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LỜI NÓI ĐẦU
Năn lực iều h nh ƣợc coi l một tron nhữn ộn lực quan trọn nhất thúc ẩy
phát tri n inh tế, óp phần tạo nên sự hác biệt iữa các ịa phƣơn v vùn miền. Điều n y
ã ƣợc minh chứn rõ rệt qua nhiều năm Phòn Thƣơn mại v Côn n hiệp Việt Nam
cùn Cơ quan Phát tri n Quốc tế Hoa Kỳ xây dựn v thực hiện khảo sát Ch số Năn lực
cạnh tranh cấp t nh (PCI).
Theo PCI, cùn một huôn hổ hệ thốn chính sách, pháp luật, nhƣn trên thực tế,
cách vận dụn tại các ịa phƣơn hôn phải lúc n o cũn tƣơn ồn , dẫn ến nhữn ết
quả hác nhau. Đơn iản nhƣ cùn quy ịnh về cấp iấy phép ăn í inh doanh cho doanh
n hiệp, có nơi ch mất trun bình 2 ến 3 n y, son nhiều nơi lại mất tới ần một tuần.
Tƣơn tự, cùn các iều iện cơ sở hạ tần , iều iện tự nhiên hay các n uồn lực nhƣ nhau,
nhƣn trình ộ phát tri n hay thu hút ầu tƣ iữa các t nh lại hôn iốn nhau. Sự hác biệt
n y ƣợc lý iải l do mức ộ năn ộn , sán tạo v tiên phon tron côn tác iều h nh,
quản lý của chính quyền các t nh, th nh phố.
K từ hi côn bố ch số PCI lần ầu tiên năm 2005, bên cạnh việc ánh iá, o lƣờn
côn tác iều h nh của 63 t nh, th nh phố, nhóm n hiên cứu PCI có nhiều cơ hội tiếp xúc,
l m việc v ồn h nh cùn các ịa phƣơn tron các nỗ lực cải thiện môi trƣờn inh doanh
cấp t nh. Tron suốt quá trình n y, nhóm n hiên cứu ã quan sát v tổn ết ƣợc nhiều thực
tiễn, sán iến tốt m các ịa phƣơn an áp dụn
ạt ƣợc nhữn ết quả tích cực, tạo
iều iện thuận lợi cho hoạt ộn inh doanh của doanh n hiệp. Việc n hiên cứu v hệ thốn
hóa nhữn inh n hiệm n y ã trở th nh một tron nhữn hoạt ộn thƣờn xuyên của dự án
PCI iai oạn 2013-2016, nhằm óp phần iảm bớt sự hác biệt tron côn tác quản lý iều
h nh iữa các ịa phƣơn .
Báo cáo này tập hợp và iới thiệu một số inh n hiệm, thực tiễn tốt về cải thiện côn
tác iều h nh, quản lý inh tế, cải cách môi trƣờn ầu tƣ v inh doanh m các ịa phƣơn
ã tri n hai thực hiện. Nhóm n hiên cứu hi vọn ây sẽ l tham chiếu tốt các ịa phƣơn
học hỏi v áp dụn , nâng cao hiệu quả quản lý, iều h nh v tiến tới tạo dựn một môi
trƣờn thân thiện v thuận lợi vì sự phát tri n của doanh n hiệp.
Báo cáo ƣợc nhóm n hiên cứu dự án PCI, Phòn Thƣơn mại v Côn N hiệp Việt
Nam thực hiện, dƣới sự hỗ trợ của Cơ quan Phát tri n Quốc tế Hoa Kỳ.
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THỰC TIỄN TỐT TRONG CẢI THIỆN
NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH KINH TẾ ĐỊA PHƢƠNG

1. Đổi mới tƣ duy, nhận thức về vai trò của doanh nghiệp

Hiện nay, khu vực kinh tế tƣ nhân ã v ang có nhiều óng góp tích cực
cho sự phát tri n kinh tế Việt Nam. Theo thốn ê*, khu vực này ón óp
hơn 2/3 tổn sản phẩm nội ịa (GDP), 3/4 iá trị sản xuất côn n hiệp v
tạo 100% việc l m mới cho nền inh tế. Bối cảnh inh tế khó khăn trong
vài năm trở lại ây càng làm rõ nét hơn vai trò quan trọn của hu vực dân
doanh ối với sự phát tri n inh tế cả nƣớc nói chun v các ịa phƣơn
nói riêng. Tuy vậy, cán bộ quản lý tại nhiều ịa phƣơn vẫn chƣa thực sự
thay ổi nhận thức v có cách tiếp cận ún ắn ối với doanh n hiệp dân
doanh. Bất cập n y ƣợc coi l một tron nhữn cản trở chính ối với các
nỗ lực cải cách
các ịa phƣơn nân cao năn lực cạnh tranh, thu hút
ầu tƣ v phát tri n inh tế.
* Nguồn: http://vietnamese.rfa.org/vietnamese/in_depth/55-thou-co-clos-12032013060819.html

Theo quan sát của nhóm n hiên cứu,
nhữn t nh thƣờn xuyên có th nh tích tốt
tron Bản xếp hạn ch số Năn lực cạnh
tranh cấp t nh PCI chính l nhữn t nh i ầu
tron thay ổi về tƣ duy từ “quản lý doanh
n hiệp” san “phục vụ doanh n hiệp”, coi
doanh n hiệp, nh ầu tƣ l hách h n . Có
th
ến nhữn ƣơn mặt nổi bật nhƣ
Đồn Tháp, quán quân năm 2012, Đ Nẵng,
Lào Cai, Bắc Ninh, thậm chí l Thái
Nguyên, n ôi sao mới tron lĩnh vực cải
thiện môi trƣờn inh doanh năm 2012.

Một số tỉnh tập trung nguồn lực nhiều hơn vào
quy trình phía sau việc cấp phép. Chẳng hạn
như đối với Bình Dương, cho biết: "Cái chính là
sau khi đăng ký kinh doanh là doanh nghiệp có
hoạt động được hay không? Chứ cái giấy chứng
nhận theo tôi không quan trọng. Chúng tôi
không chạy theo thời gian. Một doanh nghiệp ra
đời thì hàng loạt vấn đề đi theo là môi trường,
là an ninh trật tự, giáo dục, giao thông, điện
nước… Sau 5 ngày nhận được giấy phép là gì?
Cái chính của doanh nghiệp là muốn làm, chứ
không phải là chỉ muốn có giấy phép."
Ông Trần Văn Lợi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dƣơng

Chủ tịch UBND t nh Đồn Tháp Lê Minh Hoan hẳn ịnh, tron thời buổi inh tế hó hăn
thì mọi cơ hội của doanh n hiệp ều rất án trân trọn . Đồn Tháp không xem doanh
n hiệp l ối tƣợn
quản lý m coi ây l ối tác
ồn h nh. Vai trò của doanh n hiệp
hôn ch dừn lại ở sự ón óp cho an sinh xã hội, tạo việc l m cho lao ộn m còn l
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nh tƣ vấn inh tế, óp ý cho t nh tron xây dựn chính sách, tháo ỡ nhữn
v an ây cản trở cho hoạt ộn của doanh n hiệp.1

i m n hẽn ã

Tƣơn tự nhƣ Đồn Tháp, Lào Cai luôn chủ trƣơn tạo mọi iều iện, cơ hội v môi trƣờn
phát tri n doanh n hiệp, thu hút vốn ầu tƣ tron v n o i nƣớc. Với phƣơn châm nổi
“Sở và các cơ quan công quyền cần phải có tiến “Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát
nguyên tắc làm việc như doanh nghiệp: mỗi triển”, ội n ũ cán bộ từ cấp t nh, cấp huyện
công việc được giao cho một ngành, phải có cho tới cấp xã luôn chú trọn v d nh nhiều
quy chế gắn trách nhiệm cho các cá nhân cụ
tâm huyết
ề ra v tri n hai thực hiện các
thể, rõ ràng, giao việc phải có thời hạn cụ thể,
iến, iải pháp hỗ trợ tối a các hoạt
có người giám sát. Nguyên tắc này cần được sán
ộn inh doanh của doanh n hiệp. Trong
áp dụng trong giải quyết các vấn đề mà doanh
nghiệp và người dân gặp phải.”
nhiều năm hảo sát PCI, L o Cai luôn l t nh
ƣợc doanh n hiệp ánh iá cao nhất ở tính
Ông Mai Đình Định - Giám đốc
năn ộn , tiên phon v thái ộ thân thiện,
Sở Tài nguyên - Môi trƣờng tỉnh Lào Cai
nhiệt tình của chính quyền ối với doanh
n hiệp dân doanh. Thời ian ần ây, Lào Cai lại tiếp tục tiên phon tron việc chủ ộn
lắn n he tiến nói của n ƣời dân v doanh n hiệp thôn qua việc tổ chức các cuộc thăm dò,
hảo sát ý iến ánh iá về chất lƣợn iều h nh của chính quyền t nh. Đây sẽ l cơ sở
ội n ũ lãnh ạo t nh cải thiện v iều ch nh hoạt ộn quản lý, iều h nh của mình phù hợp
hơn với ỳ vọn của cộn ồn doanh n hiệp.
Học tập các t nh n ôi sao tron PCI, lãnh ạo v các Sở ban n nh t nh Thái N uyên cũn ã
ề ra n uyên tắc phát tri n “Ba thân thiện” của ịa phƣơn (thân thiện môi trường – thân
thiện doanh nghiệp – thân thiện người dân). Nhữn tƣ tƣởn trƣớc kia vốn xem nhẹ vai trò
của doanh n hiệp vừa v nhỏ ã dần thay ổi. Không còn tiếp nhận các vấn ề của doanh
n hiệp một cách ián tiếp nhƣ trƣớc, thay v o ó, cán bộ côn chức ã chủ ộn hơn tron
việc tiếp cận v iải quyết nhữn vấn ề cấp thiết cho doanh n hiệp. Tƣ duy n y ã chuy n
hóa th nh h nh ộn từ chính n ƣời ứn ầu t nh. Ví dụ, ối với dự án ầu tƣ của Samsun
v o Thái N uyên vừa qua, chủ tịch UBND t nh Dƣơn N ọc Lon ã thƣờn xuyên “vi
h nh” xuốn ịa b n các thôn xã, ến thăm từn hộ dân
iải thích, vận ộn các hộ v iải
quyết nhữn vấn ề hó hăn tron việc iải phón mặt bằn cho dự án. Có th nói, xây
dựn hình ảnh của một chính quyền t nh thân thiện, cởi mở l iều m Thái N uyên an nỗ
lực thực hiện. Kết quả bƣớc ầu Thái N uyên ạt ƣợc cũn rất hích lệ, i m số PCI 2012
của t nh ã tăn ần 7 i m, từ 53,57 năm 2011 lên ến 60,07, xếp thứ 17/63 t nh th nh2.

1
2

http://baodautu.vn/news/vn/thoi-su/kinh-te/dong-thap-mo-xe-nhung-chi-so-con-thap-trong-pci.html

Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2012, Báo cáo nghiên cứu chính sách USAID-VCCI
số 17
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“Chúng tôi nhận thức được rằng, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân là động lực
quan trọng hàng đầu cho việc phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên. Các
doanh nghiệp đang là nơi giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa
phương, đồng thời nộp một số tiền thuế lớn cho ngân sách Nhà nước hàng năm.
Doanh nghiệp giàu có thì Thái Nguyên sẽ giàu mạnh và chính những người dân
Thái Nguyên sẽ có cuộc sống tốt hơn. Cải cách nhằm hỗ trợ tích cực cho cộng
đồng doanh nghiệp trong tỉnh là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy kinh tế - xã hội
Thái Nguyên tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.”
Ông Trịnh Việt Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh,
Phó trƣởng Ban chỉ đạo Đề án nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh tỉnh Thái
Nguyên

Rõ ràng,
nhận thức ún ắn về vai trò của doanh n hiệp hôn hó, cái hó chính l
chuy n nhận thức ó th nh các h nh ộn thiết thực. Nhữn thực tiễn an ƣợc các ịa
phƣơn trên áp dụn có th coi l inh n hiệm tốt, án
các ịa phƣơn hác học hỏi.
2. Phối hợp giữa các sở, ngành đ kịp thời tháo gỡ vƣớng mắc cho các doanh
nghiệp

Theo iều tra PCI năm 2012, có tới 3301 doanh n hiệp, tƣơn ƣơn 67%
ồn tình với nhận ịnh “Có những sáng kiến tốt ở cấp tỉnh nhưng thực
thi ở các sở ngành lại có vấn đề”. Con số n y ã tăn nhẹ so với năm
2011, 62% v vẫn duy trì mức tƣơn ƣơn ở các cuộc hảo sát các năm
trƣớc. Rõ r n , ối với cộn ồn doanh n hiệp cả nƣớc nói chun , nhất
l ở các ịa phƣơn nói riên , việc thực thi các quy ịnh, chính sách của
t nh tại các sở ban n nh còn nhiều bất cập, ặc biệt l vấn ề phối hợp
iữa các sở n nh. Một tron nhữn i m chun hi nhận ƣợc tại nhữn
ịa phƣơn có th nh tích tốt tron PCI l ều thiết lập v thực hiện ƣợc
cơ chế phối hợp ồn bộ, hiệu quả iữa các sở, n nh tron t nh trong
côn tác quản lý, iều h nh inh tế. Cải thiện sự phối hợp n y l ịnh
hƣớn ƣu tiên, l phƣơn châm
các t nh th nh côn tron chiến lƣợc
thu hút ầu tƣ v phát tri n doanh n hiệp của mình.

Đi n hình cho việc cải thiện sự phối hợp hoạt ộn iữa các sở, ban n nh l Bình Định.
Ngày 28 tháng 6 năm 2010, t nh ã ban h nh Quyết ịnh số 12/2010/QĐ-UBND về phối hợp
iải quyết côn việc iữa các sở, ban, n nh thuộc UBND t nh. Một số n uyên tắc quan trọn
của quyết ịnh n y: Thực hiện nguyên tắc đồng thuận giữa các sở, ban, ngành. Những vấn đề
không đạt được sự đồng thuận, có nhiều ý kiến khác nhau giữa các sở, ngành thì cơ quan chủ
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trì tổng hợp ý kiến, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và phải đề xuất phương án giải quyết; Ý kiến
của cán bộ, công chức do cơ quan phối hợp cử tham gia được xem là ý kiến của Thủ trưởng cơ
quan đó; Trường hợp phối hợp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, nếu quá thời hạn quy
định tham gia ý kiến mà đơn vị phối hợp không có ý kiến trả lời thì được xem là đồng thuận với
ý kiến của cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm liên đới với cơ quan chủ trì. Nhữn nội dun
n y ƣợc ánh iá l minh bạch, rõ r n tron phân côn nhiệm vụ thực hiện iữa các cơ quan
tron t nh. Đây cũn l yếu tố quan trọn
Bình Định tạo
nâng cao chất lƣợn iều h nh
trong PCI.
Cũn có nhiều t nh lại xây dựn mô hình các Ban ch ạo, tổ, nhóm côn tác ồm ại diện
nhiều cơ quan ban n nh, xem ây l cách thức quan trọn tạo ra sự phối hợp v thốn nhất
cao iữa các sở, n nh v UBND t nh. Một i m chun tại các t nh th nh côn l thƣờn giao
trách nhiệm tron một số thủ tục cụ th liên quan ến các nh ầu tƣ cho một cơ quan chịu
trách nhiệm theo n uyên tắc “một việc một ầu mối”. Cơ quan n y sẽ chịu trách nhiệm phối
hợp các sở, n nh có liên quan
iải quyết các vấn ề phát sinh. Điều n y sẽ iúp nh ầu tƣ
v doanh n hiệp tiết iệm thời ian v côn sức hi hôn phải “lan than ” hết từ cơ quan
n y ến cơ quan hác thực hiện xon các thủ tục h nh chính.
Đối với các ịa phƣơn , hôn hó
nhận ra tầm quan trọn của sự phối hợp ồn bộ iữa
các sở ban, n nh ối với hiệu quả của côn tác quản lý, iều h nh inh tế. Đề xuất ra các cơ
chế phối hợp thì ơn iản, nhƣn thực hiện nhƣ thế n o mới l vấn ề “ au ầu” v “nan iải”
cho các cấp quản lý. Theo quan sát, yếu tố cần v ủ có lẽ chính l ý chí chính trị v quyết tâm
biến mon muốn, tƣ tƣởn , chính sách th nh h nh ộn thực tế v cam ết cải cách từ cấp cao
nhất của chính quyền. Hiện nay, ã có hôn ít ịa phƣơn “nói ƣợc” v “l m ƣợc”.
Tại Thái N uyên, sau hi có côn bố về ết quả xếp hạn PCI năm 2011 của t nh (57/63),
UBND t nh Thái Nguyên nhận thức ƣợc việc cần phải có n ay nhữn iải pháp quyết liệt,
ồn bộ
nân cao ch số PCI, cải thiện thứ hạn về năn lực cạnh tranh, em lại sự tin
tƣởn cho các nh ầu tƣ v cộn ồn doanh n hiệp. Một tron các h nh ộn ầu tiên của
lãnh ạo t nh Thái N uyên hi ó l ra Quyết ịnh th nh lập Ban ch ạo, Tổ chuyên viên
iúp việc Ban ch ạo thực hiện Đề án nân cao ch số năn lực cạnh tranh (PCI)3. Trƣởn
Ban ch ạo l Phó chủ tịch UBND t nh; Phó Trƣởn Ban ch ạo l Giám ốc Sở Kế hoạch
v Đầu tƣ v các Ủy viên Ban ch ạo ều l các Giám ốc Sở, n nh của t nh. Ban ch ạo
v Tổ iúp việc có nhiệm vụ: iúp UBND t nh xây dựn Đề án nân cao ch số năn lực
cạnh tranh cấp t nh (PCI), ch ạo, i m tra, iám sát các cấp, n nh thực hiện Đề án một
cách có hiệu quả cũn nhƣ báo cáo ết quả thực hiện Đề án với T nh ủy, HĐND v UBND
t nh. N ay sau hi Ban ch ạo ƣợc th nh lập, UBND t nh Thái N uyên ã ban h nh

3

Quyết định số 459/QĐ-UBND ban hành ngày 15/3/2012
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“Chƣơn trình h nh ộn nhằm cải thiện ch số Năn lực cạnh tranh” v phân côn rõ r n
trách nhiệm cho các Sở n nh, các cá nhân tron việc thực hiện4.
Sau hơn một năm từ hi th nh lập, Ban ch ạo v tổ iúp việc thực hiện chƣơn trình cải
thiện ch số Năn lực cạnh tranh cấp t nh ã trở th nh cơ quan trun tâm tron mọi hoạt ộn
v ế hoạch liên quan tới cải cách thủ tục h nh chính v môi trƣờn inh doanh tại t nh.
Nân hạn v tăn i m số PCI l th nh côn bƣớc ầu có ón óp lớn của Ban ch ạo.
Các Sở ban n nh ã xích lại ần nhau hơn tron các vấn ề cần chun tay iải quyết v ã
có cơ chế phối hợp với nhau một cách hiệu quả. Quan trọn hơn, các hoạt ộn của Ban ch
ạo chƣơn trình ã em lại một hôn hí cải cách rộn hắp trên cả t nh m nhiều doanh
n hiệp cũn nhƣ n ƣời dân Thái N uyên có th cảm nhận thấy. Nhữn iều ó l tiền ề tốt
Thái N uyên có th tiếp tục mục tiêu cải thiện môi trƣờn inh doanh v nân cao năn
lực cạnh tranh tron nhữn năm sắp tới.
Hơi hác với trƣờn hợp của Thái N uyên, Ban ch ạo thực hiện Chƣơn trình h nh ộn
cải thiện Ch số năn lực cạnh tranh cấp t nh của Tuyên Quang ƣợc th nh lập trên cơ sở Tổ
côn tác PCI dƣới sự quản lý của Sở Kế hoạch v Đầu tƣ t nh. Sau một thời ian duy trì Tổ
côn tác ở cấp Sở, UBND t nh Tuyên Quan nhận thấy cần phải có một ơn vị cấp t nh
tập hợp sức mạnh, ý chí của các sở n nh, iúp UBND t nh ch ạo, iám sát v phối hợp
hoạt ộn iữa các Sở n nh, cùn thay ổi hình ảnh về môi trƣờn ầu tƣ của t nh. Ban ch
ạo có 23 th nh viên: Trƣởn Ban ch ạo l Phó Chủ Tịch UBND t nh v các th nh viên l
trƣởn (Giám ốc) các ơn vị Sở, n nh có liên quan.
Từ khi i v o hoạt ộn , Ban ch ạo PCI t nh Tuyên Quan ã có nhữn bƣớc i ún ắn
v thiết thực: trƣớc hết l xây dựn cơ chế phối hợp iữa các sở ban n nh một cách chặt
chẽ, tránh tính hình thức. Đồn thời,
nân cao trách nhiệm của các sở n nh với chƣơn
trình cải thiện môi trƣờn inh doanh của t nh, Ban ch ạo iao cho các n nh tự xây dựn
ế hoạch cải thiện các ch số có liên quan ến phạm vi quản lý của n nh. T nh quan niệm
“Chỉ số PCI của tỉnh cũng là chỉ số của các ngành; vì thế việc cải thiện chỉ số không chỉ là
việc của lãnh đạo tỉnh mà phải bắt nguồn từ các Sở, ngành. Các ngành cần tự xây dựng kế
hoạch cho chính mình...”. Mỗi thán , các sở ban n nh phải ửi báo cáo, ế hoạch cải thiện
một ch số cụ th lên Tổ iúp việc cho Ban ch ạo, Tổ sẽ chịu trách nhiệm tổn hợp các ế
hoạch ƣợc xây dựn bởi các sở n nh, tham mƣu cho Ban ch ạo xây dựn ế hoạch tổn
th . Tron thời ian tới t nh an tập trun hƣớn tới cải cách hai ch số có liên quan tới hầu
hết các n nh l “Chi phí thời ian” v “Tính minh bạch.”

4

Liên tiếp trong hai ngày 18 và 19/4/2012 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định số 819/QĐUBND, đi kèm với Quyết định này là Chương trình hành động cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh
của tỉnh Thái Nguyên. Ban chỉ đạo ngay sau đó ra Quyết định số 36/QĐ-BCĐ về việc phân công
nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Chương trình hành động.
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Theo ánh iá, nhữn mô hình n y nhìn chun
nhƣ:

áp ứn

ƣợc nhữn yêu cầu của các t nh

 Đƣa ra ƣợc cơ chế "phản ứn nhanh" tron iải quyết vấn ề, áp ứn ƣợc yêu cầu
cho nh ầu tƣ.
 Khắc phục ƣợc nhữn trở n ại h nh chính tron phối hợp iữa các sở n nh, mỗi sở
n nh ở Việt Nam thƣờn có bộ chủ quản riên phía trên, có luật v hệ thốn quy
ịnh chuyên n nh riên , có trình tự thủ tục h nh chính riên .
 Khắc phục ƣợc nhữn i m “tế nhị” của mô hình một sở ứn ra chủ trì phối hợp các
sở, n nh hác cùn iải quyết do mỗi sở, n nh có nhữn lợi ích riên cần phải bảo
vệ, lãnh ạo của từn sở, n nh ó có th có nhữn "vị thế chính trị" riên tron hệ
thốn chính trị của ịa phƣơn .
 L ênh l m việc trực tiếp iữa lãnh ạo Ủy ban nhân dân t nh v các sở n nh
chuyên môn m hôn phải qua Văn phòn Ủy ban nhân dân v thủ tục côn văn iấy
tờ nhiều hi phức tạp.
 Cơ chế, bộ máy hoạt ộn ơn iản, ọn nhẹ, linh ộn : Khôn th nh lập bộ máy
h nh chính mới (thƣờn hôn dễ d n hiện nay do yêu cầu cải cách v iảm biên chế
hành chính).
3. Nâng cao trách nhiệm ngƣời đứng đầu

Khôn phải ơn iản m PCI d nh hẳn 1 ch số nói về Tính năn ộn và
tiên phong của lãnh ạo các t nh. Đây chính l ầu t u, ch huy v dẫn dắt
các chính sách ƣu ãi ầu tƣ hay inh doanh, quyết ịnh hôn nhỏ tới sự
phát tri n của ịa phƣơn . Nân cao trách nhiệm iải trình của các cấp lãnh
ạo l một cách l m hiệu quả
tiến tới một môi trƣờn inh doanh thuận
lợi hơn cho doanh n hiệp v các nh ầu tƣ.

Năm 2011, Bắc Ninh ứn thứ 2 bản xếp hạn to n quốc về PCI. Năm 2012, PCI của t nh
xếp thứ 10/63 t nh, th nh phố. Tuy lần ầu tiên bị xuốn hạn tron bản xếp hạn chun
của cả nƣớc, nhƣn t nh vẫn iữ ƣợc một số th nh tích nổi bật: L t nh dẫn ầu hu vực
Đồn bằn sôn Hồn v hu vực inh tế trọn i m Bắc bộ về môi trƣờn inh doanh; l
t nh duy nhất thuộc vùn Đồn bằn sôn Hồn nằm tron nhóm 10 t nh tốt nhất; t nh xếp
thứ 2 của miền Bắc, ch sau L o Cai. Khoản cách i m số iữa Bắc Ninh v t nh ứn ầu
hôn lớn (ch 1,53 i m).
Từ thực tế trên, chủ trƣơn của t nh là quyết tâm cải cách tron năm 2013 v các năm tiếp
theo
nân cao vị trí tron bản xếp hạn PCI to n quốc. V o thán 4 năm 2013, Văn
phòn tham mƣu, iúp UBND t nh ban h nh Quyết ịnh số 106 về việc Quy ịnh chế ộ
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trách nhiệm n ƣời ứn ầu cơ quan, tổ chức, ơn vị nh nƣớc tron việc hỗ trợ v iải
quyết iến n hị của tổ chức inh tế trên ịa b n t nh v Quyết ịnh số 107 về việc ban h nh
Quy chế ối thoại trực tuyến iữa tổ chức inh tế với các cơ quan quản lý nh nƣớc trên ịa
b n t nh.
Các quyết ịnh n y quy ịnh về chế ộ trách nhiệm v các hình thức hen thƣởn , xử lý
trách nhiệm ối với N ƣời ứn ầu5 các cơ quan, tổ chức, ơn vị của nh nƣớc trên ịa b n
t nh Bắc Ninh tron việc thực hiện nhiệm vụ iải quyết phản ánh, iến n hị của tổ chức inh
tế v các hoạt ộn hỗ trợ tổ chức inh tế trên ịa b n t nh. Theo quy ịnh n y, N ƣời ứn
ầu các cơ quan nh nƣớc, ơn vị ịa phƣơn có nhiệm vụ:







Tiếp nhận phản ánh, iến n hị của tổ chức inh tế.
Tổ chức ch ạo xử lý phản ánh, iến n hị của tổ chức inh tế.
Đối thoại thôn qua hình thức ặp mặt tổ chức inh tế ịnh ỳ.
Đối thoại doanh n hiệp ột xuất hoặc theo chuyên ề.
Đối thoại trực tuyến.
Tổ chức thực hiện côn tác hỗ trợ tổ chức inh tế.

Đồn thời t nh cũn quy ịnh một chế ộ thƣởn v xử lý ỷ luật rõ r n trên cơ sở ánh iá
mức ộ ho n th nh nhiệm vụ ối với n ƣời ứn ầu các cơ quan tổ chức, ơn vị của nh
nƣớc, trên ịa b n t nh Bắc Ninh tron việc thi h nh nhiệm vụ, côn vụ ƣợc iao với 3 mức:
Ho n th nh xuất sắc nhiệm vụ, Ho n th nh nhiệm vụ, Khôn ho n th nh nhiệm vụ6.
Về mức ộ ỷ luật, t nh quy ịnh rõ về việc áp dụn hình thức xử lý ỷ luật với n ƣời có vi
phạm (xét n uyên nhân vi phạm cụ th ) nhƣ sau:
 Phê bình: Đối với nhữn trƣờn hợp vi phạm các quy ịnh của Quy ịnh n y nhƣn
chƣa ây ra hậu quả n hiêm trọn phải thôn báo nhắc nhở của cơ quan quản lý cấp
trên.
 Khi n trách: Đối với nhữn trƣờn hợp hôn ho n th nh nhiệm vụ, có vi phạm phải
i m i m; Đối với nhữn vụ việc hôn ịp thời iải quyết
doanh n hiệp phải
5

Người đứng đầu các cơ quan nhà nước, đơn vị địa phương có nhiệm vụ giải quyết phản ánh, kiến
nghị của tổ chức kinh tế và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bao gồm: (i) thủ
trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngang Sở do ngành dọc Trung ương
quản lý có nhiệm vụ liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế; (ii) Chủ tịch
UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện); trưởng các phòng, ban, đơn vị
thuộc UBND cấp huyện; (ii) Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; và (iv) Thủ trưởng các đơn vị sự
nghiệp nhà nước.
6
(i) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Thực hiện tốt các quy định của Quy định này. Giải quyết dứt
điểm, không có tồn đọng phản ánh, kiến nghị của tổ chức kinh tế.; (ii) Hoàn thành nhiệm vụ: Không
vi phạm quy định của Quy định; (iii) Không hoàn thành nhiệm vụ: Có vi phạm quy định của Quy
định này
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phản ánh, iến n hị từ 3-5 lần (tùy theo tính chất) ối với một nội dun chƣa iải
quyết hoặc 3-5 vụ việc tồn ọn trở lên hoặc
các phƣơn tiện truyền thôn ại
chún ƣa tin l m ảnh hƣởn xấu ến môi trƣờn inh doanh của t nh.
 Cảnh cáo: Đối với nhữn trƣờn hợp hôn ho n th nh nhiệm vụ, có vi phạm m cơ
quan quản lý cấp trên yêu cầu phải i m i m; thiếu trách nhiệm tron việc thực hiện
nhiệm vụ ƣợc iao, tồn ọn từ 5 lần trở lên ối với một nội dun chƣa iải quyết
về việc phản ánh, iến n hị của tổ chức inh tế; ban h nh các văn bản iải quyết ây
hậu quả n hiêm trọn ; nhữn vụ việc ây thiệt hại cho tổ chức inh tế dẫn tới phải xin
lỗi hoặc bồi ho n về vật chất.
4. Xây dựng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh vững mạnh

Doanh n hiệp l nhữn n ƣời hi u rõ hơn ai hết về môi trƣờn inh doanh nơi mình
an hoạt ộn , nhữn ƣu huyết i m và tồn tại hi thực hiện iao dịch với các cơ
quan nh nƣớc. Tuy nhiên còn nhiều doanh n hiệp tỏ ra há dè dặt hi iến n hị các
bất cập, ch ra nhữn i m yếu, hạn chế của chính quyền t nh. Xây dựn một Hiệp
hội doanh n hiệp mạnh, hoạt ộn hiệu quả, ại diện cho tiến nói của cộn ồn
doanh n hiệp ịa phƣơn , ề ạt nhữn nhu cầu, n uyện vọn của cộn ồn , phản
ánh ý iến, ón óp về nhữn tồn tại tron côn tác quản lý của nh nƣớc l rất cần
thiết. Trên thực tế, nhữn nơi có Hiệp hội phát tri n mạnh nhƣ Đ Nẵn , Lào Cai,
Cần Thơ, Thái N uyên… ều có nhữn ết quả tốt về cải thiện môi trƣờn inh
doanh v xếp hạn cao tron bản xếp hạn Năn lực cạnh tranh cấp t nh.

“Cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách các thủ tục hành chính không chỉ là trách nhiệm
của riêng các đơn vị quản lý Nhà nước – là UBND các tỉnh, các sở ban ngành có liên quan
mà còn cần sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.” - Ôn Phạm Gia Túc – Phó
Chủ tịch phòn Thƣơn mại v Côn n hiệp Việt Nam (VCCI)7.
“Tôn chỉ của Hiệp hội là tổ chức của cộng
đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, trong
đó hội viên vừa là chủ nhân, vừa là khách
hàng của Hiệp hội và mỗi Hội viên đều là
khách hàng, là đối tác và là nhà đầu tư chiến
lược của nhau. Chính điều này đã góp phần
tạo nên những thành công, giúp cho Hiệp hội
doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên không ngừng
lớn mạnh và phát triển bền vững cũng như
thực hiện được các mục tiêu kinh tế và xã hội
của tỉnh đã đề ra.”
Ông Nguyễn Văn Thời
7
Hội thảo
PCI
Tuyên
Quang
ngày 10/9/2013
Chủ tịch Hiệp hội doanh
nghiệp Thái
Nguyên

Th nh côn của Thái N uyên tron việc cải
thiện môi trƣờn inh doanh năm 2012, PCI
tăn 40 bậc lên vị trí 17/63 hôn phải ch
ến từ nhữn cố ắn từ phía chính quyền
t nh. Nhóm n hiên cứu nhận thấy rằn hu
vực doanh n hiệp tƣ nhân có vai trò thúc ẩy
tích cực tới quá trình cải cách ở ịa phƣơn
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thôn qua ại diện l Hiệp hội doanh n hiệp t nh.
Năm 2011, chất lƣợn iều h nh o lƣờn bằn PCI của Thái N uyên hôn cao, t nh ch
xếp thứ 57/63 t nh th nh. Sau hi phân tích cụ th i m mạnh, i m yếu v các lĩnh vực cần
cải thiện, lãnh ạo t nh ã quyết tâm ẩy mạnh các hoạt ộn cải cách nhằm ạt ƣợc vị trí
tốt hơn tron bản xếp hạn . Một tron nhữn biện pháp quan trọn ƣợc xác ịnh l việc
nhìn nhận và đánh giá đúng về vai trò của các hiệp hội trên địa bàn tỉnh đối với việc thúc
đẩy cải thiện môi trường kinh doanh thông qua hoạt động tư vấn, phản biện chính sách. Trên
ịa b n t nh Thái N uyên, ã có nhiều hội, nhƣn hoạt ộn rời rạc, hôn có sự ết nối hệ
thốn . Thời ian n y, cũn ch có 16% doanh n hiệp tham ia hảo sát PCI 2011 ánh iá
cao vai trò của các hội. Nhận thức ƣợc bất cập n y, Thái N uyên ã ề ra nhiều hoạt ộn
nân cao vai trò các hội tron tƣ vấn chính sách cho t nh tron các vấn ề liên quan tới môi
trƣờn ầu tƣ inh doanh. Đặc biệt, t nh cũn ề ra ế hoạch hợp nhất, th nh lập Hiệp hội
Doanh n hiệp t nh, nân cao tầm quan trọn của tổ chức ại diện cho cộn ồn doanh
n hiệp. Tron suốt 1 năm
từ thán 3-2012, các côn tác chuẩn bị cho việc tri n hai ế
hoạch th nh lập Hiệp hội ƣợc hẩn trƣơn tiến h nh, son son với việc tuyên truyền, phổ
biến v nân cao vai trò của các Hội tron t nh. Kết quả ban ầu tƣơn ối hả quan, iều tra
PCI 2012 hi nhận nỗ lực n y thôn qua tỷ lệ doanh n hiệp ánh iá cao vai trò của hội, hiệp
hội tăn hơn 30% so với năm 2011, lên 46%.
Ngày 16/4/2013, Hiệp hội Doanh n hiệp t nh Thái N uyên chính thức th nh lập. Hiệp hội có
sự tham ia a dạn của doanh n hiệp tới từ nhiều n nh n hề v quy mô sản xuất inh
doanh. Hiệp hội có sự quy tụ của các hội doanh n hiệp hác an hoạt ộn trên ịa b n t nh
nhƣ Hội doanh n hiệp vừa v nhỏ, Hội doanh nhân nữ, Hội doanh n hiệp Th nh phố Thái
N uyên… Hiệp hội ón vai trò quan trọn tron việc liên ết, hỗ trợ v iúp ỡ các doanh
n hiệp nân cao hiệu quả sản xuất inh doanh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh n hiệp,
cũn nhƣ iữ vai trò cầu nối iữa doanh n hiệp với cơ quan Nh nƣớc tron mọi hoạt ộn
của doanh n hiệp. Hoạt ộn của Hiệp hội ề cao tính thực tiễn, có tổ chức, iều lệ, phƣơn
hƣớn hoạt ộn rõ r n , minh bạch. Sự ắn ết các th nh viên tron Hiệp hội há tốt, ặc
biệt tron việc hỗ trợ lẫn nhau cùn phát tri n. Nhữn n ƣời ứn ầu Hiệp hội cũn ều l
các doanh nhân có uy tín, có tiềm lực t i chính v có tiến nói nhiều ảnh hƣởn tron cộn
ồn doanh n hiệp v hả năn tác ộn tới chính quyền t nh. Hiệp hội doanh n hiệp t nh
Thái N uyên cho thấy họ biết héo léo liên ết các hội viên thôn qua các lợi ích do tham ia
hội man lại ồn thời tạo dựn uy tín v vai trò hó có th thay thế ối với chính quyền
tron việc ết nối với doanh n hiệp.
Lãnh ạo t nh Thái N uyên thực sự ánh iá cao vai trò của Hiệp hội doanh n hiệp v luôn
tạo iều iện tốt nhất
Hiệp hội phát tri n cũn nhƣ tham ia trực tiếp, óp tiến nói phản
biện v o các chính sách inh tế của ịa phƣơn trong các cuộc họp quan trọn của UBND v
Hội ồn Nhân dân t nh. Sự ủn hộ, coi trọn của chủ tịch t nh Thái N uyên v lãnh ạo các
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Sở n nh với hoạt ộn của Hiệp hội doanh n hiệp t nh qua việc sẵn s n ón nhận nhữn
óp ý, phản biện của doanh n hiệp ã tạo dựn lòn tin, yếu tố dân chủ, huyến hích doanh
n hiệp nêu tiến nói, ối thoại thực chất v mạnh dạn ề xuất các iải pháp tháo ỡ với chính
quyền. Từ nhận thức tới h nh ộn , cách tiếp cận cởi mở hơn nhằm iải quyết hó hăn cho
doanh n hiệp sẽ tạo ƣợc sự chia sẻ, thấu hi u iữa hai hu vực côn – tƣ. Khi nhữn “r o
cản” mất i, cải cách thủ tục h nh chính hay cải thiện môi trƣờn inh doanh mới thực sự i
v o chiều sâu v man tính hiệu quả.
Tƣơn tự nhƣ Thái Nguyên, L o Cai cũn hết sức chú trọn xây dựn một Hiệp hội doanh
n hiệp mạnh, l tiến nói ại diện của cộn ồn doanh n hiệp an hoạt ộn trên ịa b n
t nh. Lãnh ạo t nh ã tạo iều iện thuận lợi cả về cơ sở vật chất, hỗ trợ t i chính cũn nhƣ
các cơ chế hoạt ộn cho Hiệp hội, luôn huyến hích Hiệp hội ón óp ý iến, phản ánh
ịp thời các hó hăn vƣớn mắc của doanh n hiệp. T nh rất coi trọn tiến nói từ phía Hiệp
hội doanh n hiệp, phản ứn nhanh hi nhận ƣợc các báo cáo, côn văn từ phía Hiệp hội,
UBND t nh thƣờn triệu tập các cuộc họp ột xuất mời các Sở n nh có liên quan cùn các
doanh n hiệp thảo luận, tháo ỡ các hó hăn cho doanh n hiệp, hôn
n yn h.
Bên cạnh nhữn hỗ trợ từ phía chính quyền, Hiệp hội doanh n hiệp L o Cai cũn an tự
mình ho n thiện cơ cấu tổ chức, các cơ chế hoạt ộn một cách phù hợp v hiệu quả. Theo
phƣơn châm “Đo n ết, hội nhập, cùn phát tri n”, Hiệp hội hôn ch chú trọn tới các
doanh n hiệp, hội viên lớn m còn quan tâm, nắm bắt các ý iến, n uyện vọn , ề xuất của
các hội viên l doanh n hiệp nhỏ v vừa, tạo iều iện, huyến hích các hội viên tham ia
hỗ trợ nhau phát tri n sản xuất, inh doanh.
Hiệp hội doanh n hiệp t nh L o Cai ã tổ chức 6 nhóm doanh n hiệp theo 6 loại hình, n nh
n hề inh doanh chính, bao ồm: Thƣơn mại – Dịch vụ, Xây dựn cơ bản, Thủy iện nhỏ,
Khai Khoán , Dịch vụ t i chính n ân h n , Côn n hiệp v sản xuất chế tạo; một doanh
n hiệp nếu inh doanh nhiều n nh n hề có th l th nh viên tron nhiềm nhóm n nh n hề
hác nhau. Hiệp hội iao cho 6 Phó chủ tịch thƣờn trực, cũn ồn thời l ại iện của các
doanh n hiệp lớn mạnh, có uy tín tron từn n nh v với chính quyền t nh, chịu trách
nhiệm quản lý, hỗ trợ các nhóm doanh n hiệp n y.
Theo lý iải của ại diện hiệp hội, các doanh n hiệp nhỏ v vừa ôi hi còn e n ại hi ƣa ra
các iến n hị, phản ánh các hó hăn vƣớn mắc của doanh n hiệp mình tại các buổi hội
thảo/ ối thoại lớn, hay lun tún , băn hoăn hi hôn biết phải trao ổi, l m việc với cơ
quan n o về nhữn hó hăn, vƣớn mắc ó. Việc tổ chức theo mô hình nhóm n nh,
thƣờn xuyên ặp ỡ, trao ổi tình hình hoạt ộn iữa các doanh n hiệp cùn n nh sẽ
huyến hích các doanh n hiệp ƣa ra ý iến một cách thẳn thắn. Đồn thời, việc cử các
doanh n hiệp ầu n nh, có tiến nói, có uy tín l m Phó chủ tịch hiệp hội v l nhóm trƣởn
các n nh sẽ iúp Hiệp hội cùn lãnh ạo t nh, các sở ban n nh nắm bắt ƣợc tình hình hoạt
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ộn , hó hăn của các doanh n hiệp, các n nh một cách nhanh chón , dễ d n ; từ ó ƣa
ra các iải pháp tháo ỡ vƣớn mắc cho các n nh ịp thời v hiệu quả hơn. Các tổ, nhóm
n nh còn phối hợp với Hiệp hội thực hiện tƣ vấn, hỗ trợ cho các doanh n hiệp tron các
lĩnh vực: quản trị rủi ro, quản lý nhân sự, iải pháp về vốn, tƣ vấn pháp luật… óp phần nân
cao hiệu quả hoạt ộn của các doanh n hiệp trên ịa b n t nh8.
5. Sáng tạo, đổi mới trong những lĩnh vực cải cách phức tạp

Đất ai, mặt bằn inh doanh l yếu tố ầu v o quan trọn h n ầu ối với các doanh
n hiệp. Tuy nhiên, ây lại l lĩnh vực phức tạp v hó hăn ối với các nh cải cách.
Trong hoạt ộn quản lý ất ai, lĩnh vực ƣợc quan tâm, chú trọn l việc cấp Giấy
chứn nhận quyền sử dụn ất (GCNQSDĐ) cho các cá nhân, tổ chức/doanh n hiệp sử
dụn ất. Đây l iều iện
doanh n hiệp yên tâm hoạt ộn sản xuất, cơ sở tiếp cận
n uồn vốn inh doanh. Mặc dù vậy, nhiều doanh n hiệp vẫn ặp hó hăn hi xin cấp
GCNQSDĐ. Việc chậm trễ có th do một số n uyên nhân chủ quan từ phía các nh quản
lý cũn nhƣ n ƣời sử dụn ất nhƣ: chính quyền, các cơ quan chƣa tập trun ch ạo
quyết liệt, chƣa có ế hoạch, iải pháp cụ th , phù hợp
huy ộn n ƣời dân tham ia
thực hiện ê hai, ăn ý; v nhận thức chƣa ầy ủ của n ƣời dân về quyền v n hĩa vụ
của n ƣời sử dụn ất, chƣa tự iác ê hai ăn ý theo quy ịnh. N o i ra phải
ến
một số các n uyên nhân hách quan hác nhƣ thiếu hệ thốn bản ồ hợp quy chuẩn, có
xác ịnh mốc iới rõ r n v thiếu n uồn lực (con n ƣời, t i chính)
thực hiện côn tác
o ạc bản ồ, thẩm tra v cấp GCNQSDĐ cho các ối tƣợn sử dụn ất.

Một số t nh – tiêu bi u l Tuyên Quan ã có một số nhữn sán iến, cải cách rất hữu ích
iúp ẩy nhanh quá trình cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức, hộ ia ình, cá nhân sử dụn ất
trên ịa b n t nh. Nhữn cải cách n y có th chƣa liên quan trực tiếp tới các doanh n hiệp,
nh ầu tƣ trên ịa b n t nh nhƣn ây cũn l một inh n hiệm tốt, hy vọn t nh tiếp tục
phát huy, vận dụn nhữn sán tạo, cải cách n y tron côn tác cấp GCNQSDĐ cho nh ầu
tƣ v doanh n hiệp thời ian tới.
Nhữn cải cách ầu tiên ã ƣợc áp dụn tron côn tác cấp GNCQSDĐ cho các trƣờn
mầm non trên ịa b n t nh năm 2012. Theo ế hoạch của t nh, tron vòn 4 thán (từ thán 8
ến thán 12 năm 2012), Sở TNMT Tuyên Quan phải ho n tất việc lập hồ sơ v cấp Giấy
chứn nhận cho 759/1.110 cơ sở iáo dục mầm non, òi hỏi Sở tăn tốc ộ cấp iấy phép lên
ần 9 lần so với tốc ộ trun bình, tron hi hôn có sự thay ổi về n uồn lực. Đứn trƣớc
hó hăn, iới hạn về mặt thời ian cũn nhƣ n uồn lực (t i chính, con n ƣời), Sở TNMT
8

Tham khảo thêm về các thực tiễn tốt về phát triển hiệp hội, đối thoại công tư, công cụ đánh giá và
nâng cao năng lực hiệp hội trong đối thoại chính sách tại www.economica.vn
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t nh Tuyên Quan ã tham mƣu cho UBND t nh ơn iản hóa thủ tục h nh chính, iảm số
lƣợn iấy tờ, hồ sơ, từ ó ẩy nhanh tiến ộ cấp Giấy phép: Không lập bản đồ giao đất, cấp
Giấy chứng nhận; ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận
đối với các trường mầm non đang sử dụng đất ổn định, không tranh chấp. 9 Do bản ồ xin
iao ất cấp Giấy chứn nhận cũn chính l bản ồ o ịa chính tron Biên bản xác ịnh
ranh iới, mốc iới thửa ất – một th nh phần của hồ sơ xin cấp ất, nên ã ƣợc ề xuất cắt
bỏ. Việc bỏ lập bản ồ iao ất ã cắt iảm 25 chữ ý trên một bộ hồ sơ10 v cắt iảm tổn
cộn 18.975 chữ ý v ón dấu của các cơ quan chức năn , tiết iệm ƣợc rất nhiều thời
ian v inh phí cho các bên lên quan. Việc ủy quyền cho Giám ốc Sở TNMT thay Chủ tịch
UBND t nh ý Giấy chứn nhận cũn iúp iảm thời ian luân chuy n hồ sơ, ẩy nhanh tốc
ộ xử lý hối lƣợn hồ sơ lớn tron một thời ian n ắn.
San ầu năm năm 2013, Tuyên Quan lại tiếp tục thực hiện nhữn cải cách mới tron côn
tác ê hai ăn ý v cấp GCNQSDĐ cho các hộ ia ình, cá nhân v các tổ chức inh tế côn tác ƣợc chính quyền t nh nhìn nhận l còn chậm so với yêu cầu. N uyên nhân của sự
chậm trễ n y l do thiếu hệ thốn bản ồ ịa chính chính quy, cập nhật (chủ yếu sử dụn bản
ồ cũ từ nhữn năm 1988). Lƣợn bản ồ ịa chính cần o ạc, xây dựn lớn (Tuyên Quan
có 153.700 hộ thuộc 1.596 thôn, bản, tổ dân phố chƣa thực hiện o ạc ịa chính v xây
dựn cơ sở dữ liệu ất ai) tron hi lực lƣợn thực hiện mỏn , nếu thực hiện theo quy trình
cũ – cử cán bộ ĩ thuật i o ạc, sau ó hƣớn dẫn Hộ Gia ình l m ơn v ƣa ra UBND
cấp xã
ăn ý v chuy n hồ sơ lên cấp Huyện xét duyệt thì sẽ mất rất nhiều thời ian v
inh phí, ƣớc tính cần 273 tỷ ồn
thực hiện việc o ạc v cấp Giấy chứn nhận.
Đ hắc phục tình trạn trên, Tuyên Quan ã tập trun mọi n uồn lực của cả hệ thốn chính
trị v n ƣời dân. T nh ã rất sán tạo thực hiện “mỗi người dân, hộ gia đình là một cán bộ
địa chính,” huy ộn , phối hợp, phát huy nội lực của chính các chủ sử dụn ất l các hộ ia
ình, cá nhân, tổ chức cần cấp Giấy chứn nhận. T nh ủy, UBND t nh, các sở ban n nh v
o n th có liên quan ã ch ạo quyết liệt, sát sao thôn qua ban h nh h n loạt các văn bản
ch ạo, hƣớn dẫn cùn các ế hoạch thực hiện ê hai, ăn ý v cấp Giấy chứn nhận
trên ịa bản t nh cụ thế11. Các i phát thanh, truyền hình t nh, báo Tuyên Quan tích cực
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ất ai nhằm nân cao nhận thức, chấp h nh của n ƣời
dân về ê hai, ăn ý cấp GCNQSDĐ....
Các Ban ch ạo cấp Giấy chứn nhận cấp t nh, các huyện, th nh phố cho tới cấp xã ã ƣợc
th nh lập, phối hợp với Tổ côn tác cấp Giấy chứn nhận thuộc Sở TNMT thực hiện các lớp
9

Văn bản số 142/BC-STNMT ngày 31/08/2012 của Sở Tài nguyên Môi trường: Báo cáo, đề xuất Ủy
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận cho Trường mầm non. và Công văn ủy quyền số
2174/UBND-TNMT ngày 13 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh.
10
Mỗi điểm sử đụng đất cần lập 5 bộ bản đồ, mỗi bộ bản đồ cần có 5 cơ quan đơn vị ký và đóng dấu.
11
Báo cáo số 107/BC-TNMT ngày 24 /06/2013 – Báo cáo Tiến độ kê khai đăng ký đất đai và cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngày 15/6/2013.
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o tạo, trực tiếp hƣớn dẫn, iám sát, i m tra, ôn ốc, ịp thời iải quyết nhữn hó hăn
vƣớn mắc tron quá trình tri n hai. Đo n thanh niên các huyện, th nh phố cũn tích cực
tham gia với chƣơn trình “Thanh niên tình n uyện mùa hè sổ ỏ năm 2013”, các o n th
ịa phƣơn , các iáo viên dạy toán, tin cũn ƣợc huy ộn
thực hiện côn tác o lƣờn ,
hỗ trợ n ƣời dân ê hai, ăn ý ất, xây dựn hệ thốn bản dữ liệu, hỗ trợ xây dựn hệ
thốn bản ồ, và hỗ trợ họp xét cấp GCN bằn côn n hệ thôn tin...
Theo cách n y, n ƣời sử dụn ất tự trực tiếp o ạc, iám sát việc o ạc, vẽ sơ ồ thửa ất
thay vì cán bộ ịa chính thực hiện; các chủ sử dụn ất iáp ranh ý biên bản, tạo lập ranh
iới sử dụn ất rõ r n , ổn ịnh. Kết quả của việc o ạc một lần nữa ƣợc côn bố côn
hai, minh bạch tron các buổi họp thôn, mọi ý iến, thắc mắc hay tranh chấp sẽ ƣợc iải
quyết, hòa iải n ay tại cơ sở, iảm ƣợc tình trạn iện cáo ở nhữn cấp cao hơn. Sau hi
nhận ƣợc hồ sơ ê hai, ăn ý cấp Giấy chứn nhận từ dƣới cấp xã, cán bộ phòn TNMT
phối hợp với Ban ch ạo cấp xã tổ chức họp xét v cấp GCN n ay tại xã, thay vì từ xã
chuy n lên huyện xét rồi trả lại xã. Việc xử lý v trả hồ sơ cấp GCN n ay tại cấp xã cũn
iúp iảm chi phí v thời ian cho các cán bộ cũn nhƣ n ƣời dân, ẩy nhanh quy trình cấp
GCN.
Tính tới thán 6/2013, to n t nh ã cấp ƣợc hơn 2.700 GCN cho 1.015 lƣợt tổ chức sử dụn
ất; ho n th nh việc ê hai ăn ý ất v chuy n về các Tổ cấp GCN của 152.812/153.700
hộ ia ình, cá nhân, ạt tỷ lệ 99,42%; cấp 269.630 GCN cho 210.784 lƣợt hộ ia ình. Bên
cạnh ó, nhữn cải cách về thủ tục h nh chính tron xử lý hồ sơ v cấp GCNQSDĐ, cũn
nhƣ việc vận dụn sán tạo “dân biết, dân l m, dân b n, dân i m tra” tron côn tác o ạc
ịa chính, xác lập bản ồ mốc iới của các cấp chính quyền t nh Tuyên Quan ã tiết iệm
cho N ân sách nh nƣớc hơn 200 tỷ ồn .
6. Theo sát bƣớc chân của nhà đầu tƣ
Đi n hình cho thực tiễn tốt n y l Quản Ninh. Quản Ninh luôn xác ịnh cải cách môi
trƣờn ầu tƣ v ổi mới hoạt ộn xúc tiến ầu tƣ l một tron nhữn nhiệm vụ trọn tâm,
man tính ột phá v then chốt tron iai oạn hiện nay.
Thán 7 năm 2013 vừa qua, Côn ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhon N ân Lon thuộc
Tập o n Texhon ã hánh th nh iai oạn I dự án nh máy sản xuất sợi 300 triệu USD tại
Món Cái sau ún một năm trời hởi côn . Các lãnh ạo của Texhon vẫn chƣa quên thời
i m cách ây 1 năm, hi họ nhận iấy chứn nhận ầu tƣ v o Quản Ninh ch sau ún 24
iờ
từ hi ho n th nh thủ tục. Texhon hôn phải một nh ầu tƣ xa lạ với Việt Nam.
Tập o n n y ã có một số dự án tại Nhơn Trạch (Đồn Nai). Nhƣn lúc nhận iấy phép ầu
tƣ tron vòn 24 iờ, Tổn iám ốc Texhon N ân Lon ã hôn iấu nổi sự n ạc nhiên
vì tốc ộ cấp phép của Quản Ninh. Ôn ã phải dùn từ “ inh n ạc”. Texhon hiện l nh
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ầu tƣ có tổn mức ầu tƣ lớn nhất tron số các dự án ầu tƣ tại ịa b n các hu côn
n hiệp, hu inh tế của t nh Quản Ninh.
Ôn N uyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND t nh Quản Ninh nhớ lại: Tính từ hi nh ầu tƣ ến
trình b y ý tƣởn muốn ƣợc n hiên cứu dự án ầu tƣ tại Quản Ninh ến hi ƣợc nhận
chứn nhận ầu tƣ ch có 50 n y. V sau hi nh ầu tƣ ho n th nh thủ tục, họ nhận ƣợc
iấy phép tron vòn 24 tiến . “Đây l dự án ƣợc iải quyết về thủ tục h nh chính nhanh
nhất từ trƣớc ến nay, mở ầu cho quyết tâm ổi mới cải cách thủ tục h nh chính của t nh”,
ôn N uyễn Văn Đọc nói.12
Tại lễ hởi côn iai oạn II của Texhon thán 7-2013, Chủ tịch UBND t nh Quảng Ninh
cho rằn , sự th nh côn bƣớc ầu của dự án th hiện quyết tâm, trách nhiệm của t nh tron
việc ẩy mạnh 3 hâu ột phá chiến lƣợc, ổi mới mô hình tăn trƣởn , chuy n dịch cơ cấu
inh tế, tập trun ầu tƣ các Khu inh tế, Khu côn n hiệp hiện ại, ồn bộ l m hạt nhân
cho sự phát tri n các n nh, lĩnh vực lợi thế của t nh.
Ôn Phạm Minh Chính, Bí thƣ T nh ủy nhấn mạnh, Quản Ninh xác ịnh cải cách môi
trƣờn ầu tƣ v ổi mới hoạt ộn xúc tiến ầu tƣ l một tron nhữn nhiệm vụ trọn tâm,
mang tính ột phá v then chốt tron iai oạn hiện nay.13
Giữ ún cam ết ó, Quản Ninh ã liên tục theo sát bƣớc chân các nh ầu tƣ. Nói nhƣ
ôn N uyễn Văn Đọc, xúc tiến ầu tƣ hôn phải l việc l m một n y, một iờ, m phải có
lộ trình cụ th
ồn h nh cùng nh ầu tƣ ến cùn , chứ hôn ch l một chốc, một
chiều.
Theo ún tinh thần ấy, t nh Quản Ninh thƣờn xuyên tổ chức các cuộc họp với các n nh,
ơn vị liên quan
iải quyết nhữn vƣớn mắc của nh ầu tƣ. Chẳn hạn, tron quá trình
tri n hai xây dựn dự án, Texhon ầu tƣ cho biết họ ặp một số vƣớn mắc nhƣ: Tiến ộ
cấp nƣớc phục vụ nhu cầu sử dụn chậm; hó hăn tron iải phón mặt bằn ối với xây
dựn tuyến ƣờn iện 110KV cấp iện cho nh máy; việc tuy n dụn côn nhân; tiền thuê
ất thô…
Ôn N uyễn Văn Th nh, Phó Chủ tịch UBND t nh lập tức yêu cầu th nh phố Món Cái phải
ho n th nh iải phón mặt bằn , b n iao mặt bằn
Côn ty Điện lực Quản Ninh tri n
hai ảm bảo cun cấp iện. Ôn Th nh cũn ch ạo Côn ty TNHH Một th nh viên Kinh
doanh nƣớc sạch Quản Ninh ảm bảo ến 1-3-2013 Nh máy sẽ có nƣớc hoạt ộn . Bên
cạnh ó, Phó Chủ tịch UBND t nh iao Sở T i n uyên v Môi trƣờn phối hợp với Cục Thuế
12 13

“Quy hoạch tốt mới có Dự án tốt”, Đức Minh, Chuyên trang Thông tin Dành cho Nhà Đầu tư,
Báo Kinh tế Sài Gòn, tháng 10 năm 2012
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t nh thực hiện việc cấp Giấy chứn nhận quyền sử dụn ất; Ban Quản lý hu inh tế hƣớn
dẫn nh ầu tƣ tron thủ tục miễn thuế ất thô, thủ tục cấp thị thực cho các chuyên ia Trun
Quốc l m việc tại Dự án…
Nhữn nỗ lực thu hút ầu tƣ bằn nhữn chính sách ƣu ãi v cải cách thủ tục h nh chính ã
man lại hiệu quả tích cực. Kết thúc năm 2012 trên ịa b n Quản Ninh có hơn 90 dự án FDI
còn hiệu lực với tổn số vốn ăn ý trên 4,1 tỷ USD. Năm 2012, mặc dù inh tế tron nƣớc
v thế iới nhiều hó hăn, nhƣn số dự án v vốn ầu tƣ FDI của Quản Ninh ạt trên 412
triệu USD, tăn ấp 15 lần so với năm 2011. Theo Ban Xúc tiến v Hỗ trợ ầu tƣ Quản
Ninh (IPA), dự iến năm 2013, t nh sẽ cấp mới, iều ch nh hoản 80 iấy chứn nhận ầu
tƣ, với tổn vốn ầu tƣ ƣớc ạt 28.090 tỷ ồn (tƣơn ƣơn trên 1,3 tỷ USD). 14
Nhữn th nh côn mới của Quản Ninh tron thu hút ầu tƣ tới từ nhữn nỗ lực tron côn
tác cải cách thủ tục h nh chính, với sự quyết liệt từ trên xuốn dƣới tron bộ máy chính
quyền ịa phƣơn . Ban Xúc tiến v Hỗ trợ ầu tƣ Quản Ninh (IPA) ƣợc th nh lập cuối
năm 2011 có chức năn tham mƣu iúp Ủy ban nhân dân t nh: phê duyệt chủ trƣơn , ịa
i m v quyết ịnh ẩu tƣ; xây dựn cơ chế chính sách thu hút ầu tƣ; cải thiện môi trƣờn
ầu tƣ; các iải pháp nân cao ch số năn lực cạnh tranh cấp t nh (PCI); hỗ trợ doanh
n hiệp, quản bá xúc tiến dầu tƣ, hỗ trợ thị trƣờn . Ban cũn ƣợc iao chức năn ầu mối
tiếp nhận v xử lí thủ tục ầu tƣ theo cơ chế “một cửa”… UBND t nh cũn ã ban h nh bộ
thủ tục h nh chính ( ồm 13 thủ tục) thuộc thẩm quyền iải quyết của IPA về lĩnh vực chủ
trƣơn , ịa i m ầu tƣ v cấp iấy chứn nhận ầu tƣ cắt iảm, ộp từ 34 thủ tục xuốn còn
12 thủ tục ầu tƣ ( iảm 65%). IPA cũn ã cơ bản ho n th nh việc xây dựn hệ thốn dữ
liệu về thôn tin các quy hoạch, với hoản 3.200 loại quy hoạch từ năm 2005 ến
2012. Nh ầu tƣ còn ƣợc ịa phƣơn cun cấp các thôn tin ịp thời về về hiện trạn , quy
hoạch, ất ai, iá thuê ất, iá ền bù iải phón mặt bằn , hối lƣợn về cây cối hoa m u,
côn trình iến trúc, thôn tin xã hội…

14

Quảng Ninh giảm thủ tục để thu hút vốn đầu tư, Vietnamnet, ngày 22/11/2013,
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/150496/quang-ninh-giam-thu-tuc-de-keo-von-dau-tu.html
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KẾT LUẬN
Thay ổi cách thức v nân cao chất lƣợn iều h nh quản lý nhằm tạo dựn môi
trƣờn inh doanh thuận lợi cho doanh n hiệp l một quá trình cần nhiều thời ian, tâm
huyết v côn sức. Đã nhiều ịa phƣơn hôn n ừn nỗ lực tìm iếm các iải pháp, sán
iến mới tron các lĩnh vực iều h nh
áp dụn , tri n hai v thực hiện. Nhữn inh
n hiệm, thực tiễn trình b y tron báo cáo n y có lẽ mới ch l một phần nhỏ, chƣa th hiện
hết ƣợc các nỗ lực cải cách an diễn ra tại các ịa phƣơn . Mặc dầu vậy, chún tôi hi vọn
ây sẽ l nhƣn tham chiếu tốt các ịa phƣơn học tập v áp dụn , phát huy sán tạo, phù
hợp với iều iện ặc thù của mình.
Thời ian tới, nhóm n hiên cứu PCI sẽ tiếp tục quan sát, cập nhật v hi chép các thực
tiễn tốt, các sán iến cải cách, tạo tiền ề thúc ẩy chia sẻ, học hỏi iữa các ịa phƣơn ,
nhằm cải thiện côn tác iều h nh, hỗ trợ tốt hơn cho các ịa phƣơn tron quá trình xây
dựn một môi trƣờn ầu tƣ, inh doanh thuận lợi, thúc ẩy sự phát tri n doanh n hiệp.
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