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CHỈ SỐ CHỈ SỐ 
NĂNG LỰCNĂNG LỰC

CẠNH TRANH CẠNH TRANH 
CẤP TỈNH PCI 2010CẤP TỈNH PCI 2010

TRẦN HỮU HUỲNH

• Kết quả PCI 2010

• Cảm nhận của doanh nghiệp dân doanh về môi
trường kinh doanh Việt Nam 2010

Nội dung trình bày
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• Chất lượng thực tế của điều hành kinh tế địa phương:

– Thông qua cảm nhận của các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh chứ
không phải dựa vào các kế hoạch, chính sách hay dự định của tỉnh.

• Chất lượng điều hành chứ không phải mức độ phát triển:

– Cho phép so sánh các tỉnh, thành ở các mức độ phát triển khác nhau

một cách tương đối bình đẳng.

• Những chính sách thuộc thẩm quyền của bộ máy chính quyền
địa phương.

• Những thực tiễn tốt đã có tại các địa phương chứ không phải
mô hình lý thuyết nào

PCI đo lường gì?

Điều tra PCI 2010
•Tập hợp tiếng nói của 7.300 doanh nghiệp dân doanh trên 63 tỉnh, 
thành phố của cả nước

Đánh giá chất lượng điều hành kinh tê� của chính quyền địa phương trong việc

xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho sư  phát triển của khu vực kinh tê� 
tư nhân trên 9 lĩnh vực.

•9 lĩnh vực điều hành

1. Gia nhập thi  trường

2. Tiếp cận đất đai 6. Tính năng động

3. Minh bạch 7. Dịch vụ hô , trơ  doanh nghiệp

4. Chi phí thời gian 8. Đào tạo lao động

5. Chi phí không chính thức 9. Thiết chê� pháp lý

• Năm 2010 lần đầu tiên điều tra 1.155 doanh nghiệp FDI. Kết quả  
điều tra không dùng để xếp hạng mà để đánh giá các vấn đề của 
môi trường kinh doanh của Việt Nam cấp tỉnh và cấp quốc gia.
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Kết quả
PCI 2010

Xếp hạng

PCI 2010
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Tương quan giữa chỉ số PCI 2009 và PCI 2010

Bản đồ
PCI 

2010
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Biểu đồ 
hình sao 

PCI 2010

Các tỉnh có tốc độ cải thiện PCI cao nhất 
(2009 – 2010)
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Các tỉnh đứng đầu các chỉ số thành phần PCI 2010

Chỉ số thành phần Tỉnh Điểm số

Gia nhập thị trường Quảng Trị 8,11

Tiếp cận đất đai Trà Vinh 8,65

Tính minh bạch Lào Cai 7,39

Chi phí thời gian Sóc Trăng 8,38

Chi phí không chính thức Trà Vinh 8,53

Tính năng động Vĩnh Phúc 8,08

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp TP. HCM 8,75

Đào tạo lao động Đà Nẵng 7,43

Thiết chế pháp lý Đồng Tháp/BR-VT 7,17

Các tỉnh đứng cuối các chỉ số thành phần PCI 2010

Chỉ số thành phần Tỉnh Điểm số

Gia nhập thị trường Đắk Nông 5,07

Tiếp cận đất đai Hà Nội 3,04

Tính minh bạch Đắk Nông 2,76

Chi phí thời gian Gia Lai 4,47

Chi phí không chính thức Hòa Bình 4,57

Tính năng động Hải Phòng 2.66

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Hậu Giang 3,46

Đào tạo lao động Hưng Yên 2,96

Thiết chế pháp lý Lạng Sơn 2,54
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Cảm nhận 
môi trường 
kinh doanh 

tại Việt Nam 2010
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Thay đổi chất lượng điều hành trong PCI 2009 – 2010
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Thay đổi chất lượng điều hành trong PCI 2006 –2010
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Chỉ số cải thiện:

Đào tạo lao động

• Lĩnh vực quan trọng nhất đối với doanh 
nghiệp tư nhân: chỉ số có trọng số cao nhất 
trong PCI.

• Hài lòng của doanh nghiệp tư nhân về chất 
lượng lao động tăng: 35,2% năm 2008, 
45,5% năm 2009 lên 47% năm 2010.

• Chất lượng dịch vụ giới thiệu việc làm tăng: 
tỷ lệ sử dụng lại là 62,5%, tăng từ mức 
27,8% năm 2009.

Chỉ số cải thiện:

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

• Số lượng nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp tại tỉnh trung vị tăng từ 1 năm 2008 lên 5 
năm 2009 và 12 năm 2010.

• Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tìm kiếm 
thông tin kinh doanh tăng từ 60,39% lên 64,35%, 
½ doanh nghiệp sẽ sử dụng lại dịch vụ này (so với 
tỷ lệ 16,44%).

• Các dịch vụ khác cũng có sự cải thiện: hỗ trợ tìm 
kiếm đối tác kinh doanh, xúc tiến thương mại hay 
triển lãm thương mại, dịch vụ liên quan đến công 
nghệ…
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Các thách thức:

Gia nhập thị trường

• Đây là lĩnh vực có sự cải cách vượt bậc trong 4 năm 
liên tiếp (2006 – 2009), số ngày ĐKKD giảm một nửa

• Số ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp mới và sửa 
đổi vẫn giống năm 2009, lần lượt là 10 ngày và 7 ngày

• Tỷ lệ cần thêm giấy phép kinh doanh mới ngoài Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh là 14,68%, số lượng 
giấy phép tại tỉnh trung vị tăng từ 1 năm 2009 lên 2 
năm 2010.

• Tỷ lệ DN chờ hơn 1 tháng mới hoàn tất thủ tục tăng từ 
19,35% năm 2009 lên 24,39% năm 2010.

• Tỷ lệ DN chờ hơn 3 tháng mới hoàn tất thủ tục tăng từ 
4,44% lên 5,77% trong 1 năm.

Thay đổi trong lĩnh vực gia nhập thị 
trường 2006 – 2010 (trung vị cả nước)
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Các thách thức:

Tính minh bạch
• Lĩnh vực này có xu hướng giảm tiếp so với năm 2009. 

• Khả năng tiếp cận các văn bản kế hoạch, quy hoạch 
giảm từ 2,44/5 năm 2009 xuống 2,31/5 năm 2010 
(mức thấp nhất trong 6 năm qua).

• 78,64% doanh nghiệp cho biết “cần có mối quan hệ 
với các cơ quan Nhà nước để tiếp cận thông tin”, tăng 
hơn 17 điểm % so với năm 2009.

• Tỷ lệ % doanh nghiệp từng tham gia góp ý kiến về 
chính sách quy định của Nhà nước giảm xuống 
22,37% năm 2010. Gần 4/5 doanh nghiệp chưa từng 
tham gia góp ý kiến quy định, chính sách của Nhà 
nước.

“Cần có mối quan hệ để tiếp cận các thông tin, 
tài liệu của tỉnh” (Tỷ lệ %)
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Các thách thức:

Chi phí thời gian

• Tỷ lệ % cho rằng mất hơn 10% thời gian để hiểu 
và thực hiện các thủ tục hành chính tăng từ 
15,38% năm 2009 lên 19% năm 2010.

• 1/5 doanh nghiệp cho biết không quan sát thấy bất 
kỳ thay đổi đáng kể nào về thủ tục hành chính tại 
địa phương.

• Các doanh nghiệp chưa cảm nhận được tác động 
thực tế của quá trình cải cách thủ tục hành chính 
thời gian qua.

=>Thách thức của việc hiện thực hóa các “gói kiến 
nghị” cải cách quy định trong Đề án 30.

Cảm nhận về thay đổi thủ tục hành chính tại địa phương
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Nhiệt kế doanh nghiệp:

Triển vọng mở rộng kinh doanh 2 năm tới

Nhiệt kế doanh nghiệp:

Triển vọng kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp
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Chỉ số hạ tầng
• Viễn thông, internet được đánh giá tốt: Tỷ lệ % doanh 

nghiệp hài lòng về chất lượng dịch vụ viễn thông gần 
70%, internet gần 50%

• Đường sá được cải thiện: tỷ lệ đường được rải nhựa 
tăng từ 51,44% năm 2009 lên 55,7% năm 2010, tỷ lệ 
hài lòng về đường giao thông tăng từ 28,8% lên 
30,6%.
– Tp HCM chỉ 18,48% doanh nghiệp hài lòng, Hà Nội là 

20,98%...  so với Đà Nẵng: 79,66%.

• Điện là vấn đề nghiêm trọng: 
– Bình quân số giờ cắt điện mỗi doanh nghiệp/tháng gần 

nhất tăng từ 50 giờ lên 89 giờ năm 2010. 
– 41% cắt điện không được thông báo trước, dù có tăng so 

với năm 2009.

Chỉ số Cơ 
sở hạ tầng 

2010
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Quan hệ giữa PCI và chỉ số cơ sở hạ tầng

Xin trân trọng cảm ơn!

Mời truy cập website PCI

www.pcivietnam.org

hoặc liên hệ:

pci@vcci.com.vn; pci@vnci.org


