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Điểm tin về PCI

Hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh ở các
địa phương

Một số đề án, chương trình hành động nhằm nâng
cao chỉ số PCI của các địa phương trong Quý
III/2019

Một số hoạt động nhằm nâng cao chỉ số PCI của
các địa phương đã diễn ra và dự kiến

Số 13 ẤN PHẨM QUÝ III NĂM 2019 www.pcivietnam.vn

TRONG SỐ NÀY

qua phần mềm

>> Trang số 13

Cải thiện PCI 

“Chính quyền điện tử”
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Thứ vốn mà Quảng Ngãi đang

thiếu hiện nay chính là môi trường kinh doanh”

TS Cao Viết Sinh nêu 4 điểm ‘khuyết tật’ về thể chế kinh tế thị

trường của Việt Nam

HOẠT ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Ninh Thuận quyết tâm tạo đột phá để cải thiện chỉ số PCI

Đắk Nông: Cải thiện PCI nhìn từ vị trí cuối bảng

Tây Ninh: Nhiều khuyến nghị cho tỉnh để cải thiện chỉ số năng lực

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

An Giang: Cải thiện PCI qua phần mềm “Chính quyền điện tử”

Xứ sen hồng vươn mình nhờ thương hiệu “Đồng Tháp – PCI”

Bình Phước: Cuộc thi tìm sáng kiến cải cách hành chính

Đề án, chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI tại địa
phương trong Quý III/2019

17 Một số hoạt động nhằm nâng cao chỉ số PCI của các địa 
phương đã diễn ra và dự kiến 

ĐỀ ÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng xây dựng văn hóa doanh nghiệp

TIN TỨC, BÀI VỀ PCI
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Thứ vốn mà Quảng Ngãi
đang thiếu hiện nay chính là môi trường kinh doanh”

Giữ đúng lời hứa với tỉnh Quảng Ngãi, dù vừa kết

thúc chuyến công tác tại Nhật Bản vào tối ngày 1/7,

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian dự

sự kiện quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi vào dịp kỷ

niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. Theo Thủ tướng, về

Quảng Ngãi như vừa đi xa được trở về quê nhà.

Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi,

Thủ tướng nhận xét Hội nghị lần này quy mô lớn

hơn, tổ chức hiện đại hơn hội nghị mà ông dự cách

đây 3 năm rưỡi. Đặc biệt, lần này có nhiều “sếu đầu

đàn” lớn, cả trong nước và nước ngoài tham dự như

Tập đoàn Hòa Phát, FLC, VSIP…, nhất là có cả các

doanh nghiệp trẻ.

Thủ tướng bày tỏ: “Sau nhiều cuộc tiếp xúc và hiểu

về những quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế, đặc

biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản ở Hội nghị G20 vừa

qua, suy nghĩ về các địa phương ở Việt Nam nói

chung và Quảng Ngãi nói riêng, tôi nhận thấy Quảng

Ngãi có rất nhiều tiềm năng mà các nhà đầu tư

đang cần. Hạn chế của chúng ta là chưa làm cho

tiềm năng của mình trở nên thực sự nổi bật và hấp

dẫn để thu hút các nhà đầu tư".

Thủ tướng nêu ra 5 loại vốn sẵn có ở Quảng Ngãi để

địa phương và các nhà đầu tư nắm bắt và phát huy.

Đó là các nguồn về địa-kinh tế, với vị trí chiến lược

của Quảng Ngãi trong vùng kinh tế trọng điểm miền

Trung và hành lang kinh tế Đông-Tây, vốn cơ sở hạ

tầng, vốn tự nhiên (lợi thế thiên nhiên với nhiều bở

biển đẹp), vốn văn hóa và vốn con người.

Thủ tướng cho rằng, sản vật tự nhiên của Quảng

Ngãi đã trở thành những món đặc sản đậm phong vị

quê hương như cá bống, cá thài bai, đường phèn,

đường phổi, kẹo gương, mạch nha ... Những thương

hiệu bản địa này nếu được đầu tư, khai thác, quảng

bá và phát triển sẽ tạo nên những giá trị thương mại

rất lớn. Quy mô nền kinh tế Quảng Ngãi giờ đây đã

chiếm 1,3% GDP của cả nước, chính vì vậy những

phần trăm tăng trưởng của Quảng Ngãi rất có ý

nghĩa đối với tăng trưởng cả nước.

“ ”
Hạn chế của chúng ta là chưa làm 
cho tiềm năng của mình trở nên 
thực sự nổi bật và hấp dẫn để thu 
hút các nhà đầu tư".
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Tuy nhiên, tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức.
Tăng trưởng kinh tế cao nhưng còn chứa đựng
nhiều yếu tố thiếu ổn định, chất lượng vẫn chưa cao,
chưa hài hòa, chưa bao trùm. Quy mô nền kinh tế
nhìn chung còn nhỏ. Thu nhập bình quân đầu người
ở mức trung bình cả nước, chưa thể dẫn dắt thu
nhập chung của cả nước.

Tỷ lệ tiêu dùng cao nhưng sức mua yếu. Cấu trúc
tiêu dùng của xã hội chưa thay đổi nhiều cho thấy
đời sống của người dân vẫn chưa thực sự khấm
khá. “Thứ vốn mà Quảng Ngãi đang thiếu hiện nay
chính là môi trường kinh doanh”, Thủ tướng chỉ ra.
Năm 2018, Quảng Ngãi xếp hạng không tốt về PCI
(hạng 41), trong khi tỉnh đã từng đạt thứ hạng khá
cao trong quá khứ (PCI hạng 7 vào năm 2013).

Số 13 | Ấn phẩm Quý III năm 2019

Vậy Quảng Ngãi phải làm gì? Thủ tướng yêu cầu
tỉnh cần tiếp tục cải cách hành chính và nâng cao
năng lực quản trị nhà nước, cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, cải thiện năng lực cạnh tranh
của địa phương. Tiếp tục thúc đẩy tính minh bạch
và trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý
nhà nước, giảm chi phí thời gian, chi phí không
chính thức, phát huy tính năng động, sáng tạo, tiên
phong dám nghĩ dám làm của cán bộ các cấp …

Phải có quy hoạch và chiến lược ưu tiên phát triển
các ngành kinh tế một cách chọn lọc và rõ ràng dựa
trên lợi thế so sánh để điều hướng phân bổ nguồn
lực. Đặc biệt là giữa ưu tiên phát triển công nghiệp
(đặc biệt là công nghiệp nặng) với du lịch.

Đây cũng là vấn đề "lấn cấn" của nhiều địa phương.
Thủ tướng đề nghị Quảng Ngãi tiên phong thực hiện
một cuộc “đột phá Ba Tơ” cho vấn đề này, làm bài
học cho các địa phương khác.

Nhắn nhủ với chính quyền Quảng Ngãi, Thủ tướng
nhấn mạnh, chính quyền cần khẳng định và nhất
quán với quan điểm về thu hút nhà đầu tư là không
“tham lớn khinh nhỏ” và cũng không được vì lợi ích
trước mắt mà xem nhẹ lợi ích lâu dài. Thu hút được
những nhà đầu tư lớn là rất quý giá, nhưng nuôi
dưỡng được những nhà đầu tư nhỏ lớn lên càng
đáng quý hơn nhiều.

Lược trích theo Báo Chính phủ
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PCI 2018
Quảng Ngãi

Thứ hạng: 41
Điểm tổng hợp: 62,40

So với PCI 2017:

0,76 điểm

16 bậc thứ hạng

Đảo Lý Sơn - Ảnh: Bùi Thành Trung 

http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did=369826
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TS Cao Viết Sinh nêu 4 điểm ‘khuyết tật’ về thể chế kinh
tế thị trường của Việt Nam

Theo ông Sinh, so với thông lệ quốc tế, thể chế kinh
tế thị trường của Việt Nam vẫn chưa đồng bộ, đầy
đủ để bảo đảm thị trường vận hành thông suốt;
chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thúc đẩy nền kinh tế
thị trường hiện đại và hội nhập.

Một số quy định trong hệ thống luật pháp, cơ chế,
chính sách và quản lý, điều hành còn chồng chéo,
thiếu chặt chẽ, nhanh bị thay đổi. Trong nhiều
trường hợp, những quy định đó có những cách hiểu
khác nhau, dẫn đến tình trạng khó thực hiện.
Cùng với đó, vấn đề về sở hữu và quyền sở hữu tài
sản, bảo đảm quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam
còn hạn chế; hiệu quả giải quyết tranh chấp, xử lý vi
phạm chưa cao.

Điều này được thể hiện rõ nét ở vấn đề đất nông
nghiệp/quyền sử dụng đất nông nghiệp, sở hữu trí
tuệ... Quyền tự do kinh doanh chưa được tôn trọng
đầy đủ khi việc cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa
thực chất, chưa minh bạch.

Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông
thoáng, công bằng, minh bạch; cạnh tranh bất bình
đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp, thành phần
kinh tế vẫn diễn ra. Dẫn số liệu theo báo cáo PCI
2018 của VCCI, ông Sinh cho biết có 45% doanh
nghiệp cho rằng doanh nghiệp FDI được ưu tiên giải
quyết khó khăn hơn doanh nghiệp trong nước; 37%
doanh nghiệp cho rằng chính quyền ưu tiên thu hút
FDI hơn phát triển tư nhân trong nước và FDI được
hưởng ưu đãi về thuế lớn.

“Hiện tượng lợi ích nhóm, doanh nghiệp sân sau,
doanh nghiệp thân hữu cũng tồn tại khi có 70%
doanh nghiệp cho rằng ‘nguồn lực kinh doanh (hợp
đồng, đất đai, v.v.) chủ yếu rơi vào doanh nghiệp
thân quen, có quan hệ với cán bộ công quyền’. Việc
tiếp cận thông tin thiếu công bằng giữa các doanh
nghiệp, để có thông tin hay tài liệu của tỉnh, 69%
doanh nghiệp cho rằng cần phải có ‘mối quan hệ’”,
ông Sinh cho hay.

Sáng 19/9/2019 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đối tác phát triển tổ chức Diễn đàn

thường niên lần thứ hai về Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 (VRDF 2019) với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng

thịnh vượng – Ưu tiên và hành động”. Trong phần trình bày của mình, TS Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ

Kế hoạch và Đầu tư, thành viên thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, đã chỉ ra 4 nhóm vấn đề

của thể chế kinh tế thị trường mà Việt Nam đang gặp phải.

TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: zing.vn 

Nhà máy sản xuất. Ảnh: Amin Khorsand
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“ ”
45% doanh nghiệp cho 
rằng doanh nghiệp FDI 
được ưu tiên giải quyết khó 
khăn hơn doanh nghiệp 
trong nước; 

37% doanh nghiệp cho 
rằng chính quyền ưu tiên 
thu hút FDI hơn phát triển 
tư nhân trong nước.

VRDF 2019 - Ảnh: www.dangcongsan.vn
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Vấn đề thứ ba, theo ông Sinh, là thị trường vẫn chưa là cơ sở, căn
cứ để huy động và phân bổ các nguồn lực phát triển. Một số thị
trường vẫn còn chậm phát triển, vận hành còn nhiều vướng mắc,
kém hiệu quả, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, thị
trường khoa học công nghệ.

Về quản trị nhà nước, ông Sinh nhấn mạnh hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; tính công
khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình còn thấp. “Công tác cải
cách hành chính trong một số lĩnh vực vẫn chưa thực chất; hiệu
lực, hiệu quả của bộ máy hành chính và phân cấp, phân quyền cải
thiện còn chậm; còn tình trạng đùn đẩy công việc, trách nhiệm…

“Thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trên một số lĩnh vực
còn chồng chéo, rườm rà, phức tạp. Sự phối hợp giữa các bộ,
ngành, địa phương thiếu chặt chẽ, làm giảm hiệu lực, hiệu quả
quản lý tập trung thống nhất của Trung ương và tính năng động,
chịu trách nhiệm của địa phương”, ông Sinh phân tích.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho hay các
biện pháp ngăn ngừa tham nhũng chưa đạt yêu cầu đề ra; tham
nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng.

Lược trích theo VietnamFinance Hà Nội - Ảnh: Tron Le



Số 13 | Ấn phẩm Quý III năm 2019

Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng
xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Vào ngày 06/08, UBND TP Hà Nội và Ban tổ chức Cuộc vận động xây dựng

và phát triển văn hóa Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thành phố đã tổ chức “Hội nghị triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa

doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Hà Nội và

các tỉnh đồng bằng sông Hồng”.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, 6
tháng đầu năm 2019, kinh tế vĩ mô của thành phố
tiếp tục ổn định, tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo cách tính
mới tăng 7,21%. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thu hút
đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển
doanh nghiệp. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) năm 2018 xếp thứ 9/63, tăng 4 bậc so với năm
trước, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng
điều hành kinh tế xuất sắc nhất.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng tiếp tục phát triển.
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện 2 Quy tắc
ứng xử với nhiều hình thức, đặc biệt là nâng cao
trách nhiệm, tinh thần mến khách, thân thiện, phát
huy niềm tự hào của người dân Thủ đô.

Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp cho rằng,
trong bối cảnh hiện nay, cần xây dựng văn hóa
doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân. Theo đó, văn
hóa vừa là mục tiêu cũng vừa là động lực để doanh
nghiệp phát triển. “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp,
văn hóa doanh nhân gắn với các giá trị truyền thống
tốt đẹp của dân tộc sẽ tạo cho doanh nghiệp nền
tảng để phát triển bền vững, góp phần đẩy lùi tiêu
cực trong sản xuất kinh doanh. Sự kiện cũng là nhịp
cầu nối để doanh nhân, doanh nghiệp giao lưu, chia
sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối cơ hội giao thương”,
ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh
nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho biết.

Lược trích theo XC/Báo Tin tức
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HOẠT ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG 
KINH DOANH Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Ninh Thuận

Đắk Nông

Đồng Tháp
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Nhằm cải thiện Chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong
năm 2018, UBND tỉnh Ninh Thuận
đã ban hành kế hoạch triển khai,
giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho
các sở, ngành, địa phương.Tổ
chức đối thoại doanh nghiệp định
kỳ hàng tháng theo từng chuyên
đề, lĩnh vực để hỗ trợ giải quyết
các khó khăn cho doanh nghiệp.
Chỉ đạo Tổ công tác hỗ trợ tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc về xử lý
các dự án đầu tư chậm tiến độ
trên địa bàn... Nhờ đó, môi trường
đầu tư kinh doanh đã có những
chuyển biến tốt, tác động tích cực
đến thu hút đầu tư của tỉnh.

Ông Phạm Đồng, Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư cho biết: Năm
2018 trên địa bàn tỉnh có 431
doanh nghiệp thành lập mới, với
vốn đăng ký trên 9.750 tỷ đồng,
tăng 9,1% số doanh nghiệp so với
cuối năm 2017. Bên cạnh đó, 91
dự án đã được cấp mới quyết
định chủ trương đầu tư và chủ
trương địa điểm, với tổng vốn
đăng ký 80.250 tỷ đồng; 27 dự án
đã khởi công, với tổng vốn
39.637,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nếu so với 10 chỉ số
thành phần (CSTP) PCI do Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) công bố thì năm
2018, có 4 CSTP cải thiện điểm số
và tăng thứ hạng: Tiếp cận đất
đai, Tính minh bạch, Chi phí
không chính thức và Dịch vụ hỗ
trợ doanh nghiệp; 2 CSTP cải
thiện điểm số, nhưng giảm thứ
hạng: Chi phí thời gian và Cạnh
tranh bình đẳng; 4 CSTP giảm
điểm và thứ hạng gồm: Gia nhập
thị trường, Tính năng động của
chính quyền tỉnh, Đào tạo lao
động, Thiết chế pháp lý và an ninh
trật tự. Kết quả trên đã đưa chỉ số
PCI của tỉnh năm 2018 đạt 62,21
điểm, tăng 0,61 điểm, nhưng giảm
5 bậc so với năm 2017, xếp hạng
43/63 tỉnh, thành phố.

Kết quả khảo sát PCI tại tỉnh cho
thấy, còn nhiều CSTP chưa
chuyển biến tích cực, nhất là thủ
tục hành chính (TTHC) còn phức
tạp, thời gian giải quyết TTHC
chậm, kéo dài.

Ninh Thuận quyết tâm tạo đột phá để cải thiện chỉ số PCI

Thủ tục đất đai còn rườm rà; việc
tiếp cận tín dụng và nguồn vốn hỗ
trợ phát triển còn khó, lãi suất
ngân hàng cao; thông tin về đầu
tư, quy hoạch đất đai, xây dựng
khó tiếp cận. Nguồn nhân lực qua
đào tạo thiếu, lao động không có
tay nghề, đào tạo lao động còn
hạn chế và chưa đáp ứng nhu cầu
của doanh nghiệp; công tác
thanh, kiểm tra doanh nghiệp kéo
dài; các ngành chưa giải quyết
thực chất các khó khăn, vướng
mắc của doanh nghiệp; cán bộ
nhà nước am hiểu chuyên môn
chưa sâu, còn gây khó khăn,
nhũng nhiễu... Các doanh nghiệp
kiến nghị, tỉnh cần tiếp tục hoàn
thiện và đơn giản hóa hơn các
TTHC ở các cấp, các ngành; tăng
cường cụ thể hóa và phổ biến kịp
thời các chính sách liên quan đến
hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp; thực hiện hiệu quả chính
sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa, có chính sách đặc biệt trong
tiếp cận nguồn vốn với lãi suất
thấp để hỗ trợ phát triển.

Đồi Cát Nam Cường, Ninh Thuận. Ảnh: Phạm Huy Trung

PCI 2018
Ninh Thuận

Thứ hạng: 43
Điểm tổng hợp: 62,21

So với PCI 2017:

0,61 điểm

5 bậc thứ hạng
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Theo đánh giá của UBND tỉnh,
việc một số CSTP còn diễn biến
theo xu hướng không tích cực
xuất phát từ các nguyên nhân: Về
khách quan, trong năm 2018, hệ
thống văn bản pháp luật liên quan
đến TTHC thường xuyên có điều
chỉnh, thay đổi nên ảnh hưởng
đến công tác rà soát, cập nhật
sửa đổi, bổ sung công bố lại Bộ
TTHC. Việc triển khai dịch vụ
công mức độ 3, 4 tại các đơn vị
còn khá hạn chế; cơ sở trang thiết
bị công nghệ thông tin phục vụ
cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận
“một cửa” còn thiếu; người dân và
doanh nghiệp chưa có thói quen
gửi hồ sơ TTHC qua mạng, do đó
tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến còn
thấp, đa số chủ yếu nộp hồ sơ
trực tiếp tại các cơ quan. Về chủ
quan, một số sở, ngành, địa
phương chưa thật sự quyết liệt
trong thực hiện các giải pháp cải
thiện PCI của đơn vị mình theo
nhiệm vụ được giao; chưa thực
hiện nâng cao chất lượng các
trang thông tin điện tử, các cơ sở
dữ liệu chuyên ngành; chưa kịp
thời cập nhật thông tin quy hoạch
về đất đai, xây dựng, thông tin thị
trường,... dẫn đến việc tiếp cận
các thông tin của doanh nghiệp
còn khó khăn. Công tác hỗ trợ
doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc đã được cải thiện
nhưng hiệu quả chưa cao, một số
trường hợp giải phóng mặt bằng,
bàn giao đất để triển khai dự án
còn kéo dài...

Với quyết tâm tạo sự đột phá để
cải thiện chỉ số PCI, trong thời
gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các
sở, ngành, địa phương tập trung
thực hiện một số nhiệm vụ trọng
tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện
có hiệu quả Quyết định số
1683/QĐ-UBND ngày 29-7-2015
về thực hiện Chương trình hành
động nâng cao Chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn
2016-2020, gắn với việc triển khai
có hiệu quả các kế hoạch, chương
trình hành động của UBND tỉnh tại
Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị
quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ
về cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp. Phân công 128
nhiệm vụ cụ thể cho từng sở,
ngành, địa phương trong thực
hiện 10 chỉ số thành phần, gắn với
việc giám sát, đánh giá kết quả
thực hiện. Tiếp tục triển khai có
hiệu quả kế hoạch tổ chức gặp
mặt giữa lãnh đạo tỉnh với doanh
nghiệp định kỳ hàng tháng theo
hướng thực chất hơn, nhằm kịp
thời giải quyết dứt điểm các tồn
tại vướng mắc của doanh nghiệp,
nhất là các lĩnh vực mà doanh
nghiệp thường vướng mắc như:
Chính sách về thuế, đất đai và
đền bù giải phóng mặt bằng, kết
nối ngân hàng - doanh nghiệp...

Chỉ đạo các sở, ngành, địa
phương đẩy mạnh cải cách hành
chính theo hướng giảm đầu mối
thực hiện, đơn giản hóa TTHC,
giảm thời gian giải quyết, nhất là
công tác phối hợp trong giải
phóng mặt bằng; đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin trong
cung cấp dịch vụ công trực tuyến,
trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu
chính công ích... Tập trung nâng
cao chất lượng hoạt động của
Cổng thông tin điện tử tỉnh và
Trang thông tin điện tử của các
sở, ngành theo hướng minh bạch,
nhất là tiếp cận tài liệu của tỉnh;
đăng tải đầy đủ thông tin liên
quan đến doanh nghiệp. Khẩn
trương đưa Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh đi vào hoạt
động ổn định, hiệu quả nhằm cải
thiện môi trường kinh doanh, góp
phần nâng cao chỉ số PCI của
tỉnh. Triển khai đánh giá năng lực
cạnh tranh cấp sở, ngành và địa
phương (DDCI) nhằm khảo sát,
thăm dò mức độ hài lòng của nhà
đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh để qua đó đánh giá khách
quan và có giải pháp nâng cao chỉ
số PCI hằng năm, cũng như kịp
thời chấn chỉnh, khắc phục những
hạn chế, tồn tại của những lĩnh
vực được khảo sát, trước khi VCCI
thực hiện khảo sát chỉ số PCI.

Vĩnh Hy, Ninh Thuận. Ảnh: Zing.vn

8
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Trong những năm gần đây, tỉnh
Đăk Nông đã triển khai nhiều hoạt
động ngắn hạn cũng như chiến
lược nhằm cải thiện chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) như:
Đề án Nâng cao PCI tỉnh Đăk
Nông giai đoạn 2016-2020; tổ
chức hội thảo đánh giá hàng năm
với sự tham vấn của nhóm chuyên
gia PCI; sau đó, ban hành chương
trình, kế hoạch hành động phân
công chi tiết tới sở ngành theo kết
quả đầu ra. Nhưng kết quả vẫn
không đổi, nhiều năm Đăk Nông
nằm ở nhóm cuối PCI. Đâu là lý
do khiến tỉnh không thể bứt phá
để lọt vào nhóm cao hơn?

Qua 13 năm triển khai (2006-
2018), điểm trung vị PCI của các
tỉnh, thành trong xu thế tăng (11
điểm), với hơn 95% số tỉnh thành
có điểm tốt hơn so với năm 2006.
Trong khi đó, điểm số nhóm cuối
bảng (Min) ở xu thế gia tăng rất
mạnh (tăng 21,4 điểm), biểu hiện
mức độ cạnh tranh điểm số, thứ
hạng của các địa phương.

Vì thế, tuy tích cực gia tăng điểm
số (tăng 19,25 điểm), nhưng Đăk
Nông vẫn chậm hơn xu thế nên
không cải thiện được thứ hạng.

Đắk Nông: Cải thiện PCI nhìn từ vị trí cuối bảng

Khoảng cách giữa nhóm có điểm
số cao nhất, thấp nhất so với
điểm trung vị đang trong xu
hướng thu hẹp, cho thấy độ nhạy
điểm số và thứ hạng ngày càng
cao (khoảng cách điểm số cách
biệt theo thứ hạng ngày càng
nhỏ), thể hiện cuộc rượt đuổi thứ
hạng giữa các nhóm cũng như nội
nhóm ngày càng quyết liệt, nhất là
nhóm cuối bảng và nhóm trung
bình. Do vậy, trong quá trình cải
thiện PCI, dễ xuất hiện yếu tố nhảy
vọt về thứ hạng, không còn mang
tính tuần tự như trước đây. Thực
tiễn cho thấy, chỉ sau một năm,
một số địa phương thăng hạng
nhảy vọt như: Vĩnh Long năm
2013 thăng 48 bậc (tăng 8,87
điểm); Tây Ninh năm 2015 thăng
46 bậc (tăng 9,2 điểm), Quảng
Ngãi năm 2011 thăng 37 bậc
(tăng 10,03 diểm); Bình Định năm
2013 thăng 34 bậc (tăng 4,92
điểm)... Ngược lại, một số địa
phương tụt hạng rất sâu như: Bắc
Giang năm 2013 rớt 37 bậc (giảm
9,79 điểm); Lâm Đồng năm 2011
rớt 32 bậc (giảm 6,51); Bến Tre
2011 rớt 20 bậc (giảm 3,21)...

Hồ Tà Đùng, Đắk Nông. Ảnh: Phạm Huy Trung

PCI 2018
Đắk Nông

Thứ hạng: 63
Điểm tổng hợp: 58.16

So với PCI 2017:

3,4 điểm

Giữ nguyên thứ 
hạng

Tình trạng này tựa như “bẫy điểm
số thấp”. Nếu không có những bứt
phá thoát ra, Đăk Nông rất khó cải
thiện thứ hạng để lọt vào nhóm
trung vị và cao hơn.



Đáng lưu ý, phần lớn sự thay đổi
lại diễn ra trong giai đoạn 2010-
2013. Cũng chính trong giai đoạn
này, Đăk Nông đạt thứ hạng cao
nhất (thứ 48 năm 2012). Phải
chăng trong bối cảnh môi trường
vĩ mô lẫn vi mô hội tụ những điều
kiện “cần và đủ” nào đó, ngay cả
địa phương kém phát triển cũng
có thể tạo nên sự đột phá về chỉ
số PCI?
Theo số liệu PCI 2018, nhóm 12
địa phương cuối bảng bao gồm:
Hà Giang, Quảng Trị, Quảng Bình,
Hải Dương, Sơn La, Cao Bằng,
Hưng Yên, Kon Tum, Bắc Kạn,
Bình Phước, Lai Châu, Đăk Nông.
Trước mắt, đây là nhóm “đối thủ”
Đăk Nông phải cạnh tranh trong
ngắn hạn.

Dữ liệu bốn địa phương (Hà
Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Hải
Dương) có thứ hạng năm 2018 từ
52-55 cho thấy, suốt bề dày lịch
sử (2006-2018), các tỉnh này đều
có khoảng cách biệt khá xa so với
Đăk Nông, bình quân 18 bậc (=60-
42). Vì thế, cạnh tranh không phải
là dễ dàng với Đăk Nông.

Bảy tỉnh còn lại có thứ hạng từ 56-
62, nhìn chung, cả giai đoạn 2006-
2018, vị trí thứ hạng bình quân
nhóm không cách biệt lớn so với
Đăk Nông. Do vậy, trong ngắn hạn,
bên cạnh sự gia tăng điểm số, thứ
hạng PCI Đăk Nông còn bị tác
động khả dụng bởi nỗ lực cải
thiện của nhóm bảy “đối thủ” này.

Trong đó, đáng lưu ý, Hưng Yên
tuy chỉ trên Đăk Nông 5 bậc,
nhưng có lịch sử cải cách rất
đáng gờm, cách biệt đến 23 bậc
(=60-37); tương tự, Bình Phước
(20 bậc = 60-40)... Ở mức độ khả
thi, trong điều kiện không có gì
đột phá như hiện nay, Đăk Nông
chỉ có thể lựa chọn năm đối thủ
cạnh tranh còn lại, nên việc đặt ra
mục tiêu tăng 5 bậc trong các kế
hoạch hàng năm là phù hợp theo
quan điểm cải thiện tuần tự.

Chưa tính chuyện cạnh tranh với
các địa phương khác, đến năm
2018, ngoài ba chỉ số thành phần
Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng
động và Dịch vụ hỗ trợ doanh
nghiệp, còn lại sáu chỉ số, chưa
bao giờ Đăk Nông vượt qua chính
thành tích của mình. Điều này cho
thấy sự ràng buộc, thách thức lớn
của “bẫy điểm số thấp” như đã đề
cập. Nếu giữ được những thành
quả cao nhất trong quá khứ về
điểm số thành phần, theo phương
châm “lấy lại những gì đã mất”, kỳ
vọng Đăk Nông sẽ đạt 65,53 điểm
thuần, 63,09 điểm có trọng số và
ở vị thứ 33 trong bảng xếp hạng
PCI năm 2019. Dù là điểm kỷ lục
nhưng còn thấp so với cả nước
nên dư địa cải thiện của Đăk
Nông còn rất lớn.

Điểm số tăng lên, thứ hạng tụt
xuống thật sự là mối lo tụt hậu,
không còn là “căn bệnh thành
tích” địa phương. PCI xuống hạng,
chứng tỏ môi trường đầu tư kinh
doanh không thuận lợi so với cả
nước. Đương nhiên, sức cạnh
tranh của doanh nghiệp và kinh tế
địa phương sẽ suy giảm; chuyển
dịch đầu tư, kinh doanh sang nơi
khác sẽ là xu hướng tất yếu. Đăk
Nông có đủ các yếu tố đầu vào để
cải thiện PCI qua việc triển khai
các hành động sau:
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Thứ nhất, thay đổi phương thức tổ
chức mô hình, trọng tâm là tăng
cường kiểm soát tuân thủ và chỉ
dẫn. Cần tổ chức đánh giá và
kiểm soát độc lập từ quá trình
hoạch định kế hoạch, triển khai
hành động và đánh giá kết quả.
Bởi nếu để chính đối tượng bị
đánh giá PCI tự xây dựng kế
hoạch, tự phân tích đánh giá mà
không có ai kiểm soát thì đề án
cải thiện PCI do VCCI tư vấn cũng
không phát huy hiệu quả.
Thứ hai, xây dựng bộ chỉ số đánh
giá năng lực cạnh tranh cấp sở
ngành, huyện thị ít nhất 2 lần/năm
nhằm đo lường và phát hiện sớm.
Đồng thời, cải cách mô hình cà
phê doanh nhân theo hướng có
tính hệ thống và pháp chế, không
còn là nơi “tọa đàm” uống cà phê
giữa doanh nhân và quan chức
mà trở thành môi trường làm việc
thực sự hiệu quả giữa lãnh đạo
địa phương với doanh nhân và
Hiệp hội Doanh nghiệp.
Thứ ba, tăng cường trách nhiệm
giải trình và trách nhiệm của
người đứng đầu rong hệ thống
theo kết quả đầu ra bằng thiết chế
pháp lý nghiêm minh.
Thứ tư, thiết lập cơ chế thực sự
tạo động lực cho cải cách PCI.
Thứ năm, kiện toàn tổ chức nhân
sự bộ máy theo yêu cầu của chế
độ chức nghiệp thực tài, tận tụy
và cống hiến.

Thác Dray Sap. Ảnh: VnTrip

Lược trích theo Báo Nhà Đầu tư
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Tại buổi tọa đàm về cơ hội, thách
thức và giải pháp cho tỉnh Tây
Ninh nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh PCI được UBND tỉnh tổ
chức vừa qua, ông Đậu Anh Tuấn -
Trưởng ban Pháp chế, Giám đốc
Dự án PCI thuộc Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) đánh giá cao tiến bộ của
tỉnh, qua đó cho thấy nỗ lực cải
thiện chỉ số PCI trong những năm
tiếp theo.

Ông Đậu Anh Tuấn nhận xét, môi
trường kinh doanh của Tây Ninh
có nhiều chuyển biến tích cực, tuy
nhiên cần tiếp tục duy trì các nỗ
lực cải cách. Một số điểm sáng
như: tiếp cận đất đai, tính minh
bạch, chi phí không chính thức,
cạnh tranh bình đẳng, chi phí thời
gian, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp,
thiết chế pháp lý và an ninh trật
tự… cần tiếp tục phát huy.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng
khuyến cáo thêm đối với tỉnh một
số lĩnh vực cần cải thiện như gia
nhập thị trường, tính năng động,
đào tạo lao động.

Theo ông Tuấn, một số thực tiễn
tốt về cải thiện môi trường kinh
doanh cấp tỉnh ở các địa phương
khác mà Tây Ninh cần tham khảo
như: thực hiện đánh giá năng lực
cạnh tranh cấp huyện, thị, sở,
ngành (DDCI), hay đổi mới hoạt
động đối thoại với doanh nghiệp
như mô hình cà phê doanh nhân
của tỉnh Đồng Tháp và gần đây
đến Tuyên Quang, Quảng Ninh...

Một mô hình hay khác là mô hình
“bác sĩ doanh nghiệp” của tỉnh
Bắc Ninh. Ở mô hình này, Bắc
Ninh thực hiện giải pháp phản hồi
ngay về cơ chế, chính sách qua
email, đồng thời phối hợp với các
sở, ngành giải quyết vướng mắc
của doanh nghiệp. Đến trực tiếp
doanh nghiệp để ghi nhận, tìm
hiểu cụ thể nhằm có phương án
giải quyết và tư vấn hỗ trợ doanh
nghiệp về quản trị kinh doanh.

Về khuyến nghị các giải pháp để
cải thiện Chỉ số PCI năm 2019 và
những năm tiếp theo, ông Đậu
Anh Tuấn đề nghị tỉnh chủ động
và đề ra sáng kiến để xây dựng
phương án, tổ chức thực thi các
chương trình, giải pháp cải thiện
môi trường kinh doanh, năng lực
cạnh tranh của địa phương.

Tiếp tục rà soát lại môi trường
kinh doanh của mình theo từng
lĩnh vực từ kết quả điều tra PCI
2018. Tăng cường gặp mặt, đối
thoại doanh nghiệp ở nhiều cấp
độ của tỉnh, theo lĩnh vực từng sở,
ngành, theo địa bàn của quận
huyện, theo nhóm doanh nghiệp
với những vấn đề chung… đảm
bảo các cuộc đối thoại này có sự
tham gia của các doanh nghiệp
siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Một giải pháp nữa là chương trình
thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh
doanh lên thành doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, các cơ quan chính
quyền địa phương cần minh bạch
thông tin trên website cơ quan
chính quyền, đặc biệt là việc đăng
tải đầy đủ các thông tin như các
quy hoạch, kế hoạch phát triển,
các dự án đầu tư công, đấu thầu,
các dự án kêu gọi đầu tư, các dự
án đối tác công tư.
Giao nhiệm vụ cho cơ quan thanh
tra tỉnh, thành phố trong việc làm
đầu mối kiểm soát các hoạt động
thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
trên địa bàn, kể cả thanh tra, kiểm
tra của cơ quan trung ương.
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Tây Ninh: Nhiều khuyến nghị cho tỉnh để cải thiện chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

PCI 2018
Tây Ninh

Thứ hạng: 14
Điểm tổng hợp: 64,54

So với PCI 2017:

1,72 điểm

5 bậc thứ hạng

2
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Một cơ sở kinh doanh hương nhang ở Tây Ninh. Ảnh: zing.vn

Lược trích theo Báo Tây NInh



Theo đó, chiều 29/7/2019, lãnh
đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang,
các sở ngành như: Tài chính, Kế
hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các
doanh nghiệp tỉnh An Giang đã
chính thức thăm quan mô hình
chính quyền điện tử, quản lý và
đánh giá cán bộ thông qua phần
mềm thông minh tại Quận 12,
TP.HCM.

Theo kế hoạch, đây là chuyến
công tác thực tế, học hỏi kinh
nghiệm của lãnh đạo tỉnh An
Giang, với các tỉnh thành phố,
quận huyện trung tâm thuộc các
tỉnh và thành phố lớn về việc thực
hiện mô hình chính quyền điện tử,
đặc biệt là UBND Quận 12.

Phát biểu và chia sẻ những kinh
nghiệm về công tác cải cách hành
chính thông qua mô hình chính
quyền điện tử, ông Lê Trương Hải
Hiếu - Chủ tịch UBND Quận 12,
cho biết: Theo quy hoạch của
TP.HCM thì Quận 1, 2, 12 được thí
điểm là các quận “đô thị thông
minh”. Do đó, trong quá trình thực
hiện sẽ lấy ý kiến của người dân,
doanh nghiệp xuyên suốt quá
trình xây dựng, và nghiệm thu đề
án.

Theo ông Tuấn, một số thực tiễn
tốt về cải thiện môi trường kinh
doanh cấp tỉnh ở các địa phương
khác mà Tây Ninh cần tham khảo
như: thực hiện đánh giá năng lực
cạnh tranh cấp huyện, thị, sở,
ngành (DDCI), hay đổi mới hoạt
động đối thoại với doanh nghiệp
như mô hình cà phê doanh nhân.

Cũng theo ông Hiếu, thành phố
thông minh không chỉ là giải pháp
giải quyết các vấn đề nội tại của
thành phố về giao thông, kinh tế,
văn hóa xã hội… mà còn mở ra cơ
hội, tiềm năng hợp tác quốc tế rất
lớn.
Theo ông Hiếu, chính quyền điện
tử tại Quận 12 gồm nhiều ứng
dụng công nghệ, như: phần mềm
quản lý công việc và quản lý địa
bàn dân cư; cổng dịch vụ công
trực tuyến; tra cứu thông tin quy
hoạch trực tuyến; các giải pháp
tiếp nhận phản ánh, góp ý, đánh
giá việc giải quyết hồ sơ và phần
mềm tương tác với người dân
thông qua ứng dụng di động.
Với phần mềm này, người dân có
thể làm thủ tục đăng ký hộ kinh
doanh cá thể; đăng ký lao động;
trích lục hay đăng ký hộ tịch; sao
y từ bản gốc; theo dõi tiến độ giải
quyết hồ sơ qua cổng dịch vụ
công trực tuyến. Tại UBND các
phường, người dân có thể sử dụng
dịch vụ trực tuyến trong ba lĩnh
vực: trích lục - đăng ký hộ tịch; địa
chính - xây dựng, sao y từ bản
chính. Trang thông tin quy hoạch
là nơi cung cấp thông tin quy
hoạch trên địa bàn quận. Ngoài
ra, phần mềm HCMC One (tải
miễn phí) giúp người dân gửi phản
ánh, góp ý về mọi lĩnh vực đến
chính quyền Quận 12.
Mọi ý kiến đóng góp sẽ tự động
chuyển đến cán bộ và lãnh đạo
quận. Người dân có thể theo dõi
tiến độ giải quyết và phản hồi trên
ứng dụng hoặc cổng dịch vụ công
trực tuyến thông qua Zalo,
Facebook….

"Đồng thời, người lao động có cơ
hội học kỹ năng, kiến thức; được
cung cấp không gian sống vừa
tầm thu nhập, hệ thống giao
thông tốt… giúp họ nâng cao năng
suất lao động, cạnh trạnh tốt trên
thị trường thế giới" - ông Hiếu chia
sẻ.
Phát biểu về mục đích của chuyến
công tác, ông Lê Văn Nưng - Phó
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chia
sẻ: "Để có được sự kết nối và học
hỏi kinh nghiệm về chính quyền
điện tử tại Quận 12 hôm nay,
trước tiên lãnh đạo tỉnh An Giang
rất cảm ơn Báo Diễn đàn Doanh
nghiệp đã có những thông tin,
chia sẻ cho địa phương về mô
hình quản lý hành chính công
thông qua phần mềm điện tử mà
Quận 12 đang thực hiện".

Số 13 | Ấn phẩm Quý III năm 2019HOẠT ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

An Giang: Cải thiện PCI qua phần mềm 
“Chính quyền điện tử”
Việc áp dụng phần mềm thông minh “Chính quyền điện tử”, đánh giá cán
bộ để cải thiện môi trường, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) là nhiệm vụ trọng tâm của An Giang trong năm 2019.
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Theo ông Nưng, An Giang xác định việc cải thiện môi trường kinh doanh
để nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là nhiệm vụ trọng tâm,
trong đó cộng đồng doanh nghiệp được xác định có vai trò cực kỳ quan
trọng với sự phát triển bền vững của địa phương. Và khi làm được điều
này, lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân không những đóng góp cho
ngân sách, giải quyết công ăn việc làm cho người dân, doanh nghiệp
còn là bộ mặt và niềm tự hào của địa phương.

Cũng theo ông Nưng, trên tinh thần “tâm huyết - đổi mới - sáng tạo”,
UBND tỉnh An Giang đã thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch hành
động nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, như: tăng cường chất
lượng chương trình Cà phê doanh nhân; thành lập Ban Hỗ trợ doanh
nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp nhận ý kiến doanh
nghiệp qua hệ thống điện tử. Do đó, mục đích của chuyến công tác lần
này là tìm hiểu thông tin về phần mềm quản lý và đánh giá cán bộ đã
được lãnh đạo từ Tỉnh ủy, UBND và các sở ngành, doanh nghiệp thống
nhất cao, quyết tâm đầu tư với mục đích phục vụ người dân và doanh
nghiệp.

Dựa vào phần mềm này, sẽ đánh giá được thái độ phục vụ của cán bộ
công chức, viên chức trong việc tạo điều kiện cho người dân đến làm
các thủ tục hành chính. Sau mỗi lần làm việc, người dân và doanh
nghiệp sẽ bấm vào nút được lắp đặt sẵn trước bàn của mỗi công chức,
viên chức.
Nếu công chức, viên chức có thái độ phục vụ không tốt, người dân và
doanh nghiệp chỉ việc bấm vào các nút (bao gồm 5 mục: Rất kém - Kém
- Bình thường - Tốt - Rất tốt). Căn cứ vào kết quả này để đánh giá cán bộ
công chức, viên chức (cán bộ công chức, viên chức bị người dân bấm
vào nút không tốt nhiều lần trong tháng, quý), và từ kết quả này sẽ xem
xét để kiểm điểm kỷ luật cán bộ.

“Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI) đã và đang tạo ra môi
trường cạnh tranh công bằng,
khoa học và sôi nổi giữa các tỉnh.
Đồng thời cũng thể hiện mức độ
niềm tin giữa doanh nghiệp và địa
phương trong quá trình cùng
đồng hành phát triển. Do đó,
chuyến công tác lần này sẽ là dịp
để các sở, ban ngành cùng Hiệp
hội các doanh nghiệp có thêm
kinh nghiệm, kỹ năng và giải pháp
nâng cao chỉ số PCI, vực dậy tiềm
năng của địa phương, lấy đó làm
nền tảng để toàn tỉnh bước vào
sân chơi PCI một cách tự tin, cầu
thị và quyết tâm cao” - ông Nưng
nhấn mạnh.
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Cánh đồng Tà Pạ, An Giang. Ảnh: zing.vn

Rừng tràm Trà Sư, An Giang. Ảnh: Chinnyplus

Lược trích theo Diễn đàn 
Doanh nghiệp
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Xứ sen hồng vươn mình nhờ 
thương hiệu “Đồng Tháp – PCI”
Vượt qua rất nhiều khó khăn của “lời nguyền khuất nẻo”, Đồng Tháp đã
bứt phá ngoạn mục để trở thành một trong những hình mẫu về môi
trường đầu tư thân thiện và tin cậy tại Việt Nam.

Nỗ lực xây dựng thương hiệu PCI
đang mang lại cho Đồng Tháp
những kết quả xứng đáng khi
ngày càng có nhiều doanh nghiệp
tên tuổi coi vùng đất sen hồng là
miền đất hứa.

Nếu như năm 2017, tỉnh Đồng
Tháp chỉ thu hút 12 dự án đầu tư
mới với tổng vốn đăng ký 1.229 tỷ
đồng thì đến năm 2018, con số đã
tăng lên 31 dự án với tổng vốn
đăng ký trên 2.400 tỷ đồng…

Mới đây, Tập đoàn FLC đã chính
thức khởi công dự án Khu đô thị
FLC La Vista Sadec tại thành phố
Sa Đéc, thủ phủ hoa lớn nhất khu
vực ĐBSCL.
Các dự án sau khi hoàn thành
được kỳ vọng sẽ góp phần nâng
cao chất lượng sống cho người
dân Đồng Tháp, đồng thời cải
thiện diện mạo hạ tầng đô thị, hạ
tầng dịch vụ, để Đồng Tháp không
chỉ trở thành một nơi đáng sống
mà còn trở thành một điểm đến lý
tưởng của du khách khi đến với
đồng bằng sông Cửu Long.
Với thương hiệu “Đồng Tháp –
PCI” cùng sự hiện diện tích cực
của những nhà đầu tư lớn, Đồng
Tháp đã chuyển mình rõ nét để
trở thành một vùng đất tràn đầy
nội lực và giàu tiềm năng, điểm
đến mới lý tưởng của các nhà đầu
tư ở khu vực Tây Nam Bộ nói
riêng và Việt Nam nói chung.

11 năm thường xuyên có mặt
trong top các địa phương có chất
lượng điều hành cao nhất nước là
một thành tích không dễ vượt
qua. Đáng chú ý hơn khi thành
tích này lại thuộc về Đồng Tháp,
một tỉnh còn nhiều khó khăn của
Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL).
Năm 2018, ngoài việc quay trở lại
thứ hạng á quân, Đồng Tháp còn
phá vỡ kỷ lục của chính mình với
70,19 điểm. Trong đó có đến 7 chỉ
số tăng điểm và 4 chỉ số đứng
đầu cả nước.
Thương hiệu Đồng Tháp - PCI đã
hóa giải “lời nguyền khuất nẻo”
của tỉnh.
Theo Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn
Dương: “Đồng Tháp vốn là tỉnh
thuần nông, với vị trí không mấy
thuận lợi nên việc kêu gọi đầu tư
gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy,
để doanh nghiệp “chịu” vào, tỉnh
đã cụ thể hóa chủ trương bằng
những chính sách, việc làm thiết
thực nhằm cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh và doanh
nghiệp”.

Nếu như trước đây, thời gian cấp
giấy chứng nhận đầu tư trên địa
bàn tỉnh quy định là 35 ngày thì
nay giảm xuống còn 16; giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất,
nhà ở và tài sản còn 15 ngày so
với quy định là 30.

11 năm lấy chỉ số PCI là chiến
lược, hướng đi mới cho toàn tỉnh,
đội ngũ lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp
luôn có những bước tiến vững
chắc, hiệu quả. Đặc biệt là việc
thành lập trung tâm hành chính
công sớm nhất trong khu vực. Nơi
đây là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả hành chính của 16 sở,
ban, ngành trực thuộc, trở thành
bước đột phá trong công tác cải
cách hành chính, giảm phiền hà
cho nhân dân. Bắt đầu từ năm
2016, hơn 1.000 ý kiến của cá
nhân và tổ chức gửi đến facebook
của Cổng thông tin điện tử Đồng
Tháp được giải quyết nhanh
chóng. Cùng với đó, hoạt động
của hội quán “Cà phê doanh
nhân” là kênh tương tác hiệu quả
giữa doanh nhân, các tổ chức và
chính quyền.

Những nỗ lực bền bỉ cùng giải
pháp quyết liệt đã lý giải tại sao
một tỉnh được ví von là “vùng đất
khuất nẻo” lại có thể giữ vững
phong độ trong 11 năm qua. Tuy
nhiên, đây vẫn chưa phải là đích
đến cuối cùng mà tỉnh sẽ tiếp tục
có nhiều chủ trương, quyết sách
để thực hiện “lời hứa”: nhất định
không để doanh nghiệp thất bại
khi đầu tư tại Đồng Tháp.
“Đây là kết quả của một bộ máy

lãnh đạo đoàn kết, không ngừng
đổi mới; đặc biệt trong công tác
nâng cao chất lượng của doanh
nghiệp với vai trò là các nhà đầu
tư trên địa bàn tỉnh chứ không chỉ
là hỗ trợ tạo môi trường thu hút
đầu tư”, ông Lê Minh Hoan, Bí thư
Tỉnh ủy Đồng Tháp khẳng định.

Lược trích theo Báo 
Thương hiệu và Công luận
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Ban tổ chức hướng đến tìm kiếm
các ý tưởng đưa ra được giải
pháp giúp cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Các giải pháp nâng cao mức độ
hài lòng của tổ chức, cá nhân đối
với sự phục vụ của cơ quan hành
chính nhà nước.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đạt mục
tiêu tìm giải pháp để rà soát, đơn
giản hóa, loại bỏ, cắt giảm, hoặc
sửa đổi, bổ sung đối với các thủ
tục hành chính còn chồng chéo,
mâu thuẫn, không còn phù hợp
với đơn vị, địa phương hoặc gây
phiền hà cho người dân.

Được biết, trong năm qua tỉnh
Bình Phước đã thực hiện nhiều
giải pháp phát triển kinh tế xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế
tỉnh Bình Phước đã đạt được kết
quả khả quan. Tổng sản phẩm
trên địa bàn (GRDP) theo giá so
sánh 2010 ước đạt 21.620,4 tỷ
đồng, tốc độ phát triển của GRDP
tăng 7,54% so với cùng kỳ năm
trước (kế hoạch năm 7,3 - 7,5%).

Tỉnh thu hút được 19 dự án có
vốn đầu tư nước ngoài đăng ký
hoạt động với tổng vốn đăng ký là
65,3 triệu USD.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng giải quyết
việc làm cho 11.200 lao động,
đào tạo nghề cho 3.198 lao động.

Bình Phước: Cuộc thi tìm sáng kiến cải cách hành chính
Ngày 17.9, tỉnh Bình Phước ra văn bản tổ chức cuộc thi cải cách hành chính với mong muốn tìm các sáng kiến
mang tính khả thi cao để nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn. Tổ chức, cá nhân đang làm việc trong các cơ
quan, đơn vị hành chính và người dân có thể tham gia cuộc thi này.

Số 13 | Ấn phẩm Quý III năm 2019HOẠT ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Lược trích theo 
Báo Lao động trẻ

Rừng cao su Bình Phước. 
Ảnh: Smarttourism.vn
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Hưng Yên

94/KH-UBND

Kế hoạch nâng cao chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
của tỉnh Hưng Yên năm 2019

Điện Biên

1988/CTr-UBND

Chương trình hành động Thực
hiện đề án nâng cao Chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) trong năm 2019 và
những năm tiếp theo trên địa
bàn tỉnh Điện Biên

Bạc Liêu

215/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện
hỗ trợ và phát triển doanh
nghiệp trong 6 tháng đầu
năm 2019

Cà Mau

106/KH-UBND

Kế hoạch Cải thiện và nâng
cao Chỉ số Năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh PCI tỉnh Cà
Mau năm 2019

An Giang

528/BC-UBND

Báo cáo Kết quả chuyến công
tác nghiên cứu, học tập và
trao đổi kinh nghiệm cải cách
hành chính tại Quảng Ninh

Bạc Liêu

164/BC-SKHDT

Báo cáo tình hình thực hiện
Chương trình hành động số
01/Ctr-UBND ngày 16/8/2017
của UBND tỉnh về việc nâng
cao chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017
đến năm 2020 - quý II/2019

Yên Bái

183/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện giải pháp
khắc phục các hạn chế; cải
thiện công tác cải cách hành
chính, môi trường kinh doanh
của tỉnh Yên Bái năm 2019 và
các năm tiếp theo.

Kon Tum

760/QD-UBND

Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ
số đánh giá năng lực cạnh
tranh cấp sở, Ban, ngành và
địa phương tỉnh Kon Tum

Vĩnh Phúc

1703/QD-UBND

Quyết định Ban hành Quy định
về việc quản lý, sử dụng Hệ
thống tiếp nhận, giải quyết
phản ảnh, kiến nghị của tổ
chức, cá nhân với chính quyền
tỉnh Vĩnh Phúc

Điện Biên

821/QD-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt
ban hành Đề án "Xây dựng và
triển khai Bộ chỉ số đánh giá
năng lực cạnh tranh cấp Sở,
ban, ngành và địa phương tỉnh
Điện Biên - DDCI"

Đồng Tháp

163/KH-UBND

Kế hoạch Tiếp tục cải thiện
môi trường đầu tư-sản xuất-
kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh
Đồng Tháp năm 2019

Hà Nội

1099/UBND-KT

Về việc định hướng xây dựng
Chỉ số đánh giá năng lực điều
hành của các cơ quan tương
đương Sở, UBND các quận,
huyện, thị xã thuộc Thành phố

Sóc Trăng

10/CT-UBND

Chỉ thị Về một số giải pháp
cải thiện Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh

An Giang

516/BC-UBND

Báo cáo Kết quả nghiên cứu,
trao đổi kinh nghiệm cải cách
hành chính tại UBND Quận 12,
thành phố Hồ Chí Minh
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Hội thảo chẩn đoán PCI (25/06/2019)

Hội thảo PCI Khu vực 
Nam Trung Bộ 
(14/6/2019)

Lớp bồi dưỡng cán bộ về PCI (04/10/2019)

Hội thảo chẩn đoán PCI (27/6/2019)

Hội thảo PCI Khu vực ĐBSH & ĐBB

(19/6/2019)

Lớp bồi dưỡng cán bộ về PCI

(26/6/2019)

Hội nghị bàn giải pháp
cải thiện, nâng cao PCI 
tỉnh Cà Mau năm 2019
(17/7/2019)

Hội thảo chẩn đoán PCI 
(13/6/2019)

Tọa đàm PCI: Cơ hội, 
thách thức và giải
pháp cho Tây Ninh
(12/7/2019)

Điện Biên

Bắc Ninh
Bắc Giang

Hưng Yên

Hà Nam

Gia Lai Hội nghị tập huấn bồi dưỡng
kỹ năng Đại biểu HĐND tỉnh
Gia Lai
(19/9/2019)

Phú Yên
Tây Ninh

Cà Mau
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VIỆT NAM (VCCI)
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Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983
Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632
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