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LỜI CẢM ƠN 

Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở ban ngành và Địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 
2019 (Chương trình DDCI) là sáng kiến cải cách của tỉnh Quảng Ninh, kết quả hợp tác nghiên cứu, xây 
dựng triển khai giữa UBND Tỉnh (trực tiếp là cơ quan thường trực Tổ Công tác PCI tỉnh - Ban Xúc tiến 
và Hỗ trợ đầu tư (IPA)); Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh và nhóm nghiên cứu của VietAnalytics. 
Báo cáo này trình bày kết quả đánh giá và xếp hạng DDCI 2019 của tỉnh Quảng Ninh do PGS.TS. 
Phạm Thế Anh và ThS. Đinh Tuấn Minh, cùng các cộng sự hoàn thành với sự phối hợp chặt chẽ của 
Tổ công tác PCI/DDCI tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo DDCI 2019 kế thừa và phát triển phương pháp đánh 
giá từ những năm trước nhằm làm rõ bức tranh thành tựu cũng như tồn tại trong công tác điều hành 
kinh tế của hai nhóm cơ quan: Sở Ban Ngành và Địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

Chương trình DDCI và nhóm nghiên cứu bày tỏ lòng biết ơn đến các chuyên gia sau đây về những 
góp ý bình luận và thời gian quý báu dành cho phương pháp, quá trình triển khai xây dựng DDCI: ông 
Đậu Anh Tuấn, ông Phạm Ngọc Thạch (Ban pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI)); PGS.TS Nguyễn Thị Minh (Đại học Kinh tế Quốc dân), TS. Đinh Thị Thanh Bình và TS. Chu 
Thị Mai Phương (Đại học Ngoại thương) đã có những đóng góp quan trọng về việc tính toán các chỉ 
số DDCI. 

Chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến ông Trương Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban thường trực 
IPA vì sự ủng hộ quý báu và những ý kiến bình luận của ông với kế hoạch, nội dung và thực tế triển 
khai chương trình DDCI. Chúng tôi sẽ không thể hoàn thành nghiên cứu này nếu không có sự tham 
gia của bà Vũ Thị Kim Chi - Tổ Phó Thường trực Tổ Công tác PCI tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng Ban 
IPA. Bà Vũ Thị Kim Chi đã cùng nhóm nghiên cứu tìm tòi các điểm mới cần cải tiến để Chương trình 
DDCI phản ánh ngày càng chính xác hơn chất lượng điều hành kinh tế của các SBN và địa phương; 
và đồng hành cùng nhóm nghiên cứu qua tất cả các khâu từ chuẩn bị, thiết kế, triển khai và hoàn thiện 
đánh giá, xếp hạng cuối cùng. Ngoài ra, bà Vũ Thị Kim Chi còn có những đóng góp và phản biện sắc 
sảo giúp nhóm nghiên cứu đưa ra các đánh giá về hiệu lực điều hành kinh tế của các cơ quan tỉnh 
Quảng Ninh khách quan và sát với thực tế hơn. 

Trong quá trình triển khai khảo sát DDCI, ông Phạm Ngọc Văn, Trưởng phòng Hỗ trợ đầu tư đã có 
những đóng góp tích cực cho nhóm nghiên cứu trong việc thu thập và cung cấp danh sách các DN 
hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tổ chức và kết nối nhóm nghiên cứu làm việc với các đơn vị 
liên quan. Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn ông Trần Văn Vịnh, Phó Trưởng phòng, ông Nguyễn 
Trung Kiên, bà Trần Thị Trâm Anh, bà Phạm Thị Phương Lan, bà Phạm Thị Thu Hằng, ông Nguyễn 
Minh Đức, bà Phạm Thị Thùy và các cán bộ Phòng Hỗ trợ đầu tư đã hỗ trợ hiệu quả chúng tôi trong 
quá trình triển khai.  

Trong quá trình xây dựng Báo cáo này, chúng tôi đã nhận được sự hợp tác và giám sát chặt chẽ 
của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, với sự quan tâm của ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp 
hội, và các ông, bà lãnh đạo thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh. 

Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn sâu sắc sự lãnh đạo quyết liệt và thường xuyên của ông 
Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND Tỉnh, sự điều hành sâu sát và nhiệt tâm của ông Bùi Văn Khắng, 
Phó Chủ tịch UBND  tỉnh Quảng Ninh. Ông Bùi Văn Khắng đã luôn khích lệ và hỗ trợ nhóm nghiên cứu 
gặp gỡ trực tiếp DN tại các địa bàn khác nhau để hiểu rõ thực tế điều hành kinh tế ở các địa phương 
và Sở ban ngành của Tỉnh. Quyết tâm chính trị, cam kết và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND Tỉnh 
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là yếu tố quyết định tới kết quả thành công và tạo sự khác biệt của DDCI Quảng Ninh với các Tỉnh 
thành bạn. 

Chúng tôi đặc biệt xin được trân trọng cảm ơn sâu sắc Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam đã luôn ủng hộ và khích lệ sáng kiến DDCI của tỉnh Quảng Ninh. Sự 
quan tâm của ông dành cho DDCI là nguồn cổ vũ to lớn giúp chúng tôi hoàn thiện chỉ số này, tiếp bước 
và góp phần nâng hạng cạnh tranh quốc gia theo các sáng kiến do VCCI khởi xướng.  

Bên cạnh đó, chúng tôi chân thành cảm ơn các tập thể và các cá nhân đã đóng góp tích cực cho 
Chương trình DDCI, đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh với đại diện là Hiệp hội Doanh 
nghiệp Tỉnh, các chi hội doanh nghiệp huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh, và hàng nghìn doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đã tham gia và cung cấp thông tin, ý kiến đánh giá cho Chương trình.  

Cuối cùng chúng tôi biết ơn và trân trọng công sức và những đóng góp của các thành viên trong 
nhóm nghiên cứu của VietAnalytics cho DDCI 2019 bao gồm: Bà Nguyễn Thùy Liên, ông Trịnh Duy 
Hoàng, bà Ngô Thị Kim Tuyến, ông Đặng Duy Việt. Nếu không có sự làm việc cần mẫn của họ, chúng 
tôi không thể hoàn thành Báo cáo này.  

 

 

Các nhận định và mọi ý kiến đánh giá trình bày trong báo cáo này là của nhóm nghiên cứu, không 

nhất thiết đại diện cho quan điểm của Tổ công tác DDCI Quảng Ninh và những cá nhân chúng tôi 

nêu trên hoặc cơ quan của các tác giả. 
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CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 

Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở ban ngành và địa phương (DDCI) của Quảng Ninh năm 
2019 tiếp tục là tập hợp tiếng nói của cộng đồng DN và các nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh, đánh giá chất lượng công tác điều hành kinh tế của 14 thành phố, huyện thị và 21 sở ban 
ngành của Tỉnh. Đây là năm thứ 5, Tổ công tác DDCI Quảng Ninh phối hợp với một đơn vị tư vấn độc 
lập tiến hành lấy ý kiến các DN. Số lượng DN tham gia phản hồi điều tra năm nay tiếp tục cao hơn so 
với năm trước. Cụ thể, năm nay có 2.015 DN đã trả lời phiếu điều tra, tăng hơn 438 DN so với năm 
trước, cho thấy mức độ hưởng ứng và niềm tin của cộng đồng DN ngày càng tăng đối với Chương 
trình DDCI của Tỉnh. 

 Báo cáo DDCI 2019 của tỉnh Quảng Ninh nhằm mục đích đánh giá năng lực của chính quyền các 
huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh và các SBN trên khía cạnh điều hành kinh tế, từ đó tạo động lực 
cải thiện chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh 
doanh của DN, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, các DN đang hoạt động đầu tư, sản 
xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh. Kết quả đạt được từ Chỉ số DDCI sẽ là một giải pháp mang tính hiệu 
quả và đồng bộ để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế của toàn Tỉnh, góp phần thúc đẩy Quảng 
Ninh bứt phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư những năm tiếp theo. 

Bộ chỉ số DDCI Quảng Ninh 2019 được xây dựng và vận hành dựa trên các nguyên tắc và phương 
pháp tương tự Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) triển khai. Bộ chỉ số DDCI Quảng 
Ninh năm 2019 bao gồm 08 chỉ số thành phần cho khối Sở ban ngành và 09 chỉ số thành phần cho 
khối Địa phương, phản ánh các lĩnh vực điều hành kinh tế có tác động đến sự phát triển của khu vực 
DN. Một đơn vị cơ sở được coi là có chất lượng điều hành tốt khi có: 1) Môi trường kinh doanh minh 
bạch và thông tin kinh doanh công khai; 2) Chi phí không chính thức thấp; 3) Thời gian thanh tra, kiểm 
tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng; 4) Môi trường cạnh tranh bình đẳng; 5) 
Chính quyền cơ sở năng động, sáng tạo trong việc triển khai các chủ trương của UBND Tỉnh để giải 
quyết vấn đề cho DN; 6) Người đứng đầu đơn vị quyết đoán, lắng nghe ý kiến của DN và có những 
hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của DN; 7) Hoạt động Doanh nghiệp phát triển, 
chất lượng cao; 8) Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả và duy trì được an ninh trật tự; 
và 9) Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định (Chỉ số dành riêng cho khối địa phương). 

Phương pháp luận DDCI về cơ bản tương tự như phương pháp luận PCI. Chi tiết sẽ được chúng 
tôi trình bày trong Chương 2. Nói vắn tắt, chỉ số DDCI được xây dựng theo quy trình 3 bước, gồm: (i) 
Thu thập thông tin từ dữ liệu điều tra; (ii) Tính toán các chỉ số thành phần và chuẩn hóa trên thang điểm 
10; và (iii) Gán trọng số và tính điểm số DDCI tổng hợp gồm điểm trung bình có trọng số của các chỉ 
số thành phần trên thang điểm tối đa 100. 

Ngoài việc thêm chỉ số thành phần Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất đối với hệ 
thống chỉ số thành phần khối địa phương, Phiếu khảo sát đánh giá khối SBN đã được thiết kế lại. Theo 
đó, mỗi DN được lựa chọn tham gia được chúng tôi đề xuất đánh giá một SBN mà từ các nguồn thông 
tin chúng tôi có cho thấy DN có tương tác nhiều nhất. DN sau đó được đề nghị tự nguyện đánh giá 
thêm 02 SBN mà họ có nhiều tương tác trong năm. Việc cải tiến phiếu khảo sát này giúp cho việc lựa 
chọn mẫu chính xác hơn và DN tham gia không bị nhầm lẫn khi đánh giá giữa các SBN. 
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Để nắm bắt tốt hơn thực trạng quản lý của các DN trên địa bàn, Phiếu khảo sát năm nay, ngoài các 
nội dung khảo sát về Năng lực quản trị DN, Trách nhiệm xã hội của DN, còn có thêm các nội dung về 
Hoạt động đổi mới sáng tạo tại DN và Mức độ sẵn sàng với hội nhập quốc tế của DN. Đây là những 
thông tin hữu ích để các SBN, địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND Tỉnh đưa ra các chính sách 
hỗ trợ DN tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sát với thực tiễn 
hơn. 

Ba nội dung tiếp theo sẽ được trình bày trong chương này gồm: Thứ nhất, chúng tôi điểm lại các 
chủ trương chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đầu tư chung của tỉnh Quảng Ninh – 
phản ánh sự quan tâm, sâu sát của UBND Tỉnh đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh của Tỉnh. 
Thứ hai là các chỉ số phản ánh mức độ cải thiện môi trường kinh doanh chung của tỉnh Quảng Ninh. 
Và cuối cùng, chúng tôi xem xét các định hướng cải thiện môi trường kinh doanh của Tỉnh trong những 
năm tới. 

1.1. CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, THÚC ĐẨY 
ĐẦU TƯ 

Theo Nghị quyết số 14 – NQ/TU, ban hành ngày 04/12/2018, của Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh 
Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, mục tiêu và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, thu hút đầu tư bao gồm các nội dung: 

Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, nhất là giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính về quy 
hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu 
tư công; vận dụng hiệu quả hình thức đầu tư đối tác công tư PPP, nhất là dự án của các nhà đầu tư 
chiến lược, địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế. Thường xuyên khảo sát và kịp thời điều chỉnh 
về thủ tục, cơ chế chính sách theo hướng cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng, công khai, minh bạch. 
Phấn đấu duy trì về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI); thực hiện hiệu quả công tác đánh giá 
năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI). 

Xây dựng và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ DN; kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng 
hành cùng DN, nhất là DN nhỏ và vừa, hợp tác xã. Thu hút có chọn lọc nguồn vốn đầu tư trong nước 
và nước ngoài, ưu tiên sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường; tập trung vào các lĩnh vực đầu 
tư sử dụng đất ít nhưng có đóng góp lớn cho ngân sách và tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đẳng cấp 
quốc tế. Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển DN, nhất là thành lập DN trên cơ 
sở từ các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể. 

Để đạt được các mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng 
thời triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, UBND Tỉnh đã xây dựng các 
văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện, tiêu biểu là Kế hoạch hành động số 61/KH-UBND. Kế hoạch số 
61/KH-UBND phân công cụ thể 174 nhiệm vụ cho 33 Sở, ngành và 14 địa phương thuộc Tỉnh. Dưới 
đây là tình hình triển khai một số các chủ trương, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh 
trong năm 2019. 

Về cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính tiếp tục được ưu tiên tập trung triển khai 
quyết liệt, nhất là tại Trung tâm Hành chính công (HCC) Tỉnh và Trung tâm Hành chính công các địa 
phương. Đến hết quý III năm 2019, tổng số TTHC cấp Tỉnh (không bao gồm các TTHC của các cơ 
quan ngành dọc và DN) thực hiện giải quyết tại Trung tâm HCC là 1.345/1.471 thủ tục (chiếm 91%), 
trong đó 1.040/1.345 thủ tục (77,3%) được thực hiện 4 bước: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả 
kết quả. Đối với cấp huyện, có khoảng 275 đến 280 thủ tục được thực hiện tại Trung tâm HCC. Số 
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TTHC không đưa vào giải quyết tại Trung tâm chủ yếu là các TTHC đặc thù, đòi hỏi việc tiếp nhận và 
trả kết quả trực tiếp ngay tại thời điểm và địa điểm kiểm tra ở cơ sở (kiểm dịch động, thực vật; đăng 
kiểm phương tiện,…); đối với cấp huyện 100% các TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm và được 
xây dựng quy trình giải quyết đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết; đồng 
thời được cập nhật công bố, niêm yết công khai, minh bạch tại Trung tâm HCC các cấp và Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung tỉnh Quảng Ninh được cung cấp tại địa chỉ 
http://dichvucong.quangninh.gov.vn. Đến hết quý III năm 2019, cổng dịch vụ công đã cung cấp 100% 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 và trên 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bên cạnh đó, 
tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo khắc con dấu thứ 2 của các Sở, ngành đặt tại Trung tâm HCC để thực hiện 
việc đóng dấu tại Trung tâm HCC, giảm thời gian chuyển hồ sơ về cơ quan ký và đóng dấu. Như vậy, 
tại Trung tâm HCC đã cải tiến từ 4 tại chỗ lên 5 tại chỗ “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả 
kết quả”. Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, đã triển khai 
bố trí nhân viên Bưu điện thường trực làm việc tại Trung tâm HCC các cấp để sẵn sàng phục vụ tổ 
chức, cá nhân trong việc nhận kết quả giải quyết qua đường bưu chính, góp phần giảm thời gian đi lại 
của người dân. Ngoài ra, việc thanh toán phí, lệ phí tại Trung tâm có thể thực hiện bằng một trong 4 
hình thức: Thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ (máy POS), thanh toán qua mã QR và thanh toán 
bằng tiền mặt. Đồng thời, tổng đài tư vấn hỗ trợ DN tiếp tục được triển khai hoàn thiện. 

Về phát triển kết cấu hạ tầng: Trong năm 2019, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khởi công xây dựng 
một số công trình, dự án trọng điểm như Đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm 
Phả, Bệnh viện Lão khoa Tỉnh, Trường đại học FLC và khánh thành đưa vào sử dụng Trụ Sở Liên cơ 
quan số 3 của Tỉnh và Trụ Sở Trung tâm phục vụ HCC của Tỉnh, Trung tâm điều hành thành phố thông 
minh Tỉnh. Đồng thời UBND Tỉnh cũng chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công 
trình trọng điểm. 

Về công tác cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) và chỉ số đánh giá 
năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI): UBND Tỉnh đã chỉ đạo các SBN và địa 
phương chủ động, tích cực triển khai các giải pháp quyết liệt, thực chất và có sự phối hợp chặt chẽ, 
đồng bộ để tiếp tục cải thiện các chỉ số thành phần PCI. 

Mục tiêu là nâng hạng các chỉ số thành phần PCI, đặc biệt tập trung vào 3 chỉ số: Chi phí không 
chính thức, Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và Thiết chế pháp lý & An ninh trật tự. Đồng thời, cải thiện 
mạnh mẽ Chỉ số Cơ sở hạ tầng của Quảng Ninh (gồm khu/cụm công nghiệp, giao thông đường bộ và 
điện), trong đó tập trung đầu tư tăng tốc hạ tầng Khu công nghiệp và cụm Công nghiệp, tạo quỹ đất 
sạch và hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng thu hút đầu tư. 

Các Sở, ngành tiếp tục công khai, minh bạch, cập nhật thường xuyên các quy trình TTHC, các quy 
hoạch về sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch chung xây dựng, các thông 
tin về ngân sách, mời thầu... để nhà đầu tư, DN dễ tiếp cận và tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. 

Tăng cường kênh phát hiện thông tin, tiếp nhận ý kiến phản hồi của nhà đầu tư, DN. Các SBN đã 
chủ động công khai đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh về hành vi tiêu cực, tham nhũng trong 
hoạt động công vụ như: Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban quản lý Khu kinh 
tế, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Tỉnh, Thanh tra Tỉnh... 

Các SBN và địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN 
như: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh tổ chức Hội thảo 
đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của DN; Ngành Thuế triển khai diện rộng hóa đơn 
điện tử thông qua tổ chức Hội nghị Hóa đơn điện tử cho DN trên địa bàn một số địa phương như Cẩm 

http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
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Phả, Móng Cái, Uông Bí, Quảng Yên...; Ứng dụng Công nghệ thông tin (EZLife) nhằm kết nối chính 
quyền và người dân thuận tiện hơn như cung cấp số điện thoại đường dây nóng; cung cấp văn bản, 
chính sách cụ thể; kịp thời tiếp nhận ý kiến, xử lý kiến nghị... 

Về các hoạt động hỗ trợ DN, phát triển DN: Các hoạt động hỗ trợ DN ngày càng đi vào thực chất 
gắn với nhu cầu thực tế của DN. Thường trực Tỉnh ủy, UBND Tỉnh tổ chức nhiều buổi làm việc, nghe 
báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Tỉnh, đặc biệt là tại các địa phương Hạ 
Long, Vân Đồn, Móng Cái, ... nhằm tháo gỡ và chỉ đạo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình triển khai dự án. UBND Tỉnh tổ chức làm việc định kỳ với Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh để kịp thời 
nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, đồng thời UBND Tỉnh cũng phối hợp với Cục Xuất 
nhập khẩu (Bộ Công thương) tổ chức chương trình “Cafe doanh nhân” với chủ đề “Một số quy định 
mới về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc (ACFA) 
và Hiệp định CPTPP”. Các SBN và địa phương đều định kỳ tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại DN theo 
chuyên đề nhằm kịp thời giải quyết, hỗ trợ DN như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu 
kinh tế, Cục Hải quan, UBND thị xã Đông Triều, huyện Bình Liêu, huyện Vân Đồn... Về hoạt động phát 
triển DN, trong 08 tháng đầu năm 2019, tổng số đơn vị thành lập mới đạt 1.504 đơn vị (1.068 DN và 
436 đơn vị phụ thuộc), với số vốn điều lệ đăng ký ước đạt 9.263 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp 
đăng ký trong Tỉnh lên thành 19.403 đơn vị, số vốn đăng ký đạt 179.350 tỷ đồng. 

Về phát triển nguồn nhân lực: UBND Tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung của Quy 
hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó tập trung 
triển khai đề án “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực của 
Tỉnh đến năm 2020”, đồng thời ban hành Kế hoạch về Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp lĩnh 
vực du lịch, dịch vụ. Công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được 
quan tâm thực hiện.  

1.2. CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TỈNH QUA CÁC CHỈ SỐ 

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND Tỉnh và nỗ lực của các SBN và địa phương, trong năm 2019, 
tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể về cắt giảm thủ tục hành chính, góp phần cải 
thiện môi trường kinh doanh của Tỉnh, cụ thể: 

Chỉ số cải thiện thứ hạng khởi sự kinh doanh: Tổng thời gian để hoàn thành các thủ tục khởi sự 
DN tại Quảng Ninh là 06 ngày. Thành lập doanh nghiệp: Thời gian tối đa 02 ngày, giảm 01 ngày so với 
quy định (trong đó thực hiện đăng ký hộ DN các thủ tục Thông báo mẫu dấu và thủ tục trong khởi sự 
kinh doanh cho DN), cụ thể: Quảng Ninh đã rút ngắn 50% thời gian toàn bộ thủ tục liên quan đến Gia 
nhập thị trường, trong đó 15/52 thủ tục giải quyết trong 01 ngày (giảm 02 ngày so với quy định), các 
thủ tục còn lại thực hiện trong 02 ngày. 

Chỉ số đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế và bảo hiểm xã hội: Về 
thủ tục thuế, rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí cho DN trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với Ngân 
sách Nhà nước, thời gian nộp thuế dưới 117 giờ; trong đó có 99,9% DN kê khai thuế điện tử; 99% DN 
thực hiện nộp thuế điện tử (đứng đầu cả nước). Đến hết quý III năm 2019, có 2.512 doanh nghiệp trên 
địa bàn Tỉnh chuyển sang sử dụng hóa đơn theo phương thức điện tử. Thời gian giải quyết hồ sơ hoàn 
thuế được rút ngắn: đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau là dưới 06 ngày; đối với hồ 
sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau là dưới 40 ngày; 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết 
theo đúng quy định. Việc hoàn thuế điện tử giúp giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng, đơn giản, 
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hạn chế tiêu cực trong quá trình giải quyết hồ sơ. Về bảo hiễm xã hội: rút ngắn thời gian thực hiện thủ 
tục xuống dưới 49 giờ. 

Chỉ số Đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên 
quan: Tổng thời gian thực hiện cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan: không quá 52 ngày. 

Chỉ số Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian và cải thiện thứ hạng Tiếp cận điện năng: 
Thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện còn 24 ngày. 

Chỉ số đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí giao dịch thương mại qua 
biên giới: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thanh toán thuế điện tử trên hệ thống trực tuyến kết nối giữa 
Hải quan - Ngân hàng - Kho bạc và dịch vụ nộp thuế điện tử 24/7. Hoạt động thu NSNN đạt 100% tờ 
khai nộp thuế trên hệ thống trực tuyến; Triển khai giai đoạn 2 Đề án Mô hình thực hiện thủ tục và quản 
lý hải quan tập trung tại Chi Cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái; Mở rộng Hệ thống giám sát tự động 
(VASSCM) tại các kho, bãi, cảng để tăng cường ứng dụng CNTT (Triển khai thành công giai đoạn 2 
của Đề án quản lý Hải quan tự động tại cảng biển VASSCM đối với 02/02 doanh nghiệp kinh doanh 
kho ngoại quan tại Chi Cục Hải quan cảng Cái Lân). Thời gian thông quan đối với hàng xuất khẩu: 03 
giờ 19 phút (giảm 01 giờ so với năm 2018). 

Đối với một số chỉ số chưa lượng hóa được thời gian cụ thể, cũng đã đạt bằng mức thời gian theo 
quy định: 

Chỉ số đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí thực hiện Đăng ký quyền Sở hữu, sử 
dụng tài sản: Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy 
chứng nhận đã cấp là không quá 14 ngày; Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu: không quá 7 
ngày; Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền Sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu: thời gian thực hiện không quá 15 ngày; Thủ tục đăng ký, cấp 
GCNQSDĐ, quyền Sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở: thời gian không 
quá 20 ngày. 

Chỉ số Nâng cao tỷ lệ phục hồi DN và rút ngắn thời gian giải quyết phá sản DN: Dưới 24 tháng. 

Chỉ số Nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng: Tòa án nhân 
dân hai cấp giải quyết các tranh chấp về kinh doanh thương mại không quá 60 ngày, trường hợp phức 
tạp không quá 90 ngày. 

1.3. CHIẾN LƯỢC, HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRONG 
NHỮNG NĂM TỚI 

UBND Tỉnh đã đặt ra các mục tiêu trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh định hướng tới 
năm 2021 như: 

- Tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về cải thiện bền vững môi trường kinh doanh, 
phấn đấu tăng điểm và duy trì vị trí đứng đầu cả nước về năng lực cạnh tranh PCI. 

- Phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và hiệu quả hơn năm 2018, đồng 
thời bám sát các mục tiêu xếp hạng quốc tế về năng lực cạnh tranh như cải thiện môi trường 
kinh doanh của Ngân hàng thế giới, cải thiện năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế thế giới 
và các chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, thực hiện Chính phủ điện 
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tử theo Liên Hợp quốc, cải thiện xếp hạng Hiệu quả logistics theo Ngân hàng thế giới và các 
chỉ số theo xếp hạng Năng lực cạnh tranh du lịch của Diễn đàn Kinh tế thế giới. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, 
thông thoáng, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh. Nâng cao năng lực cạnh tranh của DN trên 
địa bàn Tỉnh, trong đó tập trung năng cao năng lực quản trị, trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp, đồng thời nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị DN. 

Từ đó, Kế hoạch Hành động số 61/KH-UBND đã đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp Sở, 
ngành, địa phương (DDCI) năm 2019 và định hướng đến năm 2021, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, tập trung bám sát các chỉ đạo điều hành của Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế 
- xã hội (Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08/11/2018 của Quốc hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 
01/1/2019), về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019), về 
hỗ trợ DN (Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016), về hỗ trợ khởi nghiệp, về cải cách thủ tục hành 
chính…; các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
Tỉnh và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải thiện Môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ DN gắn với chủ 
đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh; khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân; hỗ trợ, tạo điều kiện 
thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN; phát triển kinh tế tư nhân trở 
thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thứ hai, Thủ trưởng các Sở, ngành và các cơ quan được giao làm đầu mối các chỉ tiêu nghiên cứu, 
bám sát các Bộ chủ trì để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, 
cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện theo các mục tiêu được giao. 

Thứ ba, tiếp tục sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách, huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát 
triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng bền vững, xác định rõ các dự án trọng tâm, trọng điểm có 
tính động lực cao. Khai thác, phát huy hiệu quả các dự án trọng điểm đã hoàn thành như: Cảng Hàng 
không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Cầu Bạch 
Đằng, Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn… để phát triển vùng, kết nối khu vực. Phát huy hiệu quả sau đầu tư 
các dự án: Cung Quy hoạch, hội chợ, triển lãm Tỉnh; Trụ Sở liên cơ quan số 3, Cung văn hóa thanh 
thiếu niên Quảng Ninh, Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm báo chí Tỉnh… Triển khai 
đầu tư tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và khu đô thị dọc tuyến; 
đẩy nhanh thủ tục để khởi động xây dựng dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục. Điều chỉnh chiến 
lược phát triển Khu kinh tế Vân Đồn, tiếp tục chủ động thu hút nguồn lực xã hội để đầu tư kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật, dịch vụ, du lịch đồng bộ, hiện đại, ưu tiên giải quyết khẩn trương các thủ tục đầu tư các 
dự án đầu tư lớn, có đẳng cấp cao về du lịch, dịch vụ, công nghệ cao. 

Thứ tư, về công tác hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp 

Thủ trưởng các Sở, ngành và UBND huyện/thị xã/thành phố có trách nhiệm triển khai đồng bộ các 
giải pháp xúc tiến đầu tư “tại chỗ”; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất của DN bằng văn bản (có 
thời hạn cụ thể) và công khai các kiến nghị và quá trình giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư, DN trên 
các cổng thông tin điện tử của Sở, ngành và địa phương (gồm website và fanpage DDCI của Sở, ngành 
và địa phương mình); đồng thời kết nối đến trang fanpage DDCI Quảng Ninh và cổng thông tin hỗ trợ 
DN của UBND Tỉnh để theo dõi, đôn đốc; gửi thông tin kết quả giải quyết khó khăn vướng mắc, kiến 
nghị của cộng đồng DN đến cơ quan thường trực Tổ công tác PCI (IPA) biết, theo dõi tổng hợp và 
phục vụ công tác đánh giá kết quả DDCI đối với các Sở, ngành, địa phương. 
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Tập trung triển khai hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư “tại chỗ” với những giải pháp thiết thực (thông 
qua đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ các dự án đầu tư đang triển khai tại Tỉnh); nâng cao hiệu quả hỗ trợ DN 
gắn với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng DN; Triển khai có hiệu quả Chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa, 
DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đối thoại DN, tiếp tục phát huy và nhân rộng 
mô hình Café Doanh nhân…; 

Thường xuyên theo dõi, bám sát nắm bắt kịp thời tình hình triển khai các dự án đầu tư, tình hình 
hoạt động sản xuất kinh doanh của DN để từ đó đề ra các giải pháp hỗ trợ hiệu quả; Tham mưu, đề 
xuất UBND Tỉnh giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc của các DN và các dự án đầu tư; không để 
tình trạng kéo dài gây mất niềm tin trong cộng đồng các nhà đầu tư, DN. Đối với những khó khăn, 
vướng mắc kéo dài không thuộc thẩm quyền, cần phân công đầu mối cụ thể đồng hành, hỗ trợ các nhà 
đầu tư, DN bám sát các bộ ngành và các cơ quan trung ương để sớm giải quyết; 

Hướng dẫn triển khai các văn bản quy định pháp luật của Trung ương; nghiên cứu xây dựng các 
cơ chế hỗ trợ DN đối với những lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển của Tỉnh; Tập 
trung các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, nhất là DN du lịch, dịch vụ và các DN đổi 
mới sáng tạo; xây dựng chuỗi liên kết, kết nối hỗ trợ nhau giữa các DN trong Tỉnh; 

Thường xuyên lắng nghe và tham vấn ý kiến của cộng đồng DN, nhất là trong quá trình xây dựng, 
tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, 
phát triển kinh tế địa phương. Các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Tỉnh liên quan đến đầu 
tư, kinh doanh của DN khi ban hành đều được lấy ý kiến tham gia của cộng đồng DN. 

Thứ năm, về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử: Nâng cao chất lượng cải cách 
hành chính, giải quyết TTHC theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và 
Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 14/11/2018 của UBND Tỉnh, trọng tâm là tiếp tục rà soát, đơn giản 
hóa, tăng số lượng thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện đủ 4 bước tại Trung tâm Hành chính 
công Tỉnh, huyện gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ 
công trực truyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh. Rà soát các điều kiện cơ sở 
vật chất, nhân lực, quy trình tác nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Hành chính công 
các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả bộ phận trả kết quả liên thông hiện đại cấp xã; tuyên truyền, 
đào tạo công dân điện tử theo lộ trình phù hợp với từng địa phương cụ thể. Đẩy nhanh tiến độ triển 
khai các dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020 gắn với 
triển khai giai đoạn II chính quyền điện tử. 

Thứ sáu, về phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng, 
phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tỉnh đến năm 2020, trọng tâm là đội 
ngũ cán bộ cơ sở và đội ngũ chuyên môn trực tiếp. Đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo dạy nghề, 
đào tạo đại học và cao đẳng; đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hạ Long và các 
trường dạy nghề chuyên nghiệp, phù hợp với những định hướng của Tỉnh, đáp ứng nhu cầu thực tiễn 
của xã hội, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành du lịch, dịch vụ, nhất là 
về ngoại ngữ, kỹ năng, nghiệp vụ, thái độ, tác phong phục vụ theo hướng chuyên nghiệp. Phát triển 
kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ với trọng tâm khuyến khích các DN khởi nghiệp đổi mới và sáng 
tạo. Tập trung triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở, thu hút lao động vào các khu kinh tế, khu công nghiệp; 
triển khai thực hiện mô hình 3 nhà “Nhà nước - nhà trường - nhà đầu tư, doanh nghiệp”; gắn kết chặt 
chẽ việc đào tạo nghề đi đôi với việc tuyển dụng, sử dụng lao động sau đào tạo; từng bước nâng cao 
chất lượng tay nghề, tính chuyên nghiệp của người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh và 
các hoạt động dịch vụ. 
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Thứ bảy, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc UBND Tỉnh; UBND huyện/thị xã/thành phố và các ngành 
thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh (Cục Thuế Tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh, Bảo hiểm xã 
hội Tỉnh, Công an Tỉnh) có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Tỉnh trong việc xây dựng Kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra, phối hợp xử lý các tình huống khi có sự chồng chéo (nếu có) trong hoạt động thanh 
tra, kiểm tra đối với DN hàng năm để hạn chế việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra trên 
địa bàn của Tỉnh, đảm bảo nguyên tắc một năm chỉ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch không quá một 
lần đối với DN và đơn vị trực thuộc. Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc UBND Tỉnh; UBND huyện/thị 
xã/thành phố chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh nếu để cán bộ, công chức đơn vị mình có hành vi 
nhũng nhiễu gây khó khăn cho DN và người dân khi thực hiện các TTHC cũng như hoạt động công vụ 
có liên quan trực tiếp đến người dân và DN do đơn vị mình đảm trách. 

Thứ tám, từng Sở, ngành và địa phương cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả để cải thiện chỉ số Tính 
minh bạch, Chi phí không chính thức gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình: 

Tiếp tục công khai, minh bạch với những cách thức đơn giản, dễ hiểu, dễ tra cứu, cập nhật thường 
xuyên đầy đủ thông tin đối với quy trình thủ tục hành chính, các quy hoạch về sử dụng đất, quy hoạch 
ngành, quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch chung xây dựng; các thông tin về ngân sách, mời thầu… 
để nhà đầu tư, cộng đồng DN dễ tiếp cận và tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh; 

Nâng cao hiệu quả cổng thông tin điện tử cơ quan; trang fanpage DDCI (nếu có) và các kênh thông 
tin để cập nhật nhanh, hiệu quả thông tin đến cộng đồng nhà đầu tư, DN; đồng thời nắm bắt kịp thời 
thông tin phản hồi từ nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và công khai kết quả xử lý vướng mắc, khó 
khăn và các kiến nghị của nhà đầu tư, DN; 

Tăng cường các kênh phát hiện thông tin, tiếp nhập ý kiến phản hồi của DN, các tổ chức kinh tế về 
tố cáo hành vi nhũng nhiễu và có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm kiểm soát, ngăn chặn kịp 
thời hành vi có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho DN. 

Thứ chín, tiếp tục triển khai Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI) 
2019; triển khai và nâng cao hiệu quả trang fanpage DDCI Quảng Ninh. Khuyến khích các Sở, ngành 
và địa phương nghiên cứu, triển khai đánh giá độc lập chất lượng điều hành của từng cơ quan, phòng 
ban, đơn vị trực thuộc theo mô hình CDCI của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. 

Thứ mười, phát huy vai trò của các Hiệp hội Doanh nghiệp trong triển khai khảo sát điều tra 
(PCI/DDCI), tăng cường giới thiệu và kết nối với các tổ chức kinh tế, DN để biết và tham gia tương tác 
trên fanpage DDCI của Tỉnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng DN với các hoạt động xã 
hội và bảo vệ môi trường bền vững; thực hiện điều tra, nắm bắt và đánh giá tình hình triển khai các 
chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ DN của Tỉnh để tham mưu, phản biện kịp thời, phát huy hiệu quả của 
các chính sách. 

Thứ mười một, tiếp tục đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trung ương và 
các cơ quan truyền thông trong và ngoài Tỉnh nhằm nâng cao tuyên truyền đến các Sở, ngành và địa 
phương hiểu sâu hơn về Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ và PCI, DDCI và các 
hoạt động triển khai hỗ trợ DN của các Sở, ngành và địa phương trên toàn Tỉnh. Tập trung triển khai 
một số chương trình tuyên truyền theo chuyên đề về những nỗ lực của Tỉnh trong cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, PCI, DDCI, hướng tới các DN vừa và nhỏ, DN khởi nghiệp… Duy trì, mở các chuyên 
trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ trương, chính sách thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh. 
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CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ 
PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG CHỈ 
SỐ DDCI VÀ HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH 
NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH 

2.1. MỤC TIÊU, Ý NGHĨA CỦA BỘ CHỈ SỐ DDCI 

DDCI (viết tắt của Department and District Competitiveness Index) là Bộ chỉ số đánh giá năng lực 
điều hành cấp Sở, ngành và Địa phương thuộc Tỉnh. Khảo sát DDCI trên cơ sở thăm dò mức độ hài 
lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn Tỉnh để nghiên cứu giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh 
hàng năm, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những 
lĩnh vực được khảo sát. 

DDCI cho thấy những khác biệt về năng lực điều hành kinh tế của cấp Sở ban ngành và Địa phương. 
Mỗi chỉ số thành phần đều được quy ra các điểm số có sự tương đồng để so sánh giữa các Sở ban 
ngành và Địa phương trong lĩnh vực liên quan. Mỗi chỉ số thành phần được xây dựng từ nhiều chỉ tiêu 
nhỏ. Mỗi chỉ tiêu được chuẩn hóa theo thang điểm 10, đơn vị có thực tiễn tốt nhất sẽ đạt điểm 10, đơn 
vị có thực tiễn kém nhất tương ứng với điểm 1; các đơn vị còn lại sẽ có số điểm nằm giữa 1 và 10. Giá 
trị cao nhất và thấp nhất sẽ được cập nhật theo khoảng thời gian khảo sát. 

Triển khai DDCI 2019, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng được một quy trình làm việc khoa học song 
song với đội ngũ triển khai chuyên nghiệp. Trên cơ sở các mục tiêu và kết quả đạt được qua 04 năm 
thực hiện, mục tiêu cơ bản của DDCI Quảng Ninh 2019 được xác định rõ bao gồm: 

(1) Thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các SBN và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố trực thuộc Tỉnh. 

(2) Tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các SBN, huyện, thị xã, 
thành phố thuộc Tỉnh và các phòng, ban, phường, xã cấp cơ sở để từ đó tạo động lực cải cách một 
cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến 
nhà đầu tư, DN; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. 

(3) Tiếp tục khảo sát Năng lực quản trị DN và Trách nhiệm xã hội của DN. 

(4) Thực hiện khảo sát thí điểm hoạt động đổi mới sáng tạo tại DN và mức độ sẵn sàng với các hiệp 
định thương mại quốc tế. 

(5) Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi, và minh bạch để nhà đầu tư, DN tham gia đóng góp ý kiến 
xây dựng chính quyền địa phương và các SBN. 
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(6) Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương và các SBN trong năm 
2019, nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) những năm tiếp 
theo, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh 
vực được khảo sát. 

(7) Tạo sự lan tỏa truyền thông mạnh mẽ về DDCI Quảng Ninh 2019 như là điểm nhấn quan trọng 
trong nỗ lực triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP 
và quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh theo PCI quốc gia. 

2.2. CẤU TRÚC CHỈ SỐ DDCI 2019 – CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN 

DDCI là khảo sát 2 trong 1, bao gồm hệ thống chỉ số DDCI tính cho khối Sở ban ngành và hệ thống 
chỉ số DDCI tính cho khối địa phương. Năm 2019, hệ thống chỉ số DDCI tính cho khối SBN gồm 08 chỉ 
số thành phần. Hệ thống chỉ số DDCI tính cho khối địa phương có sự đổi mới so với năm trước, bổ 
sung thêm Chỉ số về Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất, nâng tổng số chỉ số thành 
phần lên thành 9 chỉ số. 

08 chỉ số thành phần trùng lặp để đánh giá SBN và địa phương bao gồm: 

(1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 

Đo lường khả năng tiếp cận các kế hoạch, các văn bản pháp lý, thông tin cần thiết cho hoạt động 
kinh doanh của DN, của SBN, Địa phương. Chỉ số này cũng đánh giá liệu DN có thể tiếp cận một cách 
công bằng và công khai các văn bản này; mức độ tiện dụng của cổng thông tin điện tử, trang web các 
đơn vị hành chính của Tỉnh đối với DN. 

 (2) Tính năng động và hiệu lực của hệ thống SBN, chính quyền Địa phương 

Đo lường tính sáng tạo và khả năng phản ứng linh động của các phòng ban, bộ phận chuyên môn 
thuộc SBN và Địa phương trong quá trình thực thi chính sách của Tỉnh cũng như trong việc đưa ra các 
sáng kiến riêng nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời đánh giá khả năng hỗ trợ của Sở 
ban ngành hoặc chính quyền địa phương trong việc triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên 
địa bàn Tỉnh. 

(3) Chi phí thời gian  

Đo lường thời gian DN phải bỏ ra để thực hiện các thủ tục hành chính cũng như mức độ thường 
xuyên và thời gian DN phải tạm dừng kinh doanh để các cơ quan Nhà nước của địa phương thực hiện 
việc thanh tra, kiểm tra. 

(4) Chi phí không chính thức 

Đo lường các khoản chi phí không chính thức mà DN phải trả và các trở ngại do những chi phí 
không chính thức này gây ra đối với hoạt động kinh doanh của DN, việc trả những khoản chi phí không 
chính thức có đem lại kết quả hay “dịch vụ” như mong đợi và liệu các cán bộ Nhà nước có sử dụng 
các quy định của địa phương để trục lợi hay không. 

(5) Cạnh tranh bình đẳng  

Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng nhằm đánh giá nỗ lực và kết quả điều hành của các đơn vị Sở ban 
ngành và địa phương nhằm tạo môi trường kinh doanh không phân biệt đối xử giữa DN lớn và DN nhỏ, 
giữa DN nhà nước và DN tư nhân, giữa DN FDI và khối DN trong nước. Chỉ số này đặc biệt có ý nghĩa 
với hoạt động khởi nghiệp và phát triển DN về lâu dài cho Tỉnh. 
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(6) Hoạt động hỗ trợ DN 

Chỉ số này dùng để đo lường mức độ sẵn sàng và hiệu quả của các chương trình hỗ trợ DN do các 
SBN và địa phương cung cấp. Chỉ số này cũng phản ánh mức độ hiệu quả trong việc hỗ trợ DN thông 
qua các hoạt động gặp gỡ, đối thoại DN để giải quyết các khó khăn mà DN gặp phải trong quá trình 
đầu tư và triển khai kinh doanh tại Quảng Ninh. 

(7) Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự 

Chỉ số này dùng để đo lường năng lực thực thi pháp luật, giải quyết hiệu quả các tranh chấp, khiếu 
nại các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công quyền cấp cơ sở.  Đối với khối SBN, Chỉ số này còn đo 
lường khả năng phổ biến, tuyên truyền, thực thi hiệu quả các văn bản pháp luật của các SBN tới cộng 
đồng DN.  

Đối với khối địa phương, chỉ số về An ninh trật tự liên quan đến khả năng của chính quyền địa 
phương tạo cảm giác an toàn cho DN kinh doanh trên địa bàn, mức độ DN phải bỏ ra các chi phí để 
thuê các dịch vụ bảo vệ, an ninh để bảo vệ tài sản của DN hoặc các chi phí cho các tổ chức phi chính 
thống để được yên ổn làm ăn trên địa bàn. 

(8) Vai trò của người đứng đầu 

Chỉ số này đo lường tính sáng tạo, sáng suốt của lãnh đạo đơn vị, sự nghiêm minh với cấp dưới 
trong quá trình thực thi chính sách của Tỉnh cũng như trong việc đưa ra các sáng kiến riêng nhằm phát 
triển khu vực DN, đồng thời đánh giá khả năng lắng nghe doanh nghiệp và thực hiện các lời hứa giải 
quyết các khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp. 

Ngoài 08 chỉ số nêu trên, để đánh giá năng lực điều hành của chính quyền địa phương, phiếu hỏi 
DDCI Quảng Ninh 2019 được bổ sung thêm chỉ số Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng 
đất. Chỉ số này đo lường về hai khía cạnh của vấn đề đất đai mà DN phải đối mặt: việc tiếp cận đất đai 
có dễ dàng không và DN có thấy yên tâm và được đảm bảo về sự ổn định khi có được mặt bằng kinh 
doanh hay không. 

Độc giả có thể xem Danh sách chi tiết về các chỉ số thành phần, các chỉ tiêu được đưa vào tính toán 
trong mỗi chỉ số thành phần, trong phần Phụ lục.  

2.3. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 

Phương pháp và quy trình chọn mẫu khảo sát 

Mẫu khảo sát DDCI Quảng Ninh 2019 được rút từ danh sách đã được xác minh, sử dụng phương 
pháp lấy mẫu ngẫu nhiên với từng địa phương và SBN. Với các địa phương có số lượng hạn chế DN, 
nhóm nghiên cứu chọn toàn bộ các đơn vị có mặt trong danh sách chọn mẫu. Đối với các SBN có ít 
DN tương tác, nhóm nghiên cứu tiến hành phân loại DN theo ngành nghề đặc thù có tương tác với 
SBN để bổ sung mẫu. Dựa trên tổng thể các DN, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh (gọi tắt bằng thuật ngữ “doanh nghiệp”), nhóm nghiên cứu thực hiện theo ba bước xây dựng 
khung chọn mẫu và chọn mẫu khảo sát: 

i) Nhận và tổng hợp danh sách các DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể cập nhật nhất từ Sở Kế 
hoạch và Đầu tư và Cục Thuế Tỉnh.  

(ii) Nhận và tổng hợp danh sách các DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể từ các đơn vị (sở, ngành 
và địa phương) được đánh giá trong DDCI 2019. Năm 2019, ngoài các địa phương trên địa bàn Tỉnh, 
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các SBN cũng cung cấp danh sách các DN có tương tác trong năm vừa qua để đánh giá được xác 
thực nhất. Tổng cộng có 14 địa phương và 16 SBN đã tổng hợp và gửi danh sách DN cho Tổ công tác. 
Trên cơ sở các mảnh dữ liệu này, nhóm nghiên cứu tiến hành ghép, nối các mảnh dữ liệu thành cơ sở 
dữ liệu tổng hợp và loại bỏ trùng lặp. Kết quả là khung chọn mẫu ban đầu. 

iii) Gọi điện thoại xác minh thông tin và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, từ đó xây dựng khung chọn mẫu 
cho cả hai khối sở ngành và địa phương. 

iv) Chọn mẫu khảo sát theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo tỷ lệ. Đối với khối Địa phương, 
tỷ lệ chọn mẫu được đưa ra dựa trên tỷ lệ số DN ở địa phương đó trên tổng số DN trên tổng mẫu. Các 
địa phương có ít DN được ưu tiên lựa chọn trước và có thể lấy toàn bộ mẫu khi địa phương đó có quá 
ít DN. Đối với khối SBN, tỷ lệ chọn mẫu được thiết lập thông qua số lượng DN tương tác với SBN. Đặc 
biệt, nhóm nghiên cứu tiến hành chọn thêm mẫu cho các SBN có ít DN tương tác bằng cách xét thêm 
yếu tố ngành nghề kinh doanh của DN. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành giới hạn số lượng 
mẫu đối với các SBN có rất nhiều DN tương tác. Việc làm này để hạn chế tối đa việc mất cân đối trong 
tỷ lệ phân bổ mẫu giữa các SBN.  

Trong danh sách tổng hợp từ hệ thống quản lý và thống kê của các SBN và Địa phương, nhóm 
Doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (88%), sau đó là nhóm Hộ kinh doanh cá thể khoảng 9%. Số 
lượng các hợp tác xã chỉ chiếm tỷ lệ dưới 3%. Trong khung chọn mẫu khi xác minh thông tin, tỷ lệ đơn 
vị xác nhận được thông tin chiếm khoảng 70 - 75%.  

Phương pháp và quy trình triển khai khảo sát 

Để thu thập được các số liệu cần thiết, quy trình thực hiện khảo sát được triển khai theo 6 bước: 

Bước 1: Truyền thông 

Bước 2: Chuẩn bị cơ sở dữ liệu 

Bước 3: Xây dựng và hoàn thiện công cụ khảo sát 

Bước 4: Khảo sát 

Bước 5: Nhập và làm sạch dữ liệu 

Bước 6: Tính chỉ số và viết báo cáo 

Quy trình triển khai khảo sát được thể hiện tại Hình 1 đưới đây. 

 

Hình 1: Quy trình triển khai khảo sát DDCI Quảng Ninh 2019 
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Nội dung và công tác thực hiện cụ thể ở mỗi bước được mô tả dưới đây. 

Bước 1: Truyền thông 

Để tăng tỷ lệ DN tham gia khảo sát, Tổ Công tác PCI Tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan 
trong việc tăng cường thông tin về kế hoạch, mục đích khảo sát tới cộng đồng DN, hợp tác xã, hộ kinh 
doanh cá thể trên địa bàn Tỉnh. Nhiều kênh thông tin khác nhau đã được sử dụng như: 

- Thông tin trực tiếp trong các cuộc họp của Tỉnh, các cơ quan hay các địa phương thuộc 
Tỉnh; 

- Thông tin và tuyên truyền trên truyền thông đại chúng như các kênh phát thanh, truyền hình 
của Tỉnh, và các báo hợp tác; 

- Thông tin trên Cổng thông tin điện tử các các cơ quan, hiệp hội, đoàn thể; 

- Thông tin trực tiếp tại các buổi tiếp xúc DN của tất cả các đơn vị trong tỉnh Quảng Ninh; 

- Tổ chức Tọa đàm chuyên sâu; 

- Thông tin trên trang fanpage DDCI Quảng Ninh; 

- Thông tin chính thức theo kênh của Hiệp hội Doanh nghiệp, chi hội DN tỉnh Quảng Ninh. 

Những hoạt động này vừa tăng cường tính chính danh của nghiên cứu, của đơn vị tư vấn độc lập 
vừa mở rộng vùng bao phủ các nội dung về DDCI trong cộng đồng DN, từ đó tăng tỷ lệ phản hồi của 
DN. Nhóm nghiên cứu đã phối hợp với IPA hoàn thành clip giới thiệu về DDCI 2019 và được các kênh 
thông tin phát sóng rộng rãi và liên tục trong suốt thời gian diễn ra khảo sát. 

Bước 2: Chuẩn bị cơ sở dữ liệu 

Đây là bước chuẩn bị quan trọng giúp nhóm nghiên cứu xây dựng danh sách chọn mẫu. Do sự khác 
nhau trong đặc điểm thống kê của các đơn vị, địa phương, nhóm nghiên cứu phải dành nhiều nguồn 
lực để bổ sung các quan sát còn thiếu, các thông tin còn thiếu và cập nhật các trường thông tin quan 
trọng cho việc gửi phiếu như địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Ngoài ra, việc chuẩn bị cơ sở dữ liệu còn 
bao gồm các công việc sau: 

- Tổ chức lại số liệu (ghép nối các mảnh dữ liệu) 

- Phân tích và loại bỏ trùng lặp 

- Gọi điện thoại xác minh 

- Cập nhật lại thông tin vào danh sách dữ liệu khi xác minh 

Để thực hiện Bước 2 có hiệu quả, Tổ công tác và cán bộ nghiên cứu đã được tập huấn về mục đích 
nghiên cứu, đặc điểm DN và các kỹ năng xác minh thông tin. Kết quả của Bước 2 là đầu vào cho khâu 
chọn mẫu tại Bước 3. 

Bước 3: Hoàn thiện công cụ khảo sát 

Bước 3 bao gồm 03 công việc chính: 

- Hoàn thành chọn mẫu 

- Hoàn thành phiếu hỏi và các hướng dẫn kỹ thuật 

- Tập huấn cán bộ nghiên cứu 
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Trong đó, công việc chọn mẫu bao gồm việc xây dựng tiêu chí chọn mẫu và sử dụng phần mềm 
thống kê để rút mẫu. Đối với phiếu hỏi và các hướng dẫn kỹ thuật, nhóm nghiên cứu xây dựng và hiệu 
chỉnh liên tục thông qua việc nghiên cứu tổng quan tài liệu, thảo luận nội bộ, thảo luận với chuyên gia 
độc lập và thảo luận với cán bộ IPA. Cụ thể, nhóm nghiên cứu thảo luận lần đầu với cán bộ IPA để 
thống nhất các chỉ số mới trong năm 2019 (Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất, hoạt 
động đổi mới sáng tạo và hội nhập kinh tế quốc tế của DN); thống nhất về hệ thống chỉ số thành phần 
cho phiếu khảo sát khối Địa phương và khối SBN; thống nhất về phạm vi đánh giá của từng chỉ số và 
tên gọi; thống nhất các chỉ tiêu đánh giá. Đồng thời, tư vấn trưởng tập hợp và rà soát các nghiên cứu 
mới nhất liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, tập hợp các bộ bảng hỏi liên quan để lên dự thảo bảng 
hỏi lần 1. Sau đó, nhóm nghiên cứu đọc, thảo luận và góp ý để hoàn thành dự thảo bảng hỏi lần 2. 
Nhóm nghiên cứu tiếp tục thảo luận với IPA để có dự thảo bảng hỏi lần 3. Thông qua thảo luận với 
chuyên gia độc lập, tổng hợp các góp ý khi test bảng hỏi, tổ chức tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia và các 
sở, ban, ngành địa phương liên quan, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành 
bảng hỏi cuối cùng và các hướng dẫn kỹ thuật có liên quan. Đối với việc tập huấn cán bộ nghiên cứu, 
mục đích tập huấn là củng cố kiến thức cơ bản về bảng hỏi, thống kê và khảo sát. 

Bước 4: Khảo sát 

Khảo sát được thực hiện thông qua 2 hình thức chính: Gửi bảng hỏi đến DN qua đường bưu điện 
và qua email, đồng thời kết hợp với hoạt động hỗ trợ qua điện thoại. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn 
lấy ý kiến của DN thông qua gặp mặt trực tiếp tại DN để phỏng vấn. 

- Khảo sát bằng bảng hỏi in sẵn qua hệ thống thư đảm bảo của bưu điện: đây là phương 
thức khảo sát chủ đạo dành cho DDCI Quảng Ninh với việc nhận và gửi thư qua đường 
bưu điện. Hòm thư đảm bảo được đặt tại Hà Nội. Các thư gửi đi tới DN chứa bảng khảo 
sát và phong bì gửi về. Kênh bưu điện được hỗ trợ liên tục bằng kênh điện thoại và bổ sung 
bằng các kênh trực tuyến khác. 

- Khảo sát bằng bảng hỏi điện tử qua hệ thống thư điện tử (Email): Nhóm nghiên cứu gửi và 
nhận lại bảng hỏi khảo sát qua email duy nhất mà DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh cung cấp 
để đảm bảo tính chính danh của khảo sát. 

- Khảo sát lấy ý kiến DN thông qua khảo sát thực địa tại từng địa phương: Khảo sát thực địa 
để thu thập thêm thông tin định tính, tổng quan và bổ sung các vấn đề vướng mắc của DN 
trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Trong một số trường hợp theo đề nghị của DN được ghi nhận ý kiến qua điện thoại, nhóm 
nghiên cứu sẽ phỏng vấn qua điện thoại và có sự xác nhận của Tư vấn trưởng. 

Tổ liên lạc gọi điện liên hệ từng DN trong danh sách, thông báo về việc triển khai khảo sát, giải thích 
tóm tắt về mục đích khảo sát và thông báo sẽ tiến hành gửi phiếu khảo sát cho DN qua đường bưu 
điện và email. Mục đích của việc liên hệ trước là để DN có thể xem trước hoặc đề phòng trường hợp 
DN không nhận được phiếu gửi qua bưu điện. Song song với gọi điện thông báo trước, Tổ công tác 
tiến hành gửi phiếu khảo sát qua cả 2 phương thức trên. Trên mỗi phiếu khảo sát gửi qua đường bưu 
điện được đánh mã phiếu riêng biệt và đóng dấu của Hiệp hội Doanh nghiệp. Gửi kèm phiếu khảo sát 
là Thư ngỏ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh và Thư giới thiệu của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ 
đầu tư tỉnh Quảng Ninh (IPA). 

Khảo sát được thực hiện với phương pháp bảng hỏi tự điền và hỗ trợ từ xa qua điện thoại trực tiếp 
với đại diện DN tham gia khảo sát. Bên cạnh đó, việc gọi điện thoại xác nhận tình trạng nhận thư và 
hoàn thiện phiếu gửi về là vô cùng quan trọng để tránh tình trạng thất lạc thư. Tổ công tác đã thực hiện 
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các cuộc gọi xác nhận ngay trong ngày đối với thư điện tử hoặc sau 2 hoặc 3 ngày đối với thư gửi qua 
bưu điện kể từ ngày gửi thư. Đối với các DN đã nhận được thư, cán bộ chủ động thường xuyên liên 
hệ đề nghị DN hoàn thiện và gửi lại sớm nhất có thể và đốc thúc những DN chậm nộp phiếu khảo sát 
(sau 2 tuần kể từ khi nhận được phiếu khảo sát mà DN không có phản hồi gì thì được tính là chậm). 
Trong trường hợp DN có khó khăn, vướng mắc khi điền phiếu, cán bộ của Tổ công tác sẽ hỗ trợ hướng 
dẫn, giải đáp thắc mắc cho DN. Đối với các DN chưa nhận được thư, Tổ công tác kiểm tra hành trình 
thư và phối hợp giải quyết với bưu điện. Đối với các DN đã hoàn thành phiếu khảo sát, Tổ công tác 
hướng dẫn chi tiết cách gửi lại thư. Tình hình số lượng và tình trạng hoàn thành phiếu được tổng hợp 
và cập nhật liên tục để điều chỉnh phương án hỗ trợ thích hợp.  

Về việc tiếp nhận phiếu gửi về, một hòm thư riêng cho DDCI Quảng Ninh đã được mở tại Bưu điện 
TP Hà Nội. DN được hướng dẫn gửi thư tới địa chỉ này và không mất phí gửi thư về. Trong trường hợp 
DN nhận được thư điện tử, phiếu khảo sát do DN in ra, đóng dấu xác nhận của DN gửi lại vẫn có giá 
trị.  

Tổ công tác tổng hợp và cập nhật số lượng phiếu định kỳ (theo ngày/tuần). Công tác kiểm tra phiếu 
được thực hiện ngay sau khi mở phong bì thư. Đầu tiên, kiểm tra sơ bộ phiếu, những phần thông tin 
còn thiếu hoặc không rõ ràng trên phiếu được đánh dấu và loại bỏ những phiếu không đạt yêu cầu. 
Sau đó, tiến hành gọi điện phỏng vấn bổ sung thông tin còn thiếu hoặc xác nhận lại các thông tin không 
rõ ràng với đại diện DN. Các cuộc gọi này đều sẽ được ghi âm lại làm tư liệu nghiên cứu và thể hiện 
tính chính danh, minh bạch của khảo sát. Đồng thời, những thông tin DN bổ sung qua điện thoại được 
cán bộ Tổ công tác ghi nhận với màu mực khác so với DN điền, các thông tin cuộc gọi cũng sẽ được 
ghi nhận đầy đủ. Các phiếu sau khi được bổ sung thông tin sẽ được chuyển qua nhập liệu. 

Ưu điểm của phương pháp khảo sát qua đường bưu điện và qua email là đảm bảo tính khách quan 
trong tiếp cận DN trả lời. Danh sách DN trong danh sách mẫu của mỗi địa phương hoàn toàn được 
chọn một cách ngẫu nhiên, hạn chế tối đa sự tùy ý hay thuận tiện trong lấy mẫu khảo sát. Điều này 
đảm bảo tính đại diện về thống kê. Ngoài ra, DN có nhiều thời gian để trả lời phiếu khảo sát hơn so với 
phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Bên cạnh đó, DN còn được hỗ trợ qua điện thoại hay các kênh trực 
tuyến khác để hạn chế việc hiểu sai câu hỏi và phương án trả lời. Việc DN tự nguyện tham gia khảo 
sát đảm bảo tính xác thực và chất lượng của thông tin đánh giá do DN không chịu tác động hay sức 
ép của bên thứ ba nào kể cả cán bộ nghiên cứu.  

Nhược điểm của phương pháp khảo sát này là tỷ lệ phản hồi không cao. Do đối tượng tham gia 
khảo sát được lựa chọn một cách ngẫu nhiên và có toàn quyền đồng ý/từ chối nên tỷ lệ hồi đáp thường 
thấp khi cuộc khảo sát chưa tạo dựng được uy tín đối với cộng đồng doanh nghiệp. Với DDCI Quảng 
Ninh, sau 04 năm thực hiện, chương trình đã tạo dựng được uy tín nhất định và để khắc phục vấn đề 
phản hồi của DN, Tổ công tác và tỉnh Quảng Ninh nghiêm túc chú trọng vào khâu truyền thông trước 
và trong quá trình khảo sát. Tổ công tác đã thực hiện một video clip được phát rộng rãi trên các phương 
tiện đại chúng với nội dung giới thiệu vắn tắt về mục đích, tác động của DDCI, thông điệp chính quyền 
lắng nghe DN và đồng hành cùng DN cũng được truyền tải rõ qua clip. Các hoạt động quảng bá qua 
truyền hình, internet, báo chí, và các buổi gặp mặt DN đã giúp ích rất nhiều cho việc quảng bá tính 
chính danh và tác động thực chất của DDCI lên DN. Đồng thời trong quá trình khảo sát, Tổ công tác 
tích cực gọi điện giới thiệu cũng như nỗ lực hỗ trợ tất cả các đơn vị thông qua giải thích và làm rõ các 
thông tin giúp chủ/lãnh đạo DN vượt qua trở ngại về thời gian và nắm bắt câu hỏi. Một trong những 
cách khắc phục nữa là nhóm nghiên cứu DDCI thực hiện nghiêm túc các cam kết với DN, truyền tải 
đầy đủ các ý kiến của DN về các cơ quan trong Tỉnh và các bên liên quan. Từ đó, xây dựng thương 
hiệu cho khảo sát DDCI là kênh thông tin tin cậy trong việc kết nối, lắng nghe ý kiến DN với chính quyền 
nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động hỗ trợ DN. 
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Bước 5: Nhập và làm sạch số liệu 

Các công việc cần chuẩn bị trước khi nhập liệu: 

- Thiết kế Form nhập liệu 

- Tập huấn quy trình nhập liệu 

Bước này bao gồm nhiều quá trình như: nhập số liệu, kiểm tra chéo tính đúng sai trong quá trình 
nhập liệu, nối số liệu, xuất số liệu. Các phiếu được nhập 2 lần bởi 2 người khác nhau để đảm bảo nhập 
đúng thông tin. 

Để đảm bảo tính chính xác của quá trình nhập phiếu, nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm nhập 
liệu chuyên dụng CsPro. Đây là phần mềm nhập liệu được Cục thống kê dân số Hoa Kì thiết kế và liên 
tục phát triển qua các năm. Với các tính năng chuyên dụng như nhập số liệu, xuất số liệu, ráp nối số 
liệu, kiểm tra chéo tính đúng sai trong quá trình nhập liệu, CsPro đặc biệt thích hợp với những khảo 
sát quy mô lớn. Sau khi nhập, nhóm nghiên cứu ghép nối data và xuất dữ liệu để tiến hành làm sạch, 
xử lý thông qua phần mềm thống kê. Kết quả sẽ được các chuyên gia sử dụng, phân tích và tính toán 
các chỉ số. 

Bước 6. Tính chỉ số và viết báo cáo 

Nhóm nghiên cứu tiến hành tính chỉ số theo phương pháp chuẩn hóa điểm theo hệ số 10.  

Với các thang điểm thuận công thức chuẩn hóa là: 

Điểm chuẩn hóa = 9 ∗  Điểm của đơn vị đánh giá - Điểm nhỏ nhất
Điểm lớn nhất - Điểm nhỏ nhất 

+ 1 

Với các thang điểm nghịch công thức chuẩn hóa là: 

Điểm chuẩn hóa = 10 −  9 ∗  Điểm của đơn vị đánh giá - Điểm nhỏ nhất
Điểm lớn nhất - Điểm nhỏ nhất 

 

Việc xếp hạng nhóm các đơn vị trong mỗi khối, nhóm nghiên cứu áp dụng có chỉnh sửa phương 
pháp nhóm xếp hạng theo khái niệm thống kê về độ lệch chuẩn của PCI áp dụng từ năm 2017. Nhóm 
nghiên cứu cũng tiếp thu thực tế triển khai Chương trình DDCI các năm trước về cách xếp hạng nhóm 
các đơn vị. Cụ thể, chúng tôi phân hạng các đơn vị trong mỗi khối thành 04 nhóm: Rất tốt, Tốt, Khá và 
Chưa tốt. 

- Nhóm Rất tốt: nhóm 5 đơn vị có điểm lớn nhất trong khối 

- Nhóm Tốt: các đơn vị xếp hạng thứ 6 trở xuống đến doanh nghiệp có điểm trên hoặc bằng 
điểm trung vị  

- Nhóm Khá: các đơn vị có điểm nằm trong một độ lêch chuẩn nhỏ hơn so với trung vị 

- Nhóm Chưa Tốt: các đơn vị có điểm nhỏ hơn một độ lệnh chuẩn so với trung vị 

Các tính toán trong Báo cáo DDCI 2019 bao gồm: 

- Tính điểm các chỉ số thành phần tổng hợp từ các chỉ tiêu đánh giá được gắn trọng số 

- Tính chỉ số DDCI của mỗi đơn vị tổng hợp từ các chỉ số thành phần 

- Tính các chỉ tiêu tổng hợp của các SBN và địa phương 

- Tính các chỉ số mới 

- Phân tích xếp hạng, đối chiếu với các thông tin định tính, phỏng vấn sâu nếu có 

- Rút ra các kết luận chính 
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2.4. THỐNG KÊ VỀ CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT DDCI 2019 

Mô tả quy trình chọn mẫu khảo sát 

Quy mô khảo sát của DDCI Quảng Ninh 2019 là 6.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá 
thể. Trong đó có 3.500 doanh nghiệp tham gia đánh giá khối địa phương và 3.000 doanh nghiệp đánh 
giá khối SBN. 

Đầu tiên, nhóm nghiên cứu tổng hợp danh sách tất cả các DN do các SBN và địa phương cung cấp, 
đã có 14 địa phương (Thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí, Thị xã Quảng Yên, Đông 
Triều và các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà, Cô Tô, Vân Đồn, Tiên Yên, Hoành Bồ) và 16 
SBN (Sở Giao thông vận tải, KH-ĐT, NN&PTNT, Sở Tư pháp, Xây dựng, LĐ&TBXH, Khoa học Công 
nghệ, Du lịch, Y tế, Thông tin truyền thông, Giáo dục đào tạo, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Văn 
hóa Thể thao, Cục Hải quan, Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế) với tổng cộng 11.029 DN. Sau đó, 
nhóm nghiên cứu tiến hành xác minh qua điện thoại các DN còn hoạt động sản xuất kinh doanh để 
thành lập cơ sở chọn mẫu. 

Bảng 1: Các bước và kết quả xây dựng danh sách chọn mẫu 

Bước Làm sạch số liệu Số DN 

1 
Tổng hợp danh sách từ nhiều nguồn: Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư; 16 
Sở Ban Ngành và UBND 14 địa phương  

11.029 

2 Xác minh qua điện thoại, thiết lập cơ sở chọn mẫu 8.271 

3 Chọn mẫu cho từng Địa phương và SBN 6.500 

 

Đối với chọn mẫu DN đánh giá địa phương 

Lựa chọn 3.500 DN theo quy tắc: 

- Đối với các địa phương có số lượng doanh nghiệp dưới 150 DN: tiến hành chọn hết danh 
sách mẫu. 

- Đối với thành phố Hạ Long: chọn tối đa 700 doanh nghiệp. 

- Đối với các địa phương còn lại: dàn mẫu theo tỷ lệ tương ứng với phân bổ mẫu theo địa 
phương. 

Kết quả dàn mẫu địa phương được thể hiện ở Bảng 2. 

Vì số lượng DN có sự chênh lệch giữa các địa bàn, một số địa phương có dữ liệu thông tin hạn chế, 
nhóm nghiên cứu tiến hành chọn toàn bộ các đơn vị đã được xác minh thông tin, đó là huyện Ba Chẽ, 
huyện Bình Liêu, huyện Đầm Hà, huyện Tiên Yên và huyện Cô Tô. Đối với trung tâm kinh tế lớn của 
Tỉnh như thành phố Hạ Long, giới hạn số lượng tham gia khảo sát là 700 DN. Các địa phương còn lại 
được phân bổ theo tỷ lệ chọn mẫu như trong bảng 2. 
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Bảng 2: Dàn mẫu theo địa phương 

Mã địa phương Địa phương Số lượng mẫu Tỷ lệ 

11 Hạ Long 700 20,0% 

12 Cẩm Phả 594 17,0% 

13 Vân Đồn 162 4,6% 

14 Cô Tô 141 4,0% 

15 Móng Cái 447 12,8% 

16 Hải Hà 154 4,4% 

17 Bình Liêu 101 2,9% 

18 Đầm Hà 95 2,7% 

19 Tiên Yên 127 3,6% 

20 Ba Chẽ 99 2,8% 

21 Hoành Bồ 112 3,2% 

22 Quảng Yên 150 4,3% 

23 Uông Bí 280 8,0% 

24 Đông Triều 338 9,7% 
 

Tổng mẫu 3.500 
 

 

Đối với chọn mẫu DN đánh giá SBN 

Lựa chọn 3.000 DN theo quy tắc: Dàn mẫu sao cho phản ánh được mức độ đại diện tốt nhất cho 
các SBN, với các SBN có số DN tương tác dưới 100 thì chọn hết mẫu. 

Kết quả dàn mẫu theo SBN được thể hiện ở Bảng 3. 
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Bảng 3: Dàn mẫu theo Sở ban ngành 

Mã SBN Sở ban ngành Số lượng mẫu Tỷ lệ 

01 Sở Giao thông vận tải 100 3,3% 

02 Sở Kế hoạch – Đầu tư 220 7,3% 

03 Sở Tài nguyên & Môi trường 100 3,3% 

04 Sở NN&PTNT 100 3,3% 

05 Sở Tư pháp 92 3,1% 

06 Sở Xây dựng 220 7,3% 

07 Sở LĐ,TB&XH 220 7,3% 

08 Sở Khoa học Công nghệ 162 5,4% 

09 Sở Du lịch 163 5,4% 

10 Sở Công thương 165 5,5% 

11 Cục Thuế 220 7,3% 

12 Cục Hải quan 237 7,9% 

13 Ban Quản lý Khu kinh tế 100 3,3% 

14 Chi nhánh NHNN 72 2,4% 

15 Bảo hiểm Xã hội 220 7,3% 

16 Sở Tài chính 100 3,3% 

17 Sở Văn hóa & Thể thao 100 3,3% 

18 Sở Giáo dục & Đào tạo 78 2,6% 

19 Sở Y tế 166 5,5% 

20 Cảnh sát PCCC 100 3,3% 

21 Sở Thông tin Truyền thông 65 2,2% 

 Tổng mẫu 3.000 
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Số lượng, tỷ lệ hồi đáp theo địa phương và SBN 

Chương trình khảo sát DDCI Quảng Ninh 2019 đã mở rộng cỡ mẫu và cho thấy những tín hiệu đón 
nhận tích cực từ cả hai phía cộng đồng DN và các cơ quan hành chính. Năm 2019, số lượng DN tham 
gia khảo sát đạt 2015 DN, tăng 438 đơn vị so với năm 2018 tương ứng số DN tham gia khảo sát tăng 
gần 28%.  

Bảng 4: Số lượng Doanh nghiệp tham gia khảo sát 2016 – 2019 

 DDCI 2016 DDCI 2017 DDCI 2018 DDCI 2019 

Số DN tham gia 1.006 1.409 1.577 2.015 

Tỷ lệ tăng  40% 11,9% 27,7% 

 

Năm nay, tổng số phiếu hợp lệ thu về là 2.252 phiếu, tăng 13,4% so với 1.986 phiếu hợp lệ thu về 
năm 2018. Trong đó 1.144 phiếu đánh giá khối SBN và 1.108 phiếu đánh giá Địa phương. Tỷ lệ hồi 
đáp trung bình đạt 34,65% trong năm 2019 là tỷ lệ rất đáng ghi nhận với phương pháp bảng hỏi tự điền 
với hỗ trợ từ xa. Quy mô dữ liệu tổng thể và các mẫu khảo sát với từng đơn vị đã được cải thiện rất 
nhiều, chất lượng dữ liệu và thông tin cũng được nâng cao. Trong số các DN tham gia đánh giá DDCI 
Quảng Ninh 2019, có 237 DN xuất hiện trong cả hai danh sách chọn mẫu và trả lời hai mẫu phiếu riêng 
biệt phiếu A cho khối Địa phương và phiếu B cho khối SBN. 

Bảng 5: Tỷ lệ hồi đáp DDCI Quảng Ninh 2019 và thống kê năm 2016 - 2018 

 Khối Địa 
phương năm 

2019 (Phiếu A) 

Khối SBN 
năm 2019 
(Phiếu B) 

DDCI 
2019 

DDCI 
2018 

DDCI 
2017 

DDCI 
2016 

Số phiếu phát ra 3.500 3.000 6.500 6.490 4.875 3.956 

Số phiếu thu về 
hợp lệ 

1.108 1.144 2.252 1.986 1.593 989 

Tỷ lệ hồi đáp 31,7% 38,1% 34,65% 30,6% 32,7% 25% 

   

Tỷ lệ hồi đáp trung bình của khối Địa phương đạt 31,7% và dao dộng chủ yếu ở mức từ 28% đến 
35%, cụ thể: tỷ lệ hồi đáp của TP Hạ Long là 30%, TP Cẩm Phả là 29% hay TX Quảng Yên là 33%. 
Các địa phương ít DN có tỷ lệ phản hồi cao do tính tự lựa chọn của họ khi tham gia khảo sát DDCI 
2019. 
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Hình 2: Tỷ lệ hồi đáp theo địa phương 

 

Về phía các SBN, tỷ lệ hồi đáp trung bình đạt 38%, tỷ lệ cao nhất từ khi triển khai khảo sát DDCI đối 
với khối SBN. Mỗi đơn vị được chọn sẵn 1 SBN để đánh giá và có thể đánh giá tối đa 2 SBN khác mà 
DN có tương tác hoặc có hiểu biết nhiều nhất. Trên tổng số 3.000 phiếu đánh giá SBN, đã có 1.144 
đơn vị tham gia đánh giá. Theo đó, Cục Thuế, BHXH và Sở KH-ĐT là 3 SBN có số lượt đánh giá cao 
nhất, lần lượt là 383, 322 và 187 lượt. Các SBN như Sở GD&ĐT (36 lượt), Sở TT&TT (44 lượt), Sở 
Tài chính (47 lượt) có ít lượt đánh giá là do đặc điểm cần có các DN đặc thù tham gia đánh giá. 

Hình 3: Tổng số lượt đánh giá của các Sở Ban Ngành  
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2.5. TỔNG QUAN ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP QUẢNG NINH QUA MẪU KHẢO SÁT 

Loại hình các doanh nghiệp tham gia khảo sát 

Tổng cộng có 2.015 DN tham gia khảo sát DDCI Quảng Ninh 2019 tăng gần 28% so với số doanh 
nghiệp đánh giá năm 2018. Điều nay cho thấy cộng đồng DN Quảng Ninh đánh giá cao tác động của 
DDCI tới các hoạt động điều hành kinh tế của các SBN và địa phương. Các DN tham gia khảo sát chủ 
yếu thuộc loại hình công ty TNHH (một thành viên hoặc 2 thành viên trở lên) chiếm gần 50% và công 
ty cổ phần (29%). Ngoài ra, DN tư nhân chiếm 11%, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể có tỷ lệ lần 
lượt là 5% và 6% trong mẫu khảo sát. Đồng thời, đối tượng tham gia đánh giá Địa phương và các SBN 
đều đầy đủ các loại hình DN. 

Hình 4: Thống kê loại hình doanh nghiệp tham gia khảo sát 

 

Các DN tham gia khảo sát chủ yếu là DN trẻ. Số lượng DN thành lập trong giai đoạn 2016 – 2019 
chiếm khoảng 42% mẫu khảo sát, đặc biệt DN mới thành lập năm 2019 là khoảng 4%. Điều này cho 
thấy nhóm DN trẻ, mới thành lập đã tích cực quan tâm các vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính, 
chính sách hỗ trợ DN, môi trường đầu tư kinh doanh cũng như phương thức điều hành kinh tế của 
SBN và chính quyền địa phương. 

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp 

Chiếm tỷ lệ 72% trong tổng số các DN tham gia khảo sát là các DN trong lĩnh vực dịch vụ. Điều này 
tiếp tục khẳng định lĩnh vụ dịch vụ, thương mại đóng vai trò chủ chốt trong kinh doanh tại Quảng Ninh. 
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp lần lượt chiếm 8% và 5%. Nhóm DN xây dựng 
chiếm tỷ lệ tương đối cao là 13%, phù hợp với một Tỉnh đang trong đà phát triển và mở rộng diện tích 
đô thị và các công trình trọng điểm như Quảng Ninh. Ngành khai khoáng chiếm số lượng nhỏ tương 
đương 1% mẫu khảo sát. 
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Hình 5: Thống kê về lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp 

 

  

Quy mô doanh nghiệp theo vốn và lao động 

Xét theo tổng vốn đầu tư năm 2018 tại Quảng Ninh của các DN, tỷ lệ DN nhỏ và siêu nhỏ rất lớn, 
chiếm khoảng 82% mẫu khảo sát. Tỷ lệ này cũng khá tương đồng với tỷ lệ DN nhỏ và siêu nhỏ của cả 
nước, chiếm hơn 90% số lượng DN.  

Hình 6: Thống kê về tổng vốn đầu tư năm 2018 tại Quảng Ninh của các doanh nghiệp  

  

Một góc nhìn khác từ số lượng lao động cũng cho nhận định tương tự khi tới 63% số DN tham gia 
khảo sát có số lao động từ 10 người trở xuống và 24% số DN có từ 11 đến 50 lao động. Số DN có trên 
100 lao động chỉ chiếm khoảng 7%. Ngoài ra, do quy mô DN nhỏ nên nhu cầu tuyển dụng cũng không 
cao, có tới 74% DN tuyển mới dưới 10 lao động và chỉ khoảng gần 2% số DN tuyển mới nhiều hơn 
100 lao động trong năm qua. 
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Hình 7: Thống kê số lượng lao động tại các doanh nghiệp 

 

Tình trạng kinh doanh 

Về doanh thu năm 2018, số lượng doanh nghiệp có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở xuống chiếm đa số 
(58%). Tỷ lệ doanh nghiệp có doanh thu từ 3 đến 10 tỷ đồng là 18%, từ 10 đến 20 tỷ là 8%, và doanh 
thu trên 200 tỷ là 4%. 

Hình 8: Thống kê doanh thu năm 2018 của các doanh nghiệp 

  

Về tình hình hoạt động của DN năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018, tỷ lệ DN có doanh thu duy trì 
so với cùng kỳ là 30%, giảm hoặc giảm chút ít là 39%, có xu hướng tăng là gần 30%. Về lợi nhuận, tỷ 
lệ DN có lợi nhuận tăng là 28%, duy trì là 30%. Tỷ lệ DN có số lượng khách hàng mới tăng (37%) lớn 
hơn tỷ lệ DN có số lượng khách hàng giảm (29%). Một tín hiệu tích cực khác là đầu tư áp dụng công 
nghệ thông tin tại các DN có xu hướng tăng nhiều hơn xu hướng giảm, có tới 33% số DN tăng đầu tư 
áp dụng công nghệ thông tin trong khi chiều ngược lại là 15%. Điều này là hết sức cần thiết cho quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ. Đây cũng là thách 
thức đặt ra cho các địa phương, các SBN trong việc cung cấp những hoạt động hỗ trợ DN liên quan 
tới công nghệ số và nền tảng công nghệ thông tin toàn cầu. 

Hình 9: Tình hình hoạt động của Doanh nghiệp năm 2019 so với cùng kỳ 2018 
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Về dự kiến quy mô kinh doanh năm 2020, có tới 57% DN dự kiến tiếp tục tăng và mở rộng quy mô 
kinh doanh và tỷ lệ nhỏ 11% dự kiến giảm quy mô. Đây là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Quảng Ninh 
mà chính quyền, mỗi cán bộ của Tỉnh cần chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ DN kinh doanh thuận lợi, phát 
triển bền vững, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm xã hội. 

Hình 10: Dự kiến quy mô kinh doanh năm 2020 của các doanh nghiệp 
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CHƯƠNG III. CHỈ SỐ NĂNG LỰC 
CẠNH TRANH CẤP SỞ BAN NGÀNH 

3.1. XẾP HẠNG DDCI 2019 KHỐI SỞ BAN NGÀNH (SBN) 

Hình 11: Xếp hạng và điểm số chỉ số DDCI 2019 khối Sở ban ngành 

 

Bảng xếp hạng DDCI Quảng Ninh 2019 khối Sở ban ngành được thực hiện với 21 SBN tương tự 
như năm 2018 và 2017. Điểm trung vị của khối Sở ban ngành năm 2019 là 59,22. Con số này nhỏ hơn 
so với con số 69,33 điểm năm 2018, nhưng vẫn xấp xỉ mức trung bình điểm trung vị ba năm 2016-2019 
(60,72). Sự khác biệt về điểm trung vị năm 2019 có thể bởi hai nguyên nhân mang tính kỹ thuật. Thứ 
nhất là do sự thay đổi phương pháp điền phiếu khảo sát. Mỗi doanh nghiệp chỉ được đánh giá tối đa 3 
SBN thay vì toàn bộ các SBN như các năm trước. Cách đánh giá này khiến cho điểm số của các SBN 
có xu hướng khác biệt nhau nhiều hơn, khiến cho điểm trung vị thấp hơn. Thứ hai là do việc điều chỉnh 
trọng số các chỉ số thành phần so với năm trước. Một số chỉ số thành phần như Tính minh bạch và tiếp 
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cận thông tin có trọng số giảm từ 20% xuống 15%, chỉ số Thiết chế pháp lý có trọng số giảm từ 10% 
xuống 5%, trong khi chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp lại có trọng số tăng từ 5% lên 15%. 

Theo phương pháp xếp hạng DDCI trình bày ở trên, có 05 đơn vị thuộc nhóm Rất Tốt là: Cục Hải 
quan, Chi nhánh NHNN, và Ban quản lý các khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin  Truyền 
thông. Sáu đơn vị thuộc nhóm Tốt và 08 đơn vị thuộc nhóm Khá. Hai đơn vị thuộc nhóm Chưa Tốt là: 
Sở KH-CN và Cảnh sát PCCC. 

Khoảng cách giữa nhóm đứng đầu và đứng cuối cho thấy sự chênh lệnh khá lớn về năng lực  điều 
hành của khối SBN, với điểm số của đơn vị dẫn đầu ở mức 84,86 điểm, cao hơn tới 48,69 điểm so với 
đơn vị đứng cuối (36,17). 

Hải Quan Quảng Ninh tiếp tục là đơn vị giữ vị trí quán quân với điểm số 84,86, tăng 7,05 điểm so 
với năm 2018. Kết quả phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng DN với những nỗ lực cải thiện năng lực 
điều hành của đơn vị này, đồng thời cũng cho thấy Hải Quan Quảng Ninh không có dấu hiệu chủ quan 
chững lại trong nỗ lực cải cách, sáng tạo và đồng hành cùng DN.  

Các vị trí tiếp theo trong nhóm đầu cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của một số SBN so với năm 
2018. Trong đó, chỉ có Sở KH-ĐT vẫn tiếp tục trụ vững trong nhóm đầu và tăng 1 bậc, còn các SBN 
còn lại trong nhóm đầu năm 2019 đều là các đơn vị vươn lên từ các SBN nhóm dưới, bao gồm chi 
nhánh NHNN, Ban quản lý khu kinh tế và Sở Thông tin & Truyền thông. Đáng chú ý là sự thăng hạng 
mạnh mẽ của Sở Thông tin & Truyền thông từ nhóm cuối và Ban quản lý khu kinh tế từ nhóm giữa năm 
2018 lên nhóm đầu năm 2019 phản ánh những thay đổi tích cực của những đơn vị này trong công tác 
điều hành năm vừa qua. 

Hình 12: Mức độ cải thiện điểm số của DDCI khối Sở ban ngành năm 2019 so với 2018 
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Trong 8 nhóm chỉ số thành phần năm 2019 có 4 chỉ số có sự cải thiện so với năm 2018 bao gồm: 
Thiết chế pháp lý, Hỗ trợ DN, Chi phí thời gian và Vai trò người đứng đầu. Trong khi đó chỉ số Tính 
minh bạch và tiếp cận thông tin, Cạnh tranh bình đẳng, Chi phí không chính thức và Tính năng động 
và hiệu lực của hệ thống SBN giảm so với năm 2018.  

Hình 13: Mức độ cải thiện 08 chỉ số thành phần của khối Sở ban ngành  
năm 2019 so với năm 2018 

 

3.2. CHỈ SỐ TÍNH MINH BẠCH VÀ TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA KHỐI SỞ BAN NGÀNH 

Chỉ số Minh bạch và tiếp cận thông tin năm 2019 ghi nhận Cục Hải quan là đơn vị dẫn đầu với điểm 
số 9,62. Những đơn vị tiếp theo trong nhóm đầu gồm bốn đơn vị là Sở KH-ĐT, BQL Khu KT, Sở VH&TT 
và Sở TN&MT với mức điểm từ 7,47 đến 8,13. Nhóm xếp cuối có mức điểm dao động từ 3,93 đến 4,79 
bao gồm Sở Tư pháp, Cảnh sát PCCC, Sở KH-CN và Sở Xây dựng. Điểm trung vị của chỉ số thành 
phần Minh bạch và tiếp cận thông tin năm 2019 giảm nhẹ từ mức 6,89 năm 2018 xuống 6,69 năm 
2019.  

Xu hướng cải thiện điểm số ghi nhận hai xu hướng tăng giảm rõ rệt. Trong đó một số SBN ở nhóm 
giữa năm 2018 đã có sự cải thiện mạnh mẽ và vươn lên nhóm đầu như Cục Hải quan (vị trí thứ 08 
năm 2018 lên vị trí thứ nhất năm 2019), Sở VH&TT (vị trí thứ 20 năm 2018 lên thứ 04 năm 2019), Sở 
KH-ĐT (vị trí thứ sáu năm 2018 lên thứ hai năm 2019), BQL Khu KT (vị trí thứ 09 năm 2018 lên thứ 03 
năm 2019). Ngược lại một số SBN đã giảm điểm đáng kể từ nhóm đầu năm 2018 xuống nhóm sau 
năm 2019 như Sở Du lịch (vị trí thứ 04 năm 2018 xuống vị trí thứ 13 năm 2019), Cục Thuế (vị trí thứ 
nhất năm 2018 xuống vị trí thứ 10 năm 2019), chi nhánh NHNN (vị trí thứ 05 trong năm 2018 xuống vị 
trí thứ 16 năm 2019) và Sở Xây dựng (vị trí thứ 03 năm 2018 xuống vị trí thứ 21 năm 2019). 
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Hình 14: Xếp hạng và điểm số chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin của 

khối Sở ban ngành năm 2019 

 

Nhìn chung hoạt động công khai, minh bạch thông tin được các SBN thực hiện tốt ở cả trên kênh 
trực tuyến và tại cơ quan. Website là kênh tiếp cận thông tin được nhiều DN sử dụng với 80% doanh 
nghiệp đã từng truy cập vào website của SBN, năm 2018 tỷ lệ này là 60%. Trong số những DN đã truy 
cập vào website, 96% cho rằng website đa dạng, dễ truy cập và đã đáp ứng được nhu cầu của doanh 
nghiệp. Đối với doanh nghiệp đã đến thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, tỷ lệ doanh 
nghiệp cho rằng các thông tin về thủ tục, chi phí, lệ phí đã được niêm yết công khai, minh bạch là trên 
95%, cao hơn tỷ lệ 85% của năm 2018. Bên cạnh đó, 71% DN cho biết mối quan hệ với cán bộ cơ 
quan nhà nước giúp DN tiếp cận được những thông tin chính sách, quy hoạch quan trọng, tập trung 
vào một số SBN như Sở Xây dựng (80%), Sở NN&PTNT (80%), Sở KHCN (80%). 
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Hình 15: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin của  

khối Sở ban ngành năm 2019 so với 2018 
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3.3. CHỈ SỐ TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ HIỆU LỰC CỦA KHỐI SỞ BAN NGÀNH 

Hình 16: Xếp hạng và điểm số chỉ số Tính năng động và hiệu lực  

của khối Sở ban ngành năm 2019 

 

Năm 2019 ghi nhận xu hướng giảm điểm của 15/21 SBN được đánh giá. Trong đó các SBN có sự 
cải thiện điểm số đáng kể đồng thời cũng là các SBN có sự tăng thứ hạng vượt bậc so với năm 2018 
như Cục Hải quan (vị trí thứ 13 năm 2018 lên thứ nhất năm 2019), Sở GD&ĐT (vị trí thứ 20 năm 2018 
lên thứ 03 năm 2019), chi nhánh NHNN (vị trí thứ 11 năm 2018 lên thứ 02 năm 2019) và BQL Khu KT 
(vị trí thứ 17 năm 2018 lên thứ 04 năm 2019). Trong đó ba đơn vị dẫn đầu bao gồm Cục Hải quan tỉnh, 
chi nhánh NHNN, Sở GD&DT với mức điểm khá cao so với các đơn vị còn lại. Điểm trung vị của chỉ số 
Tính năng động và hiệu lực của khối SBN năm 2019 giảm từ mức 7,89 năm 2018 xuống 6,09 năm 
2019. Kết quả khảo sát cũng ghi nhận 26% lượt đánh giá cho biết có hiện tượng SBN trì hoãn/chậm 
trễ thực hiện các quyết định, chủ trương của UBND Tỉnh. 

Với hoạt động thực hiện các chủ trương, chính sách của Tỉnh, 96% DN đánh giá các SBN đã thực 
hiện có hiệu quả, tuy nhiên 25% DN phản ánh hiện tượng trì hoãn, chậm trễ vẫn tồn tại trong quá trình 
triển khai. Đối với hoạt động hỗ trợ DN, 88% DN cho rằng SBN đã chủ động tham mưu, kiến nghị với 
UBND Tỉnh những đề xuất cụ thể theo hướng có lợi cho DN. Tuy nhiên số lượng DN cho rằng SBN đã 
thực hiện thành công các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thấp hơn ở mức 83%.  
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Hình 17: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Tính năng động và hiệu lực 
của khối Sở ban ngành năm 2019 so với 2018 

 

3.4. CHỈ SỐ CHI PHÍ THỜI GIAN CỦA KHỐI SỞ BAN NGÀNH 

Nhìn chung điểm số chỉ số Chi phí thời gian năm 2019 không chênh lệnh quá nhiều giữa các nhóm. 
Trong đó 05 đơn vị thuộc nhóm đầu bao gồm BQL Khu KT, chi nhánh NHNN, Cục Hải Quan, Sở KH-
ĐT và Sở KH-CN với mức điểm trung bình từ 6,59 - 7,21 điểm. Năm 2019 ghi nhận xu hướng tăng 
điểm của 13/21 SBN được đánh giá. Theo đó điểm trung vị của chỉ số thành phần Chi phí thời gian 
năm 2019 tăng nhẹ từ mức 5,4 năm 2018 lên 6,02 năm 2019 ghi nhận nỗ lực chung của khối SBN 
trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cho cộng đồng DN. Hầu hết DN đều cho rằng thời gian làm 
việc tại bộ phận một cửa khá nhanh chóng theo đúng quy định hiện hành (96%) hoặc nhanh hơn quy 
định hiện hành (76%). Bên cạnh đó, 95% doanh nghiệp cũng cho biết quy trình tại bộ phận một cửa dễ 
hiểu, dễ thực hiện.  
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Hình 18: Xếp hạng và điểm số chỉ số Chi phí thời gian của Sở ban ngành năm 2019 

  

Một số SBN ở nhóm giữa năm 2018 đã có sự cải thiện mạnh mẽ và vươn lên nhóm đầu như BQL 
Khu KT (vị trí thứ 14 năm 2018 lên vị trí thứ nhất năm 2019), chi nhánh NHNN (vị trí thứ 09 năm 2018 
lên thứ 02 năm 2019), Cục Hải Quan (vị trí thứ 08 năm 2018 lên thứ 03 năm 2019). Một số SBN từ 
nhóm cuối cũng đã có sự thay đổi vượt bậc để lên nhóm giữa như Sở Tư pháp (vị trí thứ hai mươi mốt 
năm 2018 lên thứ mười một năm 2019) và Sở Du lịch (vị trí thứ 19 năm 2018 lên thứ 10 năm 2019). 
Ngược lại một số SBN đã giảm điểm đáng kể từ nhóm đầu năm 2018 xuống nhóm giữa năm 2019 như 
Sở NN&PTNT (vị trí thứ ba năm 2018 xuống vị trí thứ chín năm 2019). Một số SBN có mức giảm điểm 
sâu so với năm 2018 như Sở GD&ĐT (vị trí thứ 02 trong năm 2018 xuống vị trí thứ 20 năm 2019) và 
Cảnh sát PCCC (vị trí thứ 06 năm 2018 xuống vị trí thứ 21 năm 2019). 
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Hình 19: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Chi phí thời gian  
của khối Sở ban ngành năm 2019 so với 2018 

 

“Cần hạn chế các lần kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Vì 3 tháng 1 lần là quá nhiều và cần hỗ trợ 

đào tạo các doanh nghiệp hơn trong việc phòng cháy chữa cháy” 

Doanh nghiệp 2 – TP Hạ Long – đánh giá Cảnh sát PCCC 
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3.5. CHỈ SỐ CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC CỦA KHỐI SỞ BAN NGÀNH 

Điểm trung vị của chỉ số thành phần chi phí không chính thức năm 2019 giảm từ mức 7,54 năm 
2018 xuống 5,65 năm 2019 phản ánh tình trạng đáng lưu ý về thực trạng DN phải bỏ ra các khoản chi 
phí không chính thức để lót tay, bôi trơn. Theo kết quả khảo sát, 25% DN cho biết vẫn gặp phải hiện 
tượng cán bộ gây khó khăn, trì hoãn thủ tục để trục lợi, bên cạnh đó 18% DN phản ánh hiện tượng 
nhũng nhiễu vẫn còn phổ biến. Theo đó, số lượng doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí không 
chính thức để công việc được thuận lợi chiếm 20%. Về xu hướng giảm bớt của chi phí không chính 
thức, 34% doanh nghiệp cho rằng chi phí này không có xu hướng giảm so với năm trước.  

Hình 20: Xếp hạng và điểm số chỉ số Chi phí không chính thức của  

khối Sở ban ngành năm 2019 

  

Năm 2019 ghi nhận xu hướng giảm điểm của 19/21 SBN được đánh giá. Trong đó một số SBN ở 
nhóm giữa năm 2018 đã có sự cải thiện mạnh mẽ và vươn lên nhóm đầu như chi nhánh NHNN (vị trí 
thứ 16 năm 2018 lên vị trí thứ nhất năm 2019), BQL Khu KT (vị trí thứ 15 năm 2018 lên thứ 02 năm 
2019). Ngược lại một số SBN đã giảm thứ hạng khá sâu như Sở Y tế (vị trí thứ 02 năm 2018 xuống vị 
trí thứ 20 trong năm 2019), Sở TN&MT (vị trí thứ 03 năm 2018 xuống vị trí thứ 17 năm 2019).  
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Hình 21: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Chi phí không chính thức  
của khối Sở ban ngành năm 2019 so với 2018 

 

3.6. CHỈ SỐ CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG CỦA KHỐI SỞ BAN NGÀNH 

Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng năm 2019 ghi nhận sự chệnh lệch khá lớn giữa nhóm đầu và nhóm 
cuối, trong đó hai đơn vị đạt mức điểm khá cao là chi nhánh NHNN (9,68 điểm) và Cục Hải quan (9,43 
điểm). Ngược lại đơn vị xếp cuối chỉ đạt mức điểm 1,98. 
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Hình 22: Xếp hạng và điểm số chỉ số Cạnh tranh bình đẳng của khối Sở ban ngành năm 2019 

  

Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng năm 2019 giảm nhẹ từ mức 6,94 điểm năm 2018 xuống 6,48 điểm 
năm 2019 với xu hướng giảm điểm của 13/21 SBN. Theo đó một số SBN ở nhóm đầu năm 2018 đã 
giảm thứ hạng xuống nhóm giữa và nhóm cuối như Sở VH&TT (vị trí thứ 02 năm 2018 xuống vị trí thứ 
20 năm 2019), Cảnh sát PCCC (vị trí thứ 04 năm 2018 xuống vị trí thứ 09 năm 2019). Ở chiều ngược 
lại, một số SBN có sự cải thiện đáng kể điểm số chỉ số Cạnh tranh bình đẳng như chi nhánh NHNN 
(tăng 2,53 điểm so với năm 2018 và dẫn đầu), Sở KH-ĐT (tăng 2,74 điểm so với năm 2018 và xếp vị 
trí thứ 7), BHXH (tăng 2,66 điểm so với năm 2018 và xếp vị trí thứ 6). Đáng chú ý các đơn vị có sự cải 
thiện điểm số bao gồm một số SBN quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động của nhiều DN như 
Sở KH-ĐT, BHXH, Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Công thương.  
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Hình 23: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Cạnh tranh bình đẳng của 
khối Sở ban ngành năm 2019 so với 2018 

 

“Cần quan tâm tới các doanh nghiệp nhỏ đặc biệt là các doanh nghiệp nông nghiệp để phát triển, có 

nhỏ thì mới phát triển lớn được. Chỉ thấy quan tâm tới các doanh nghiệp lớn còn các doanh nghiệp 

nhỏ thì bỏ qua. Vậy tôi không đồng ý” 

Doanh nghiệp 3 – Huyện Vân Đồn – đánh giá Sở NN&PTNT 
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3.7. CHỈ SỐ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA KHỐI SỞ BAN NGÀNH 

Hình 24: Xếp hạng và điểm số chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp của khối Sở ban ngành năm 2019 

 

Cục Hải quan là đơn vị dẫn đầu về chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2019 với 8,75 điểm, đây cũng 
là đơn vị có sự cải thiện điểm số nhiều nhất so với năm 2018. Năm 2019 cũng ghi nhận xu hướng tăng 
điểm của 17/21 SBN. Trong đó một số SBN ở nhóm giữa năm 2018 đã có sự cải thiện mạnh mẽ và 
vươn lên nhóm đầu như Cục Hải quan (vị trí thứ mười hai năm 2018 lên vị trí thứ nhất năm 2019), Sở 
KH-ĐT (vị trí thứ 11 năm 2018 lên thứ 04 năm 2019). Ngược lại một số SBN nhóm đầu năm 2018 đã 
giảm thứ hạng như Sở Công thương (vị trí thứ 02 năm 2018 xuống vị trí thứ 08 trong năm 2019), Sở 
NN&PTNT (vị trí thứ 03 năm 2018 xuống vị trí thứ 16 năm 2019). Điểm trung vị của chỉ số Hỗ trợ DN 
ghi nhận mức tăng từ mức 4,66 năm 2018 lên 5,65 năm 2019. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được 
đánh giá khá cao với 96% DN cho rằng các chương trình hỗ trợ là thiết thực và 72% DN cho rằng hoạt 
động hỗ trợ DN đã cải thiện nhiều hoặc rất nhiều. 
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Hình 25: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp của  
khối Sở ban ngành năm 2019 so với 2018 

 

“Gửi các thông báo sớm về cho doanh nghiệp, xác nhận công văn đã đến tay lãnh đạo doanh nghiệp, 

thường xuyên tổ chức tập huấn cho lãnh đạo doanh nghiệp” 

Doanh nghiệp 4 – Huyện Hải Hà – đánh giá Cục Thuế 

 

“Cần tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chất lượng nhân lực ngành du lịch, mời các chuyên gia 

thực tế giảng dạy cho các doanh nghiệp tham gia” 

Doanh nghiệp 5 – TP Hạ Long – đánh giá Sở Du lịch 
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3.8. CHỈ SỐ THIẾT CHẾ PHÁP LÝ CỦA KHỐI SỞ BAN NGÀNH 

Năm 2019 ghi nhận xu hướng tăng điểm của chỉ số Thiết chế pháp lý của hầu hết các SBN, trong 
đó Cục Hải quan là đơn vị đứng đầu với điểm số 9,44. Điểm trung vị chỉ số Thiết chế pháp lý tăng mạnh 
từ mức 4,14 điểm năm 2019 lên mức 6,15 điểm năm 2019. Một số SBN có mức tăng hạng vượt bậc 
như Sở TT&TT (vị trí thứ 19 năm 2018 lên vị trí thứ 02 năm 2019), BQL Khu KT (vị trí thứ 16 năm 2018 
lên vị trí thứ 04 năm 2019). Ở chiều ngược lại, một số SBN từ nhóm đầu đã giảm mạnh thứ hạng xuống 
nhóm giữa và nhóm cuối như Cục Thuế (vị trí thứ nhất năm 2018 xuống vị trí thứ 09 năm 2019), Sở 
Xây dựng (vị trí thứ 02 năm 2018 xuống vị trí thứ 19 năm 2019).  

Hình 26: Xếp hạng và điểm số chỉ số Thiết chế pháp lý của khối Sở ban ngành năm 2019 

 

Về hoạt động công khai các văn bản quy phạm pháp luật, kết quả khảo sát ghi nhận 68% DN cho 
biết SBN đã công bố công khai các văn bản chính sách, chỉ đạo điều hành và 79% DN cho biết các 
hoạt động này có hiệu quả. Về khía cạnh thực thi pháp luật, trên 93% DN cho biết các SBN thực thi 
nghiêm minh, công bằng, hiệu lực, hiệu quả các văn bản pháp luật và chỉ đạo được ban hành. 
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Hình 27: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Thiết chế pháp lý của  
Khối Sở ban ngành năm 2019 so với 2018 

 

“Các văn bản hướng dẫn cần rõ ràng hơn, triển khai thực hiện nhất quán” 

Doanh nghiệp 6 – Huyện Hải Hà – đánh giá Sở Tài Chính 
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3.9. CHỈ SỐ VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA KHỐI SỞ BAN NGÀNH 

Hình 28: Xếp hạng và điểm số chỉ số Vai trò người đứng đầu của khối Sở ban ngành năm 2019 

 

Năm 2019 ghi nhận xu hướng tăng giảm trái ngược của chỉ số Vai trò người đứng đầu với 11 SBN 
tăng điểm và 10 SBN giảm điểm so với năm 2018. Điểm trung vị của chỉ số Vai trò người đứng đầu 
năm 2019 giảm nhẹ từ mức 6,32 năm 2018 xuống 6,25 năm 2019. 

Đáng chú ý Cục Hải quan vẫn tiếp tục là đơn vị đứng đầu trong chỉ số thành phần Vai trò của người 
đứng đầu. Về sự thay đổi thứ hạng, năm 2019 ghi nhận sự vươn lên nhóm đầu của một số đơn vị như 
chi nhánh NHNN (vị trí thứ 08 năm 2018 lên vị trí thứ 02 năm 2019), Sở TT&TT (vị trí thứ 20 năm 2018 
lên vị trí thứ 03 năm 2019). Ở chiều ngược lại, thứ hạng của một số SBN giảm từ nhóm đầu xuống 
nhóm giữa và nhóm cuối như Sở TN&MT (vị trí thứ 02 năm 2018 xuống vị trí thứ 11 năm 2019), Sở 
Xây dựng (vị trí thứ 03 năm 2018 xuống vị trí thứ 19 năm 2019).  

Các nhận định từ DN về lãnh đạo SBN khá tích cực với trên 90% DN ghi nhận vai trò của người 
đứng đầu SBN trong công tác điều hành, lãnh đạo SBN. Một số lãnh đạo SBN nhận được sự ủng hộ 
khá cao từ cộng đồng DN như Cục Hải Quan, NHNN, Sở GD&ĐT. 
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Hình 29: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Vai trò người đứng đầu của  
khối Sở ban ngành năm 2019 so với 2018 

 

“Lãnh đạo đơn vị thực hiện tương đối tốt, cần phát huy và cải thiện hơn nữa” 

Doanh nghiệp 7 – Huyện Hải Hà – đánh giá BQL Khu KT 
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CHƯƠNG IV. CHỈ SỐ NĂNG LỰC 
CẠNH TRANH CẤP ĐỊA PHƯƠNG 

4.1. XẾP HẠNG DDCI 2019 KHỐI ĐỊA PHƯƠNG 

Hình 30: Xếp hạng và điểm số chỉ số DDCI 2019 khối Địa phương tỉnh Quảng Ninh 

 

Bảng xếp hạng DDCI Quảng Ninh 2019 khối địa phương được thực hiện với 14 địa phương. Điểm 
trung vị của khối địa phương năm 2019 giảm nhẹ từ mức 64,72 của năm 2018 xuống mức 63,12. 
Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi kỹ thuật trong DDCI Quảng Ninh khối địa phương năm 2019, 
khi bổ sung thêm chỉ số thành phần Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất. Mức điểm này 
vẫn cho thấy cộng đồng DN về cơ bản đã hài lòng hơn về hoạt động và điều hành kinh tế của khối 
chính quyền địa phương trong năm 2019. 

Khoảng cách giữa địa phương đứng đầu và đứng cuối chênh lệnh nhau không nhiều như ở khối 
SBN, với điểm số của đơn vị dẫn đầu ở mức 71,80 điểm, cao hơn 26,35 điểm so với đơn vị đứng cuối 
(45,45 điểm). Điều này cho thấy, sự khác biệt trong điều hành kinh tế giữa các địa phương không nhiều 
như giữa các SBN. 

TX Quảng Yên vươn lên vị trí thứ nhất với 71,80 điểm, tăng 3,57 điểm so với năm 2018. Các vị trí 
tiếp theo trong nhóm đầu cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của một số địa phương so với năm 2018. 
Trong đó TP Hạ Long, Huyện Hoành Bồ là những địa phương vẫn đang duy trì sự hiện diện trong nhóm 
đầu, ngoài ra năm 2019 cũng ghi nhận sự cải thiện năng lực điều hành mạnh mẽ từ TP Móng Cái và 
TX Đông Triều khi tăng lần lượt tăng 6 bậc và 7 bậc lên vị trí thứ hai và thứ tư. Bên cạnh đó một số địa 
phương cũng đã rời khỏi nhóm đầu như TP Cẩm Phả, TP Uông Bí.  
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Xét về mức độ cải thiện điểm số, có 5/14 địa phương có sự cải thiện điểm số so với năm 2018 bao 
gồm Huyện Tiên Yên, TP Móng Cái, Huyện Bình Liêu, TX Quảng Yên và TX Đông Triều. Trong khi đó, 
Huyện Đầm Hà và TP Cẩm Phả là hai địa phương giảm điểm nhiều nhất so với năm 2018. 

Hình 31: Mức độ cải thiện điểm số của DDCI khối Địa phương năm 2019 so với 2018 

 

Phân theo từng chỉ số thành phần, có ba chỉ số ghi nhận sự cải thiện trong năm 2019 bao gồm chỉ 
số Cạnh tranh bình đẳng, Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự và Chi phí không chính thức. Chỉ số Cạnh 
tranh bình đẳng tăng mạnh nhất với 2,73 điểm. Trong khi đó, chỉ số Tính năng động và hiệu lực của 
chính quyền địa phương và Chi phí thời gian giảm mạnh nhất, lần lượt là 2,21 điểm và 2,76 điểm. 

Hình 32: Mức độ cải thiện 08 chỉ số thành phần của khối Địa phương năm 2019 so với 2018 

 

Xu hướng chững lại của khối địa phương trong việc cải thiện năng lực điều hành khá tương đồng 
với sự giảm nhẹ của điểm số chỉ số PCI năm 2018. Mặc dù các kết quả ghi nhận từ cộng đồng DN vẫn 
cho thấy những ghi nhận tích cực về sự quyết liệt, chủ động của các địa phương trong việc tạo thuận 
lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nhưng các địa phương vẫn cần quyết liệt hơn nữa nhằm 
tiếp tục cải thiện niềm tin từ cộng đồng DN. 
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4.2. CHỈ SỐ TÍNH MINH BẠCH VÀ TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA KHỐI ĐỊA PHƯƠNG 

Hình 33: Xếp hạng và điểm số chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin của  
khối Địa phương năm 2019 

 

Năm 2019 ghi nhận mức điểm trung vị tăng nhẹ từ 6,92 điểm năm 2018 lên 6,97 điểm năm 2019 
của chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tuy nhiên chỉ có 4/14 địa phương có sự cải thiện điểm 
số so với năm 2018. Chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin năm 2019 có sự phân hóa đáng kể 
với sự chênh lệch giữa đơn vị đứng đầu và đứng cuối là 5.73 điểm, trong khi mức chênh lệch này ở 
năm 2018 là 2,75 điểm. 

Một số địa phương cũng có sự cải thiện vượt bậc ở chỉ số này như Huyện Cô Tô tăng 0,73 điểm 
(từ vị trí thứ 07 năm 2018 lên vị trí thứ 03 năm 2019), Huyện Hoành Bồ tăng 0,84 điểm (từ vị trí thứ 09 
năm 2018 lên vị trí thứ 04 năm 2019). Ở chiều ngược lại, Huyện Vân Đồn và Huyện Bình Liêu có điểm 
số giảm mạnh so với năm 2018 và tiếp tục giữ vị trí ở nhóm cuối trong chỉ số Tính minh bạch và tiếp 
cận thông tin. 

Đối với hoạt động tiếp cận thông tin, trên 80% DN cho biết có thể tìm kiếm hầu hết các thông tin liên 
quan đến quy hoạch, đầu tư, văn bản chính sách trên cổng thông tin điện tử của địa phương. Tuy nhiên 
bên cạnh đó khoảng gần 75% số DN cũng cho biết mối quan hệ thân hữu với chính quyền sẽ giúp các 
DN thuận lợi hơn trong tiếp cận các thông tin, tài liệu quan trọng của địa phương. 
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Hình 34: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin của  
khối Địa phương năm 2019 so với 2018 

 

4.3. CHỈ SỐ TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ HIỆU LỰC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA 
PHƯƠNG 

Hình 35: Xếp hạng và điểm số chỉ số Tính năng động và hiệu lực của hệ thống chính quyền 
Địa phương năm 2019 
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Chỉ số Tính năng động và hiệu lực của hệ thống chính quyền địa phương giảm khá mạnh từ mức 
trung vị 8,44 điểm năm 2018 xuống 6,43 điểm năm 2019. Ngoài Huyện Bình Liêu, các địa phương còn 
lại đều ghi nhận sự giảm sút của điểm số chỉ số Tính năng động và hiệu lực của chính quyền địa 
phương. Một số địa phương nhóm đầu năm 2018 đã giảm mạnh thứ hạng như TP Cẩm Phả (vị trí thứ 
03 năm 2018 xuống vị trí thứ 12 trong năm 2019), Huyện Hoành Bồ (vị trí thứ nhất năm 2018 xuống vị 
trí thứ 10 năm 2019).  

Hình 36: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Tính năng động và hiệu lực của  
hệ thống chính quyền Địa phương năm 2019 so với 2018 

 

Phản ánh từ DN cũng cho thấy 26% DN đánh giá có hiện tượng trì hoãn/chậm trễ thực hiện các 
quyết định /chủ trương của UBND Tỉnh và 28% DN cho biết địa phương không thường xuyên tổ chức 
và cử cán bộ tham gia các buổi đối thoại giải đáp các vướng mắc với DN. 

“Qua quá trình thành lập chi nhánh của công ty tại Quảng Ninh hoạt động đến nay, chúng tôi cảm 

thấy địa phương rất tạo điều kiện về các thủ tục pháp lí để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ” 

Doanh nghiệp 8 - TP Uông Bí 

 

“Doanh nghiệp đánh giá năng lực điều hành của chính quyền địa phương đã cải thiện rất nhiều so 

với trước đây. Thủ tục nhanh gọn công khai. Chúng tôi hy vộng thủ tục hành chính có nhiều cải thiện 

hơn nữa để hỗ trợ cho các Doanh nghiệp trong việc đầu tư phát triển kinh doanh” 

Doanh nghiệp 9 - Huyện Hải Hà 
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4.4. CHỈ SỐ CHI PHÍ THỜI GIAN CỦA KHỐI ĐỊA PHƯƠNG 

Hình 37: Xếp hạng và điểm số chỉ số Chi phí thời gian của khối Địa phương năm 2019 

 

Chỉ số Chi phí thời gian giảm khá mạnh từ mức trung vị 8,28 điểm năm 2018 xuống 5,21 điểm năm 
2019. TX Quảng Yên là địa phương có điểm số cao nhất (7,75 điểm). Trong giai đoạn 2017-2019, sau 
khi tăng mạnh trong năm 2017 và 2018 thì điểm số chỉ số Chi phí thời gian đã đảo chiều giảm mạnh ở 
tất cả các địa phương cho thấy mặc dù các hoạt động đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời 
gian xử lý công văn, giấy tờ, hoạt động thanh kiểm tra tại các địa phương đã được triển khai nhưng 
vẫn chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng DN.  

Theo ghi nhận từ cộng đồng DN, trên thực tế quy trình thủ tục thực hiện TTHC đã dễ hiểu, dễ thực 
hiện (chiếm 96% DN trả lời), thời gian và số lượng thủ tục cần thực hiện cũng có xu hướng giảm so 
với năm trước (chiếm 90% DN trả lời). Tuy nhiên vẫn có 38% doanh nghiệp cho biết các thủ tục liên 
quan đến đất đai vẫn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, 11% doanh nghiệp đánh giá hoạt động 
thanh kiểm tra có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 11% doanh nghiệp 
cho biết hoạt động thanh kiểm tra có sự trùng lặp. 

“Doanh nghiệp và người dân đến làm việc vẫn mất thời gian chờ đợi do cán bộ bộ phận hành chính 

đi làm không đúng giờ” 

Doanh nghiệp 10 - Huyện Vân Đồn 

 

“Lãnh đạo địa phương nên thành lập đoàn kiểm tra để chỉ kiểm tra đúng, không được để tình trạng 

đoàn kiểm tra đè đoàn kiểm tra” 

Doanh nghiệp 11 - TP Cẩm Phả 
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“Tại bộ phận hành chính vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, công việc không xử lí kịp thời” 

Doanh nghiệp 12 - TX Đông Triều 

 

Hình 38: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Chi phí thời gian của  
khối Địa phương năm 2019 so với 2018 
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4.5. CHỈ SỐ CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC CỦA KHỐI ĐỊA PHƯƠNG 

Hình 39: Xếp hạng và điểm số chỉ số Chi phí không chính thức của khối Địa phương năm 2019 

 

Điểm số trung vị chỉ số Chi phí không chính thức năm 2019 ở mức 5,91 điểm, giảm nhẹ 0,1 điểm 
so với năm 2018. TX Quảng Yên là đơn vị dẫn đầu với điểm số 8,90. Chỉ số Chi phí không chính thức 
ghi nhận xu hướng tăng giảm xen kẽ, trong đó một số địa phương có sự cải thiện mạnh mẽ về điểm 
số và thứ hạng như Huyện Ba Chẽ (vị trí thứ 11 năm 2018 lên vị trí thứ 02 trong năm 2019), TP Móng 
cái (vị trí thứ 12 năm 2018 lên vị trí thứ 04 trong năm 2019). Ở chiều ngược lại, một số địa phương 
nhóm đầu năm 2018 đã giảm mạnh thứ hạng như Huyện Cô Tô (vị trí thứ 03 năm 2018 xuống vị trí thứ 
12 trong năm 2019), Huyện Tiên Yên (vị trí thứ 06 năm 2018 xuống vị trí thứ 14 năm 2019). 
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Hình 40: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Chi phí không chính thức của  
khối Địa phương năm 2019 so với 2018 

 

Mặc dù có sự cải thiện nhẹ so với năm 2018 nhưng hiện tượng nhũng nhiễu vẫn bị 36% DN đánh 
giá là vẫn còn khá phổ biến và 27% doanh nghiệp cho biết vẫn phải chi trả chi phí không chính thức để 
thuận lợi trong công việc. Về xu hướng thay đổi của chi phí không chính thức, 23% DN cũng cho biết 
chi phí không chính thức không có xu hướng giảm so với năm trước. 

“Còn hiện tượng kiếm cớ phạt tiền doanh nghiệp không hợp pháp” 

Doanh nghiệp 13 - Huyện Hải Hà 

 

“Bộ phận xử lý vấn đề đất đai vẫn còn nhiều nhũng nhiễu” 

Doanh nghiệp 14 - TP Cẩm Phả 
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4.6. CHỈ SỐ CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG CỦA KHỐI ĐỊA PHƯƠNG 

Hình 41: Xếp hạng và điểm số chỉ số Cạnh tranh bình đẳng của khối Địa phương năm 2019 

 

Điểm số trung vị chỉ số Cạnh tranh bình đẳng năm 2019 ở mức 5,97 điểm, tăng mạnh so với mức 
điểm 3,02 của năm 2018. Theo đó tất cả các địa phương đều ghi điểm số chỉ số này tăng so với năm 
2018. Huyện Bình Liêu là địa phương dẫn đầu, tăng 3.89 điểm so với năm 2018. Huyện Tiên Yên là 
địa phương có những thay đổi tích cực nhất trong việc cải thiện chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, tăng 4,53 
điểm so với năm 2018 và xếp thứ hai. Một số phương khác cũng có sự thay đổi thứ hạng đáng kể như 
Huyện Cô Tô (vị trí thứ 14 năm 2018 lên vị trí thứ 05 trong năm 2019). Bên cạnh đó điểm số của một 
số địa phương mặc dù vẫn tăng so với năm 2018 nhưng do tốc độ tăng thấp hơn so với các địa phương 
khác nên thứ hạng vẫn giảm đáng kể như TP Cẩm Phả (giảm từ vị trí thứ 03 năm 2018 xuống vị trí thứ 
11 năm 2019), Huyện Đầm Hà (vị trí thứ 04 năm 2018 xuống vị trí thứ 13 năm 2019). 
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Hình 42: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Cạnh tranh bình đẳng của  
khối Địa phương năm 2019 so với 2018 

 

Theo nhận định của cộng đồng DN, nhóm DN tư nhân có liên kết “thân hữu” vẫn là đối tượng nhận 
được nhiều ưu ái nhất (30% DN trả lời), tiếp theo là doanh nghiệp nhà nước (26% DN trả lời) và cuối 
cùng là DN FDI (19% DN trả lời). Bên cạnh đó, 42% DN cũng phản ánh tình trạng những cuộc đối thoại 
doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào nhóm doanh nghiệp lớn và mong muốn địa phương quan tâm hơn 
nữa tới việc tạo điều kiện phát triển cho nhóm DN nhỏ và vừa cũng như nhóm DN khởi nghiệp. 

“Cần quan tâm hơn nữa tạo điều kiện cho các DN vừa và nhỏ” 

Doanh nghiệp 15 - TP Hạ Long 

 

“Quan tâm hơn đến doanh nghiệp trẻ, mới thành lập, như hỗ trợ vay vốn…” 

Doanh nghiệp 16 - TP Hạ Long 
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4.7. CHỈ SỐ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA KHỐI ĐỊA PHƯƠNG 

Hình 43: Xếp hạng và điểm số chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp của khối Địa phương năm 2019 

 

Chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2019 ghi nhận địa phương dẫn đầu là Huyện Tiên Yên với điểm 
số 7,82. Điểm số trung vị chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2019 ở mức 5,92 điểm, giảm mạnh so với 
mức điểm 7,88 của năm 2018. Trong năm 2019, Huyện Tiên Yên là địa phương có những cải cách đột 
phá, mạnh mẽ trong việc hỗ trợ hoạt động cho DN và được cộng đồng DN đánh giá cao. Với mức độ 
cải thiện cao nhất trong các địa phương, Huyện Tiên Yên cũng đồng thời đứng ở vị trí thứ nhất trong 
chỉ số Hỗ trợ DN. Ở chiều ngược lại, một số địa phương ghi nhận mức điểm giảm so với năm 2018, 
theo đó thứ hạng cũng giảm mạnh như TP Cẩm Phả (vị trí thứ nhất năm 2018 xuống vị trí thứ 13 năm 
2019), TP Móng Cái (vị trí thứ 02 năm 2018 xuống vị trí thứ 07 năm 2019). 
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“Cần tổ chức những cuộc tập huấn và phổ biến chính sách ưu đãi đầu tư kịp thời giúp DN nắm bắt 

được cơ hội về chính sách ưu đãi, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn, hiệu quả hơn” 

Doanh nghiệp 17 - TP Móng Cái 
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Hình 44: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp của  
khối Địa phương năm 2019 so với 2018 

 

Đối với hoạt động đối thoại DN, trên 90% DN đều cho rằng hoạt động này khá thực chất. Các DN 
cũng mong muốn chính quyền đại phương sẽ tổ chức thêm các buổi gặp mặt DN, nhất là với các DN 
nhỏ và vừa để phổ biến chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư mới, tạo điều kiện để DN có thể nắm bắt thêm 
cơ hội sản xuất kinh doanh. Bên cạnh kênh đối thoại trực tiếp, một số DN cũng mong muốn áp dụng 
công nghệ thông tin thông qua việc số hóa các văn bản quy phạm pháp luật mới và thông báo kịp thời 
thông qua email, cổng thông tin điện tử. 

 

“DN nhỏ và vừa nên được tham gia các buổi tập huấn của chính quyền địa phương để mở rộng sự 

hiểu biết về các lĩnh vực kinh doanh, cũng như nắm bắt được nhiều thông tin hữu ích cho các DN 

nói chung và DN nhỏ và vừa nói riêng” 

Doanh nghiệp 18 - Huyện Hải Hà 

 

“Chính quyền địa phương cần áp dụng công nghệ thông tin nhiều hơn nữa cho cộng đồng DN. Các 

hội, tổ chức, cơ quan ban hành các quy chế, quy định, nội quy hay các văn bản nên được số hóa để 

gửi cho hòm thư từng DN cập nhật và xem xét áp dụng” 

Doanh nghiệp 19 - TP Hạ Long 
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4.8. CHỈ SỐ THIẾT CHẾ PHÁP LÝ VÀ AN NINH TRẬT TỰ CỦA KHỐI ĐỊA PHƯƠNG 

Hình 45: Xếp hạng và điểm số chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự của  
khối Địa phương năm 2019 

 

Chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự 2019 ghi nhận TP Móng Cái là địa phương dẫn đầu với 
điểm số 8,12 điểm. Điểm số của chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự giữ xu hướng tăng nhẹ so 
với năm 2019. Điểm số trung vị năm 2019 ở mức 6,01 điểm, tăng 0,87 điểm so với năm 2018. Trong 
đó 10/14 địa phương tăng điểm với mức tăng cao nhất thuộc về TP Móng Cái, đây cũng là địa phương 
giữ vị trí đứng đầu về chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Một số địa phương giảm điểm và bị 
giảm thứ hạng từ nhóm đầu năm 2018 xuống nhóm giữa năm 2019 như Huyện Hoành Bồ (vị trí thứ 02 
năm 2018 xuống vị trí thứ 08 năm 2019), Huyện Hải Hà (vị trí thứ 03 năm 2018 xuống vị trí thứ 07 năm 
2019). 

Đối với hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, 88% DN cho rằng chính quyền địa phương đã tạo cảm 
giác an toàn cho người lao động của doanh nghiệp sinh sống và làm việc trên địa bàn. Tuy nhiên các 
DN vẫn ghi nhận tình trạng phải bỏ nhiều chi phí để thuê dịch vụ bảo vệ, an ninh (34% DN trả lời) cũng 
như phải trả chi phí bảo kê để được yên ổn làm ăn (13% DN trả lời). Một số địa phương có DN phản 
ánh tình trạng phải bỏ nhiều chi phí để duy trì an ninh như TX Quảng Yên, TP Cẩm Phả, TP Hạ Long. 
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Hình 46: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự của  
khối Địa phương năm 2019 so với 2018 

 

4.9. CHỈ SỐ VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA KHỐI ĐỊA PHƯƠNG 

Hình 47: Xếp hạng và điểm số chỉ số Vai trò người đứng đầu của khối Địa phương năm 2019 

 

Điểm số trung vị của chỉ số Vai trò người đứng đầu năm 2019 ở mức 7,32 điểm, tăng nhẹ 0,04 điểm 
so với năm 2018. Điểm số của các địa phương ghi nhận xu hướng tăng giảm xen kẽ, trong đó Huyện 
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Bình Liêu là địa phương có mức độ cải thiện điểm số cao nhất, tăng 4,63 điểm và 11 bậc so với năm 
2018, vươn lên vị trí thứ ba. Tiên Yên cũng là địa phương có những cải thiện đáng kể với mức tăng 
1,49 điểm, tuy nhiên địa phương này vẫn chỉ xếp hạng thứ 12 trên tổng số 14 địa phương được đánh 
giá. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có mức giảm điểm sâu như TP Cẩm Phả (giảm 3,26 điểm, 
tụt 10 bậc so với năm 2018 xuống vị trí thứ 11 năm 2019), Huyện Đầm Hà (giảm 4,75 điểm, tụt 7 bậc 
so với năm 2018 xuống vị trí thứ 14 năm 2019). 

Các nhận định từ DN về lãnh đạo địa phương khá tích cực với trên 83% DN ghi nhận vai trò của 
người đứng đầu địa phương trong công tác điều hành, lãnh đạo. Một số lãnh đạo địa phương nhận 
được sự ủng hộ khá cao từ cộng động DN như Huyện Bình Liêu. 91% DN đồng ý với nhận định lãnh 
đạo địa phương lắng nghe và tiếp thu ý kiến của DN, 83% DN đồng ý rằng lãnh đạo địa phương có 
hành động cụ thể, thiết thực, 85% DN đồng ý rằng lãnh đạo địa phương giải quyết công bằng khiếu nại 
của DN, 85% DN đồng ý rằng lãnh đạo địa phương có biện pháp kịp thời chấn chỉnh các cán bộ có 
hành vi nhũng nhiễu. 

Hình 48: Mức độ cải thiện điểm số chỉ số Vai trò người đứng đầu của  
khối Địa phương năm 2019 so với 2018 
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4.10. CHỈ SỐ TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH TRONG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA KHỐI 
ĐỊA PHƯƠNG 

Hình 49: Xếp hạng và điểm số chỉ số tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất của 
khối Địa phương năm 2019 

 

Trong năm 2019, Chỉ số Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất lần đầu tiên được đưa 
vào nội dung đánh giá dành cho chính quyền địa phương. Huyện Tiên Yên là địa phương dẫn đầu với 
7,55 điểm. Đáng chú ý các thành phố của tỉnh Quảng Ninh đều đang xếp ở nhóm dưới. Điều này phần 
nào phản ánh đất đai là một vấn đề nóng tại các thành phố của Tỉnh. Điểm số trung vị của chỉ số tiếp 
cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất năm 2019 ở mức 5,87 điểm. 

Tại Vân Đồn, do đặc thù phát triển trong năm vừa qua nên chỉ số Tiếp cận đất đai và tính ổn định 
trong sử dụng đất có điểm số thấp nhất. Bản thân các DN tại địa phương này cũng có những góp ý liên 
quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như giá đất thay đổi nhanh chóng trong năm vừa qua. Tại 
một số địa phương khác, DN cũng phản ánh tình trạng chậm trễ xử lý các thủ tục hành chính liên quan 
đến việc thuê đất, mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh khiến hoạt động của DN bị đình trệ. Ghi nhận 
từ kết quả khảo sát cũng cho thấy 30% DN cho biết có tình trạng chậm trễ trong giải quyết khiếu nại, 
tranh chấp về đất đai; 13% DN cho biết diện tích mặt bằng kinh doanh chỉ đáp ứng dưới 50% nhu cầu 
của DN hoặc thiếu hụt trầm trọng; 43% DN không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mặt 
bằng kinh doanh của DN. 

“Giải phóng mặt bằng còn chậm, tiến trình làm đường, sửa đường, làm còn chậm chưa đồng bộ, gây 

bụi, bẩn, ô nhiễm môi trường” 

Doanh nghiệp 20 - Huyện Vân Đồn 
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CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 
QUẢN TRỊ, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, 
QUẢN LÝ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ HỘI 
NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA CÁC 
DOANH NGHIỆP 

Chương này sẽ trình bày những kết quả nghiên cứu về chỉ số năng lực quản trị doanh nghiệp 
(CMI), trách nhiệm xã hội (CSR), quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cộng 
đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Cần lưu ý rằng các thành phần của các chỉ số đều là thông tin do 
DN tự đánh giá nên chỉ có giá trị tham vấn sơ bộ. Trong các đánh giá hoàn chỉnh, các cơ quan chức 
năng cần tổ chức kiểm toán về năng lực và trách nhiệm xã hội để có thông tin đối soát nhằm tăng mức 
độ tin cậy. Tuy vậy, thông tin trong chương này rất có giá trị cho tỉnh Quảng Ninh hiểu được cộng đồng 
DN đang mạnh yếu ở khía cạnh nào và ở địa phương nào. 

5.1. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ DỮ LIỆU TÍNH TOÁN CÁC CHỈ SỐ NĂNG LỰC 

Phương pháp 

Để xây dựng một chỉ số năng lực nào đó của các địa phương, chúng tôi tiến hành các bước như 
sau: 

- Bước 1: tính điểm từng chỉ số thành phần của doanh nghiệp, qui điểm chỉ số thành phần về 
tỷ trọng của chỉ số đó trong chỉ số tổng hợp trên thang điểm 10 

- Bước 2: tính điểm tổng hợp của doanh nghiệp từ các chỉ số thành phần 

- Bước 3: chỉ số năng lực của địa phương bằng trung bình cộng của chỉ số tổng hợp của 
từng doanh nghiệp của địa phương đó 

Chúng tôi cũng gán trọng số năng lực theo quy mô của doanh nghiệp để phản ánh tầm quan trọng 
của các doanh nghiệp lớn trong năng lực trung của địa phương. 

Với các chỉ số thành phần của các địa phương sẽ được tính bằng trung bình cộng của chỉ số thành 
phần tương ứng của các doanh nghiệp trong địa phương đó. 

Dữ liệu thu thập 

Dữ liệu thu thập để tính toán các chỉ số năng lực được lấy từ các doanh nghiệp đã tham gia đánh 
giá năng lực các SBN và địa phương trên toàn tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, do yêu cầu của việc tính 
toán chỉ số năng lực đòi hỏi doanh nghiệp phải trả lời tất cả các câu hỏi liên quan, nên nhóm nghiên 
cứu đã loại những phiếu trả lời không đầy đủ. Tổng số mẫu dùng để tính toán các chỉ số năng lực được 
tổng hợp trong Bảng 6. 
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Bảng 6: Số lượng mẫu dùng để tính toán các chỉ số năng lực của các địa phương 

Địa phương Số mẫu 

 
Chỉ số năng lực quản 

trị doanh nghiệp 
Chỉ số trách 
nhiệm xã hội 

Chỉ số hoạt động 
đổi mới sáng tạo 

TP. Hạ Long 726 723 718 

TP. Cẩm Phả 223 224 224 

Huyện Vân Đồn 78 78 78 

Huyện Cô Tô 32 31 31 

TP. Móng Cái 217 215 211 

Huyện Hải Hà 80 80 81 

Huyện Bình Liêu 37 37 37 

Huyện Đầm Hà 39 39 37 

Huyện Tiên Yên 35 35 35 

Huyện Ba Chẽ 47 46 46 

Huyện Hoành Bồ 69 69 69 

TX. Quảng Yên 63 61 62 

TP. Uông Bí 147 145 145 

TX. Đông Triều 137 133 136 

Tổng 1930 1916 1910 

Số phiếu đã loại 85 99 105 

5.2. CHỈ SỐ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

Khái niệm 

Chỉ số năng lực quản trị doanh nghiệp phản ánh khả năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm 
soát tất cả các hoạt động của DN, đồng thời cho thấy khả năng sử dụng các nguồn lực để đạt được 
mục tiêu đề ra. Chỉ số năng lực quản trị doanh nghiệp được xét theo các yếu tố sau: 

- DN tập trung rà soát và điều chỉnh quy trình làm việc khi gặp các vấn đề phát sinh trong quá 
trình kinh doanh để ngăn ngừa tình trạng tương tự tái diễn. 
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- DN đã ban hành và thực thi đánh giá kết quả công việc của nhân viên qua bộ chỉ số hiệu 
quả công việc (KPI). 

- DN đề bạt và thăng chức cho cán bộ, nhân viên dựa trên kết quả, hiệu quả công việc. 

- DN có chính sách thực thi việc thu thập, tổ chức và phân tích các dữ liệu thị trường, đầu 
vào, đầu ra. 

- DN có sử dụng kết quả phân tích các dữ liệu thị trường, đầu vào, đầu ra cho các quyết định 
đầu tư, kinh doanh. 

- DN thực thi chính sách quản lý rủi ro với các DN đối tác trong chuỗi cung ứng. 

- DN thực thi chính sách quản lý rủi ro từ thiên tai và các hiện tượng bất thường. 

- DN công bố, công khai các thông tin liên quan đến tầm nhìn, chiến lược, quy tắc đạo đức 
kinh doanh, kế hoạch và chế độ, nội quy bên trong công ty. 

Phân tích chỉ số 

Chỉ số năng lực quản trị DN của từng địa phương được thể hiện thông qua Biểu đồ dưới đây. 

Hình 50: Chỉ số năng lực quản trị doanh nghiệp theo địa phương 

 

Xét trên toàn tỉnh Quảng Ninh, cộng đồng DN tại TP Hạ Long có năng lực quản trị doanh nghiệp tốt 
nhất với 6,47 điểm. Cụ thể, DN tại TP Hạ Long đứng ở nhóm đầu ở tất cả các chỉ số thành phần và 
xếp thứ nhất ở nội dung năng lực quản trị DN trên cơ sở DN đề bạt và thăng chức cho cán bộ dựa trên 
kết quả, hiệu quả công việc (73%) . Xếp ngay ở vị trí thứ hai với mức điểm 6.46 là Huyện Vân Đồn. 
Ngoài ra, các DN ở huyện Vân Đồn được đánh giá cao nhất từ góc độ sử dụng bộ chỉ số hiệu quả công 
việc KPI trong đánh giá kết quả công việc của nhân viên (43%); thực thi chính sách thu thập và quản 
lý dữ liệu thị trường, đầu vào, đầu ra (62%); sử dụng kết quả phân tích các dữ liệu cho các quyết định 
đầu tư, kinh doanh (62%) và công bố, công khai các thông tin liên quan đến tầm nhìn, chiến lược, quy 
tắc đạo đức kinh doanh, kế hoạch và chế độ, nội quy bên trong DN (69%).  
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Cộng đồng DN huyện Đầm Hà xếp thứ nhất về khía cạnh quản lý rủi ro với các DN đối tác trong 
chuỗi cung ứng với 57%. 

Cộng đồng DN huyện Cô Tô xếp thứ nhất trong việc thực thi chính sách quản lý rủi ro từ thiên tai 
và các hiện tượng bất thường (57%).  

Hình 51: Các yếu tố chỉ số năng lực quản trị doanh nghiệp của các địa phương 

 Địa phương 

 Trung vị 
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Hình 51: Các yếu tố chỉ số năng lực quản trị doanh nghiệp của các địa phương (tiếp) 
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Mối quan hệ giữa chỉ số năng lực quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp 

Nhóm nghiên cứu xem xét liệu chỉ số năng lực quản trị và hoạt động của DN có mối quan hệ nào 
không. Hai yếu tố của DN được lựa chọn để phân tích là vốn đầu tư và doanh thu 2018. Nhóm nghiên 
cứu nhận ra rằng chỉ số năng lực quản trị có xu hướng tỷ lệ thuận với vốn và doanh thu của DN. Cụ 
thể, DN có vốn lớn sẽ có năng lực quản trị tốt hơn và DN có năng lực quản trị tốt hơn thì sẽ có doanh 
thu cao hơn. 

Hình 52: Chỉ số năng lực quản trị doanh 
nghiệp theo vốn đầu tư 

Hình 53: Chỉ số năng lực quản trị doanh 
nghiệp theo doanh thu 

  

5.2. CHỈ SỐ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

Khái niệm 

Trách nhiệm xã hội của DN (CSR) được hiểu là sự cam kết của DN đóng góp cho việc phát triển 
kinh tế bền vững, thông qua những việc làm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các 
thành viên trong gia đình họ; cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có lợi cho cả DN cũng như phát 
triển chung của xã hội (The World Business Council for Sustainable Development, 2002). 

Chỉ số trách nhiệm xã hội phản ánh việc thực thi các chính sách liên quan đến lao động, môi trường, 
các vấn đề xã hội, nhân đạo, thiện nguyện của DN. Các chỉ số thành phần bao gồm: 

- DN thực thi có hiệu quả và thống nhất bộ quy tắc ứng xử nội bộ trong toàn hệ thống DN. 

- DN có phân công cán bộ chịu trách nhiệm (toàn thời gian hoặc kiêm nhiệm) các vấn đề xã 
hội, nhân đạo và thiện nguyện. 

- DN tổ chức các khóa đào tạo cho người lao động về quyền lợi của người lao động. 

- DN thực thi chính sách, biện pháp bảo vệ môi trường về tiết kiệm năng lượng và sử dụng 
nước. 

- DN thực thi chính sách, biện pháp bảo vệ môi trường liên quan đến quản lý rác thải và hạn 
chế chất thải rắn hoặc hóa chất tồn dư. 
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- DN yêu cầu các đối tác trong chuỗi cung ứng phải tuân thủ các quy chế, quy định của DN 
về lao động, bảo vệ môi trường. 

- DN đã tiến hành kiểm toán nội bộ các vấn đề và chính sách trách nhiệm xã hội. 

- DN đã tiến hành kiểm toán bên thứ ba các vấn đề và chính sách trách nhiệm xã hội. 

- DN đã tiến hành kiểm toán các vấn đề và chính sách bảo vệ môi trường. 

Phân tích chỉ số 

Chỉ số trách nhiệm xã hội của các địa phương được thể hiện ở biểu đồ dưới đây. 

Hình 54: Chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo địa phương 

 

Cộng đồng DN huyện Đầm Hà có chỉ số trách nhiệm xã hội cao nhất với 9,21 điểm. Cụ thể, DN tại 
huyện Đầm Hà được đánh giá cao nhất xét từ góc độ thực thi có hiệu quả và thống nhất bộ quy tắc 
ứng xử nội bộ trong toàn hệ thống DN (77%), phân công cán bộ chịu trách nhiệm (toàn thời gian hoặc 
kiêm nhiệm) các vấn đề xã hội, nhân đạo và thiện nguyện (66%), tổ chức các khóa đào tạo cho người 
lao động về quyền lợi của người lao động (71%). 

Đánh giá DN trên cơ sở thực thi chính sách, biện pháp bảo vệ môi trường về tiết kiệm năng lượng 
và sử dụng nước, DN ở Cô Tô xếp thứ nhất với 89%. 

Đánh giá DN thực thi chính sách, biện pháp bảo vệ môi trường liên quan đến quản lý rác thải và 
hạn chế chất thải rắn hoặc hóa chất tồn dư, huyện Cô Tô xếp thứ nhất với 84%. 

Cộng đồng DN huyện Đầm Hà và Ba Chẽ xếp thứ nhất với kết quả 75% DN yêu cầu các đối tác 
trong chuỗi cung ứng phải tuân thủ các quy chế, quy định của DN về lao động, bảo vệ môi trường. 

Cộng đồng DN huyện Đầm Hà xếp thứ nhất với tỷ lệ 62% DN đã tiến hành kiểm toán nội bộ các vấn 
đề và chính sách trách nhiệm xã hội. 

DN huyện Hải Hà xếp thứ nhất với 48% DN đã tiến hành kiểm toán bên thứ ba các vấn đề và chính 
sách trách nhiệm xã hội. 
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DN huyện Đầm Hà xếp thứ nhất với tỷ lệ 68% DN đã tiến hành kiểm toán các vấn đề và chính sách 
bảo vệ môi trường. 

 

Hình 55: Các yếu tố chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của các địa phương 
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Hình 55: Các yếu tố chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của các địa phương (tiếp) 
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Mối quan hệ của chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp 

Nhóm nghiên cứu nhận ra rằng chỉ số trách nhiệm xã hội có xu hướng tỷ lệ thuận với vốn và doanh 
thu của DN. Cụ thể, DN có vốn lớn sẽ có trách nhiệm xã hội tốt hơn và DN có trách nhiệm xã hội tốt 
hơn thì sẽ có doanh thu cao hơn. 

 

Hình 56: Chỉ số trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp theo vốn đầu tư 

Hình 57: Chỉ số trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp theo doanh thu 

  

5.3. CHỈ SỐ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI DOANH NGHIỆP 

Khái niệm 

Hoạt động đổi mới sáng tạo được hiểu là quá trình giới thiệu một sản phẩm hoặc đưa vào ứng dụng 
quy trình, hoặc một phương pháp tiếp thị (marketing), hoặc một phương pháp tổ chức mới hoặc có cải 
tiến đáng kể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất, chất lượng, mang lại giá trị 
gia tăng cho doanh nghiệp. Đặc biệt là trong thời kỳ nền kinh tế ngày càng hội nhập, công nghệ phát 
triển với tốc độ nhanh chóng thì hoạt động đổi mới sáng tạo là vô cùng cần thiết.  

Chỉ số quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo phản ánh DN đã nhận thức việc quản lý các hoạt động 
ĐMST ở mức độ như thế nào. Chỉ số bao gồm 3 cấu phần như sau: 

- Quản lý quá trình tạo ý tưởng: Là các quy trình quản lý nhằm tạo ra môi trường của DN để 
khiến cho mọi người đưa ra được những ý tưởng đột phá, mới mẻ; khi DN có nhiều dự án đổi 
mới sáng tạo, DN có thể huy động được sự phối hợp tham gia của nhân sự từ các đơn vị hoặc 
chi nhánh khác nhau; nhân viên của DN có hào hứng hợp tác với các đơn vị, chi nhánh khác 
trong việc triển khai các dự án đổi mới sáng tạo; DN có thể tìm được nhiều ý tưởng tốt về sản 
phẩm/dịch vụ/hoạt động kinh doanh mới đến từ các nguồn bên ngoài. 

- Quản lý quá trình thực thi, triển khai ý tưởng: Là các quy trình quản lý để giúp DN không e 
ngại, giảm được những quy định quá ngặt nghèo trong việc đầu tư vào các dự án mới, các ý 
tưởng mới; DN có thể nhanh chóng triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch các sản phẩm và 
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ý tưởng kinh doanh; Đội ngũ quản lý của DN luôn cảm thấy hứng thú với việc triển khai các 
hoạt động kinh doanh mới. 

- Quản lý quá trình thương mại hóa ý tưởng: Là các quy trình quản lý để hạn chế việc các 
đối thủ cạnh tranh có thể sao chép nhanh chóng các sản phẩm mới của DN; cho phép DN có 
thể đưa được các sản phẩm, dịch vụ mới thâm nhập được vào nhiềuc kênh phân phối, nhóm 
khách hàng, và vùng miền tiềm năng. 

Phân tích chỉ số 

Chỉ số Quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo tại DN của từng địa phương được thể hiện thông qua 
biểu đồ dưới đây. 

Hình 58 Chỉ số Quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo tại Doanh nghiệp theo địa phương 

 

Cộng đồng doanh nghiệp TP Hạ Long được đánh giá là có năng lực Quản lý hoạt động ĐMST tốt 
nhất với 6,03 điểm. Ngay sau đó là TP Uông Bí với 5,81 điểm. Về từng cấu phần của chỉ số Quản lý 
hoạt động ĐMST, DN tại thành phố Hạ Long cũng là những DN quản lý quá trình tạo ra ý tưởng ĐMST 
tốt nhất (2,22 điểm) và quản lý quá trình triển khai, thực thi ý tưởng tốt nhất (2,32 điểm). Còn vấn đề 
quản lý quá trình thương mại hóa ý tưởng, xếp thứ nhất là TX Quảng Yên với 1,49 điểm. 
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Hình 59: Chỉ số thành phần của chỉ số quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp 

 

Mối quan hệ giữa chỉ số quản lý hoạt động đối mới sáng tạo và hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp 

Nhóm nghiên cứu nhận ra rằng chỉ số hoạt động ĐMST có xu hướng tỷ lệ thuận với vốn và doanh 
thu của DN. Cụ thể, DN có vốn lớn sẽ có năng lực quản lý hoạt động đối mới sáng tạo tốt hơn và DN 
có năng lực quản lý hoạt động đối mới sáng tạo tốt hơn thì sẽ có doanh thu cao hơn. 

Hình 60: Chỉ số quản lý hoạt động đổi mới 
sáng tạo theo vốn đầu tư 

Hình 61: Chỉ số quản lý hoạt động đổi mới 
sáng tạo theo doanh thu 

  

Hỗ trợ của địa phương trong hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 

Ngoài việc tự DN tiến hành các hoạt động ĐMST, về phía chính quyền cũng cần có sự hỗ trợ, tạo 
điều kiện thuận lợi cho DN nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo thống kê từ khảo sát DDCI Quảng Ninh 
2019, có khoảng 61% DN biết có thể tìm được người giúp đỡ khi gặp khó khăn trong việc áp dụng thử 
các ý tưởng mới hoặc tìm kiếm thông tin về đổi mới sáng tạo. Điều này thể hiện các hỗ trợ từ phía địa 
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phương cũng như cộng đồng DN đã đến được với DN. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 39% DN không biết 
tìm ai để được giúp đỡ cũng như không biết tìm thông tin ở đâu. Các địa phương cần thúc đẩy hoạt 
động hỗ trợ DN hơn nữa để tạo môi trường thúc đẩy hoạt động ĐMST tại cộng đồng DN Quảng Ninh. 

 

Hình 62: Các yếu tố của chỉ số quản lý hoạt động ĐMST tại doanh nghiệp  
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Hình 62: Các yếu tố của chỉ số quản lý hoạt động ĐMST tại doanh nghiệp  

của từng địa địa phương (tiếp) 
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5.4. NHU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 

Trong 5 năm gần đây, Việt Nam đã hoàn tất đàm phán một số hiệp định toàn diện, trong đó có Hiệp 
định với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Hiệp định Thương mại Tự do Hàn Quốc – Việt Nam (FTA), FTA Liên 
minh Châu Âu-Việt Nam, và CPTPP. Tuy nhiên, hiểu biết của các DN về các hiệp định này đang ở mức 
thấp. Chỉ có khoảng 30% DN đã từng tìm hiểu về các hiệp định này, khoảng 50% DN có nghe nói 
nhưng chưa tìm hiểu và khoảng từ 15 – 20% DN chưa từng nghe nói. Với thỏa thuận lâu đời nhất, Hiệp 
định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (USBTA) kí kết năm 2000, thì khoảng 51% DN có 
mức độ hiểu biết nhất định. Hiệp định mới kí kết CPTPP cũng không được tìm hiểu rộng rãi trong cộng 
đồng DN. Hiệp định được nhiều DN quan tâm nhất là Cộng đồng kinh tế ASEAN. 

Đối với hiệp định CPTPP, tỷ lệ doanh nghiệp lần đầu nghe nói đến chiếm 15%, trong đó các DN ở 
các thành phố có xu hướng tìm hiểu nhiều hơn về hiệp định này, cụ thể tỷ lệ doanh nghiệp lần đầu 
nghe nói đến ở TP Hạ Long là 13%, TP Móng Cái là 10%, TP Cẩm Phả là 16%, TP Uông Bí là 15%. 
Trong khi đó các DN ở các huyện có xu hướng ít tìm hiều về hiệp định này với tỷ lệ doanh nghiệp lần 
đầu nghe nói đến ở mức cao hơn như Huyện Cô Tô (23%), Huyện Bình Liêu (27%), Huyện Ba Chẽ 
(27%), TX Đông Triều (22%). 

Hình 63: Hiểu biết của cộng đồng doanh nghiệp về các hiệp định kinh tế 

 

Về nhu cầu của các DN về các hoạt động hỗ trợ của chính quyền cho việc hội nhập kinh tế quốc tế, 
hầu hết các DN đều có nhu cầu hỗ trợ khi chỉ khoảng 20% DN lựa chọn không có nhu cầu. DN có nhu 
cầu cao nhất về việc hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh với 48,9% số DN chọn nhu cầu cao, 25,7% DN 
có nhu cầu trung bình. DN ít có nhu cầu về việc hỗ trợ xây dựng chiến lược xuất khẩu, có tới 47,7% 
DN lựa chọn không có nhu cầu. Nhìn chung, tỷ lệ DN có nhu cầu cao muốn được chính quyền hỗ trợ 
là khoảng 30%. Điều này thể hiện các cấp chính quyền cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hỗ trợ DN, 
đặc biệt là các DN vừa và nhỏ để thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, năng cao năng lực cạnh 
tranh cho các DN trong Tỉnh. 
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Hình 64: Nhu cầu của doanh nghiệp về các hoạt động hỗ trợ của chính quyền 

 

Phân theo địa phương, cộng đồng DN ở các thành phố, thị xã có xu hướng ít mong muốn nhận 
được hỗ trợ từ chính quyền hơn so với các doanh nghiệp ở Huyện, trong đó cộng đồng DN ở Huyện 
Cô Tô có xu hướng mong muốn nhận được nhiều hoạt động hỗ trợ nhất.   

Huyện Cô Tô, Bình Liêu, Đầm Hà là những địa phương có nhu cầu hỗ trợ cao nhất trong hoạt động 
thông tin đầu tư thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm, gặp gỡ giao lưu với đối tác nước ngoài, hỗ 
trợ quản lý chất lượng. 

Đối với hoạt động xây dựng chiến lược xuất khẩu, TP Móng Cái và Huyện Đầm Hà là những địa 
phương có nhu cầu cao nhất. 

Đối với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, Huyện Cô Tô, Vân Đồn, Ba Chẽ là những địa phương 
mà doanh nghiệp có nhu cầu cao nhất. 

Đối với hoạt động hỗ trợ vay vốn, Bình Liêu, Đầm Hà, Ba Chẽ là những địa phương mà doanh 
nghiệp có nhu cầu cao nhất. 

Đối với hoạt động tìm kiếm đối tác kinh doanh, Cô Tô, Bình Liêu, Hoành Bồ là những địa phương 
mà doanh nghiệp có nhu cầu cao nhất. 
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CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN 
NGHỊ CHÍNH SÁCH 

Chương trình DDCI Quảng Ninh 2019 đã được cộng đồng doanh nghiệp của Tỉnh tích cực tham 
gia, với 2.015 doanh nghiệp, cao hơn 28% so với năm trước, thể hiện sự tin tưởng bộ chỉ số DDCI sẽ 
cung cấp một bức tranh trung thực về năng lực điều hành kinh tế của các SBN và địa phương của tỉnh 
Quảng Ninh, qua đó sẽ tác động đến các cấp chính quyền trong việc cải thiện môi trường kinh doanh 
và đầu tư của Tỉnh. 

Xét về tổng thể, các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đa phần thể hiện thái độ tích cực về hoạt 
động kinh doanh của mình trong năm 2019. Về triển vọng năm 2020, có tới 57% doanh nghiệp dự kiến 
tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh. 

Về các chỉ số tổng hợp DDCI, điểm trung vị của khối địa phương về cơ bản duy trì mức độ cải thiện 
ổn định, trong khi khối SBN có xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, như chúng tôi đã phân tích, vấn đề kỹ 
thuật khảo sát cũng như điều chỉnh lại trọng số của các chỉ số thành phần chứ không phản ánh xu 
hướng của các chỉ số DDCI trong năm nay. 

Trong khối SBN, Hải Quan Quảng Ninh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu, với điểm số vượt trội so với các 
đơn vị khác. Trong nhóm đầu, ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của Sở TT&TT, Ban Quản lý khu kinh 
tế, và Chi nhánh NHNN. Trong khối địa phương, Quảng Yên là đơn vị lần đầu tiên vươn lên vị trí đứng 
đầu. Trong khi đó, quán quân năm trước, TP. Cẩm Phả, rớt xuống vị trí thứ 7. Các địa phương như 
TP. Hạ Long và Hoành Bồ tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu. 

Về các chỉ số thành phần, trong khối SBN, các chỉ số có sự cải thiện mạnh là Thiết chế pháp lý, Hỗ 
trợ doanh nghiệp và Chi phí thời gian; các chỉ số chưa có sự cải thiện là Chi phí không chính thức và 
Tính năng động của các sở ban ngành. Trong khối địa phương, Cạnh tranh bình đẳng, Thiết chế pháp 
lý và an ninh trật tự, Chi phí không chính thức là những chỉ số có sự cải thiện mạnh, còn Chi phí thời 
gian và Tính năng động của địa phương là các chỉ số chậm thay đổi. 

Từ những kết luận trên đây, nhóm nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị chính sách như sau: 

Năm 2020, tỉnh Quảng Ninh cần quyết liệt triển khai Kế hoạch Hành động số 61/KH-UBND về 
việc triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 
Tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI). Như Báo cáo đã chỉ ra, Tính 
năng động của cả SBN và và địa phương đều không được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tốt. UBND 
Tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động rất chi tiết, nhưng nếu như các cấp cơ sở không nắm bắt được 
tinh thần của lãnh đạo tỉnh, không chủ động nhập cuộc một cách tích cực, đổi mới sáng tạo  thì khó có 
thể tạo ra những chuyển biến mạnh ở tất cả các đơn vị hành chính trong Tỉnh. 

Trong Kế hoạch hành động số 61/KH-UBND, cần chú ý hoàn thành các mục tiêu phát triển cơ sở 
hạ tầng, nhất là hạ tầng đồng bộ về KCN, cụm công nghiệp để tạo quỹ đất sạch, hấp dẫn thu hút các 
nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp; triển khai đồng bộ các giải pháp xúc tiến đầu tư “tại chỗ”; kịp thời 
giải quyết các kiến nghị/đề xuất của DN bằng văn bản (có thời hạn cụ thể) và công khai các kiến nghị 
và quá trình giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư; thường xuyên theo dõi, bám sát nắm bắt kịp thời tình 
hình triển khai các dự án đầu tư, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN để từ đó đề ra các 
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giải pháp hỗ trợ hiệu quả; tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc 
của các dự án đầu tư, các DN;  

Báo cáo DDCI 2019 là nguồn dữ liệu hữu ích để chẩn đoán năng lực của doanh nghiệp tỉnh. Vì vậy, 
các sở, ban ngành và địa phương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh 
của DN trong hội nhập, triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp nâng cao kiến thức quản 
trị, kiến thức về hội nhập quốc tế để kịp thời dự báo, đón bắt cơ hội trong hội nhập; cần xây dựng chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh và phải đánh giá quá trình áp dụng trong thực tiễn hiệu quả đối với các 
doanh nghiệp trong đó chú trọng ưu tiên các DN đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 
sản phẩm thân thiện môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết, kết nối hỗ trợ nhau giữa 
các DN trong Tỉnh; thường xuyên lắng nghe và tham vấn ý kiến của cộng đồng DN, nhất là trong quá 
trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế địa phương; Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng 
chính quyền điện tử; tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công 
trực tuyến của Tỉnh. 

Lãnh đạo các Sở ban ngành và địa phương cần tăng cường gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp 
một cách thực chất: Lãnh đạo địa phương cần phối hợp với lãnh đạo các sở ban ngành gặp gỡ doanh 
nghiệp thường xuyên. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát biểu. Các vướng mắc của 
doanh nghiệp, đặc biệt liên quan đến đất đai, khiếu kiện, cơ sở hạ tầng… cần được tập trung tháo gỡ 
dứt điểm; phân công rõ đầu mối theo dõi, nắm bắt, hỗ trợ và phải công khai kết quả trên các trang 
thông tin điện tử và kênh thông tin khác để doanh nghiệp biết. 

Cần xem xét bổ sung thêm cán bộ cho các đơn vị quản lý các lĩnh vực phát triển nhanh như 
đất đai, xây dựng, du lịch: Một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm chễ trong xử lý hồ sơ, trả lời 
doanh nghiệp là vì nhiều địa phương hoặc SBN thiếu cán bộ do các lĩnh vực này phát triển quá nhanh 
ở nhiều địa phương. UBND tỉnh Quảng Ninh cần rà soát lại số lượng cán bộ liên quan đến các lĩnh vực 
này để có kế hoạch bổ sung, điều chuyển và đào tạo kịp thời.  

Các sở ban ngành cần chủ động hướng dẫn doanh nghiệp thay vì tập trung thanh kiểm tra: 
Doanh nghiệp thể hiện mong muốn tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, do hiểu biết của doanh nghiệp có 
hạn, các quy định pháp luật lại hay thay đổi, nên các doanh nghiệp mong muốn được các sở ban ngành 
chủ động tổ chức các buổi hướng dẫn thủ tục chính sách. Với các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, 
các sở ban ngành liên quan đến môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động v.v. cần hướng 
dẫn doanh nghiệp ngay trong giai đoạn xây dựng nhà xưởng thay vì kiểm tra, phạt doanh nghiệp sau 
khi đã đầu tư xây dựng xong. 

Tổ chức lại hoạt động xúc tiến thương mại: Theo phản ánh của doanh nghiệp, năm 2019, các 
hội chợ thương mại của Quảng Ninh không còn hấp dẫn, cách làm cũ, nghèo nàn, không đổi mới để 
phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp do đó ít tác động đến hoạt động kết nối, quảng bá 
tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Cần phát huy vai trò của cơ quan đầu mối (Sở Công Thương) 
và của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh mạnh mẽ hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường. 

Một vấn đề cần lưu ý là các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh có hiểu biết chưa tốt về các hiệp 
định thương mại quốc tế. Tỉnh cần thiết kế và triển khai một số chương trình giới thiệu lợi ích cũng như 
những thách thức mà các hiệp định thương mại này mang lại. 

Nghiên cứu xây dựng trung tâm khuyến công nghệ (technology extension service center):  
Quảng Ninh nên là tỉnh tiên phong trong cả nước xây dựng một trung tâm khuyến công nghệ theo mô 
hình các trung tâm khuyến công nghệ của Nhật Bản để hỗ trợ các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ 
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thúc đẩy hoạt động ĐMST. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng cần có những giải pháp giúp doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh thương mại hoá các ý tưởng ĐMST tốt hơn. 

Các địa phương như TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TP Móng Cái, TP Uông Bí, và huyện Vân Đồn 
cần tập trung giải quyết các vấn đề đất đai cho doanh nghiệp và người dân: Đất đai là vấn đề 
nóng của Tỉnh hiện nay. Do sự phát triển nhanh của Tỉnh khiến cho giá đất tăng nhanh ở hầu hết các 
thành phố và trung tâm huyện thị. Những người dân hoặc doanh nghiệp bị thu hồi quyền sử dụng đất 
để phục vụ cho các mục đích công ích hoặc kinh tế khác cảm thấy mức bồi thường không thỏa đáng. 
Nếu như các cấp chính quyền không giải quyết tốt các bức xúc của người dân, có thể khiến cho môi 
trường kinh doanh của Tỉnh bị ảnh hưởng tiêu cực. 

Thu hút đầu tư ngoại tỉnh thực chất, tránh quy hoạch treo: Cộng đồng doanh nghiệp Quảng 
Ninh nhìn chung ủng hộ việc Tỉnh thu hút các doanh nghiệp lớn ngoại tỉnh đầu tư phát triển Quảng 
Ninh. Tuy nhiên, do quỹ đất của tỉnh không còn nhiều, nên Tỉnh cần cân nhắc lựa chọn những doanh 
nghiệp có năng lực thực sự, có khả năng tài chính để đầu tư, tạo đòn bẩy phát triển cho cộng đồng 
doanh nghiệp của Tỉnh. 

Cuối cùng, các SBN được khảo sát DDCI đồng thời cũng là các SBN được giao chủ trì các chỉ số 
liên quan đến PCI theo kế hoạch hành động của Tỉnh nên nghiên cứu, phân tích kỹ từng kết quả chỉ 
số DDCI, PCI để từ đó so sánh, rút kinh nghiệm và đổi mới cách làm nhằm cải thiện các chỉ số PCI mà 
Tỉnh còn chưa tốt. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: BẢNG TRỌNG SỐ CHỈ SỐ THÀNH PHẦN DDCI KHỐI SỞ BAN NGÀNH 

 

STT Chỉ số thành phần Trọng số 

1 Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 15% 

2 Tính năng động của SBN 5% 

3 Chi phí thời gian 15% 

4 Chi phí không chính thức 20% 

5 Cạnh tranh bình đẳng 5% 

6 Hỗ trợ DN 15% 

7 Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự 5% 

8 Vai trò người đứng đầu 20% 
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PHỤ LỤC 2: BẢNG TRỌNG SỐ CHỈ SỐ THÀNH PHẦN DDCI KHỐI ĐỊA PHƯƠNG 

 

STT Chỉ số thành phần Trọng số 

1 Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 15% 

2 Tính năng động của địa phương 5% 

3 Chi phí thời gian 15% 

4 Chi phí không chính thức 20% 

5 Cạnh tranh bình đẳng 5% 

6 Hỗ trợ doanh nghiệp 10% 

7 Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự 5% 

8 Vai trò người đứng đầu 20% 

9 Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất 5% 
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