hiệu quả.

Thời gian qua, cùng với chỉ số PCI,
UBND tỉnh Phú Yên đã công bố Bộ chỉ số
DDCI công khai trên tất cả các phương tiện
thông tin đại chúng để các cá nhân, tổ chức
đều nắm rõ. Theo đó, PCI và DDCI có quan
hệ tương tác chặt chẽ, hỗ trợ, thúc đẩy để
cùng phát triển, nâng cao hơn nữa năng lực
của các địa phương, đơn vị trong việc phục
vụ người dân, doanh nghiệp...
Với vai trò là một kênh thông tin quan
trọng và khách quan, giúp các doanh nghiệp
phản ánh, đánh giá về công tác điều hành
của các cơ quan hành chính nhà nước trên
địa bàn tỉnh, 2 năm qua, UBND tỉnh thí điểm
việc đánh giá DDCI giúp các sở, ban ngành
và địa phương nhìn nhận một cách chính
xác, khách quan về những việc làm được,
cũng như những việc còn hạn chế.
Kết quả này tạo sức lan tỏa đến nhiều
địa phương, đơn vị khi so sánh điểm chỉ số
để làm động lực phát triển. Theo ông Võ Cao
Phi, Giám đốc Sở KH-ĐT, chỉ số PCI và DDCI
là những cách thức chính quyền tỉnh đồng
hành cùng doanh nghiệp, nhất là xúc tiến
đầu tư tại chỗ với phương châm phục vụ,
chăm sóc tối ưu; đồng hành sát cánh cùng
doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai
dự án và đi vào hoạt động.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương
cho biết: Tỉnh luôn xác định DDCI là chìa
khóa để giải quyết “bài toán” nâng hạng
năng lực PCI và là bước đột phá, quyết liệt
của tỉnh trong công tác cải cách hành chính,
xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.
Việc làm này giúp các tổ chức, doanh nghiệp
đánh giá chính xác hơn quyết tâm cải cách
bộ máy hành chính của Phú Yên.

Theo người đứng đầu UBND tỉnh, trong điều
kiện thực tế hiện nay, cơ quan, đơn vị, địa
phương nào đi ngược lại với xu thế chung
xây dựng Chính phủ kiến tạo, chính quyền
phục vụ thì sẽ bị đào thải khỏi bộ máy quản
lý hành chính nhà nước.

Thông qua việc nỗ lực thực hiện từng chỉ số
thành phần của Bộ chỉ số DDCI và PCI, mỗi
sở, ngành, địa phương sẽ nâng cao chỉ số
của đơn vị mình. Điều này tạo sự cạnh tranh,
thi đua về chất lượng điều hành, tạo động
lực cải cách hành chính quyết liệt và đồng
bộ. Qua đó sẽ giúp các địa phương, đơn vị
năng động hơn, tìm ra nhiều giải pháp hiệu
quả hơn nữa trong việc xây dựng bộ máy
điều hành, để việc vận hành hệ thống quản
lý nhà nước ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả.
“Với quyết tâm cải thiện chỉ số PCI của tỉnh,
Phú Yên đã mạnh dạn triển khai bộ chỉ số
DDCI. Đây là một trong những giải pháp hiệu
quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh của tỉnh một cách đồng bộ, bền
vững và nâng thứ hạng PCI của tỉnh trong
năm 2019.
Chính vì vậy, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban
ngành và địa phương quan tâm tổ chức gặp
gỡ các doanh nghiệp; đối thoại, nắm bắt
thông tin, tình hình hoạt động và ý kiến phản
hồi từ doanh nghiệp. Điều này thể hiện tinh
thần cầu thị, lắng nghe của lãnh đạo tỉnh và
các sở, ngành, địa phương”, Chủ tịch UBND
tỉnh Phạm Đại Dương cho biết thêm.

Theo Báo Phú Yên
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Yên Bái bắt đầu triển khai đánh giá năng lực
cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương
 Theo kế hoạch của UBND tỉnh về triển
khai thực hiện công tác khảo sát, đánh giá
năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và
địa phương tỉnh Yên Bái, trong năm 2019 sẽ
tiến hành khảo sát đối với 15 sở, ban, ngành
và 9 huyện, thị xã, thành phố được lựa chọn
trên cơ sở chức năng nhiệm vụ có liên quan
trực tiếp đến công tác cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh và hoạt động của doanh
nghiệp.
Đối tượng đánh giá là các nhà đầu tư, doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang
nghiên cứu, đầu tư vào hoạt động sản xuất,
kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch,
tổng số doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh
doanh gửi phiếu khảo sát lấy ý kiến là 450500 đơn vị với khoảng 1.400-1.500 phiếu.
Trong đó, số phiếu đánh giá cho 15 sở, ban,
ngành khoảng 1.000 phiếu và 500 phiếu cho
các huyện, thị xã, thành phố.
Việc khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh
cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên
Bái nhằm đánh giá năng lực điều hành kinh
tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh và các Sở, ban, ngành (gọi tắt
là DDCI)

trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà
đầu tư, doanh nghiệp là giải pháp mang tính
hiệu quả và đồng bộ để cải thiện chất lượng
điều hành các cấp từ tỉnh đến cơ sở, giúp
tỉnh Yên Bái bứt phá trong cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao kết quả
thu hút đầu tư và cải thiện năng lực cạnh
tranh của tỉnh.
Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh
bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp đóng góp
đánh giá đa chiều và thực thi vai trò giám
sát các hoạt động điều hành kinh tế của
tỉnh, đồng thời đánh giá công tác điều hành
của chính quyền địa phương và các Sở, ban,
ngành trong năm 2019; nghiên cứu giải pháp
để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất
giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục
những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực
được khảo sát.

Theo Báo Yên Bái
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DDCI LẠNG SƠN:
ĐÃ ĐẾN LÚC CẢ HỆ THỐNG CẦN NĂNG ĐỘNG, HIỆU QUẢ

Để cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh, tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo rất quyết
liệt. Trong đó, vấn đề mặt bằng cho sản
xuất, kinh doanh sẽ có những tiến triển tốt
trong thời gian tới. Những năm qua, kinh tế
của tỉnh Lạng Sơn luôn duy trì đà tăng
trưởng khá. Trong đó, tốc độ tăng trưởng
kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2011 –
2018 đạt 8 – 9%. Sản xuất nông nghiệp phát
triển ổn định; hoạt động kinh doanh, thương
mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ngày
càng tăng. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh
Lạng Sơn năm 2019 vừa qua, tỉnh đã trao
quyết định chủ trương đầu tư, quyết định lựa
chọn nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư và biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư
cho 102 dự án với tổng vốn đăng ký trên
105.000 tỷ đồng; đã thu hút được nhiều nhà
đầu tư lớn quan tâm, đến đầu tư và khảo sát
đề xuất, đăng ký đầu tư tại tỉnh.
Theo ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lạng Sơn, tỉnh đặc biệt quan tâm
chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh. Tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các
hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp,
doanh nhân để kịp thời tháo gỡ những
vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.
“Tỉnh Lạng Sơn luôn sẵn sàng tạo mọi điều
kiện thuận lợi nhất, dành mọi sự ưu tiên cho
các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, coi doanh
nghiệp là đối tác của các cấp chính quyền,

“Tỉnh Lạng Sơn luôn sẵn sàng
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất,
dành mọi sự ưu tiên cho các doanh
nghiệp đầu tư vào tỉnh, coi doanh
nghiệp là đối tác của các cấp chính
quyền, tạo cơ hội để Lạng Sơn khai
thác tiềm năng, thế mạnh của
mình, tạo môi trường thuận lợi cho
hoạt động đầu tư, sản xuất kinh
doanh, phát triển doanh nghiệp
trên các lĩnh vực”.

tạo cơ hội để Lạng Sơn khai thác tiềm năng,
thế mạnh của mình, tạo môi trường thuận lợi
cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh,
phát triển doanh nghiệp trên các lĩnh vực”,
ông Hồ Tiến Thiệu cho biết.

Được biết, trong năm qua, tỉnh Lạng Sơn có
nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương thức
chỉ đạo, điều hành, tập trung giải quyết
những vấn đề trọng tâm, cấp bách thúc đẩy
phát triển kinh tế – xã hội.
Lạng Sơn cũng chủ động báo cáo đề xuất
với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành
Trung ương quan tâm tạo điều kiện để phát
triển kinh tế – xã hội và giải quyết các khó
khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính
sách phát triển kinh tế – xã hội và các vướng
mắc liên quan đến dự án trọng điểm của
tỉnh;

11

Tin tức PCI | Ấn phẩm Quý IV năm 2019

đề xuất các giải pháp, sáng kiến đổi mới
trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
năm 2019 theo 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 đầu tư kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019
và định hướng đến năm 2021. Đặc biệt, năm
2019 là năm thứ 3 UBND tỉnh Lạng Sơn tổ
chức thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực
cạnh tranh cấp sở, ngành và UBND cấp
huyện (DCCI) với 34 đơn vị gồm 11 đơn vị cấp
huyện và 23 sở, ban, ngành.
Tại Hội nghị công bố DDCI 2019, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng, việc
công khai, minh bạch và sự vào cuộc của xã
hội trong đó cộng đồng doanh nghiệp đóng
vai trò chủ đạo, đóng góp ý kiến và giám sát
là cách tiếp cận đúng và bài bản, giúp tỉnh
cải thiện môi trường kinh doanh và là cơ sở
quan trọng để lãnh đạo tỉnh đánh giá lại hiệu
quả hoạt động của các cơ quan hành chính
các cấp trên địa bàn tỉnh, cũng như xác định
những điểm nghẽn, nút thắt cần ưu tiên giải
quyết. Những điểm đã được và chưa được
đều được lượng hóa thông qua điểm số của
từng chỉ số thành phần. Do vậy sẽ giúp từng
cơ quan, đơn vị nhận biết được biến động và
xu hướng cải thiện của đơn vị mình.
Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh
nghiệp Đào Trọng Tâm, vấn đề doanh
nghiệp quan tâm nhất hiện nay chính là tiếp
cận đất đai. Bên cạnh đó, cải cách thủ tục
hành chính dù tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp
ứng yêu cầu. Do đó, các doanh nghiệp kỳ
vọng tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và
tiếp tục kêu gọi thêm nhiều tập đoàn kinh tế
lớn đầu tư vào Lạng Sơn trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ
Tiến Thiệu đã yêu cầu các sở, ban, ngành
cần có giải pháp khắc phục những chỉ số
thấp điểm như “cạnh tranh bình đẳng”, “tính
năng động, hiệu lực của hệ thống”; các
huyện, thành phố cần khắc phục chỉ số về
“chi phí không chính thức”, “cạnh tranh bình
đẳng” và “tiếp cận đất đai và tính ổn định
trong sử dụng đất”.
“Vấn đề là tính năng động, hiệu quả của
chúng ta vẫn còn sự trì trệ, chưa có sự đổi
mới trong giải quyết yêu cầu của người dân,
doanh nghiệp. Do đó, cả hệ thống cần năng
động, hiệu quả. Đâu đó vẫn còn ưu tiên cho
doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp thân
cận… Chúng ta cần tạo sự bình đẳng trong
cơ quan công quyền với doanh nghiệp, tạo
môi trường thân thiện để tương tác với người
dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn”, ông Thiệu
nhấn mạnh.
Được biết, để tiếp tục cải thiện môi
trường kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển
xứng tầm, tỉnh Lạng Sơn đã và đang chỉ đạo
rất quyết liệt. Về vấn đề mặt bằng cho sản
xuất, kinh doanh sẽ có những tiến triển tốt
trong thời gian tới.
“Mong rằng các doanh nghiệp sẽ có
phản ánh kịp thời, đồng hành cùng tỉnh, cởi
mở hơn để tỉnh có giải pháp khắc phục, góp
phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Không ai
“vỗ tay bằng một bàn tay”, do đó về phía
các doanh nghiệp cũng đề nghị cần nâng
cao khả năng quản trị, chủ động đổi mới để
cùng nhau phát triển”, ông Hồ Tiến Thiệu
chia sẻ.
Theo Diễn đàn doanh nghiệp

.
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MỘT SỐ ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
NHẰM NÂNG CAO CHỈ SỐ PCI CỦA CÁC
ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ IV/2019
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(DDCI) tỉnh Quảng
Bình năm 2019
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Chỉ thị Về thực hiện
hiệu quả công tác cải
thiện môi trường đầu
tư kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh PCI
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cạnh tranh cấp tỉnh PCI đã
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