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Báo cáo được thực hiện dựa trên phản 

PCI 2017 đã nhận được sự phản hồi của 

10.245 doanh nghiệp tư nhân trong 

nước tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 

2.003 doanh nghiệp mới thành lập trong 

năm 2016 và 2017 và 1.765 doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ 

47 quốc gia đang hoạt động tại 21 tỉnh, 

thành phố của Việt Nam.Đây cũng là 

năm thứ 13 liên tiếp, VCCI công bố bộ 

chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất 

lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, 

thành phố tại Việt Nam.  

Bắt đầu từ năm 2005, từ việc đơn thuần 

là một bộ chỉ số chỉ có tính chất khuyến 

cáo và kiến nghị địa phương tham gia một 

cách tự nguyện, PCI đã trở thành một 

yêu cầu bắt buộc được ghi trong nghị 

quyết của Chính phủ, điều này đã ghi 

nhận sự đóng góp của bộ chỉ số PCI trong 

sự cải cách của các địa phương tại Việt 

Nam.  

PCI đã trở nên quen thuộc với sự tham 

gia của 63 tỉnh thành, địa phương và trở 

thành một chỉ báo tin cậy và khách quan 

về chất lượng điều hành cấp tỉnh. Các 

chỉ số mà PCI đánh giá gồm mức độ 

thuận lợi của thủ tục hành chính tại các 

cơ quan nhà nước cấp tỉnh khác nhau 

như thủ tục đăng ký kinh doanh, đất 

đai, giấy phép, thanh tra, kiểm tra, 

tham nhũng... Cùng với đó, PCI cũng 

đánh giá mức độ hỗ trợ của chính 

quyền như tính năng động, đào tạo 

nghề, giải quyết tranh chấp…theo đánh 

giá của các doanh nghiệp dân doanh 

đang hoạt động tại địa phương.  

Đặc biệt hơn ở năm 2017 này, ngoài 

bảng xếp hạng PCI, phân tích về xu 

hướng thay đổi các lĩnh vực điều hành 

cấp tỉnh, báo cáo PCI năm nay như 

thường lệ có chương riêng đánh giá về 

môi trường kinh doanh của Việt Nam 

dưới con mắt của các nhà đầu tư nước 

ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ có 

các đánh giá về cải cách thủ tục hành 

chính, các khó khăn, thuận lợi trong 

kinh doanh và những vấn đề về lao 

động. 

Đặc biệt, trong báo cáo PCI năm nay 

còn có một chương riêng phân tích về 

chất lượng quản lý của doanh nghiệp. 

Đồng thời chỉnh sửa về hệ thống chỉ số, 

điều chỉnh và bổ sung nhiều chỉ tiêu 

mới trong hệ thống 10 chỉ số thành 

phần như tình hình an ninh trật tự tại 

địa phương hay điều chỉnh phân nhóm 

xếp hạng. 

Trước đó, trong Bảng xếp hạng PCI 

2016 được công bố vào tháng 3/2017, 5 

địa phương đứng đầu theo thứ tự là Đà 

Nẵng (70 điểm), Quảng Ninh (65,60 

điểm), Đồng Tháp (64,96 điểm), Bình 

Dương (63,57 điểm) và Lào Cai (62,76 

điểm). 

>> Chi tiết xem tại: 

https://goo.gl/ftXwAw 

 

Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh PCI 2017 
(Lược trích từ Báo Diễn đàn Doanh nghiệp) 

Sáng ngày (22/3), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối 

hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số Năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017. 

 

 

Tin nổi bật 
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Theo ông Daniel J.Kritenbrink, đại  

 

 

“PCI 2017: Bức tranh về cải cách               

môi trường đầu tư khởi sắc” 

(Lược trích từ: Thời báo tài chính Việt Nam) 

 

Bức tranh về môi trường đầu tư kinh 

doanh qua PCI năm nay đã có nhiều 

khởi sắc, với nhiều chỉ số đạt tỷ lệ cao 

nhất từ trước đến nay. Điều đó cho 

thấy mức độ cải thiện môi trường đầu 

tư, kinh doanh ở các địa phương đã có 

những tiến bộ rõ rệt và đang “ấm” lên. 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) đã đánh giá như vậy trong 

cuộc trao đổi với phóng viên TBTCVN 

bên lề Lễ công bố Báo cáo thường niên 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) 2017, diễn ra sáng 22/3, do VCCI 

cùng Cơ quan phát triển quốc tế Hoa 

Kỳ tổ chức. 

Ông Vũ Tiến Lộc cho biế t: Trước hết phải 

nói rằng bức tranh về môi trường đầu tư 

kinh doanh qua PCI năm nay đã có nhiều 

khởi sắc, với nhiều chỉ số đạt tỷ lệ cao 

nhất từ trước đến nay. Điều đó cho thấy 

mức độ cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh ở các địa phương đã có 

những tiến bộ rõ rệt và các địa phương 

đang “ấm” lên. 

Lần đầu tiên từ năm 2005, khi PCI được 

công bố, điểm trung vị của PCI tăng mức 

kỷ lục. Điểm nổi bật của PCI năm nay là 

hầu hết các tỉnh đều có sự tiến bộ, cải 

thiện đáng kể về chỉ số PCI của mình. 

Đặc biệt, năm nay có sự rút ngắn đáng 

kể khoảng cách giữa các tỉnh ở nhóm 

cuối bảng xếp hạng so với các tỉnh tiên 

phong. Điều đó cũng thể hiện tác động 

lan tỏa của cải cách, việc truyền lửa của 

cải cách về các địa phương với sự lãnh 

đạo điều hành của Chính phủ đương 

nhiệm đã bước đầu thành công. 

Tuy nhiên, có một điểm vẫn chưa hài lòng 

là bên cạnh sự vươn lên của nhóm cuối 

bảng, một số chỉ số của các tỉnh dẫn đầu 

bảng xếp hạng đã có sự chững lại so với 

năm ngoái. Số điểm PCI của nhóm này chỉ 
xoay quanh điểm số 70 - 90%. Điều này đòi 

hỏi phải có những cải cách đột phá ở cấp 

trung ương trong thời gian tới để tạo ra 

những dư địa mới. 

Do đó, cộng đồng doanh nghiệp (DN) rất 

kỳ vọng vào những quyết tâm đột phá tiếp 

theo của Chính phủ, yêu cầu tất cả các bộ, 

ngành phải đưa ra kế hoạch cắt giảm ít 

nhất là 30 - 50% các thủ tục hành chính và 

các điều kiện kinh doanh của bộ, ngành 

mình nhằm tiếp tục tạo ra các dư địa mới 

cho sự phát triển của các địa phương. 

Ông Lộc cũng nhận định: Điều đáng mừng 

và quan trọng nhất từ báo cáo PCI 2017 là 

niềm tin của cộng đồng DN đang được 

khơi dậy. Có đến 52% các DN trong nước 

và 60% DN đầu tư nước ngoài cho biết có 

kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh 

trong 2 năm tới. Đây là chỉ số niềm tin cao 

nhất từ năm 2011 trở lại đây. 

Tuy nhiên, môi trường đầu tư, kinh doanh 

của Việt Nam mặc dù đã có nhiều cải thiện 

nhưng vẫn còn có nhiều điểm mà chúng ta 

chưa thực sự hài lòng. 

 >> Chi tiết xem tại: 

https://goo.gl/nxYAA1  

 

 

 

https://goo.gl/nxYAA1
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Góc nhìn của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam về môi trường 

kinh doanh qua chỉ số PCI 
 

Theo ông Daniel J.Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, các doanh 

nghiệp nước ngoài cũng rất quan tâm đến năng lực chỉ số cạnh tranh 

cấp tỉnh. Các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến ba điều cơ bản khi 

kinh doanh tại Việt Nam, đó là sự ổn định, khả năng có thể đoán trước 

được và tính minh bạch công khai.  

 

Ông Kritenbrink đánh giá, môi trường 

kinh doanh cấp địa phương Việt Nam 

ngày càng được cải thiện đáng kể theo 

thời gian. Đặc biệt, khả năng điều hành 

kinh tế đang ngày càng hiệu quả, sự lạc 

quan của cộng đồng kinh doanh đối với 

nền kinh tế tại Việt Nam đang dần tăng 

lên, nhờ đó tiếp tục quan tâm và đẩy 

mạnh đầu tư vào Việt Nam. 

 

Đại sứ  Hoa Kỳ cũng đánh giá những 

chỉ số về tham nhũng cũng đang có dấu 

hiệu giảm bớt. Ông Kritenbrink cho 

rằng, các tỉnh, thành có vị trí càng cao 

trong bảng xếp hạng thì càng có chất 

lượng quản lý và hệ thống cơ sở hạ tầng 

tốt, môi trường cạnh tranh lành mạnh 

và nhận được đánh giá cao từ cộng đồng 

doanh nghiệp; chính điều này đã mang 

lại những triển vọng cho sự phát triển 

kinh tế của các địa phương. 

 

Tuy nhiên, theo bản báo cáo PCI 2017, 

các doanh nghiệp còn khá nhiều lo ngại 

về việc đầu tư kinh doanh tại Việt 

Nam; đặc biệt là những khó khăn ngày 

càng tăng trong việc tiếp cận đất đai, 

mở rộng mặt bằng kinh doanh. 

 

Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự 

tại các địa phương được bảo đảm nhưng 

vẫn có một số bộ phận doanh nghiệp lo 

ngại, đặc biệt đối với tệ nạn trộm cắp tài 

sản.Chi phí không chính thức tại Việt Nam 

đã có xu hướng giảm trong những năm gần 

đây nhưng vẫn còn khá phổ biến trong môi 

trường kinh doanh. 

 

Và điề u này có thể là một trở ngại trong việc 

thu hút các nhà đầu tư tiềm năng trong tương 

lai. Đây cũng có thể là một trong những lý do 

khiến số lượng các doanh nghiệp từ các nước 

phương Tây đến Việt Nam vẫn còn tương đối 

thấp trong thời gian qua. 

 

Chính vì lẽ đó, ông Kritenbrink cho biết trong 

thời gian tới, phía Hoa Kỳ, cụ thể là đại sứ 

quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ tiếp tục có các 

hoạt động giao thiệp với Chính phủ Việt Nam 

để đảm bảo sự ổn định và một môi trường kinh 

doanh tốt cho các nhà đầu tư. 

Theo đó, một trong những mục tiêu quan 

trọng của ông Kritenbrink trong nhiệm kỳ của 

mình là nỗ lực tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai 

nước và tiếp tục quá trình đối thoại cởi mở đối 

với Chính phủ và các nhà lãnh đạo Việt Nam 

nhằm đảm bảo môi trường quan hệ thương 

mại giữa hai nước tiếp tục phát triển và môi 

trường đầu tư tại Việt Nam sẽ được cải thiện, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó sẽ có 

các cuộc tiếp xúc với các doanh nghiệp Hoa Kỳ 

để hiểu được những mối quan tâm của họ đối 

với thị trường Việt Nam, đảm bảo tiếp tục đầu 

tư và kinh doanh ổn định tại Việt Nam, đánh 

giá về niềm tin của các doanh nghiệp đối với 

môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, 

ông Kritenbrink cho biết mức độ lạc quan của 

các doanh nghiệp đang trên đà phục hồi dần 

kể từ năm 2013.  

 (Lược trích từ TheLeader) 
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PCI qua hơn 10 năm tự thân đã thể hiện sức sống của mình. Điểm trung vị đang 

tiếp tục được cải thiện với hơn 95% số tỉnh thành có điểm số tốt hơn so với năm 

2005, nhất là các tỉnh thuộc nhóm yếu, trung bình trước đây. Tuy nhiên, đối với các 

tỉnh nhóm trên, mức độ cải thiện đang bị chững lại, dao động trong khoảng từ 65 – 

70/100 điểm. 

Ở tầm quốc gia, chúng ta vui mừng khi năm qua trên cả 4 bảng chỉ số xếp hạng nêu 

trên, Việt Nam đều cải thiện cả về điểm số và thứ hạng nhưng cũng như PCI địa 

phương, vị trí cạnh tranh của Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn. Điều đó cho thấy cải 

cách để vượt qua thứ hạng trung bình không khó, cải cách để có được sự đổi mới, 

sáng tạo, lọt vào “top” đầu là cả một thử thách vô cùng lớn. Nhưng không có lựa 

chọn nào khác khi chúng ta đã chấp nhận “cuộc chơi” toàn cầu. PCI sắp tới phải 

được đặt trong bối cảnh đó để nhận thêm sức sống mới, để trở thành công cụ hữu 

hiệu hơn giúp cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua việc góp phần thực 

hiện nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp đến năm 2020. 

Trong thời đại ngày nay, cái gốc của hưng thịnh quốc gia là ở khả năng cạnh tranh 

quốc gia và gốc đó sẽ vững bền trong mỗi người dân và khi tinh thần cạnh tranh 

ngấm sâu trong từng địa phương, doanh nghiệp. 

Luật sư Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 

>> Chi tiết xem tại: https://goo.gl/SzEaGc 

 

(Lược trích từ báo Diễn đàn doanh nghiệp) 

Những năm gần đây, Chính phủ định kỳ 

hàng năm ban hành các Nghị quyết (đều 

lấy số 19) với mục tiêu cải thiện môi 

trường kinh doanh và cũng định kỳ tổng 

kết việc thực hiện các Nghị quyết này để 

kiểm tra các Bộ, ngành, chính quyền địa 

phương, các hiệp hội doanh nghiệp... đã 

thực hiện như thế nào. Điều đáng nói, việc 

thực hiện Nghị quyết của Chính phủ đã 

được doanh nghiệp “soi” bằng PCI. 

 

Sức sống mới với PCI 

PCI 2017 - Ấn tượng chất lượng điều hành của các 

chính quyền địa phương 

 (Lược trích từ Tạp chí Tài chính) PCI 2017 đã ghi nhận sự cải thiện chất lượng điều hành rất ấn tượng của chính quyền 

địa phương trên cả nước. So với những năm trước, các chính quyền giải quyết kịp thời hơn các khó khăn, vướng 

mắc cho doanh nghiệp. 

 

Chi phí không chính thức có xu hướng được cải thiện tích cực, môi trường kinh doanh bình đẳng hơn và chất lượng giải quyết 

các thủ tục hành chính đang có nhiều chuyển biến tích cực. Theo TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, cải thiện tích cực là xu hướng 

chủ đạo trong môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2017. Các địa phương đang tích cực vào cuộc, thực hiện các chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ, chủ động áp dụng thực tiễn, kinh nghiệ m tốt của những tỉnh dẫn đầu trong cải cách thủ tục hành chính 

để cải thiện môi trường kinh doanh của mình. 

 

Với mong muốn, Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và sự thịnh vượng trong năm 2018, các chuyên gia trong và 

ngoài nước cũng như các doanh nghiệp khuyến nghị: Chính quyền các cấp cần tiếp tục duy trì đà cải cách môi trường kinh 

doanh của năm 2017 trong thời gian tới, cụ thể trong một số lĩnh vực như: Thuế, hải quan, kiểm tra chuyên ngành, bảo hiểm xã 

hội, phòng cháy chữa cháy… Quan trọng hơn là Việt Nam cần có chiến lược và chính sách hiệu quả để nâng cao chất lượng lao 

động, nhất là nhân lực trình độ cao, nhóm lao động mà các doanh nghiệp hiện gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng. 

 
>> Xem chi tiết tại: https://bit.ly/2H1xYCB 
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Thủ tướng: Môi trường đầu tư 

kinh doanh tiếp tục được cải thiện 

Họp báo Chính phủ thường kỳ 

tháng 3/2018: Chỉ số PCI – một 

trong 8 kết quả nổi bật trong 

phát triển kinh tế xã hội 

(Lược trích từ báo Hànộimới) 

 
Theo đó, về tình hình kinh tế-xã hội, tháng 3 và 3 tháng đầu 

năm tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực với 8 kết quả nổi 

bật: 

 

Thứ nhất, tăng trưởng GDP quý I-2018 tăng 7,38% (cao hơn 

quý I-2017 là 5,13%, cao hơn quý I-2016 là 5,45% và là mức 

tăng  cao nhất trong 10 năm qua của quý I các năm).  

 

Thứ hai, tăng trưởng đạt mức cao song lạm phát trong tầm 

kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2018 giảm 0,27% 

so với tháng trước. 

 

Thứ ba, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng tăng 9,9% (cùng kỳ tăng 6,4%), cho thấy tổng cầu, sức 

mua của người dân tiếp tục được cải thiện đáng kể.  

 

Thứ tư, xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, ước đạt 54,31 tỷ USD, 

tăng 22% (cùng kỳ tăng 12,8. 

 

Thứ năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,4% so với cùng 

kỳ, trong đó vốn đầu tư tư nhân chiếm tỷ trọng 41,9% và tăng 

tới 16,9%. 

 

Thứ sáu, khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, đạt 

trên 4,2 triệu lượt, tăng 30,9%. 

 

Thứ bảy, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. 

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017 mà 

VCCI vừa công bố hôm 22-3, cho thấy những thông tin khởi 

sắc, điểm số PCI bình quân cao nhất kể từ khi bắt đầu thực 

hiện đến nay, gần như tất cả các tỉnh đều tăng điểm số, phản 

ánh rõ ràng môi trường kinh doanh cấp địa phương của Việt 

Nam đã có những cải thiện rất ấn tượng theo thời gian, đặc 

biệt là trong năm vừa qua. 

 

 Thứ tám, thị trường chứng khoán phát triển mạnh, chỉ số VN-

Index đã vượt đỉnh (1.170 điểm) 11 năm qua. 

>>Chi tiết xem tại:https://goo.gl/CPVNoV 

 

 
 

 

(Lược trích từ Baochinhphu) 

Thủ tướng nhìn nhận, sau 1/4 chặng đường của năm 2018, kinh tế-xã hội 

tiếp tục phát triển thuận lợi, các lĩnh vực đều có tăng trưởng tích cực. 

Điểm lại tình hình tháng qua, Thủ tướng nhắc đến một số sự kiện quan 

trọng như đã ký Hiệp định CPTPP tại Chile, đã tổ chức Hội nghị cấp quốc 

gia về phòng chống thiên tai, tổ chức Hội nghị GMS 6 và CLV 10 hết sức 

thành công với nhiều sáng kiến của Việt Nam được đưa ra, nhất là việc tổ 

chức Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS. Tất cả các nước đều ủng hộ 

những vấn đề Việt Nam đưa ra để thúc đẩy hợp tác trong khu vực. 

Về tình hình trong nước, Thủ tướng nhấn mạnh một số chỉ số cơ bản đạt 

kết quả tốt như GDP quý I đạt mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua, 

đạt 7,38%, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng mạnh, hơn 4%, gấp 

đôi cùng kỳ 2017. Ngành công nghiệp và xây dựng tăng 9,7% (cùng kỳ chỉ 

tăng 4,48%), đặc biệt là ngành chế biến chế tạo tăng rất mạnh, đạt gần 14%. 

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Báo cáo PCI 2017 

mà VCCI vừa công bố hôm 22/3 cho thấy điểm số PCI bình quân cao nhất 

kể từ khi bắt đầu thực hiện đến nay, gần như tất cả các tỉnh đều tăng điểm 

số của chính mình. “Bây giờ các tỉnh đều lo tập trung cải thiện chỉ số 

này, cho nên, có một không khí đầu tư làm ăn ở các địa phương. 

Mới nhất, tôi đến tỉnh Vĩnh Long, một tỉnh xa xôi nhưng thu hút 

được gần 24.000 tỷ đồng trong hội nghị xúc tiến đầu tư với nhiều 

dự án hết sức khả thi”, Thủ tướng nói. 

“Môi trường đầu tư còn rào cản gì, còn những gì không thuận, tôi đề nghị 

đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành tập trung phân 

tích, làm rõ. Chúng ta phải tiếp tục mở cửa thu hút vốn phát triển trong 

nước và ngoài nước”. 

 

>> Xem chi tiết tại: https://goo.gl/8J5bHD 
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Lãnh đạo các tỉnh nói gì về bảng xếp hạng PCI 

2017? 

 

Mặc dù đứng trong nhóm cuối của bảng 

xếp hạng PCI 2017 nhưng ông Nguyễn 

Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh 

Sơn La khẳng định, kết quả đạt được 

trong năm ngoái cho thấy sự tiến bộ của 

tỉnh. Cụ thể, Sơn La đạt 58,9 điểm, tăng 

3,41 điểm so với năm 2016, trong đó sáu 

chỉ số đạt điểm số thấp trong năm 2016 

đều được cải thiện đáng kể trong năm 

2017. 

Có được kết quả này theo ông Khánh 

cho biết, trong năm ngoái, Sơn La đã tập 

trung cao các giải pháp đặc biệt nhằm rà 

soát các thủ tục hành chính, thành lập 

trung tâm hành chính công cấp tỉnh 

đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách 

nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp 

tác xã. 

Một ví dụ khác là Thái Nguyên, một 

tỉnh đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng 

PCI 2017, tụt 8 bậc so với năm 2016. 

Ông Lương Văn Cường, Phó chủ tịch 

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

Thái Nguyên cho biết, mặc dù sụt giảm 

thứ hạng nhưng các chỉ số của Thái 

Nguyên trong báo cáo PCI 2017 vẫn 

tăng điểm; các chỉ số thấp điểm trong 

năm 2016 đã được cải thiện rõ rệt trong 

năm nay. 

Giải thích điều này, ông Cường cho 

rằng, trong năm qua, các tỉnh, thành 

trên cả nước đã có sự cải thiện rõ rệt về 

các chỉ số dẫn đến sự thay đổi về thứ 

hạng. 

Trao đổi với TheLEADER, ông Nguyễn 

Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 

Ninh cho biết, trên thang điểm chỉ số 

PCI, hiện Quảng Ninh mới chỉ đạt hơn 

70 điểm, chặng đường đến thang điểm 

100 vẫn còn rất dài. Ông Long khẳng 

định dư địa để nâng cao năng lực cạnh 

tranh của tỉnh còn rất lớn. 

 
 

Ông Hồ Đại Dũng, Giám đốc Sở Kế 

hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ nhận 

định, chỉ số PCI tác động mạnh mẽ đến 

công tác chỉ đạo lâu dài đối với điều 

hành nền kinh tế của tỉnh. Từ việc so 

sánh với các địa phương khác trên cả 

nước, các tỉnh, thành phố có thể tham 

khảo và học hỏi lẫn nhau. Ông Dũng cho 

biết, tại Phú Thọ, tư duy của các cán bộ 

cấp tỉnh và địa phương đã thay đổi hơn 

nhiều, không còn trạng thái “vô cảm” và 

doanh nghiệp giờ đây đã là một khách 

hàng thực sự. 

 

Mặc dù có sự tiến bộ và cải cách rõ rệt ở 

tỉnh Thái Nguyên nhưng ông Lương 

Văn Cường cho rằng các ý kiến đã được 

ghi nhận và xử lý với tốc độ và mức ảnh 

hưởng chưa được như kỳ vọng và mong 

muốn của các doanh nghiệp. 

“Do còn nhiều ý kiến khác nhau hoặc 

bên trên chỉ đạo nhưng bên dưới chưa 

thực sự thông suốt để kịp thời chỉ đạo và 

thực hiện, còn tình trạng trên nóng dưới 

lạnh. Đôi khi trên tỉnh có văn bản chỉ 
đạo nhưng cấp dưới chưa thực sự có 

trách nhiệm giải quyết các kiến nghị của 

doanh nghiệp đặc biệt đối với các đơn vị 
ở vùng sâu vùng xa”, ông Cường lý giải. 

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Thái 

Nguyên cho biết, trong năm qua lãnh 

đạo tỉnh đã chỉ đạo, thuyên chuyển công 

tác và thậm chí là sa thải những cán bộ 

công chức nhũng nhiễu, không hoàn 

thành nhiệm vụ và chưa tạo điều kiện 

cho người dân và doanh nghiệp. 

Đứng từ góc độ các doanh nghiệp, ông 

Cường hy vọng trong năm 2018, lãnh 

đạo tỉnh và các sở ban ngành sẽ nỗ lực 

hơn và thiết thực hơn; thực sự quan tâm 

bằng những hành động cụ thể, vừa giúp 

đỡ vừa tháo gỡ các khó khăn cho các 

doanh nghiệp. 

>> Xem chi tiết tại: https://goo.gl/V6j8Fo 

 

 

..Lãnh đạo của nhiều tỉnh, 

thành đều cho rằng, bảng 

xếp hạng chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh có ý 

nghĩa rất lớn trong việc so 

sánh năng lực cạnh tranh và 

sự tiến bộ của chính các địa 

phương... 

(Lược trích từ TheLeader) 

https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w1000_r1/18/03/29/326/25452365/1_548768.png
https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w1000_r1/18/03/29/326/25452365/1_548768.png
https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w1000_r1/18/03/29/326/25452365/1_548768.png
https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w1000_r1/18/03/29/326/25452365/1_548768.png
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Sáng 31/3 tại Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Ninh tổ chức "Hội nghị phân tích 

chuyên sâu về chỉ số năng lực cạnh 

tranh tỉnh Quảng Ninh năm 2017, 

phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

năm 2018". 

Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá, "mổ 

xẻ" những nguyên nhân theo các chỉ số 

thành phần về số điểm Quảng Ninh đã đạt 

được trong bảng xếp hạng PCI năm 2017. 

Năm 2017, Quảng Ninh xếp thứ nhất trong 

bảng xếp hạng PCI, nhưng theo Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long, 

đạt được vị trí này vui thì chỉ có 1 nhưng lo 

thì 10, vì những năm tới nếu không duy trì 

được vị trí số 1, Quảng Ninh sẽ mất rất 

nhiều. Đây chính là sức ép, là thách thức lớn 

để Quảng Ninh không được chủ quan, không 

được phép viên mãn với chính mình. 

Còn nhiều dư đại để cải cách 

 

Theo dõi biểu đồ diễn biến chỉ số PCI của 

tỉnh Quảng Ninh trong 05 năm gần đây (từ 

2013-2017) cho thấy Quảng Ninh đã duy trì 

trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất 

lượng điều hành kinh tế tốt nhất trong 5 

năm liên tiếp. Năm 2017, PCI của Quảng 

Ninh tăng 1 bậc so với năm trước với tổng 

điểm là 70,69, đứng ở vị trí đầu bảng, với số 

điểm này còn cách xa rất nhiều đến thang 

điểm tuyệt đối 100. Trong các điểm chỉ số 

thành phần của Quảng Ninh chưa có nhiều 

cải thiện theo mục tiêu, kỳ vọng. Trong 10 

chỉ số thành phần PCI, chỉ có 3 chỉ số tăng 

điểm, tăng hạng so với năm 2016 đó là: Chỉ 
số chi phí thời gian năm 2017 tăng 0,87 

điểm và tăng 19 bậc, Chỉ số cạnh tranh bình 

đẳng năm 2017 tăng 1,35 điểm và tăng 32 

bậc, Chỉ số đào tạo lao động tăng 0,82 điểm 

và tăng 4 bậc.  

Trước những tồn tại hạn chế trong các chỉ số 

thành phần như: công tác hỗ trợ doanh 

nghiệp về văn bản pháp lý, thông tin đấu 

thầu còn nhiều hạn chế, thủ tục hành chính 

đất đai, công tác thanh kiểm tra vẫn có 

45% doanh nghiệp phản ánh là phải chi phí 

không chính thức. Ông Nguyễn Văn 

Thành - Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, 

trăn trở, tuy ở vị trí đứng đầu nhưng 

khoảng cách với các địa phương đứng sau 

là rất nhỏ (hơn Đà Nẵng chưa đến 1 điểm, 

Đồng Tháp chưa đến 2 điểm), bên cạnh đó 

từ số điểm hiện tại đến mốc 100 còn gần 30 

điểm, rõ ràng Quảng Ninh còn rất nhiều 

việc phải làm, còn nhiều dư địa để cải cách. 

Quyết giữ "Vương miện" 

 

Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch tỉnh 

Quảng Ninh nhận định, muốn duy trì được 

vị trí tỉnh cần phải liên tục hoàn thiện, cải 

cách dư địa trong bảng xếp hạng chính là 

phải tăng tổng điểm và tăng điểm, tăng 

hạng trong các chỉ số thành phần, năm 

2018, Quảng Ninh đặt ra mục tiêu sẽ đạt 

76,25 (tổng điểm). 

Ông Phạm Ngọc Thạch - Phó trưởng Ban 

Pháp chế VCCI, chia sẻ, Quảng Ninh cần 

phải tránh, rút kinh nghiệm không đi vào 

vết xe đổ của một số địa phương sau khi 

đạt được những thành tựu trong cải cách 

môi trường đầu tư kinh doanh đã không 

duy trì được, dẫn đến các doanh nghiệp 

dần mất niềm tin. Quảng Ninh cần xác 

định rõ tài nguyên khoáng sản không phải 

là lợi thế bền vững. Ông Thạch cho rằng, 

bên cạnh cải cách về thể chế, về tổ chức, 

con người, Quảng Ninh cần xây dựng một 

hệ thống dữ liệu mở, thông tin đa tầng, đa 

lớp... những thông tin về các qui hoạch, 

đấu thầu, mời thầu, chấm thầu, kết quả 

trúng thầu luôn cần được cập nhật. Bảng 

biểu qui hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư 

công cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

tiếp cận… 

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thủy - Chủ tịch 

Hội doanh nhân trẻ Quảng Ninh, các lợi thế 

của địa phương cần được phân bổ hài hòa 

cho các thành phần kinh tế, đặc biệt trú 

trọng quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho 

cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phát 

triển. 

Ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư tỉnh ủy 

Quảng Ninh cho biết, Tỉnh đang có thời cơ 

lớn để phát triển, hàng loạt các dự án hạ 

tầng giao thông như cao tốc Hạ Long - Hải 

Phòng, cầu Bạch Đằng, sân bay Vân Đồn, 

cao tốc Hạ Long - Vân Đồn… đã và đang 

hoàn thiện, Đặc khu hành chính kinh tế đặc 

biệt Vân Đồn cũng sắp được Quốc hội thông 

qua. Do vậy, cần tạo ra môi trường đầu tư 

kinh doanh tốt hơn nữa để thu hút được 

nhiều nguồn lực trong xã hội đầu tư phát 

triển. Những phân tích về các chỉ số PCI 

2017 của tỉnh hôm nay cần được chuyển tải 

đến tất cả cán bộ, nhân viên trong toàn hệ 

thống chính trị, để toàn hệ thống nhận thức 

được tầm quan trọng của công tác cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, phải xác 

định, đây là nhiệm vụ phải làm không chỉ 
đơn thuần là vì vị trí xếp hạng mà là vì sự 

phát triển bền vững của tỉnh.  

 

Ông Đọc nhấn mạnh, năm 2018, Quảng 

Ninh không thể rớt hạng mà phải giữ 

nguyên vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng 

PCI. 
  

>>Chi tiết xem tại: https://goo.gl/rZRURo 

Nỗ lực cải thiện MTKD của các địa phương 

Quảng Ninh và thách thức của  

nhà vô địch PCI 2017 
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Vĩnh Long: Vị trí số 6 bảng xếp hạng PCI 2017- lợi thế 

từ quyết tâm cải cách 

Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) năm 2017 do Phòng Thương 

mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc 

tế Hoa Kỳ (USAID) vừa công bố ngày 

22/3/2018, Vĩnh Long đứng ở vị trí thứ 

6, trong nhóm “Tốt”. 

Duy trì được thứ hạng cao (hạng 6/63) là 

sự quyết tâm mạnh mẽ trong cải cách 

hành chính, môi trường đầu tư kinh 

doanh của tỉnh Vĩnh Long cùng sự ghi 

điểm hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp. 

Những năm qua, Vĩnh Long rất quan 

tâm cải thiện PCI, coi đây la ̀ thươ ́c đo 

đa ́nh giá chất lượng điều hành kinh tế 

của chính quyền cấp tỉnh, nỗ lực cải cách 

hành chính, mức độ cải thiện môi 

trươ ̀ng đâ ̀u tư, kinh doanh của địa 

phương. 

Thực tế cho thấy, Vĩnh Long đã từng 

tuột hạng PCI thấp nhưng đã kịp thời đề 

ra hàng loạt giải pháp quyết liệt, chương 

trình hành động cụ thể. 

Việc phân tích chỉ số PCI, tìm ra nguyên 

nhân yếu kém để tạo lợi thế riêng cho 

Vĩnh Long trong cải thiện môi trường 

kinh doanh thu hút đầu tư và phát triển 

doanh nghiệp, đã được nghiêm túc thực 

hiện. 

Ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- cho rằng: 

“Muốn nâng chỉ số PCI, phải đồng hành, 

sát cánh cùng doanh nghiệp, tháo gỡ 

khó khăn, tạo môi trường kinh doanh ổn 

định cho doanh nghiệp”. 

Tinh thần chỉ đạo quyết liệt đổi mới trong 

quản lý điều hành “đồng hành cùng doanh 

nghiệp phát triển” và sự quyết tâm rất lớn 

từ lãnh đạo tỉnh đến các sở, ban ngành, các 

cấp chính quyền địa phương triển khai 

thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải 

pháp đã tạo nên sự bứt phá. 

Có thể thấy, một trong những hành động 

của tỉnh là mạnh dạn bãi bỏ các rào cản, 

quy định điều kiện kinh doanh không cần 

thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham 

gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành 

mạnh, bình đẳng. 

 

>> Xem chi tiết tại: https://goo.gl/7L1VtV 

(Lược trích từ BaovinhlongOnline) 

 

Nghệ An: Mục tiêu nâng vị trí xếp hạng 

PCI vào nhóm 15-20 của cả nước 

(Baonghean) - Nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh PCI đang được tỉnh 

Nghệ An nỗ lực thực hiện, coi là "chìa 

khoá" để cải thiện môi trường kinh 

doanh, tạo động lực mạnh mẽ thu hút đầu 

tư, phát triển kinh tế.  

Chuyển biến tích cực 

Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh được ban hành hành 

theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu nâng 

cao điểm số và thứ hạng PCI so với cả 

nước và khu vực Bắc Trung bộ. Sau 5 

năm triển khai thực hiện có hiệu quả các 

giải pháp đề ra, kết quả chỉ số PCI của 

Nghệ An từ năm 2012 đến nay liên tục 

được cải thiện. 

Giảm gánh nặng “chi phí” 

Hiện nay, mặc dù tổng điểm PCI của 

Nghệ An có chuyển biến, cải thiện nhưng 

vẫn còn một khoảng cách tương đối xa so 

với các tỉnh nằm trong top đầu cả nước; 

đồng thời xu hướng cải thiện chưa ổn 

định.Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2020 

nâng vị trí xếp hạng PCI vào nhóm 15-20 

của cả nước. UBND tỉnh, các sở, ngành, 

địa phương đang xây dựng các giải pháp 

chung và các giải pháp cụ thể cho từng chỉ 
số thành phần, trong đó đặc biệt chú trọng 

các chỉ số thành phần có chưa có sự cải 

thiện hoặc còn giảm sút điểm ở các năm 

trước. Lãnh đạo tỉnh cũng xác định rõ 

trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát 

và tổ chức thực hiện của từng cơ quan, 

đơn vị; đề ra các nhiệm vụ chủ yếu thực 

hiện, kết quả cần đạt được; đồng thời giao 

trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối 

hợp để tổ chức thực hiện và thời gian 

hoàn thành các nhiệm vụ được giao.  

>> Xem chi tiết tại: https://goo.gl/JgEJG3 
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Bước đột phá của Hải Phòng trên bảng xếp hạng PCI 2017 
 

(Lược trích từ TheLeader) 

Trong năm 2017, UBND thành phố Hải 

Phòng đã chỉ đạo tập trung cao cho cải 

cách hành chính, giải quyết khó khăn, 

vướng mắc của doanh nghiệp để gần với 

doanh nghiệp hơn đồng thời nâng cao 

năng lực hạ tầng. 

 

Đây được xem là những nỗ lực chính của 

thành phố Hải Phòng trong việc cải thiện 

thành công chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

2017 (PCI). Theo bảng xếp hạng PCI 2017, Hải 

Phòng đứng vị trí thứ 9/63 địa phương trong 

cả nước. Ông Nguyễn Văn Thành, phó chủ tịch 

UBND thành phố Hải Phòng cho biết, trong 

năm qua, UBND thành phố đã tổ chức đối 

thoại với doanh nghiệp mỗi tháng một lần, tạo 

một diễn đàn để các doanh nghiệp trao đổi 

những kiến nghị, thắc mắc hoặc góp ý về cách 

điều hành của chính quyền đối với các sở ban 

ngành. 

 

Để cải thiện được hai chỉ số mà doanh nghiệp 

hết sức quan tâm là chỉ số tiếp cận đất đai và 

chỉ số tiếp cận thông tin, UBND thành phố 

Hải Phòng hiện đang chỉ đạo cho sở xây 

dựng và sở tài nguyên môi trường cũng 

như sở kế hoạch đầu tư tiếp tục rà soát lại 

và điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng; 

Thành phố cũng sẽ giảm thời gian tiếp cận 

đất đai, bổ sung các kênh thông tin cũng 

như cổng thông tin chung của Thành phố. 

Được biết hiện Hải Phòng đã có các ngôn 

ngữ như tiếng Trung, tiếng Nhật, Tiếng 

Anh trong kênh thông tin chung nhằm tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp FDI tiếp 

cận được ngay với các chính sách mới của 

thành phố trong giải quyết thủ tục hành 

chính. 

 

Chỉ số minh bạch thông tin là một trong ba 

trụ cột của Nhà nước trong chương trình cải 

cách hành chính tổng thể nhằm cắt giảm 

các chi phí không chính thức. Theo báo cáo 

PCI, trong năm 2017, trung bình vẫn có 

trên 59% doanh nghiệp cho biết họ vẫn còn 

phải trả các chi phí không chính thức, dù 

chỉ số này đã giảm so với những năm trước, 

28% doanh nghiệp vẫn chưa hài lòng với kết 

quả giải quyết công việc của các công chức. 

“Trước đây, cổng thông tin chung của thành 

phố trực thuộc sở thông tin và truyền thông 

thì nay đã được chuyển về UBND thành phố 

quản lý để có chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng 

hơn. Khi có cơ chế, chính sách hoặc nhu cầu 

về phát triển các dự án đối với ngành, lĩnh 

vực nào thì đều cập nhật lên cổng thông tin 

điện tử của thành phố”, lãnh đạo thành phố 

cảng chia sẻ. 

 

Đánh giá cao chỉ  số  PCI,  ông Thành cho 

rằng đây là thông tin minh bạch nhất để 

doanh nghiệp và ngườii dân nắm bắt được sự 

nỗ lực của chính quyền trong việc cung cấp 

dịch vụ hành chính công tốt nhất cho cộng 

đồng doanh nghiệp và người dân. 

>> Xem chi tiết tại:https://goo.gl/RvWkrS 
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Bí thư Đồng Tháp:  "Lãnh đạo tỉnh kém nhanh nhạy 

hơn DN nhiều" 
 (Lược trích từ news.zing.vn) “Không ai nhanh nhạy với thị trường bằng doanh nghiệp được. Người ta ví sự nhanh 

nhạy đó như con tôm con cá nhạy cảm với nước mặt hơn nước ngọt, như con côn trùng nhạy cảm với trời nắng trời 

mưa. Lãnh đạo tỉnh kém nhanh nhạy hơn rất nhiều”, ông Hoan nói. 

 

Bí thư Đồng Tháp chia sẻ bí quyết cạnh 

tranh của tỉnh. Cho rằng không thể chỉ 
huy cộng đồng mà phải để chính cộng 

đồng đó giải quyết vấn đề của mình, Bí thư 

Đồng Tháp nói cà phê doanh nhân, hội 

quán nông dân là giải pháp hay. Đồng 

Tháp vốn nổi tiếng với mô hình “cà phê 

doanh nhân”, nơi các doanh nghiệp có thể 

đối thoại, tháo gỡ những vướng mắc khó 

khăn trực tiếp với lãnh đạo tỉnh. Mô hình 

này đã nổi tiếng trên cả nước và được 

nhiều tỉnh thành khác học tập. 

Chia sẻ sau khi bảng xếp hạng PCI năm 

2017 được công bố, Bí thư Tỉnh ủy Đồng 

Tháp Lê Minh Hoan cho biết mô hình cà 

phê doanh nhân là một thành công lớn 

của tỉnh này trong việc lắng nghe và kiến 

tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho 

cộng đồng doanh nghiệp. “Nhiều người chỉ 
nghĩ đơn thuần cà phê doanh nhân là nơi 

doanh nghiệp gặp khó khăn, đến đó để gặp 

lãnh đạo tỉnh, nhưng không chỉ như vậy, 

chúng tôi tạo nơi đó để chia sẻ, tương tác. 

Thậm chí không khó khăn họ cũng đến, để 

chia sẻ, nói lên những ý tưởng để tham 

mưu cho chính quyền. Chính quyền cũng 

có những chính sách mới, tiên liệu điều gì 

cũng sẽ nói với doanh nghiệp. Điều này 

kéo thị trường gần với nhà lãnh đạo”, ông 

Hoan chia sẻ. 

Ông nhấn mạnh vai trò của cà phê doanh 

nhân. Chính thành công của mô hình này 

khiến cộng đồng doanh nghiệp đánh giá 

cao các chỉ đạo điều hành của lãnh đạo 

tỉnh. Sự nhanh nhạy của cộng đồng doanh 

nhân đã hỗ trợ rất nhiều trong việc điều 

hành của lãnh đạo tỉnh. Ông Lê Minh 

Hoan cũng cho biết không chỉ mô hình cà 

phê doanh nhân, mô hình “hội quán nông 

dân” của tỉnh này cũng đang rất phát 

triển, hiệu quả và được Chính phủ đánh 

giá cao. 

Tại Đồng Tháp, hiện đã thành lập được 

trên 40 hội quán. Đó là nơi quy tụ, tập hợp 

những người nông dân một cách tự 

nguyện của nhiều ngành hàng, ví như 

cùng trồng xoài, cùng trồng nhãn, cùng 

nuôi tôm… Thông qua hội quán, người 

nông dân phát huy vai trò tự lực, tự quản 

tại địa phương. Hội quán cũng giúp thay 

đổi nhận thức của người dân, để tự người 

dân suy nghĩ, tự tìm hướng đi cho các mặt 

hàng mình sản xuất. Nhà nước chỉ cung 

cấp thông tin, không quyết định thay cho 

người nông dân. 

“Nhiều doanh nghiệp cũng vào, cùng ngồi 

bàn bạc với người nông dân sản xuất như 

thế nào. Họ thông tin thị trường, giá cả, 

cách sản xuất. Hội quán là nơi có thể phát 

huy năng lực của cả cộng đồng. Chúng ta 

không thể chỉ huy cộng đồng được, phải để 

chính cộng đồng đó giải quyết vấn đề của 

mình, mặt khác cũng không để họ trông 

chờ, ỷ lại”, ông Hoan chia sẻ. 

Theo Bí thư Lê Minh Hoan, dư địa cải cách 

tại Đồng Tháp còn rất nhiều. Mặt khác, 

đất nước đang bước vào thời kỳ cách mạng 

công nghiệp 4.0, nên có thể tận dụng các 

mặt mạnh vào việc cải cách, nâng cao năng 

lực cạnh tranh tại mỗi địa phương, bằng 

những kết nối, tương tác nhanh giữa lãnh 

đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, nông 

dân. Bí thư Đồng Tháp cho rằng cách 

mạng công nghiệp 4.0 còn nhiều dư địa để 

làm được nhiều thứ. Công nghiệp giúp 

mọi việc trở nên nhanh hơn, thiết thực 

hơn, bỏ đi tầng nấc. 

“Không còn mất thời gian từ trung ương 

xuống tỉnh, tỉnh xuống huyện, huyện 

xuống xã, xã uống ấp… nữa. Đồng Tháp 

sẽ hỗ trợ nông dân kiến thức chứ không 

phải đồng vốn. Hỗ trợ đầu ra chứ không 

hỗ trợ đầu vào, giúp bà con sản xuất tốt 

hơn. Hỗ trợ họ kiến thức để biết bảo quản, 

chế biến, sự khắc nghiệt của thị trường…” 

ông Hoan chia sẻ. 

>> Xem chi tiết tại: https://goo.gl/zmNoH1 
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Nhiều địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp   

cải thiện môi trường kinh doanh 

(Lược trích từ Báo điệ n tử ĐCSVN) – Theo kết quả điều tra về môi trường kinh doanh do Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố cho thấy, niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp đã được cải thiện rất 

đáng kể. 

Có tới 52% doanh nghiệp tư nhân trong nước và 60% doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cho biết sẽ mở rộng 

quy mô kinh doanh trong 2 năm tới. Đây là chỉ số niềm tin cao 

nhất của cộng đồng kinh doanh kể từ năm 2011 trở lại đây. 

Theo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 

2017 thông qua việc điều tra ý kiến của các doanh nghiệp toàn 

quốc, tỉnh Sơn La xếp ở vị trí 57/63 tỉnh, thành. Trong đó, 

nhiều chỉ số thành phần PCI của địa phương này bị đánh giá 

khá thấp, như: tính năng động của chính quyền tỉnh, cạnh 

tranh bình đẳng, chi phí không chính thức, tiếp cận đất đai, 

đào tạo lao động… Điều này cho thấy các doanh nghiệp của 

tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh sản 

xuất. Theo ông Hoàng Trí Thức, Chủ tịch Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh Sơn La, với một tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa 

như Sơn La, doanh nghiệp gặp khó khăn không chỉ vì điều 

kiện địa lý mà kết cầu hạ tầng, thể chế, cơ chế hỗ trợ tạo môi 

trường đầu tư kinh doanh còn hạn chế. Trong khi đó, các 

doanh nghiệp tỉnh hầu hết là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu 

nhỏ nên rất khó cạnh tranh. Vì thế, ông Thức cho rằng, chính 

quyền tỉnh phải đẩy mạnh hơn nữa việc cải thiện môi trường 

kinh doanh, chỉ số nào doanh nghiệp còn đánh giá thấp thì 

phải nâng cao hơn. Ví dụ như khả năng tiếp cận đất đai, phải 

có cơ chế thông thoáng hơn cho doanh nghiệp tiếp cận và đầu 

tư, giúp khai thác hết tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh. 

Trong khi đó, 5 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, 

các đầu tàu kinh tế của cả nước: Hà Nội, Tp. Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ đã có cải thiện 

đáng kể về chất lượng điều hành, và lần đầu tiên đã góp 

mặt đầy đủ trong trong Top 15 tỉnh, thành phố có chất 

lượng điều hành tốt nhất trong năm qua. 

Theo đánh giá của ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm 

Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, 

Hà Nội đã rất quyết liệt trong việc cải cách thủ tục hành chính. 

Tiêu biểu như việc tiếp cận đất đai đã được cải thiện, trước 

doanh nghiệp mất nhiều thời gian cho thủ tục cấp giấy chứng 

nhận sở hữu đất nên nhiều doanh nghiệp không cầm được tài 

sản đi vay vốn ngân hàng; hiện thủ tục chỉ còn khoảng 7-14 

ngày, Hà Nội còn tập trung miễn giảm thuế đất cho doanh nghiệp, 

như Khu công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm đã được miễn, dãn 

thuế đất lên tới 50%, giúp doanh nghiệp có thêm niềm tin và động 

lực đầu tư. Ngoài ra, thủ tục hành chính đã được Hà Nội tập trung 

giải quyết tinh gọn, giải quyết qua mạng nên doanh nghiệp và cán 

bộ công viên chức không hạn chế tiếp xúc trực tiếp, từ đó giảm 

hẳn chi phí không chính thức. 

Thành phố Hải Phòng lần đầu tiên đứng trong top 10 của bảng 

xếp hạng PCI 2017. Địa phương này dẫn đầu chỉ số thành phần 

đào tạo lao động, lĩnh vực mà thành phố luôn duy trì được điểm 

cao trong 5 năm trở lại đây.  

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh cho biết, thời gian qua, tỉnh rất chú trọng cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, mở fanpage tương tác giữa lãnh đạo 

tỉnh, các sở, ngành với doanh nghiệp trên mạng xã hội để lắng 

nghe trực tiếp và nhanh nhất ý kiến, nguyện vọng của doanh 

nghiệp. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ cùng 

doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp, thành lập 

mới; tiếp tục tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Là một tỉnh nhỏ ở phía Nam nhưng Đồng Tháp luôn được cộng 

đồng doanh nghiệp đánh giá cao về sự hỗ trợ doanh nghiệp, nên 

10 năm liền, tỉnh này đứng trong top 5 bảng xếp hạng PCI. Ông 

Lê Minh Hoan, Bí thư tỉnh Đồng Tháp cho biết, ban lãnh đạo tỉnh 

đã thực hiện nhiều giải pháp để lan tỏa ý thức, trách nhiệm vì 

doanh nghiệp từ lãnh đạo cho tới bộ máy thực hiện. Nhờ đó, cả 

hệ thống chính quyền đều hiểu, việc cải cách môi trường kinh 

doanh không chỉ giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi mà còn 

nâng cao chất lượng doanh nghiệp cũng như môi trường đầu tư 

của tỉnh. Vì thế, tỉnh đã xây dựng chiến lược hỗ trợ, phát triển 

doanh nghiệp không chỉ trong ngắn hạn mà phải là chiến lược bền 

vững, lâu dài, trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. 

Có thể thấy, các địa phương đang đang nỗ lực đồng hành cùng 

doanh nghiệp để nâng cao niềm tin và thu hút đầu tư, bởi điều 

này không chỉ vì sự phát triển của tỉnh, thành phố mà còn vì sự 

phát triển chung của cả nền kinh tế. 

>> Xem chi tiết tại: https://goo.gl/qzVFTE 
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Tổ          

 
STT Ngày Tên bài viết Địa chỉ/Link 

1 22/03/2018 Quảng Ninh vượt lên, soán ngôi số 1 của Đà Nẵng https://goo.gl/28KxWg 

2 22/03/2018 Quảng Ninh đoạt quán quân PCI 2017 https://goo.gl/pRDSzB 

3 22/03/2018 Quảng Ninh đạt quán quân bảng xếp hạng PCI 2017 https://goo.gl/n3bjwE 

4 22/03/2018 Lần đầu tiên Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI https://goo.gl/HWdLmQ 

5 22/03/2018 PCI 2017: Doanh nghiệp lạc quan với môi trường kinh doanh https://goo.gl/GKCeAv 

6 22/03/2018 PCI 2017: Quảng Ninh 'soán ngôi’ của Đà Nẵng https://goo.gl/BmVY1f 

7 22/03/2018 Quảng Ninh dẫn đầu Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017 https://goo.gl/UvTcLP 

8 22/03/2018 PCI 2017 - Ấn tượng chất lượng điều hành của các chính quyền địa phương https://goo.gl/Fbtk2E 

9 22/03/2018 PCI 2017: Đồng Tháp 10 năm liên tiếp nằm trong top 5 https://goo.gl/dHQNwG 

10 22/03/2018 Quảng Ninh lần đầu đạt "quán quân" bảng xếp hạng PCI 2017 https://goo.gl/wxKW8X 

11 22/03/2018 PCI 2017: Doanh nghiệp lạc quan với môi trường kinh doanh https://goo.gl/2pxH8a 

12 22/03/2018 Vượt Đà Nẵng, Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh https://goo.gl/wtb9o3 

13 22/03/2018 Vì sao Quảng Ninh vươn lên 'quán quân' PCI 2017? https://goo.gl/UuvNjE 

14 22/03/2018 Hòa Bình đứng thứ 52 trong bảng PCI 2017 https://goo.gl/Vk3w12 

15 22/03/2018 Kết quả PCI 2017: Quảng Ninh lần đầu 'vô địch', Đà Nẵng về nhì https://goo.gl/YWQ227 

16 22/03/2018 PCI 2017: Đất mỏ Quảng Ninh lần đầu tiên vượt Đồng Tháp để vươn lên vị trí 

đứng đầu 

https://goo.gl/eRt1wT 

17 22/03/2018 Quảng Ninh vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 

2017 

https://goo.gl/MK6iN6 

18 22/03/2018 Lần đầu tiên Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI https://goo.gl/yiAYH6 

19 22/03/2018 Quảng Ninh lần đầu tiên soán "ngôi vương" PCI https://goo.gl/WCGL12 

20 22/03/2018 Quảng Ninh lần đầu tiên dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) https://goo.gl/T3G679 

21 22/03/2018 Chỉ số PCI Nghệ An tăng 4 bậc, đứng thứ 21 cả nước https://goo.gl/KZFTLH 

Tổng hợp các bài viết, tin tức về PCI 2017  

 

https://goo.gl/28KxWg
https://goo.gl/pRDSzB
https://goo.gl/n3bjwE
https://goo.gl/HWdLmQ
https://goo.gl/GKCeAv
https://goo.gl/BmVY1f
https://goo.gl/UvTcLP
https://goo.gl/Fbtk2E
https://goo.gl/dHQNwG
https://goo.gl/wxKW8X
https://goo.gl/2pxH8a
https://goo.gl/wtb9o3
https://goo.gl/UuvNjE
https://goo.gl/Vk3w12
https://goo.gl/YWQ227
https://goo.gl/eRt1wT
https://goo.gl/MK6iN6
https://goo.gl/yiAYH6
https://goo.gl/WCGL12
https://goo.gl/T3G679
https://goo.gl/KZFTLH


                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                              

14 |  
 

Tin tức PCI                                                                                                                                         Số 07 | Ấn phẩm Quý I 

năm 2018 

22 22/03/2018 Quảng Ninh soán ngôi đầu về năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng https://goo.gl/Wh1mSt 

23 22/03/2018 Chỉ số PCI Nghệ An tăng 4 bậc, đứng thứ 21 cả nước https://goo.gl/C7ZmYA 

24 22/03/2018 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu PCI 2017 https://goo.gl/vEExWb 

25 22/03/2018 Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh https://goo.gl/swtrGV 

26 22/03/2018 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Nhiều thay đổi bất ngờ https://goo.gl/39gpJ7 

27 22/03/2018 Công bố kết quả PCI 2017: Mừng vì chi phí ngầm giảm, lo vì trộm cắp gia tăng https://goo.gl/TKU7iB 

28 22/03/2018 Chủ tịch Quảng Ninh: 'Chúng tôi đã tự soi lại mình từ vị trí thứ 58' https://goo.gl/Nxq36C 

29 22/03/2018 Muốn yên ổn làm ăn, nhiều doanh nghiệp phải chi tiền bảo kê cho xã hội đen https://goo.gl/snoFmn 

30 22/03/2018 Thủ tục đỡ vướng, doanh nghiệp muốn tăng quy mô trong 2 năm tới https://goo.gl/28KxWg 

31 22/03/2018 Số doanh nghiệp FDI bão lỗ năm 2017 cao kỷ lục https://goo.gl/pRDSzB 

32 22/03/2018 Lộ diện “quán quân” mới của PCI - Quảng Ninh https://goo.gl/n3bjwE 

33 22/03/2018 Lần đầu tiên Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI https://goo.gl/HWdLmQ 

34 22/03/2018 Quảng Ninh giành “ngôi vương” trên bảng xếp hạng PCI https://goo.gl/GKCeAv 

35 22/03/2018 Số Doanh Nghiệp FDI Bão Lỗ Năm 2017 Cao Kỷ Lục https://goo.gl/BmVY1f 

36 22/03/2018 Đồng Nai tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI https://goo.gl/UvTcLP 

37 22/03/2018 Quảng Ninh lần đầu đứng nhất trong bảng xếp hạng PCI 2017 https://goo.gl/Fbtk2E 

38 22/03/2018 Hà Nội tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng PCI 2017 https://goo.gl/dHQNwG 

39 22/03/2018 Trên 59% doanh nghiệp vẫn phải chi ‘phí gầm bàn’ https://goo.gl/wxKW8X 

40 22/03/2018 Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh https://goo.gl/2pxH8a 

41 22/03/2018 Công bố PCI 2017: Doanh nghiệp đang có niềm tin cao nhất 7 năm https://goo.gl/wtb9o3 

42 22/03/2018 PCI 2017: Doanh nghiệp đang có niềm tin vào môi trường kinh doanh https://goo.gl/UuvNjE 

43 22/03/2018 PCI 2017 nhìn từ chuyện của "nhà vô địch" Quảng Ninh https://goo.gl/Vk3w12 

44 22/03/2018 Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - hàn thử biểu đo chất lượng điều hành 

kinh tế (News&clips) 

https://goo.gl/YWQ227 

45 22/03/2018 Báo cáo PCI 2017: Chất lượng điều hành được cải thiện ấn tượng https://goo.gl/eRt1wT 

46 22/03/2018 Môi trường kinh doanh tốt lên thấy rõ https://goo.gl/MK6iN6 

47 22/03/2018 PCI 2017: Xúc động nhắc về cố Thủ tướng Phan Văn Khải https://goo.gl/yiAYH6 

48 22/03/2018 Toàn cảnh năng lực cạnh tranh của 63 tỉnh thành phố https://goo.gl/T3G679 

https://goo.gl/Wh1mSt
https://goo.gl/C7ZmYA
https://goo.gl/vEExWb
https://goo.gl/swtrGV
https://goo.gl/39gpJ7
https://goo.gl/TKU7iB
https://goo.gl/Nxq36C
https://goo.gl/snoFmn
https://goo.gl/28KxWg
https://goo.gl/pRDSzB
https://goo.gl/n3bjwE
https://goo.gl/HWdLmQ
https://goo.gl/GKCeAv
https://goo.gl/BmVY1f
https://goo.gl/UvTcLP
https://goo.gl/Fbtk2E
https://goo.gl/dHQNwG
https://goo.gl/wxKW8X
https://goo.gl/2pxH8a
https://goo.gl/wtb9o3
https://goo.gl/UuvNjE
https://goo.gl/Vk3w12
https://goo.gl/YWQ227
https://goo.gl/eRt1wT
https://goo.gl/MK6iN6
https://goo.gl/yiAYH6
https://goo.gl/T3G679
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49 22/03/2018 Quản trị doanh nghiệp giỏi sẽ hạn chế tham nhũng https://goo.gl/KZFTLH 

50 24/03/2018 Quản trị doanh nghiệp giỏi sẽ hạn chế tham nhũng https://goo.gl/Wh1mSt 

51 24/03/2018 Chỉ số PCI 2017 của Phú Yên tăng 4 bậc https://goo.gl/C7ZmYA 

52 24/03/2018 Chỉ số PCI: Chính quyền cần quyết liệt đồng hành cùng doanh nghiệp https://goo.gl/vEExWb 

53 24/03/2018 "Bí quyết" giúp Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2017 https://goo.gl/swtrGV 

54 24/03/2018 PCI 2017 nhìn từ chuyện của "nhà vô địch" Quảng Ninh https://goo.gl/39gpJ7 

55 24/03/2018 PCI không phải chuyện riêng của các địa phương https://goo.gl/TKU7iB 

56 25/03/2018 Doanh nghiệp sợ "không được hối lộ"! https://goo.gl/Nxq36C 

57 25/03/2018 Xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng, chi phí "gầm bàn" giảm mạnh https://goo.gl/snoFmn 

58 25/03/2018 Nền kinh tế Việt Nam 2018 có nhiều khởi sắc https://goo.gl/28KxWg 

59 26/03/2018 Nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh https://goo.gl/pRDSzB 

60 26/03/2018 Doanh nghiệp tư nhân vẫn tiếp tục teo tóp https://goo.gl/n3bjwE 

61 26/03/2018 Vĩnh Long ghi điểm trong mắt nhà đầu tư https://goo.gl/HWdLmQ 

62 26/03/2018 Bước đột phá của Hải Phòng trên bảng xếp hạng PCI 2017 https://goo.gl/GKCeAv 

63 26/03/2018 Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch https://goo.gl/BmVY1f 

64 26/03/2018 Nhiều địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp cải thiện môi trường kinh 

doanh 

https://goo.gl/Fbtk2E 

65 26/03/2018 Doanh nghiệp cũng cần phải nâng cấp mình https://goo.gl/dHQNwG 

66 27/03/2018 Tây Nam Bộ “đồng khởi” PCI https://goo.gl/wxKW8X 

67 27/03/2018 Bí thư Đồng Tháp chia sẻ bí quyết cạnh tranh của tỉnh https://goo.gl/2pxH8a 

68 27/03/2018 Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh trải lòng về vị trí quán quân PCI https://goo.gl/wtb9o3 

69 27/03/2018 Vĩnh Long tạo lợi thế từ những tương đồng https://goo.gl/UuvNjE 

70 27/03/2018 "Kéo" doanh nghiệp về Vĩnh Long https://goo.gl/Vk3w12 

71 29/03/2018 Vĩnh Long cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế https://goo.gl/YWQ227 

72 28/03/2018 Hải Phòng: PCI năm 2017 đứng thứ 9/63, tăng 12 bậc https://goo.gl/eRt1wT 

73 28/03/2018 Doanh nghiệp FDI vẫn "ngán" thủ tục hành chính Việt Nam https://goo.gl/MK6iN6 

74 28/03/2018 Hai điểm khác biệt trong chỉ số PCI 2017 https://goo.gl/yiAYH6 

75 28/03/2018 Việc giải quyết thủ tục đất đai đạt tỷ lệ hài lòng thấp https://goo.gl/WCGL12 

https://goo.gl/KZFTLH
https://goo.gl/Wh1mSt
https://goo.gl/C7ZmYA
https://goo.gl/vEExWb
https://goo.gl/swtrGV
https://goo.gl/39gpJ7
https://goo.gl/TKU7iB
https://goo.gl/Nxq36C
https://goo.gl/snoFmn
https://goo.gl/28KxWg
https://goo.gl/pRDSzB
https://goo.gl/n3bjwE
https://goo.gl/HWdLmQ
https://goo.gl/GKCeAv
https://goo.gl/BmVY1f
https://goo.gl/Fbtk2E
https://goo.gl/dHQNwG
https://goo.gl/wxKW8X
https://goo.gl/2pxH8a
https://goo.gl/wtb9o3
https://goo.gl/UuvNjE
https://goo.gl/Vk3w12
https://goo.gl/YWQ227
https://goo.gl/eRt1wT
https://goo.gl/MK6iN6
https://goo.gl/yiAYH6
https://goo.gl/WCGL12
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76 28/03/2018 Tiền tư nhân đổ vào nền kinh tế tiếp tục tăng https://goo.gl/T3G679 

77 28/03/2018 Đối thoại lãnh đạo tỉnh Hải Dương và doanh nghiệp: "Nóng" cải cách thủ tục 

hành chính 

https://goo.gl/KZFTLH 

78 29/03/2018 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đồng Nai xếp thứ 26: Vẫn chưa xứng 

tầm 

https://goo.gl/Wh1mSt 

79 29/03/2018 Phát triển CSHT: Khi tỉnh giàu không ỷ lại Trung ương https://goo.gl/C7ZmYA 

80 29/03/2018 Thúc đẩy liêm chính bằng hành động cụ thể https://goo.gl/vEExWb 

81 29/03/2018 Quán quân PCI 2017: Quảng Ninh “xoáy nước” hút vốn đầu tư kỷ lục https://goo.gl/swtrGV 

82 29/03/2018 Lãnh đạo các tỉnh nói gì về bảng xếp hạng PCI 2017? https://goo.gl/39gpJ7 

83 29/03/2018 Vào cuộc cắt giảm thực chất chi phí cho doanh nghiệp https://goo.gl/TKU7iB 

84 29/03/2018 Vì sao doanh nghiệp FDI “chê” chất lượng lao động Việt Nam https://goo.gl/Nxq36C 

85 29/03/2018 

 

Khi tỉnh giàu không ỷ lại Trung ương https://goo.gl/CjYjsW 

86 29/03/2018 

 

Thúc đẩy liêm chính bằng hành động cụ thể https://goo.gl/oNv5ff 

87 29/03/2018 

 

Quảng Ninh: Thập kỷ vươn mình từ 'đội sổ' lên hạng nhất https://goo.gl/PXdP9g 

88 29/03/2018 Lãnh đạo các tỉnh nói gì về bảng xếp hạng PCI 2017? https://goo.gl/V6j8Fo 

89 30/03/2018 

 

Quy mô nhỏ, doanh nghiệp Việt Nam "sức khỏe" yếu? https://goo.gl/j3XMaJ 

90 30/03/2018 Cải thiện chỉ số PCI để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư https://goo.gl/14Z8jX 

91 30/03/2018 Tiền Giang đồng hành cùng doanh nghiệp cả ngày nghỉ cuối tuần https://goo.gl/2ktrz8 

92 30/03/2018 Chuyển động tích cực của môi trường kinh doanh Việt Nam https://goo.gl/cZA9md 

93 30/03/2018 Chỉ số PCI năm 2017 với những lạc quan và khởi sắc https://goo.gl/5kaMMH 

94 30/03/2018 PCI 2017 với những lạc quan và khởi sắc https://goo.gl/kU2Y5R 

95 30/03/2018 Thăng hạng Chỉ số PCI: Kết quả từ nỗ lực cải cách https://goo.gl/K4q7Me 

96 31/03/2018 Cải thiện chỉ số PCI để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư http://thvl.vn/?p=963513 

97 31/03/2018 Quảng Ninh quyết tâm giữ vững vị trí dẫn đầu xếp hạng năng lực cạnh tranh 

câp tỉnh 

https://goo.gl/yve6Uu 

 

98 31/03/2018 Đánh giá kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cao Bằng 

 

https://goo.gl/g9K3RZ 

 

99 31/03/2018 TPHCM tuyên chiến với nạn nhũng nhiễu https://goo.gl/gbNJk8 

100 31/03/2018 Thêm niềm tin, nhà đầu tư dồn dập tăng vốn https://goo.gl/5FwDov 

 

https://goo.gl/T3G679
https://goo.gl/KZFTLH
https://goo.gl/Wh1mSt
https://goo.gl/C7ZmYA
https://goo.gl/vEExWb
https://goo.gl/swtrGV
https://goo.gl/39gpJ7
https://goo.gl/TKU7iB
https://goo.gl/Nxq36C
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 (Để tải nội dung các văn bản, xem tại http://pcivietnam.vn/category/van-ban-tinh/) 

 

 

Tên tỉnh Số hiệu Tên Văn bản 
Sơn La 

 

03/BC-UBND 

 

Tình hình kinh tế-xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh năm 

2017 

Ngày ban hành: 3/1/2018 

Trà Vinh 

 

03/KH-UBND 

 

Hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Trà 

Vinh năm 2018 

Ngày ban hành: 16/1/2018 

Tuyên Quang 

 

172/QD-UBND 

 

QĐ v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh ( PCI) tỉnh Tuyên 

Quang 

Ngày ban hành: 28/2/2018 

Quảng Ngãi 

 

389/QD-UBND 

 

QĐ Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở,ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh 

Quảng Ngãi 

Ngày ban hành: 7/3/2018 

Quảng Ninh 27/BC-UBND Báo cáo: Tình hình triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ trong 

Quý I năm 2018 của tỉnh Quảng Ninh 

Ngày ban hành: 14/3/2018 

Đăk Nông 110/BC-UBND Báo cáo: Tình hình triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

tỉnh Đăk Nông trong Quý I, năm 2018 

Ngày ban hành: 15/3/2018 

Bình Thuận 66/BC-UBND Báo cáo: Tình hình thực hiện Quý I năm 2018 về Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của 

Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 

Ngày ban hành: 15/3/2018 

Quảng Ngãi 43/BC-UBND Báo cáo: Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính 

phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (Quý I/2018) 

Ngày ban hành: 15/3/2018 

Hà Giang 66/BC-UBND Báo cáo: Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 

2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Ngày ban hành: 19/3/2018 

Danh mục một số đề án, chương trình        

hành động cải thiện MTKD, nâng cao chỉ số  

PCI của các địa phương trong Quý 1/2018       

 

http://pcivietnam.vn/category/van-ban-tinh/
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STT Tỉnh/Thành phố Tên sự kiện Thời gian 
1 TP. Hồ Chí Minh Hội thảo chẩn đoán PCI  TP. Hồ Chí Minh 05/01/2018 

2 Quảng Ninh Lễ công bố chỉ số DDCI Quảng Ninh 24/01/2018 

3 Quảng Ninh Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Quảng Ninh 31/03/2018 

4 Đồng Tháp Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Đồng Tháp 03/04/2018 

5 Tuyên Quang Tuyên Quang Biz Cafe 07/04/2018 

6 Vĩnh Long Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Vĩnh Long 11/04/2018 

7 Long An Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Long An 11/04/2018 

8 Cần Thơ Hội thảo chẩn đoán PCI thành phố Cần Thơ 12/04/2018 

9 Quảng Ngãi Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Quảng Ngãi 20/4/2018 

10 Đăk Nông Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Đăk Nông 04/2018 

11 Yên Bái Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Yên Bái 04/2018 

12 ĐBSCL Hội thảo chẩn đoán PCI vùng ĐBSCL 05/2018 

13 Kiên Giang 

 

Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Kiên Giang 05/2018 

14 BRVT 

 

Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh BRVT 05/2018 

15 Bình Thuận 

 

Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Bình Thuận 05/2018 

16 Tây Ninh Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Tây Ninh 05/2018 

17 An Giang Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh An Giang 05/2018 

 

Các sự kiện, hoạt động cải thiện MTKD, nâng 

cao chỉ số PCI của các địa phương đã diễn ra 

và dự kiến trong thời gian tới 
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Cẩm nang sử dụng PCI - phiên bản cập nhật

Ấn phẩm sắp ra mắt 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ ÁN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) 

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3574 6983 

Fax: (84-24) 3577 1459 

Email: pci@vcci.com.vn, vcci.pci@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:pci@vcci.com.vn
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