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VẮN TẮT VỀ PCI

PCI LÀ GÌ?

PCI là công cụ đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh
PCI phản ánh trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp
về các khía cạnh trong hoạt động điều hành kinh tế
địa phương. Kết quả PCI so sánh được giữa các tỉnh,
thành phố và giúp thúc đẩy hành động cải cách.

Với cơ quan cấp trung ương

Với cộng đồng doanh nghiệp

Công cụ đánh giá tổng thể chất lượng
môi trường kinh doanh toàn quốc

Nâng cao vai trò giám sát của khu vực tư
nhân với hoạt động của chính quyền

Thúc đẩy hoạt động cải cách hành chính
của các Bộ ngành và các địa phương

Thúc đẩy đối thoại công tư và các sáng
kiến cải thiện môi trường kinh doanh

Với chính quyền cấp địa phương
Nhận diện những vấn đề điều hành ở địa
phương cần được khắc phục
Nâng cao chất lượng thực thi, cải thiện
tính minh bạch và trách nhiệm giải trình

Với các nhà đầu tư tiềm năng
So sánh xếp hạng môi trường kinh doanh
ở các địa phương, phục vụ cho các quyết
định lựa chọn địa điểm đầu tư.
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VẮN TẮT VỀ PCI

TÁC ĐỘNG CỦA PCI

PCI truyền tải tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp

164.624

17

3 triệu

Tổng số lượt phản hồi

Báo cáo hàng năm

Lượt truy cập website PCI
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VẮN TẮT VỀ PCI

TÁC ĐỘNG CỦA PCI

PCI thúc đẩy các chương trình và sáng kiến cải thiện môi trường kinh doanh
Loạt Nghị quyết 19 (2014-2018)
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Nghị quyết 35 (2016)
Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

63/63

> 1.500

550

> 70.000

46

> 500

Tỉnh, thành phố triển khai
chương trình cải thiện PCI

Hội thảo PCI được các tỉnh,
thành phố tổ chức

Văn bản cấp trung ương và địa
phương sử dụng kết quả PCI

Lượt lãnh đạo, cán bộ cấp tỉnh dự
các hội thảo chẩn đoán PCI

Loạt Nghị quyết 02 (2019-2022)
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Nghị quyết 139 (2018)

Văn kiện Đảng bộ cấp tỉnh xác định
cải thiện PCI là nhiệm vụ trọng tâm
của nhiệm kỳ 2021-2025

Nghị quyết, văn bản HĐND đưa
PCI vào nọi dung giám sát và
chất vấn

Ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí
cho doanh nghiệp

Quyết định 288 (2022)
Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội

PCI góp phần thúc đẩy và lan tỏa nhiều sáng kiến cải cách hành chính
khác trên cả nước: DDCI, Cà phê doanh nhân, Bác sĩ doanh nghiệp,
Investor Care…
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PCI 2021 có gì mới?
Điều chỉnh về phương pháp luận PCI 2021

Phương pháp của PCI được điều chỉnh sau mỗi 4 năm nhằm phản ánh
sát nhất những chuyển động của môi trường kinh doanh và sự thay
đổi khung khổ chính sách, pháp luật, cũng như sự phát triển của
cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam

58
2

Ý kiến góp ý từ các đơn vị và cá nhân

Trong tháng 5/2021, 33 địa phương, 25
chuyên gia và đại diện một số hiệp hội đã gửi
ý kiến về phương pháp luận PCI.
Chỉ số thành phần được xây dựng lại

Đó là “Môi trường cạnh tranh bình đẳng” và
“Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”

77

Chỉ tiêu được kế thừa từ giai đoạn
PCI 2017-2020

56

Chỉ tiêu mới được bổ sung

77 chỉ tiêu được giữ lại. Ngoài ra, 8 chỉ
tiêu có điều chỉnh nhỏ về nội dung.

Các chỉ tiêu mới phản ánh các mối quan
tâm mới về điều hành kinh tế địa phương

52

Chỉ tiêu không còn phù hợp bị
loại bỏ

Các chỉ tiêu không còn quan trọng
hoặc ít khác biệt giữa các tỉnh

CHỈ SỐ PCI 2021
Kết quả chung
Tám phát hiện chính từ kết quả khảo sát
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021

PCI 2021

KẾT QUẢ CHUNG

XẾP HẠNG PCI 2021

Quảng Ninh dẫn đầu bảng
xếp hạng PCI lần thứ năm
liên tiếp

1

QUẢNG NINH

6

BÌNH DƯƠNG

2

HẢI PHÒNG

7

BẮC NINH

3

ĐỒNG THÁP

8

TT-HUẾ

4

ĐÀ NẴNG

9

BÀ RỊA – VŨNG TÀU

5

VĨNH PHÚC

10

HÀ NỘI

Điểm số PCI 2021 và điểm số PCI 2020 có tương
quan cao (hệ số tương quan r = 0,75*). Kết quả
này cho thấy kết quả PCI vẫn khá ổn định sau
hiệu chỉnh phương pháp luận.

PCI 2021

11.312
10.127
2.091

Doanh nghiệp tại Việt Nam
Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam
Doanh nghiệp mới thành lập từ 2020
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KẾT QUẢ CHUNG

CHỈ SỐ CƠ SỞ HẠ TẦNG

Chất lượng cơ sở hạ tầng: Tỉnh trung vị
có điểm số 63,85 điểm, duy trì xu hướng
điểm số trên 60 điểm kể từ năm 2015

1

BÌNH DƯƠNG

6

BẮC NINH

2

QUẢNG NINH

7

VĨNH PHÚC

3

ĐÀ NẴNG

8

TP. HỒ CHÍ MINH

4

ĐỒNG NAI

9

LÂM ĐỒNG

5

HÀ NỘI

10

HẢI DƯƠNG

Chỉ số Cơ sở hạ tầng được xây dựng dựa trên các kết quả điều tra về cảm nhận
của doanh nghiệp về chất lượng cơ sở hạ tầng trên khắp các tỉnh, thành phố và
các nguồn dữ liệu đã được công bố. Điểm số Cơ sở hạ tầng không dùng để tính
toán kết quả PCI 2021.
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PHÁT HIỆN CHÍNH TỪ
KHẢO SÁT CHỈ SỐ NĂNG LỰC
CẠNH TRANH CẤP TỈNH 2021

#1

#5

Môi trường kinh doanh tại Việt Nam
có chuyển biến chung theo hướng
tích cực

Cần tiếp tục giảm gánh nặng tuân
thủ với các thủ tục cấp giấy phép
kinh doanh có điều kiện

#2

#6

Các chính quyền địa phương tiếp tục
phát huy tinh thần năng động và sự
ủng hộ với khu vực kinh tế tư nhân

Tiếp cận đất đai còn nhiều trở ngại
cần đẩy mạnh khắc phục

#3

#7

Chi phí không chính thức tiếp tục
xu hướng giảm trong nhiều lĩnh vực

Kết quả thực thi Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa còn khá khiêm tốn
trên thực tiễn

#4

#8

Hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
có cải thiện nhưng vẫn cần thêm nhiều
nỗ lực cải cách

Công tác phổ biến thông tin và
hướng dẫn doanh nghiệp trong
hội nhập kinh tế quốc tế cần
được tăng cường

#1. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI VIỆT NAM CÓ CHUYỂN BIẾN CHUNG THEO HƯỚNG TÍCH CỰC

Doanh nghiệp ghi nhận chuyển biến tích cực ở nhiều lĩnh vực
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Xu hướng chuyển biến tích cực của
môi trường kinh doanh Việt Nam
nhất quán với xu hướng cải thiện
môi trường kinh doanh các địa phương
được đo lường bởi kết quả chỉ số PCI
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#2. CÁC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TIẾP TỤC PHÁT HUY TINH THẦN NĂNG ĐỘNG VÀ SỰ ỦNG HỘ VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN

Tính năng động của chính quyền có kết quả tốt nhất từ trước đến nay

85,6 %

Doanh nghiệp nhận thấy
“UBND tỉnh vận dụng pháp luật
linh hoạt nhằm tạo môi trường
kinh doanh thuận lợi”

74 %

Doanh nghiệp đồng ý với nhận định
“khi quy định của Trung ương chưa
rõ ràng, UBND tỉnh năng động và
sáng tạo trong việc giải quyết các
vấn đề mới phát sinh”

62 %

Doanh nghiệp cho biết chính
quyền tỉnh có thái độ tích cực
đối với hoạt động sản xuất,
kinh doanh thuộc khu vực kinh
tế tư nhân.
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#3. CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC TIẾP TỤC XU HƯỚNG GIẢM

Hoạt động phòng, chống tham nhũng
đem lại những chuyển biến tích cực
27,7 % (2020) → 20,9 % (2021)
Doanh nghiệp có chi trả chi phí KCT cho
cán bộ thanh tra, kiểm tra

40,0 % (2020) → 36,8 % (2021)
Doanh nghiệp có chi trả chi phí không
chính thức trong đấu thầu

23,0 % (2020) → 21,4 % (2021)
Doanh nghiệp cho rằng tình trạng
“chạy án” là phổ biến
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#3. CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC TIẾP TỤC XU HƯỚNG GIẢM

Thách thức vẫn rất lớn ở một số
lĩnh vực cụ thể

Một số lĩnh vực mà doanh nghiệp tham gia khảo sát đã
trả chi phí không chính thức

57,4%

Doanh nghiệp cho rằng tồn tại
hiện tượng cán bộ nhũng nhiễu
trong giải quyết TTHC.
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#4. HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ CẢI THIỆN NHƯNG VẪN CẦN THÊM NHIỀU NỖ LỰC CẢI CÁCH

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính có cải thiện rõ rệt
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#4. HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ CẢI THIỆN
NHƯNG VẪN CẦN THÊM NHIỀU NỖ LỰC CẢI CÁCH

Một số lĩnh vực thủ tục hành
chính bị đánh giá phiền hà
hơn so với năm 2020
29,0%

Doanh nghiệp phản ánh phiền hà
với các thủ tục về

28,9%

Doanh nghiệp phản ánh phiền hà
với các thủ tục về

13,1%

Doanh nghiệp phản ánh phiền hà
với các thủ tục về

Tỷ lệ doanh nghiệp gặp phiền hà (%)

#5. CẦN TIẾP TỤC GIẢM GÁNH NẶNG TUÂN THỦ VỚI CÁC THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Khá nhiều doanh nghiệp
gặp khó khăn khi thực hiện
các thủ tục về cấp phép
kinh doanh có điều kiện

Tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý với từng nhận định
đều thấp hơn 60%

21,7%
Doanh nghiệp cho biết đã phải trì hoãn
hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh trong
năm 2021 do gặp phiền hà về cấp phép
kinh doanh có điều kiện.
18

#6. TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VẪN CÒN NHIỀU TRỞ NGẠI CẦN KHẮC PHỤC

Sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết trong bối cảnh tiếp cận đất đai còn khó khăn
Điểm chỉ số thành phần gốc về Tiếp cận đất đai
có xu hướng giảm từ năm 2013 đến năm 2021

44,8 %

Doanh nghiệp còn gặp khó
khăn khi mở rộng mặt bằng
kinh doanh.

29 %

Khó khăn của doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai
và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Doanh nghiệp tin rằng sẽ
được bồi thưởng thỏa đáng
nếu bị thu hồi đất.

53,8 %

trường hợp gặp phiền hà về đất
đai đã phải trì hoãn hoặc hủy bỏ
kế hoạch kinh doanh
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#7. KẾT QUẢ THỰC THI LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CÒN KHÁ KHIÊM TỐN TRÊN THỰC TIỄN

Tỷ lệ doanh nghiệp đã hưởng hỗ trợ từ các chương trình đều dưới %

20

#8. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CẦN ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG

Cần cung cấp thông tin rộng rãi về FTA và hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng
hiệu quả những lợi ích mà các FTA đem lại
Tỷ lệ doanh nghiệp nhận biết được các hiệp định
thương mại tự do khá thấp (%)

49% doanh nghiệp từng gặp vướng mắc trong thực hiện
các văn bản pháp luật liên quan đến thực thi các FTA
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Doanh nghiệp đã gặp những
khó khăn nào trong hoạt
động sản xuất kinh doanh
năm 2021?

22

KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2021

Đại dịch COVID-19 khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn

5 vấn đề khó khăn hàng đầu

69%

Tìm kiếm
khách hàng

28%

Tìm kiếm
nhân sự

47%

Tiếp cận vốn

24%

Tìm kiếm
đối tác

33%

Biến động
thị trường

Đơn vị: Tỷ lệ doanh nghiệp
gặp trở ngại (%)
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NIỂM TIN KINH DOANH

Chỉ

% doanh nghiệp dự kiến mở rộng quy mô kinh doanh trong 2 năm tới

16,59%
Lần đầu tiên có đến 16,59%
doanh nghiệp báo cáo dự định
giảm quy mô kinh doanh hoặc
đóng cửa doanh nghiệp. Đây là
mức cao nhất trong lịch sử 17
năm tiến hành PCI.
2021
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TÓM TẮT NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH
Nhiều chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh
thần năng động và sự ủng hộ mạnh mẽ với khu vực kinh
tế tư nhân tại Việt Nam. Một số chỉ tiêu gốc đánh giá tính
năng động của chính quyền địa phương có kết quả tốt
nhất kể từ khi PCI điều tra toàn quốc năm 2006.

Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh vẫn là điểm
nghẽn với nhiều doanh nghiệp khiến họ phải trì hoãn
hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh. Việc sửa đổi Luật Đất
đai trong giai đoạn tới là cần thiết nhằm khơi thông
nguồn lực sản xuất quan trọng này.

Hoạt động phòng chống tham nhũng trong những năm
gần đây đã đem lại chuyển biến tích cực. Tỷ lệ doanh
nghiệp trả chi phí không chính thức nhìn chung có xu
hướng giảm. Tuy nhiên, giảm chi phí không chính thức
vẫn là thách thức lớn ở một số lĩnh vực thiết yếu với hoạt
động của doanh nghiệp.

Tỷ lệ doanh nghiệp thụ hưởng một số chương trình trong
khuôn khổ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn rất
khiêm tốn. Các bộ ngành liên quan và chính quyền các
địa phương cần có các biện pháp nhằm triển khai kịp thời
và hiệu quả các chương trình hỗ trợ, đặc biệt trong bối
cảnh phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính có cải thiện rõ rệt,
giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Các nỗ lực
cải cách cần tiếp tục để đơn giản hóa các thủ tục ở lĩnh
vực thuế, đất đai, xây dựng và cấp phép kinh doanh có
điều kiện.

Hoạt động phổ biến thông tin về những hiệp định thương
mại tự do cũng như chất lượng ban hành văn bản pháp
luật liên quan đến thực thi các hiệp định này cần được cải
thiện trong thời gian tới nhằm giúp doanh nghiệp tận
dụng hiệu quả hơn các lợi ích do hiệp định thương mại tự
do đem lại.

TƯƠNG LAI CỦA PCI
Nhu cầu của nền kinh tế hướng đến mô hình phát triển
kinh tế xanh, đặt trong bối cảnh người dân Việt Nam
ngày càng quan tâm đến bảo vệ môi trường và vấn đề
phát triển bền vững; cũng như nhằm đáp ứng cam kết
quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.
Vậy PCI có thể đóng góp như thế nào vào việc thúc
đẩy sự chuyển đổi mô hình kinh tế xanh của Việt Nam?

The Provincial Green Index (PGI)

CHỈ SỐ XANH CẤP TỈNH
Chỉ số đánh giá chất lượng môi trường cấp tỉnh dưới góc nhìn của doanh nghiệp,
phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường và ứng xử với môi
trường của doanh nghiệp, đồng thời cho thấy mức độ sẵn sàng đầu tư về môi
trường tại các tỉnh, thành phố.

1

2

3

Mục tiêu: Cung cấp thông tin về chất lượng môi trường, hỗ trợ
các địa phương trong sàng lọc các dự án đầu tư. Tạo ra được động
lực để các doanh nghiệp đầu tư theo hướng thân thiện môi trường.
Cơ chế: Vận động tài trợ từ khu vực tư nhân đồng hành xây dựng
Chỉ số Xanh cấp tỉnh. VCCI, USAID và Công ty Suntory PepsiCo Việt
Nam đồng hành xây dựng và triển khai PGI giai đoạn 2022-2024.
Hoạt động: PGI triển khai từ 2022, lồng ghép trong khảo sát PCI.
Các hoạt động chính : phát triển bộ chỉ số, thực hiện khảo sát,
phân tích kết quả, xây dựng báo cáo, công bố báo cáo và thúc đẩy
thông tin về PGI đến các địa phương.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
ĐẬU ANH TUẤN
Giám đốc Dự án Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Trưởng Ban, Ban Pháp chế,
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

