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

Long An: ‘Vướng ở đâu, xin báo cáo Thủ tướng kịp thời’
(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 17/10, tại tỉnh Long An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị
xúc tiến đầu tư tỉnh Long An 2016 với chủ đề “Hợp tác - Phát triển bền vững”. Tới dự có nguyên Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo các
bộ, ngành và khoảng 400 nhà đầu tư trong và ngoài nước
.
“Tôi đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Long An trong việc chủ động tổ chức hội nghị có ý
nghĩa thiết thực này”, Thủ tướng nói, đồng thời hoan nghênh nỗ lực của tỉnh Long An trong việc phát triển
kinh tế - xã hội thời gian qua. Đây là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất cùng đồng bằng sông
Cửu Long (ĐBSCL) và nằm trong tốp tăng trưởng cao của
vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam. Chỉ số PCI tỉnh Long An xếp
thứ
9/63 tỉnh, thành phố cả nước, đứng thứ 2 vùng
ĐBSCL. Lãnh đạo tỉnh Long An đã có các cam
kết mạnh mẽ về cơ chế, chính sách nhằm cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên tinh
thần "Thủ tục nhanh gọn - kinh doanh an
toàn - đầu tư hiệu quả - phát triển bền vững".
“Với tiềm năng lớn như vậy, Chính phủ
cũng như bản thân tôi đặt kỳ vọng Long An
sẽ vươn mình trở thành một trong những đầu
tàu kinh tế mạnh nhất cả nước trong nhiệm kỳ
này”, Thủ tướng bày tỏ.

Chi tiết xem tại:
http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Vuong-o-dau-xin-bao-cao-Thu-tuong-kip-thoi/201610/25508.vgp
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Lai Châu: Ba “khoảng cách” cần rút ngắn!
(Nhóm nghiên cứu PCI) - Đó là nhận định của Ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp Chế của VCCI,
Giám đốc Dự án PCI tại Hội nghị - Tập huấn cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh tỉnh Lai Châu, do UBND tỉnh Lai Châu chủ trì phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Lai Châu vào ngày 17- 18/10/2016.
Dự và chỉ đạo Hội nghị - Tập huấn có Ông Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Huy- Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư; Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế VCCI - Giám đốc Dự án chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Hans-Geong Jonek - Giám đốc khu vực Việt
Nam- Campuchia, tổ chức FNF; Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang.
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
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M

ục tiêu của chương trình là nhằm hỗ trợ Lai Châu cải thiện chất
lượng điều hành nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi
cho doanh nghiệp, từ đó góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa
phương và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là khu
vực kinh tế tư nhân tại tỉnh với những mục tiêu cụ thể như sau:
 Tăng cường năng lực cho cán bộ HHDN trong việc thúc đẩy hiệu quả
việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh của Lai Châu.
 Tăng cường năng lực cho các cán bộ
chính quyền địa phương trong việc
tiến hành các hoạt động cải thiện môi
trường kinh doanh cấp tỉnh.
 Chia sẻ các thông tin và thực tiễn tốt
của các tỉnh khác trong cải thiện chất
lượng điều hành và phát triển kinh tế
địa phương.
 Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thành công của các hiệp hội doanh
nghiệp trong phát triển kinh tế địa phương.

nội bộ tỉnh qua các giai đoạn, môi trường kinh doanh được cải thiện hơn, hỗ
trợ doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, nếu so sánh với các địa
phương khác trong cả nước sự thay đổi này vẫn còn chậm. Kết quả điểm PCI
Lai Châu năm 2015 đạt 52,77 điểm xếp hạng 61/63 tỉnh thành phố. Ông Tuấn
nhận định: để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh của tỉnh, Lai Châu phải rút ngắn được ba “khoảng cách” giữa chính
quyền và doanh nghiệp: Đó là “khoảng cách về lòng tin”, “khoảng cách về
tư duy” và “khoảng cách về tốc độ ra quyết định”. Sự chênh lệch trong tư
duy của chính quyền và oanh nghiệp, cũng
như tốc độ. Nhà đầu tư đưa ra quyết định kinh
doanh nhanh, còn nhà nước không có động lực
nhanh chóng giải quyết hành chính. Ở đâu rút
ngắn được tốc độ thì ở đó MTKD tốt. Về khoảng
cách lòng tin, phía quan chức chính quyền cho
rằng doanh nghiệp làm ăn chộp giật lừa đảo,
nhưng doanh nghiệp lại cho rằng quan chức
quan liêu hách dịch, vòi vĩnh tham nhũng. Từ đó Nhà nước và Doanh
nghiệp không đồng hành với nhau. Do đó chi phí thực hiện TTHC rất lớn.
“Nếu so sánh các tỉnh với nhau, chúng tôi sẽ dựa trên 3 khía cạnh trên.
Tăng cường đối thoại giữa DN và chính quyền là thật sự cần thiết”.

Tăng cường đối thoại giữa
doanh nghiệp và chính
quyền là thật sự cần thiết!

Tại Hội nghị các đại biểu cũng tập trung thảo luận đánh giá, phân tích từng
tiêu chí, từ đó có đề xuất các giải pháp hiệu quả mang tính đột phá nhằm cải
thiện chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới.

Bàn Chủ tọa Hội nghị
Hoạt động Hội nghị - Tập huấn: Cải thiện Môi trường kinh doanh nâng cao
năng lực cạnh tranh Lai Châu, được thiết kế làm 2 phần:
Phần Hội nghị tập trung vào các nội dung như: (i) Vai trò của chính quyền
cũng như HHDN trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực
cạnh tranh của địa phương mình; (ii) Tổng quan về Môi trường kinh doanh của
Lai Châu nhìn từ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); (iii) Cung cấp
những kinh nghiệm bài học thực tiễn tốt về cải thiện MTKD từ những tỉnh
khác đặc biệt của những tỉnh có đặc điểm tương đồng với Lai Châu: Bắc Ninh
và Tuyên Quang; (iv) Thảo luận trao đổi về khó khăn cũng như đưa ra những
giải pháp về cải thiện MTKD hiện nay ở Lai Châu.
Khi phân tích về môi trường kinh doanh của Lai Châu qua góc nhìn của Chỉ
số PCI, ông Đậu Anh Tuấn- Trưởng ban Pháp chế VCCI, Giám đốc Dự án PCI
đánh giá tổng quan môi trường kinh doanh của Lai Châu trong thời gian qua
cho thấy, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, giải pháp cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Nếu so sánh trong
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Ông Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu KTXH Bắc Ninh
Phần 2 - Chương trình tập huấn lại chú trọng hơn vào các nội dung mang tính
thực tiễn với mục đích cung cấp cho các học viên những kiến thức và các kỹ
năng hữu ích áp dụng trong công việc hàng ngày của đối tượng là các cán bộ
chính quyền cũng như hội viên hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh như: (i) Thu
hút đầu tư: phương pháp nào hiệu quả cho địa phương. Tác động của thu hút
đầu tư tới phát triển kinh tế: các bài học về marketing địa phương; (ii) Tham
vấn chính sách & Đối thoại doanh nghiệp: Cách thức và các kỹ năng thực hiện
việc tham vấn chính sách. Và làm cách nào để thu hút doanh nghiệp tham gia
hoạch đinh chính sách và các kỹ năng cần thiết để làm được việc này; (iii)
Tăng cường tiếng nói doanh nghiệp trong thu hút đầu tư và cải thiện môi
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trường kinh doanh cấp tỉnh; (iv) Thực hiện Một số kỹ năng sử dụng thông tin
PCI – Đại diện tiếng nói doanh nghiệp trong hoạch định chính sách, cải thiện
môi trường đầu tư: (v) Thực hiện tổ chức đối thoại hiệu quả giữa chính quyền
và doanh nghiệp.
Tại Hội thảo và Tập huấn; các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và chia sẻ sôi
nổi về những bài học kinh nghiệm hay của các tỉnh, đồng thời đưa ra các giải
pháp cho cải thiện MTKD nâng cao năng lực cạnh tranh hỗ trợ trợ cho doanh
nghiệp phát triển của Lai Châu.

Số #02
doanh nghiệp trong hoạch định chính sách, cải thiện môi trường đầu tư và
những chuẩn mực trong việc vận động chính sách. Thông qua các thực tiễn tốt
của các tuyên quang Bắc Ninh và chia sẻ của các chuyên gia, các học viên đã
nắm và thực hiện khá tốt cách thức để tổ chức một cuộc đối thoại thành công
nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự đều đánh ra rất cao nội dung chương trình của hội nghị
và khóa tập huấn, chương trình đã bám rất sát với tình hình cũng như điều kiện

Quang cảnh Lớp Tập huấn

Quang cảnh Hội nghị
thực tế của Lai Châu, đây là những nội dung mà chính quyền cũng như doanh
nghiệp Lai Châu đều đang rất thiếu và rất yếu. Nội dung bài giảng, các bài tập
thực hành, và phần trình bày của các chuyên gia, chất lượng tài liệu cũng như
công tác tổ chức đều nhận được sự đánh giá rất tốt và sự hài lòng của các đại
biểu.
Kết thúc, chương trình Hội nghị - Tập huấn: “Cải thiện Môi trường kinh doanh
– Nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai châu” được đánh giá là thành công
tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra. Các đại biểu đã đánh giá cao những nội
dung mà các chuyên gia đã truyền tài trong khóa học, đây là những kiến thức
rất giá trị mà các cán bộ chính quyền, sở ban ngành đều đang rất cần phải trang
bị và nắm được. Mặc dù Hội nghị và khóa tập huấn diễn ra trong thời gian khá
ngắn, tuy nhiên các học viên đã hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của Chính quyền
địa phương cũng như hiệp hội doanh nghiệp trong cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương; Nắm được một cách tổng
quan môi trường kinh doanh của Lai Châu thông qua chỉ số PCI; Các đại biểu
cũng nắm khá chắc về các kỹ năng sử dụng thông tin PCI – Đại diện tiếng nói
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Mặc dù vậy, sau khóa học ban tổ chức đã nhận được một số đề xuất của học
viên nhằm cải thiện cho các khóa tập huấn tiếp theo như sau: Nội dung khóa
tập huần cần chi tiết hơn về nội dung cách giải quyết khó khăn cho doanh
nghiệp, cần đưa ra những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tích cực hơn nữa; khóa
tập huấn cần có sự tham gia nhiều hơn nữa của cấp lãnh đạo chính quyền, sở
ban ngành và cần tăng thêm thời lượng cho khóa tập huấn.
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Cẩm nang đối thoại doanh nghiệp và một số
thực tiễn tốt tại Việt Nam
Nhóm nghiên cứu PCI
Kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong
khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam qua điều tra
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI) trong nhiều năm cho
thấy, các doanh nghiệp đánh
giá đối thoại doanh nghiệp là
kênh phổ biến và hiệu quả nhất
để phản ánh các khó khăn,
vướng mắc trong quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh, cũng
như đưa ra các kiến nghị nhằm cải
thiện môi trường kinh doanh.
Tại Việt Nam, việc tiến
hành đối thoại doanh nghiệp trong
thời gian qua đã có nhiều chuyển
biến tích cực. Thay vì những kiểu đối
thoại hình thức với sự tham gia dè dặt
của các doanh nghiệp, một số tỉnh,
thành phố đamg từmg bước tiến hành
đối thoại doanh nghiệp theo hướng thực
chất, đi vào giải quyết căn bản những
khó khăn, vướng mắc cho các doanh
nghiệp, đồng thời có những kiến nghị tới
các bộ, ngành trung ương để có những điều
chỉnh chính sách, pháp luật phù hợp thực tiễn.
Không chỉ dừng ở cấp cấp tỉnh, mà một số tỉnh đã

tiến hành đối thoại doanh nghiệp tại cấp huyện,
thị xã. Đối thoại
doanh nghiệp cũng
không chỉ tập trung
vào những vấn đề
chung, mà còn
được tiến hành
theo chuyên đề,
trong từng lĩnh
vực cụ thể. Bên
cạnh việc tiến
hành theo hình
thức hội nghị,
tọa đàm, một
số tỉnh đã
thực hiện
đối thoại
một cách
thân
thiện, cởi
mở hơn
qua các hoạt
động như café doanh nhân,
hoặc qua các trang đối thoại trực tuyến
giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Dù vậy, đối thoại doanh nghiệp vẫn đang
là cách làm riêng của một vài địa phương và hiện
nay vẫn chưa có những hướng dẫn chi tiết về đối
thoại doanh nghiệp để nhiều tỉnh, thành phố khác
có thể dễ dàng vận dụng. Do đó, Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng
giới thiệu cuốn “Cẩm nang hướng dẫn đối thoại
doanh nghiệp và một số thực tiễn tốt tại Việt
Nam” trên cơ sở khái quát hóa đặc điểm hoạt
động đối thoại doanh nghiệp, cung cấp thông tin
về những kinh nghiệm, mô hình đối thoại hiệu
quả ở một số địa phương. Cuốn cẩm nang được
thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển
Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID). Nhóm
nghiên cứu hi vọng rằng ấn phẩm này có thể trở
thành một tài liệu tham khảo hữu ích cho các bên
có liên quan trong việc thực hiện đối thoại doanh
nghiệp, qua đó góp phần cải thiện môi trường
kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của
các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.
Để tải nội dung cẩm nang, truy
cập
tại:
http://pcivietnam.org/nghiencuu-khac-c51.htmlorg/nghiencuu-khac-c51.html

Cuốn “Cẩm nang đối thoại doanh nghiệp và một số thực tiễn tốt tại Việt Nam” được hoàn thiện và công bố tại Hội thảo
thực tiễn tốt trong cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh - Khu vực Miền trung - Tây nguyên do Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND Tỉnh Đắk Lắk tổ chức với mục tiêu hỗ trợ các các tỉnh, thành phố tại khu vực miền
Trung – Tây Nguyên thực hiện hiệu quả các nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh. Hội thảo có sự tham dự của gần 80 đại
biểu đến từ các sở ngành thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng,… Các chuyên gia, diễn
giả tham gia hội nghị đã chia sẻ kinh nghiệm và các thực tiễn tốt về đối thoại doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp từ các địa
phương đi đầu trong công tác cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh như Quảng Ninh,
Đồng Tháp, Bắc Ninh, Bình Thuận..
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Số #02

Sổ tay PCI hướng dẫn sử dụng kết quả điều
tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm
cải thiện môi trường kinh doanh
Nhóm nghiên cứu PCI
hành khảo sát PCI. Chỉ số này đã trở nên
quen thuộc với nhiều địa phương và trở thành
một chỉ báo tin cậy và khách quan về chất
lượng điều hành cấp tỉnh. Thay vì những nghi
ngại và chỉ trích ban đầu, các địa phương giờ
đã tích cực tìm hướng triển khai hành động
để cải thiện môi trường kinh doanh thông qua
kết quả PCI. Từ lạ lẫm và không hiểu PCI,
giờ đây, nhiều lãnh đạo, cán bộ các sở ban
ngành địa phương có thể sử dụng thành thạo
và thậm chí còn tự phân tích và lập báo cáo
chi tiết về các chỉ tiêu, chỉ số thành phần PCI.
Nhiều nơi sử dụng thông tin này để làm cơ sở
đánh giá sự thay đổi chất lượng điều hành
theo thời gian, từ đó đưa ra các chương trình
hành động phù hợp.

Năm 2016 đánh dấu năm thứ 12 Phòng Thương
mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ
quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) tiến

Trải qua một chặng đường dài, đến nay PCI
đã trở thành tiếng nói đại diện cho nhu cầu,
hy vọng và mong mỏi của cộng đồng doanh
nghiệp tư nhân Việt Nam, truyền tải trực tiếp
và mạnh mẽ tiếng nói này tới các nhà hoạch
định chính sách ở cả cấp trung ương và địa
phương.

Với mục tiêu phát huy mạnh mẽ hơn nữa sứ mệnh
nêu trên của PCI, nhóm nghiên cứu PCI phối hợp
cùng các chuyên gia đã soạn thảo cuốn Sổ tay
PCI: Hướng dẫn sử dụng kết quả PCI nhằm cải
thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh, dành cho
các đại biểu dân cử tới từ các Đoàn đại biểu Quốc
hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố.
Chúng tôi hi vọng cuốn Sổ tay này sẽ hỗ trợ đắc
lực cho các đại biểu dân cử thực hiện nhiệm vụ
giám sát để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp
của cử tri.
Hiện cuốn sổ tay này đã được hoàn thiện, công bố
và phát cho các đại biểu dân cử tham dự 02 khóa
tập huấn PCI cấp vùng dành cho HĐND khu vực
miền nam tổ chức tại Hậu Giang (23/11/2016) và
khu vực miền bắc tổ chức tại Hà Giang
(01/12/2016).

Để tải nội dung cẩm
nang,
truy
cập
tại:
http://pcivietnam.org/nghiencuu-khac-c51.html

Cuốn Sổ tay này có nội dung gồm hai (2) phần chính: Phần I giới thiệu chung về PCI và các câu hỏi thường gặp về mọi
vấn đề liên quan đến PCI như (1. Chỉ số PCI là gì? 2. Mục đích xây dựng chỉ số PCI? 3. Đơn vị thực hiện và công bố chỉ số
PCI? 4. Quá trình thực hiện chỉ số PCI? 5. PCI có cách tiếp cận như thế nào? 6. Ai tham gia đánh giá PCI? 7. Ai có thể sử
dụng PCI? 8. Tác động của PCI? 9. Một số thống kê về tác động của PCI? 10. Quy trình xây dựng PCI? 11. PCI hợp thành
bởi những chỉ số thành phần nào? 12. Hướng dẫn khai thác dữ liệu PCI? ) và Phần II hướng dẫn cách sử dụng chỉ số PCI
trong hoạt động của Hội đồng nhân dân (1. Sử dụng PCI để xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND; 2. Sử dụng PCI
trong hoạt động giám sát của HĐND; và 3. Tóm tắt cách sử dụng PCI trong các bước của chu trình chính sách).
Năm 2017, phương pháp luận PCI sẽ được thay đổi, điều chỉnh để nắm bắt và phản ánh chính xác hơn sự vận động và thay
đổi trong môi trường kinh doanh hiện tại. Theo đó, một số chỉ tiêu không còn phù hợp sẽ được loại bỏ và đồng thời bổ sung
thêm những chỉ tiêu mới, tính toán lại trọng số của 10 chỉ số thành phần, hoàn thiện hơn nguồn dữ liệu đã được công bố để sử
dụng cho tính toán PCI. Những thay đổi điều chỉnh này sẽ được cập nhật trong lần tái bản cuốn sổ tay này vào năm sau.
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Số #02

Tăng cường vai trò của cơ quan dân cử trong
cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh

Hội nghị tập huấn PCI cho HĐND khu vực miền bắc tại
Hà Giang (01/12/2016)

Hội nghị tập huấn PCI cho HĐND khu vực miền nam tại
Hậu Giang (23/11/2016)

(Nhóm nghiên cứu PCI) Nhằm 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, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ban Công tác đại biểu dân cử đã tiến hành tổ chức hai
(02) Hội nghị tập huấn PCI cấp vùng dành cho đại biểu hội đồng nhân dân khu vực miền nam tại Hậu Giang (23/11/2016) và khu vực miền bắc tại Hà
Giang (01/12/2016). Theo đó, khóa tập huấn tại Hậu Giang dành cho khu vực phía nam diễn ra dưới sự chủ trì của Ông Bùi Đức Thụ- Phó Trưởng ban công tác
đại biểu Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ông Trần Công Chánh- Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, và Ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế VCCI/Giám đốc
Dự án PCI; sự tham gia của các diễn giả, giảng viên là TS Lê Đăng Doanh; TS Võ Hùng Dũng, Giám đốc VCCI Cần Thơ; nhóm PCI & nhóm Ban công tác đại
biểu. Thành phần tham dự khóa tập huấn này gồm 50 đại biểu đến từ 9 tỉnh thành phía nam và tỉnh phía bắc tham gia chéo là Hà Giang, trong đó nhiều đại
biểu thuộc cấp lãnh đạo HĐND như Ông Nguyễn Quốc Ca – PCT HĐND Hậu Giang, Ông Võ Phiên- PCT HDND Quảng Ngãi, Bà Nguyễn Kim Tuyên, PCT
HĐND Đồng Tháp, Ông Nguyễn Kiên Cường, PCT HĐND Cà Mau, Ông Lê Thanh Hùng, PCT HĐND Bạc Liêu, Bà Chúng Thị Chiêu, PCT HĐND Hà Giang,
Ông Nguyễn Minh Thức, PCT HĐND Phú Yên, Ông Nguyễn Thanh Ca, PCT HĐND Long An, Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chánh văn phòng HDND Sóc Trăng, Ông
Trần Văn Hoan, Chánh văn phòng HDND KHánh Hòa. Khóa tập huấn thứ 2 dành cho khu vực phía bắc được tổ chức tại Hà Giang diễn ra dưới sự chủ trì của Ông
Thào Hồng Sơn: Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy, CT HĐND Tỉnh Hà Giang, Ông Bùi Đức Thụ- Phó Trưởng ban công tác đại biểu Trung tâm bồi dưỡng đại biểu
dân cử, và Ông Phạm Ngọc Thạch – Phó Trưởng ban Pháp chế VCCI cùng sự tham gia của các diễn giả, giảng viên là các chuyên gia cao cấp Ông Mr. Trần Hữu
Huỳnh - Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương Mại Quốc tế; Ông Nguyễn Chí Dũng, nguyên công tác tại Trung tâm bồi dưỡng ĐBDC; nhóm PCI & nhóm
Ban công tác đại biểu. Thành phần tham dự khóa tập huấn này gồm 30 đại biểu đến từ 8 tỉnh thành phía bắc và tỉnh phía nam tham gia chéo là Bình Phước,
trong đó nhiều đại biểu thuộc cấp lãnh đạo HĐND như PCT HĐND- Ông Đỗ Xuân Sảng, PCT HĐND Phú Thọ- Ông Trần Thanh hải, PCT HĐND Tuyên QuangÔng Triệu Kim Long, Phó Ban Dân tộc của HĐND Sơn La- Bà Hờ THanh Hoa, PCT HĐND Lào Cai- Ông Giàng Mạnh Nhà, PCT HĐND Hải Dương- Bà Nguyễn
Thanh Mai, PCT HĐND Bình Phước- Ông Trần Ngọc Trai.
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Mục tiêu của hai khóa tập huấn là nhằm tạo diễn
đàn thảo luận dành cho các đại biểu dân cử trao
đổi về thực tiễn cơ chế, chính sách trong thực hiện
chức năng của mình, đặc biệt là áp dụng chỉ số
PCI trong hoạt động xây dựng chính sách, giám
sát việc thực hiện chính sách, để qua đó các đại
biểu dân cử hiểu hơn về việc sử dụng PCI trong
hoạt động của mình; thu thập các bài học, kinh
nghiệm tốt từ các địa phương trong vùng, từ các
chuyên gia về PCI trên toàn quốc.

Hội nghị tập huấn tại Hà Giang

Số #02
cải thiện chất lượng điều hành trong nâng cao
năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc (Một
số nét khai quát về tình hình môi trường kinh
doanh của Việt Nam trong tương quan so sánh với
thế giới, các vấn đề kinh tế - đầu tư chính cần
quan tâm. Vai trò của cải thiện chất lượng điều
hành trong nâng cao năng lực cạnh tranh, hội
nhập kinh tế quốc tế và gợi ý đối với hoạt động
của đại biểu Hội đồng nhân dân); Môi trường
kinh doanh cấp tỉnh thông qua lăng kính PCI; Sử
dụng dữ liệu và kết quả PCI trong hoạt động của
Hội đồng nhân dân, cách thức sử dụng và khai
thác dữ liệu PCI trong hoạt động ban hành Nghị
quyết, giám sát của Hội đồng nhân dân.
Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thực hành
diễn tập một phiên giải trình tại Hội đồng Nhân
dân có sử dụng các thông tin dữ liệu bằng chứng
từ PCI. Trong bài tập này, các học viên được phân
vai theo các chức danh trong một phiên giải trình
thực sự tại Hội đồng nhân dân như ban chủ tọa
gồm có chủ tịch và các phó chủ tịch, thư ký phiên
họp và các bên liên quan như đại diện UBND,
doanh nghiệp hay hiệp hội có liên quan tham gia
giải trình một vấn vấn đề mà thường trực HĐND
quan tâm. Việc thực hành bài tập cho thấy các học
viên đã hiểu và biết cách sử dụng các dữ liệu từ
PCI như một nguồn thông tin hữu ích cho các hoạt
động của HĐND, biết cách phân tích, tổng hợp và
sử dụng PCI phù hợp trong từng trường hợp cụ
thể.

những cải cách điều hành kinh tế đạt hiệu quả”.
Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn
cũng khẳng định: “Trong những năm qua, vai trò
và tiếng nói của cơ quan dân cử ngày càng quan
trọng trong quá trình hoạch định chính sách và
giám sát việc thực hiện các chính sách về mọi mặt
của xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội
tại các địa phương. Đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp đã tích cực phản ánh những khó khăn,
vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, trong
đó các cử tri là Lãnh đạo các Công ty, Doanh
nghiệp, Hợp tác xã … cấp ủy, chính quyền các
cấp. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp
đã thực hiện đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ
đạo để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng
cao đời sống của nhân dân. Để có kết quả đó, một
số đại biểu HĐND đã tiếp cận và sử dụng bộ chỉ
số PCI trong tham gia xây dựng kế hoạch phát
triển kinh tế- xã hội của địa phương và trong hoạt
động giám sát. Hà Giang cũng đã thực hiện nhiều
giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ưu tiên
giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, tăng cường
đối thoại, tổ chức các Hội nghị chuyên đề kết nối
ngân hàng với doanh nghiệp…tập trung quyết liệt
cải cách thủ tục hành chính, công khai các quy
hoạch, minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận
lợi cho các nhà đầu tư.”

Hội nghị tập huấn tại Hậu Giang

Quang cảnh lớp học

Thực hành bài tập phân vai

Quang cảnh lớp học

Cụ thể, tại Hội nghị, các chuyên gia cao cấp đã
truyền đạt những nội dung chính như: Vai trò của
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Phát biểu tại Hội nghị tập huấn tại Hà Giang, ông
Bùi Đức Thụ, Phó Trưởng Ban Công tác đại
biểu cho biết: “Hội nghị có ý nghĩa quan trọng
đối với các tỉnh, thành phố, chỉ số PCI được coi
như “tập hợp tiếng nói ” của cộng đồng doanh
nghiệp, thường xuyên cung cấp thông tin hữu
ích cho lãnh đạo tỉnh, thành phố để xác định
những lĩnh vực và cách thức tổ chức thực hiện
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Tại Hội nghị tập huấn tại Hậu Giang, ông Bùi
Đức Thụ nhấn mạnh rằng “mặc dù trong những
năm vừa qua, vị thế, vai trò của HĐND cũng đã
có nhiều đổi mới, thể hiện tốt vai trò của mình.
Tuy nhiên, trên thực tế cũng còn những hạn chế
nhất định. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của HĐND, tăng cường vị thế vai trò của
HĐND, cần thiết phải đổi mới tổ chức, phương
thức hoạt động; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi
dưỡng nghiệp vụ cho những người làm công tác
này, nhằm bảo đảm cho hoạt động của HĐND
một cách hiệu quả hơn.”

Số #02
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đề xuất nhiều
kiến nghị nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của
cơ quan dân cử trong cải thiện môi trường kinh
doanh, góp phần giúp các địa phương nâng cao
chỉ số PCI của địa phương trong thời gian tới.
Nhìn chung, hai hội nghị tập huấn được đánh giá
là thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề
ra. Các đại biểu đã đánh giá cao những nội dung
mà các chuyên gia đã truyền tải trong khóa học,
đây là những kiến thức rất giá trị mà các đại biểu
HĐND đều đang rất cần phải trang bị, nắm được
và vận dụng trong công việc hàng ngày của mình

tại Hội đồng. Mặc dù vậy, sau khóa học ban tổ
chức đã nhận được một số đề xuất của học viên
nhằm cải thiện cho các khóa tập huấn tiếp theo
như sau: Thời gian tổ chức cần điều chỉnh cho
phù hợp hơn (không gần thời điểm các kỳ họp của
HĐND) và cần tăng thêm thời lượng cho khóa tập
huấn để các học viên có nhiều thời gian thực hành
sâu hơn nữa. Đa số (95%) học viên đánh giá khóa
tập huấn là “tốt” và “rất tốt” cả về mặt nội dung
và công tác chuẩn bị hậu cần và 100% cho biết sẽ
sẵn sàng tham gia vào các khóa tập huấn tương tự
nếu có tổ chức trong các năm sau.

Các sự kiện nổi bật, tin tức cập nhật về tình hình cải thiện
môi trường kinh doanh tại các tỉnh, thành trong thời gian
qua
HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG: TẬP TRUNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG
KINH DOANH - NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CẤP TỈNH (PCI) THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2016/NQ-CP CỦA
CHÍNH PHỦ
Tin đưa ngày 03/10/2016
Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI),
PCI Bình Dương 2015 đạt 58,89 điểm tăng 0,07 điểm và tăng 2 hạng so với
năm 2014 (hạng 27). Trong đó, có 8 chỉ số tăng điểm và 2 chỉ số giảm so với
năm 2014...Với kết quả như trên, các sở, ngành địa phương đã thực hiện đồng
bộ nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phải nhanh
chóng cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Lê Xuyền
https://goo.gl/UNYvWe

KHÁNH HÒA: NỖ LỰC NÂNG CAO CHỈ SỐ PCI VÀ PAPI
Tin đưa ngày 4/10/2016
Năm 2015, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị
và hành chính công (PAPI) của Khánh Hòa đều giảm điểm. Vì thế, UBND tỉnh
Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phải thực hiện các giải
pháp nhằm nâng cao chỉ số PCI, PAPI năm 2016 và những năm tiếp theo.
N.D
https://goo.gl/GEX2kJ
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HÀ GIANG: CAM KẾT MINH BẠCH, ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH
NGHIỆP PHÁT TRIỂN
Tin đưa ngày 08/10/2016
Sự cam kết minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh được
đánh giá cao, tạo hiệu ứng lan tỏa lớn. Từ đó đã tạo ra môi trường đầu tư
thông thoáng và nhiều đoàn thương gia Trung Quốc, Nhật Bản, các tập đoàn
kinh tế, doanh nghiệp lớn trong nước đã lên tìm hiểu, triển khai hợp tác đầu
tư, nhiều thỏa thuận đã được ký kết, một số dự án đã được khởi động… hứa
hẹn tạo thêm nhiều việc làm, tăng nguồn thu ngân sách địa phương.
Thiên Thanh
https://goo.gl/NtxUkZ

QUẢNG NGÃI ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP
Tin đưa ngày 11/10/2016
Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp (DN) là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe,
tháo gỡ khó khăn, xử lý nhanh chóng các phản ánh của DN, đồng thời phát
huy tối đa vai trò là cầu nối giữa DN với chính quyền, giữa DN với DN.
Lưu Hương
https://goo.gl/GWsN23

TỪ CHỈ SỐ PCI NGHĨ VỀ “THƯƠNG HIỆU CHÍNH QUYỀN”
Tin đưa ngày 11/10/2016
Sau nhiều nổ lực, năm 2012 Đồng Tháp chiếm vị trí số 1 cả nước về chỉ số
Năng lực cạnh tranh và từ đó cho đến nay Đồng Tháp luôn đứng trong Top
đầu cả nước về chỉ số này.
Một niềm vui lan toả, ấm áp vì một "Thương hiệu Đồng Tháp - PCI" dần
được khẳng định. Đây chắc chắn không phải là điều ngẫu nhiên mà là thành
quả của cả hệ thống luôn kiên trì, đồng thuận, đồng lòng hướng tới tinh thần
đồng hành cùng xã hội vì sự thịnh vượng chung của doanh nghiệp và địa
phương. Nhân sự kiện vui này, chúng ta hãy thử bàn về cái gọi là "Thương
hiệu" và "Thương hiệu chính quyền".
Nguyễn Hành
https://goo.gl/PevvJ4

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan rất tâm huyết với việc xây dựng một chính quyền gần
dân và cũng là một người bạn thân thiết đồng hành với doanh nghiệp
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TIỀN GIANG: KHƠI DẬY TINH THẦN KHỞI NGHIỆP DOANH
NGHIỆP
Tin đưa ngày 11/10/2016
Ngày 30/5/2016, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch hành động số
113/KH-UBND về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh, quyết tâm đưa chỉ số năng lực cạnh trang cấp tỉnh (PCI) năm
2016 trở lại nhóm khá cả nước.
UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã ký cam kết với Phòng Thương mại Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh
nghiệp, cam kết đến năm 2020 tăng số lượng doanh nghiệp trong tỉnh lên gấp
đôi hiện nay. Lãnh đạo tỉnh đã mở nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với doanh
nghiệp để lắng nghe và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp phát triển
một cách bền vững. Ngoài ra, 8/11 huyện, thành, thị xã trong tỉnh đã tổ chức
họp mặt doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn.
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
https://goo.gl/jHG3jQ
CHỦ TỊCH CÀ MAU MUỐN DOANH NHÂN NHIỆT TÌNH THAM
GIA GÓP Ý, XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
Tin đưa ngày 13/10/2016
Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức buổi
tọa đàm đối thoại với các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi buổi tọa đàm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Cà Mau vừa kết thúc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đã trả lời,
giải đáp 47 nội dung phản ánh, kiến nghị từ phía các doanh nghiệp.
Huy Tự
https://goo.gl/M0JsWU

VĨNH PHÚC: NÂNG CAO NĂNG LỰC THU HÚT ĐẦU TƯ
Tin đưa ngày 13/10/2016
Tận dụng thế mạnh sẵn có, cùng với nhiều chính sách mời gọi, xúc tiến đầu tư
hấp dẫn, Vĩnh Phúc là bến đỗ của các nhà đầu tư, đồng thời là một trong những
tỉnh có chỉ số cạnh tranh (PCI) luôn duy trì top 10 tỉnh.
Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Vĩnh Phúc có giao thông thuận
lợi, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động chiếm 60%, trong đó nam 48%, nữ
52%. Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách kịp thời, hấp dẫn đáp ứng được
yêu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Kết quả Hồ sơ công bố Chỉ số PCI năm 2015 cho thấy Vĩnh Phúc nằm trong
top 5 các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc,
đạt 62,56 điểm (tăng 0,75 điểm so với năm 2014), xếp thứ 04/63 trong toàn
quốc và xếp thứ 2 Khu vực Đồng bằng Sông Hồng (ngay sau Quảng Ninh).
Tiến Dũng-Lê Hoàn
https://goo.gl/wU7eG5
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ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP, ĐƯA HÀ NỘI TRỞ THÀNH
ĐIỂM HẤP DẪN VỀ ĐẦU TƯ, KHỞI NGHIỆP
Tin đưa ngày 23/10/2016
Trong 9 tháng qua, trên địa bàn Hà Nội có 17.600 doanh nghiệp (DN) đăng
ký thành lập mới, bằng số lượng DN thành lập của cả năm 2015. Đây là con
số ấn tượng, tiếp nối những chuyển biến trong cải cách hành chính, tạo môi
trường kinh doanh thông thoáng của chính quyền thành phố; đồng thời là nền
tảng để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp nói riêng, phát triển kinh tế nói
chung của Thủ đô trong tương lai.
Hồng Sơn
https://goo.gl/kPBLc6
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội Nguyễn Văn Tứ.

TP. HCM: HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH
TRANH CẤP TỈNH (PCI) VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ
QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ
Tin đưa ngày 25/10/2016
Ngày 25/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Thương
Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Hội nghị nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và
triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP”.
Chủ trì Hội nghị gồm có: Ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường, Ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng Ban Pháp chế VCCI.
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở
TN&MT.
Văn phòng Sở
https://goo.gl/eVMWZS

AN GIANG: LÀM VIỆC VỚI PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG
NGHIỆP VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ TẠO MÔI TRƯỜNG
KINH DOANH THUẬN LỢI CHO CÁC DOANH NGHIỆP THEO TINH
THẦN NGHỊ QUYẾT 35 CỦA CHÍNH PHỦ
Tin đưa ngày 3/11/2016
Ngày 01/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng và đoàn lãnh đạo
các sở ngành tỉnh đã có buổi làm việc với VCCI Cần Thơ, tại Cần Thơ, về việc
triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ hỗ trợ và phát triển doanh
nghiệp đến năm 2020, trao đổi, đánh giá những nội dung thỏa thuận đã ký kết
tại “Bản Cam kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang với Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho
các doanh nghiệp, từ đó rút kinh nghiệm và đề xuất bổ sung nhằm tăng cường
tính hiệu quả của bản cam kết này.
Liên Khương
https://goo.gl/f51ckY
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ
NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) CỦA HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020
Tin đưa ngày 3/11/2016
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng
chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường
kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. PCI cung
cấp những thông tin hữu ích và những luận cứ chắc chắn, có sức thuyết phục
cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố, giúp chính quyền xác định được lĩnh vực và
cách thức cải cách, điều hành kinh tế hiệu quả nhất.
Nguồn: Thu Nga, Sở KH&CN Hải Phòng
https://goo.gl/yuWMZq

PCI ĐÃ THAY ĐỔI YÊN BÁI NHƯ THẾ NÀO?
Tin đưa ngày 3/11/2016
Trong 2 năm gần đây, bằng những việc làm thiết thực, Yên Bái đã nỗ lực cải
thiện môi trường đầu tư cũng như thủ tục hành chính (TTHC), tạo bước đột
phá mang dấu ấn riêng. Minh chứng năm 2014 – 2015 Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) của Yên Bái tăng 9 bậc từ vị trí 60 lên vị trí 51. Tuy nhiên,
theo các DN nhìn nhận, các sở ban ngành cần quyết liệt hơn.
N.Minh – L.Phương – P. Hà
https://goo.gl/XShtXT

QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC “CÀ PHÊ DOANH NHÂN”
Tin đưa ngày 5/11/2016
Sáng ngày 5/11, tại Nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh này tổ
chức “Cà phê doanh nhân”, hội tụ trên 50 doanh nhân. Tham dự có Phó chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh; ông Phạm Trường Thọ, Phó
chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ban ngành tham gia. Chương
trình “Cà phê doanh nhân” để các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp
gặp gỡ trao đổi, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh những vấn đề quan tâm
vào sáng thứ 7 tuần đầu tiên của tháng. Với tinh thần cầu thị, đồng hành cùng
doanh nghiệp, tạo sự gần gũi, thân thiện để doanh nghiệp và nhà đầu tư mạnh
dạn cởi mở, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, kinh
doanh trên địa bàn, để lãnh đạo tỉnh nắm bắt và chỉ đạo giải quyết.
Hải Yến
https://goo.gl/KmLdwU
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QUANG NINH: NÂNG CAO TÍNH CÔNG KHAI, MINH BẠCH CỦA
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH
Tin đưa ngày 7/11/2016
Nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh,
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, Quảng Ninh đã thực
hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch của cơ quan hành chính trên địa
bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh chú trọng công khai các thủ tục hành chính công, các
dự án, quy hoạch; đổi mới quy trình, thủ tục giao dịch trong giải quyết công
việc với công dân và doanh nghiệp.
Đặng Dung
https://goo.gl/3FpMJD
Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Quảng Ninh đã mạnh dạn
thí điểm triển khai mô hình Trung tâm Hành chính công

QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG
CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH
Tin đưa ngày 9/11/2016
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND yêu cầu Thủ
trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các
huyện, thành phố tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi.
V.N
https://goo.gl/erfbSV

HÒA BÌNH: CƠ HỘI BỨT PHÁ TỪ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU
TƯ
Tin đưa ngày 18/11/2016
Từ việc thay đổi tư duy, nhận thức và hành động, tỉnh ta đang triển khai các
giải pháp cụ thể xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, coi doanh nghiệp
là đối tượng phục vụ thay vì quản lý, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tốt nhất
cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo “cú huých” bứt phá
trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững.
Lê Chung
https://goo.gl/EA14Ig
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AN GIANG ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH
ĐỘNG NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAI ĐOẠN
2016-2020
Tin đưa ngày 14/11/2016
Nhằm năng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành về vai trò quan
trọng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trách nhiệm thực hiện các giải pháp
góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện có hiệu quả Chương
trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh giai đoạn
2016 - 2020, ngày 09-11-2016, Ban Chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI ban hành Kế
hoạch số 29/KH-BCĐ về việc quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành
động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang giai đoạn 20162020.
Hải Toàn
https://goo.gl/vG3jWC

BẮC GIANG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ
Tin đưa ngày 22/11/2016
Nằm ở vị trí trung tâm của 4 đầu mối kinh tế quan trọng là Hà Nội, Hải Phòng,
Quảng Ninh và Lạng Sơn, nhưng nhiều năm qua, thu hút đầu tư của Bắc Giang
chỉ ở mức khiêm tốn. Năm 2016, với quyết tâm cao trong việc cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh, Bắc Giang đã nổi lên trở thành điểm sáng thu hút
đầu tư của khu vực.
Bài và ảnh: Xuân Hương
https://goo.gl/rOHbxj

QUẢNG NINH: "CÀ PHÊ DOANH NHÂN" GỠ KHÓ CHO DOANH
NGHIỆP VỀ THỦ TỤC ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG
Tin đưa ngày 26/11/2016
Thực hiện chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, sáng ngày, 26/11, Sở
Tài nguyên Môi trường phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức
chương trình "Café doanh nhân" nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh
nghiệp (ngoài ngành Than).
Theo baoquangninh.com.vn
https://goo.gl/lL01pb
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HÀ NỘI ĐỐI THOẠI VỚI 400 DOANH NGHIỆP ĐỂ THÁO GỠ KHÓ
KHĂN
Tin đưa ngày 28/11/2016
Sáng nay (28/11), UBND TP Hà Nội phối hợp với Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh
nghiệp” để lắng nghe ý kiến phản án của doanh nghiệp, nắm bắt và giải quyết
những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy
mạnh sản xuất, kinh doanh. Điểm khác của hội nghị lần này so với trước đây là
TP. Hà Nội đối thoại với những doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm khẳng định quyết tâm của các cấp lãnh
đạo TP. Hà Nội và VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, thông
thoáng, minh bạch, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.
Thu Thủy/VOV.V
https://goo.gl/VjH5dE
THỪA THIÊN - HUẾ: THỰC HIỆN "5 HƠN" TRONG CẢI CÁCH
HÀNH CHÍNH
Tin đưa ngày 4/12/2016
Thừa Thiên - Huế xác định, đẩy mạnh cải cách hành chính để thúc đẩy sự
phát triển. Theo đó, các đơn vị trong tỉnh thực hiện phong trào thi đua "5 hơn"
trong cải cách hành chính, đó là: Thủ tục đơn giản hơn; thái độ phục vụ thân
thiện hơn; thời hạn đúng cam kết hơn; người dân hài lòng hơn; phương thức
phục vụ hiện đại hơn.
Quốc Việt (TTXVN)
https://goo.gl/hUX6HN

Giao dịch tại Phòng một cửa ở phường Tây Lộc - một trong những đơn vị đi đầu về cải cách
hành chính của TP. Huế.

QUẢNG NGÃI: CẢI THIỆN PCI ĐỂ PHỤC VỤ DOANH NGHIỆP
Tin đưa ngày 7/12/2016
Không chỉ xem việc nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường
hỗ trợ DN để vươn lên trên bảng xếp hạng PCI mà Quảng Ngãi còn xem đây là
động lực quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; là
sự cam kết luôn đồng hành cùng DN của chính quyền tỉnh và là thước đo quan
trọng, khách quan nhất đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền.
Nguyễn Đăng Lộc – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ
PCI tỉnh Quảng Ngãi
https://goo.gl/bQvH4z
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KHÁNH HÒA: CHẤT VẤN NHIỀU VẤN ĐỀ "NÓNG"
Tin đưa ngày 15/12/2016
Trong phiên chất vấn - trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa
khóa VI, nhiều vấn đề “nóng” mà dư luận, cử tri quan tâm đã được đại biểu HĐND
tỉnh nêu ra để lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh trả lời.
..Nâng cao chỉ số PCI
Đại biểu Trần Văn Hoan - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chất vấn vì sao chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh tụt hạng liên tục trong 2 năm 2014, 2015? Trách
nhiệm của UBND tỉnh, của các sở, ngành đối với vấn đề này? UBND tỉnh có cam kết gì
để cải thiện chỉ số PCI?..
HẢI LĂNG - VĂN KỲ (Lược ghi)

https://goo.gl/mb9Klw

Đại biểu Trần Văn Hoan - Chánh Văn phòng HĐND Khánh Hòa

HÀ NỘI: XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ
Tin đưa ngày 21/12/2016
(DĐDN)- Năm 2016, với tinh thần cầu thị, TP Hà Nội đã thẳng thắn
“soi” hạn chế, hiện thực hoá những giải pháp
khơi thông ách tắc, phục vụ DN. Để hiểu rõ hơn
về vấn đề này, Báo DĐDN đã có cuộc PV ông
Nguyễn Đức Chung – UVBCHTƯ Đảng, Chủ tịch
UBND TP Hà Nội.
K.Lãng – T.Anh thực hiện
https://goo.gl/hhQ0Pv

TIỀN GIANG: ĐỐI THOẠI ĐỂ KIẾN TẠO!
Tin đưa ngày 24/12/2016
(DĐDN) – Ngày 24/12/2016, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị
đối thoại và họp mặt doanh nghiệp cuối năm 2016. Đây là lần thứ 3
trong năm 2016 UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức đối với doanh nghiệp,
theo tinh thần của Nghị Quyết 35 của Chính phủ về Hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp đến năm 2020.
Đến dự có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh; ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Phó Chủ tịch
Lê Văn Nghĩa và Phạm Anh Tuấn; ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch
HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, huyện, thị, thành và
200 doanh nghiệp.
Phan Nam- Thu Trang- Mai Thanh
https://goo.gl/RTAuEO
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Danh mục một số đề án, chương trình hành động cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các địa
phương trong Quý 4 năm 2016
(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, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP
TỈNH (PCI)
16/CT-UBND
Chỉ thị v/v tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh
Quảng Ngãi
Quảng Ngãi.
Ngày ban hành: 11/08/2016
174/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh
Ngày ban hành: 14/09/2016
1976/QĐ-UBND
QĐ ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2016-2017 và định hướng đến
Trà Vinh
năn 20
Ngày ban hành: 19/09/2016
2556/QĐ-UBND
Quyết định: Về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Hải
Hải Dương
Dương giai đoạn 2016-2020"
Ngày ban hành: 20/09/2016
167/BC-UBND
Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình hành động cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Quảng Trị
Quý III/2016
Ngày ban hành: 10/11/2016
3189/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án cải thiện MT đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai
Vĩnh Phúc
đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:11/08/2016
16/CT-UBND
Chỉ thị v/v tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh
Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
Ngày ban hành: 10/11/2016
174/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh
Ngày ban hành: 14/09/2016
1976/QĐ-UBND QĐ ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2016-2017 và định hướng đến
Trà Vinh
năn 2020
Ngày ban hành: 19/09/2016
TÀI LIỆU,VĂN BẢN TỈNH VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỰA TRÊN NGHỊ QUYẾT 19 VÀ NGHỊ QUYẾT 35
Quảng Ninh

126/BC-UBND

Bình Thuận

171/BC-UBND

Cao Bằng

2599/BC-UBND
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Báo cáo tình hình triển khai thực hiện NQ19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ Quý III/2016 tỉnh
Quảng Ninh
Ngày ban hành: 13/09/2016
Báo cáo tình hình thực hiện NQ19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017, định hướng đến năm 2020
Ngày ban hành: 16/09/2016
Báo cáo tình hình thực hiện NQ19-2016/NQ-CP quý III năm 2016 tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành: 15/09/2016

BẢN TIN PCI ẤN PHẨM QUÝ 4 NĂM 2016

Lâm Đồng

171/BC-UBND

Hà Nội

152/BC-UBND

Hà Nam

1823/QĐ-UBND

Bạc Liêu

47/TB-SKH

Số #02

Báo cáo tình hình thực hiện NQ số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017. Định hướng đến năm 2020 (định
kỳ quý III/2016)
Ngày ban hành: 16/09/2016
Báo cáo tình hình triển khai NQ35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển DN đến năm
2020 của TP Hà Nội đến tháng 9/2016
Ngày ban hành: 17/09/2016
Quyết định Ban hành chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia PCI tỉnh Hà Nam
giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành: 15/11/2016
Thông báo v/v rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp GCNĐK đầu tư và
ĐKDN trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Ngày ban hành: 17/11/2016

Các hoạt động sắp diễn ra
Hội thảo thực tiễn tốt
về cải thiện MTKD khu vực ĐBSCL
Hội thảo vùng về PCI
cho HĐND
Hội nghị bàn tròn
chuyên gia về thay đổi
phương pháp luận PCI

Ấn phẩm sắp ra mắt
Báo cáo Khởi sự Doanh nghiệp

Cẩm nang sử dụng PCI - phiên bản cập nhật
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Tin tức
PCI
Ấn phẩm Quý 4
năm 2016
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 4 3574 6983
Fax: +84 4 3577 1459
www.pcivietnam.org
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