
Chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh
qua kết quả điều tra PCI 2020 
và tác động của đại dịch COVID-19 
tới doanh nghiệp tại Việt Nam

LỄ CÔNG BỐ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) NĂM 2020

ĐẬU ANH TUẤN

Giám đốc Dự án Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 



NỘI DUNG

TỔNG QUAN VỀ CHỈ SỐ
NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CẤP TỈNH

XẾP HẠNG PCI 2020 VÀ 
NHỮNG NÉT CHÍNH TRONG 
ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP 
TỈNH THEO THỜI GIAN

TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 
ĐẾN DOANH NGHIỆP TẠI
VIỆT NAM

KẾT LUẬN

PCI đo lường nội dung gì?

PCI được xây dựng như thế nào?

Chọn mẫu và số lượng phản hồi
khảo_sát PCI 2020

Xếp hạng PCI 2020

Tám xu hướng chính trong điều hành 
kinh tế cấp tỉnh theo thời gian

Tác động của COVID-19 đến kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp

Ứng phó của doanh nghiệp trước
đại_dịch COVID-19

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
vượt qua khủng hoảng

Kết quả PCI 2020

Tác động của COVID-19 đến
doanh_nghiệp tại Việt Nam



TỔNG QUAN VỀ CHỈ SỐ NĂNG LỰC
CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI)
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Chỉ số PCI đo lường gì?

PCI được xây dựng như thế nào?

Chọn mẫu và số lượng phản hồi khảo sát PCI 2020

16 năm tiến hành PCI (2005 – 2020)
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PCI đo lường nội dung gì?

PCI đo lường chất lượng thực tế của điều hành 
kinh tế cấp tỉnh thông qua những thực tiễn tốt
đã có tại các địa phương, từ đó thúc đẩy sự phát
triển của các doanh nghiệp.

Chi phí gia nhập thị trường

Tiếp cận đất đai

Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

Chi phí thời gian

Chi phí không chính thức

Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Đào tạo lao động

Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

Cạnh tranh bình đẳng

PCI

10 chỉ số thành phần của PCI

4
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PCI được xây dựng như thế nào?

10 Chỉ số
thành phần

128 Chỉ tiêu

PCI

Chỉ số
thành phần

Chỉ số
thành phần

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu Chỉ tiêu

Chỉ tiêu Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu Chỉ tiêu

Chỉ tiêu Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

THU THẬP THÔNG TIN

XÂY DỰNG CHỈ SỐ

TÍNH TOÁN CHỈ SỐ

Thu thập thông tin từ dữ liệu điều tra và 
các nguồn dữ liệu đã công bố khác

Tính toán 10 chỉ số thành phần và chuẩn 
hóa trên thang điểm 10

Gán trọng số và tính điểm PCI tổng hợp là
điểm trung bình có trọng số của các chỉ số
thành phần theo thang điểm 100

5

Định kỳ hiệu chỉnh để 
cập nhật và phản ánh
tốt nhất những chuyển biến 
của môi trường kinh doanh

Hợp thành từ:

Trong đó:

Lần điều chỉnh tiếp theo

2013
2017

2009

2021

41 Chỉ tiêu gốc duy trì
từ năm 2006 
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Phương pháp chọn mẫu và số lượng phản hồi khảo sát PCI 2020

Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng

Loại hình tổ chức

Số năm hoạt động

Nhóm ngành

DN tư nhân Công ty TNHH Công ty cổ phần

<= 2005 2006 - 2015 2016 - 2020

Chế biến chế tạo Nông nghiệp Dịch vụ & Thương mại

Khai khoáng Xây dựng

Tổng thể doanh nghiệp được chia vào các phân tầng

Chọn ngẫu nhiên doanh nghiệp từ các phân tầng 
tại từng tỉnh, thành phố

Số lượng doanh nghiệp trả lời khảo sát PCI 2020

12.295 doanh nghiệp đã tham gia khảo sát   PCI 2020

6

PCI là một trong những khảo sát doanh nghiệp toàn quốc 
lớn nhất hiện nay tại Việt Nam
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16 năm thực hiện PCI (2005 – 2020)

Cứ  5 doanh nghiệp thì có khoảng 1 doanh nghiệp 
đang hoạt động đã phản hồi khảo sát PCI
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KẾT QUẢ PCI 2020 VÀ NHỮNG NÉT CHÍNH 
TRONG ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH

THEO THỜI GIAN

2

Xếp hạng PCI 2020

Tám xu hướng chính trong điều hành 
kinh tế cấp tỉnh theo thời gian

Những vấn đề khác
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XẾP HẠNG PCI 2020

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

9

Top 10 xếp hạng PCI 2020

QUẢNG NINH1

ĐỒNG THÁP2

LONG AN3

BÌNH DƯƠNG4

ĐÀ NẴNG5

VĨNH LONG6

HẢI PHÒNG7

BẾN TRE8

HÀ NỘI9

BẮC NINH10



Tổng quan về PCI Xếp hạng PCI 2020 và xu hướng chính Tác động của COVID-19 đến DN Kết luận

XẾP HẠNG PCI 2020

Top 3 địa phương có thành tích tốt nhất ở mỗi chỉ số thành phần

10

Chi phí gia nhập 
thị trường

LẠNG SƠN
THÁI BÌNH

CAO BẰNG
Tiếp cận
đất đai LONG AN

BẠC LIÊU
ĐỒNG THÁP

Tính minh bạch và 
tiếp cận thông tin QUẢNG TRỊ

LÀO CAI
ĐỒNG THÁP Chi phí

thời gian TRÀ VINH
LONG AN

ĐỒNG THÁP

Chi phí không 
chính thức VĨNH LONG

BẾN TRE
ĐỒNG THÁP Cạnh tranh

bình đẳng LONG AN
HẬU GIANG

KHÁNH HÒA

Tính năng động 
và tiên phong của 
lãnh đạo

LONG AN
HẬU GIANG

ĐỒNG THÁP Dịch vụ hỗ trợ 
doanh nghiệp BÌNH DƯƠNG

BÌNH PHƯỚC
QUẢNG NINH

Đào tạo lao động ĐÀ NẴNG
HẢI PHÒNG

QUẢNG NINH Thiết chế 
pháp lý và an 
ninh trật tự

HÀ GIANG
TÂY NINH

ĐỒNG THÁP



#1
Chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tại
Việt Nam cải thiện theo thời gian

8
XU HƯỚNG CỦA ĐIỀU HÀNH 
KINH TẾ CẤP TỈNH THEO
THỜI GIAN

#2
Tính năng động và tiên phong của 
chính quyền tỉnh được đánh giá tích cực

#4
Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự
được củng cố

#5
Môi trường kinh doanh 
bình đẳng hơn

#6
Cải cách hành chính có bước tiến 
song cần đẩy mạnh ở một số lĩnh vực

#8
Hiệu quả, hiệu lực thực thi tại địa
phương cần được đẩy mạnh

#3
Gánh nặng Chi phí không chính thức
đối với doanh nghiệp giảm

#7
Tính minh bạch cần tiếp tục
được cải thiện
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8 XU HƯỚNG CỦA ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH THEO THỜI GIAN

#1. Chất lượng điều hành
kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam 
cải thiện theo thời gian

12

Năm thứ tư liên tiếp tỉnh trung vị
trong bảng xếp hạng có điểm PCI trên 
60 điểm (thang điểm 100).

Khoảng cách điểm số giữa tỉnh có kết
quả PCI cao nhất và tỉnh có kết quả
thấp nhất tiếp tục xu hướng thu hẹp.

1

2
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8 XU HƯỚNG CỦA ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH THEO THỜI GIAN

#2. Tính năng động và tiên phong của chính_quyền tỉnh
được đánh giá tích cực

13
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Phản ứng của tỉnh/TP khi có điểm chưa rõ ràng trong chính sách, 
pháp luật của TW: trì hoãn thực hiện hoặc không làm gì cả (% đồng ý)

Thái độ của chính quyền tỉnh với khu vực tư nhân 
là tích cực (% đồng ý)
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8 XU HƯỚNG CỦA ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH THEO THỜI GIAN

#3. Gánh nặng Chi phí không chính thức đối với doanh nghiệp giảm (1) 

14
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8 XU HƯỚNG CỦA ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH THEO THỜI GIAN

#3. Gánh nặng Chi phí không chính thức đối với doanh nghiệp giảm (2)
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trong giải quyết TTHC (% đồng ý)

Chi trả chi phí không chính thức
trong đấu thầu

Chi trả chi phí không chính thức
trong thực hiện thủ tục đất đai (%)

Chi trả chi phí không chính thức
cho cán bộ thanh, kiểm tra (%)

Tình trạng “chạy án” là phổ biến 
khi đưa vụ việc ra tòa giải quyết
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8 XU HƯỚNG CỦA ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH THEO THỜI GIAN

#4. Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự được củng cố (1)

16

HTPL
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8 XU HƯỚNG CỦA ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH THEO THỜI GIAN

#4. Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự được củng cố (2)

17
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8 XU HƯỚNG CỦA ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH THEO THỜI GIAN

#5. Môi trường kinh doanh bình đẳng hơn
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vốn nhà nước gây khó khăn cho doanh nghiệp 
tư nhân (% đồng ý)

Tỉnh ưu tiên thu hút FDI hơn là phát triển khu 
vực tư nhân (% đồng ý)

Nguồn lực kinh doanh (hợp đồng, đất đai..) chủ
yếu rơi vào DN thân quen CBCQ (% đồng ý) 
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8 XU HƯỚNG CỦA ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH THEO THỜI GIAN

#6. Cải cách hành chính có bước tiến song cần đẩy mạnh 
ở một số lĩnh vực (1)

19
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8 XU HƯỚNG CỦA ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH THEO THỜI GIAN

#6. Cải cách hành chính 
có bước tiến song cần 
đẩy mạnh ở một số lĩnh vực (2)

20

Cần đẩy mạnh cải cách ở một số lĩnh vực: 
Đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội

1 Tỷ lệ doanh nghiệp gặp phiền hà đã 
giảm ở hầu hết các lĩnh vực.

2
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12%
Doanh nghiệp phải chờ đợi hơn 1 tháng
để hoàn thành các thủ tục và chính 
thức hoạt động (giá trị trung vị)

22%
Doanh nghiệp dành hơn 10% quỹ thời 
gian để tìm hiểu và thực hiện quy định 
pháp luật (giá trị trung vị)

8 XU HƯỚNG CỦA ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH THEO THỜI GIAN

#6. Cải cách hành chính 
có bước tiến song cần 
đẩy mạnh ở một số lĩnh vực (3)
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Thanh tra, kiểm tra có giảm, 
song vẫn là gánh nặng cho
không ít doanh nghiệp

1

Số cuộc thanh tra, kiểm tra và 
tình trạng thanh tra, kiểm tra 
trùng lặp có xu hướng gia tăng
theo số năm hoạt động và quy mô
của doanh nghiệp.

2

8 XU HƯỚNG CỦA ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH THEO THỜI GIAN

#6. Cải cách hành chính 
có bước tiến song cần 
đẩy mạnh ở một số lĩnh vực (4)
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#7. Tính minh bạch cần tiếp tục được cải thiện

23
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Cần có ‘mối quan hệ’ để tiếp cận tài liệu
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8 XU HƯỚNG CỦA ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH THEO THỜI GIAN

#8. Hiệu quả, hiệu lực thực thi tại địa phương cần được đẩy mạnh

24
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NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC

Chỉ số cơ sở hạ tầng trong PCI 2020

25

Chất lượng cơ sở hạ tầng trong PCI 2020 tiếp tục
được ghi nhận ở mức điểm cao.  

BÌNH DƯƠNG1

BRVT2

ĐÀ NẴNG3

QUẢNG NINH4

TP. HCM5

ĐỒNG NAI6

HẢI PHÒNG7

NINH BÌNH8

HÀ NỘI9

VĨNH PHÚC10

Top 10 địa phương có CSHT tốt nhất theo PCI 2020



TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐẾN
DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

3

Tác động của COVID-19 đến kết quả kinh doanh 
của doanh nghiệp

Ứng phó của doanh nghiệp trước đại dịch
COVID-19

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua 
khủng hoảng
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COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động 
của doanh nghiệp trên diện rộng

27

Ảnh: Zingnews.vn
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\\\ \\\

Thị trường nội địa bị thu hẹp và các chuỗi cung ứng bị gián đoạn
là các khó khăn lớn nhất với doanh nghiệp
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Ảnh: Chris Pagan, Unsplash.com



Tổng quan về PCI Xếp hạng PCI 2020 và xu hướng chính Tác động của COVID-19 đến DN Kết luận

Doanh thu của doanh nghiệp bị suy giảm
đáng kể do COVID-19
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Ảnh: VnExpress.vn



Tổng quan về PCI Xếp hạng PCI 2020 và xu hướng chính Tác động của COVID-19 đến DN Kết luận

Tác động tiêu cực về mặt kinh tế ở các lĩnh vực ngành nghề là khác nhau
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DN tư nhân DN FDI

Ảnh: VnExpress.vn



Tổng quan về PCI Xếp hạng PCI 2020 và xu hướng chính Tác động của COVID-19 đến DN Kết luận

Khoảng 1/3 doanh nghiệp đã phải cho ít nhất
1 lao động nghỉ việc trong năm 2020
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Ảnh: Unsplash.com



Tổng quan về PCI Xếp hạng PCI 2020 và xu hướng chính Tác động của COVID-19 đến DN Kết luận

Các giải pháp của doanh nghiệp để ứng phó với khủng hoảng

32

Biện pháp khác

Áp dụng tự động hóa

Cấp đồ bảo hộ phòng dịch cho NLĐ

Tìm giải pháp chuỗi cung ứng mới

Chi trả cho NLĐ tự cách ly

Đào tạo kỹ năng số cho NLĐ

Áp dụng cách làm mới/linh hoạt

Dự trữ hàng hóa/NVL 20 24

37

13

9

18

57

5

8

40

15

14

23

71

6

6

92%
Doanh nghiệp tư nhân

96%
Doanh nghiệp FDI

Đã thực hiện ít nhất một biện
pháp giảm thiểu tác động tiêu
cực của dịch bệnh COVID-19

Đơn vị: Tỷ lệ doanh nghiệp (%)



Tổng quan về PCI Xếp hạng PCI 2020 và xu hướng chính Tác động của COVID-19 đến DN Kết luận

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng

33

Các chính sách gia hạn về thuế
dễ tiếp cận nhất. Chính sách vay 
tín dụng lãi suất 0% trả lương cho 
lao động là khó tiếp cận nhất

MỨC ĐỘ DỄ DÀNG TIẾP CẬN

Đơn vị: Tỷ lệ doanh nghiệp (%)



Tổng quan về PCI Xếp hạng PCI 2020 và xu hướng chính Tác động của COVID-19 đến DN Kết luận

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng

34

Đa số doanh nghiệp đánh giá các 
chính sách là hữu ích, nhưng các 
chính sách còn nhiều dư địa để 
cải thiện tính hiệu quả.

23%

21%

20%

21%

20%

32%

29%

28%

26%

26%

22%

22%

20%

Đơn vị: Tỷ lệ doanh nghiệp (%)

MỨC ĐỘ HỮU ÍCH



Tổng quan về PCI Xếp hạng PCI 2020 và xu hướng chính Tác động của COVID-19 đến DN Kết luận

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng

35

Các chính sách về thuế, phí
được đánh giá cao về mức độ
dễ tiếp cận lẫn tính hữu ích
hơn các chính sách khác.



Tổng quan về PCI Xếp hạng PCI 2020 và xu hướng chính Tác động của COVID-19 đến DN Kết luận

Doanh nghiệp ủng hộ Chính phủ trong việc áp dụng
biện pháp phòng chống dịch

36

Tỷ lệ doanh nghiệp ủng hộ Chính phủ thực hiện biện pháp
giãn cách xã hội nghiêm ngặt nếu cần thiết (%)



Tổng quan về PCI Xếp hạng PCI 2020 và xu hướng chính Tác động của COVID-19 đến DN Kết luận

NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC GHI NHẬN TỪ KHẢO SÁT PCI

Những khó khăn chính mà doanh nghiệp gặp phải

37

5

5

7

11

15

18

19

25

28

33

41

64

Cơ sở hạ tầng yếu kém

Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Khác

Tìm kiếm mặt bằng sản xuất kinh doanh

Thủ tục hành chính

Biến động chính sách pháp luật

Tìm kiếm nhà cung cấp

Tìm đối tác hợp tác kinh doanh

Tuyển lựa nhân sự thích hợp

Biến động thị trường

Tiếp cận vốn

Tìm kiếm khách hàng

2020
Tìm kiếm khách hàng

Tiếp cận vốn

Biến động thị trường

Tuyển lựa nhân sự thích hợp

Tìm đối tác hợp tác KD

Tìm kiếm nhà cung cấp

Biến động CS, pháp luật

Thủ tục hành chính
Tìm kiếm mặt bằng KD

Vấn đề khác

Vi phạm sở hữu trí tuệ

Cơ sở hạ tầng yếu kém

2019
63

35

27

34

28

17

18

15

14

2

5

5

Tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn (%)



Tổng quan về PCI Xếp hạng PCI 2020 và xu hướng chính Tác động của COVID-19 đến DN Kết luận

NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC GHI NHẬN TỪ KHẢO SÁT PCI

Nhiệt kế doanh nghiệp theo thời gian

38

Chỉ 41% doanh nghiệp (cả tư nhân 
và FDI) dự kiến mở rộng quy mô 
kinh doanh trong 2 năm tới. Đây 
là mức thấp thứ 3 kể từ năm 
2006, khi điều tra PCI bắt đầu
được tiến hành toàn quốc.

41%



KẾT LUẬN

4

Kết quả PCI 2020

Tác động của COVID-19 đến doanh nghiệp tại Việt Nam



Tổng quan về PCI Xếp hạng PCI 2020 và xu hướng chính Tác động của COVID-19 đến DN Kết luận

Kết quả PCI 2020 và những nét chính về điều hành kinh tế địa phương

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

• 8 xu hướng của điều hành kinh tế cấp tỉnh theo thời gian
1. Sự cải thiện của điểm PCI gốc và xu hướng hội tụ điểm PCI 

giữa các tỉnh
2. Tính năng động và tiên phong của chính_quyền tỉnh được

đánh giá tích cực
3. Gánh nặng Chi phí không chính thức đối với doanh nghiệp 

giảm
4. Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự được củng cố
5. Môi trường kinh doanh bình đẳng hơn
6. Cải cách hành chính có bước tiến song cần đẩy mạnh ở một

số lĩnh vực
7. Tính minh bạch cần tiếp tục được cải thiện
8. Hiệu quả, hiệu lực thực thi tại địa phương cần được đẩy mạnh

40

PCI



Tổng quan về PCI Xếp hạng PCI 2020 và xu hướng chính Tác động của COVID-19 đến DN Kết luận

Tác động của COVID-19 đến
doanh nghiệp tại Việt Nam
• COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp trên diện rộng

• Thị trường nội địa bị thu hẹp và các chuỗi cung ứng bị gián đoạn là các khó khăn 
lớn nhất với doanh nghiệp

• Doanh thu của doanh nghiệp bị suy giảm mạnh do COVID-19

• Hầu hết các ngành nghề đều chịu tác động tiêu cực do COVID-19 nhưng có khác 
biệt đáng kể về mức độ ảnh hưởng.

• Khoảng 1/3 doanh nghiệp đã phải cho ít nhất 1 lao động nghỉ việc trong năm 
2020 trước ảnh hưởng của đại dịch

• Doanh nghiệp tại Việt Nam đã rất tích cực chủ động, thực hiện nhiều giải pháp
để ứng phó với khủng hoảng

• Chính phủ và chính quyền các địa phương đã ban hành nhiều chính sách giúp 
doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng.

• Các chính sách về thuế, phí được đánh giá cao cả về mức độ dễ tiếp cận và tính 
hữu ích hơn các chính sách khác.

• Doanh nghiệp rất ủng hộ giải pháp giãn cách xã hội (nếu cần thiết) 

41

Ảnh: Prabu Mohan



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

ĐẬU ANH TUẤN
Giám đốc Dự án Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
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