
*Các câu hỏi chung 

1. DDCI là gì? 
DDCI (Department and District Competitiveness Index) là bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp Sở, ngành và Địa phương - được dùng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng 

lực điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các sở, ngành, địa phương. 

Đây là bộ chỉ số kép đánh giá hai khối cơ quan trong tỉnh và là một trong các hướng đi mới 

của bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. 

2. Tại sao bộ chỉ số DDCI là giải pháp hiệu quả để thúc đẩy năng lực điều hành cấp Sở, 

ban, ngành và địa phương? 
Bộ chỉ số DDCI là giải pháp hiệu quả thúc đẩy năng lực điều hành cấp Sở, ngành, Địa phương 

vì những nguyên nhân chính sau đây: 

Thứ nhất, bộ chỉ số DDCI là cơ sở giúp UBND tỉnh xây dựng động lực, hệ thống hành động 

và giám sát nhằm liên tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư kinh doanh. 

Thứ hai, việc xếp hạng trong nội bộ tỉnh tạo động lực cạnh tranh giữa các Địa phương, Sở, 

Ban, Ngành và là kênh thông tin, giám sát hữu hiệu giữa UBND tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp 

với chất lượng dịch vụ công, tiến tới cải thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. 

Thứ ba, cung cấp các bằng chứng/cơ sở vững chắc thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch và triển 

khai các chương trình mục tiêu và phát triển kinh tế vùng của Chính phủ với tỉnh.  

3. Mục tiêu đạt được sau khi triển khai bộ chỉ số DDCI? 
Bộ chỉ số DDCI có 5 mục tiêu chính như sau: 

Thứ nhất, thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các Sở, Ban, Ngành và 

các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; đánh giá cảm nhận của người sử dụng dịch vụ về 

thái độ, chất lượng hướng dẫn, giải quyết của cán bộ nhà nước đối với người dân và doanh 

nghiệp; đánh giá mức độ quan tâm của người dân, doanh nghiệp đến các chủ trương, chính 

sách liên quan đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Thứ hai, thúc đẩy thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế đối với các Sở, Ban, Ngành, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các phòng, ban, phường, xã; tạo động lực cải cách quyết 

liệt, đồng bộ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Thứ ba, tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia 

đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương. 

Thứ tư, đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương và các Sở, Ban, Ngành trong 

năm vừa qua, nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm 

tiếp theo, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong 

những lĩnh vực được khảo sát. 

Thứ năm, tạo sự lan tỏa truyền thông mạnh mẽ về DDCI của tỉnh như là điểm nhấn quan trọng 

trong nỗ lực triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 19-

CP và quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh theo PCI quốc gia. 

4. Tác dụng cơ bản của bộ chỉ số DDCI? 
Cũng giống như bộ chỉ số PCI, DDCI tổng hợp điểm của các đơn vị đánh giá, từ đó tạo sự cạnh 

tranh giữa các đơn vị tham gia đánh giá. Hơn 100 chỉ tiêu thông tin đánh giá sẽ hỗ trợ các đơn 

vị xác định điểm mạnh, điểm yếu và khoảng cách với yêu cầu, kỳ vọng của doanh nghiệp. Việc 

xếp hạng tạo động lực cạnh tranh và kích thích những thay đổi, sáng tạo nhằm phát huy điểm 

mạnh, hạn chế điểm yếu của từng địa phương, sở, ngành. Bộ chỉ số DDCI cũng hỗ trợ các đơn 

vị học tập đơn vị dẫn đầu trong từng lĩnh vực, qua đó xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cải 

thiện điểm số DDCI trong năm sau. 

5. Những tỉnh nào đã triển khai DDCI? 
Nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã triển khai bộ chỉ số DDCI, trong đó có những tỉnh, thành 

thu được những kết quả đáng khích lệ như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Ninh, Thừa 

Thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Đồng Tháp, Tuyên Quang,.... Thời gian gần đây, các địa 



phương đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và hiệu chỉnh bộ chỉ số DDCI cho phù hợp với bối 

cảnh và động lực cải cách của địa phương mình. 

6. Sự khác biệt của DDCI với các bộ chỉ số, chương trình khảo sát năng lực của tỉnh, 

thành khác? 
Đơn vị tham gia đánh giá chính là sự khác biệt cơ bản của DDCI với sáng kiến của các 

tỉnh/thành khác. Chương trình DDCI nghiên cứu cả nhóm chính quyền địa phương (huyện, 

thành phố, thị xã) và nhóm sở, ban, ngành trong khi đó chương trình DCI của Lào Cai chỉ dừng 

lại ở cấp huyện, thành phố hay chương trình khảo sát năng lực cạnh tranh cấp cơ sở của tỉnh 

Vĩnh Phúc lại chỉ dừng lại ở các sở, ngành. 

7. Tại sao lựa chọn mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo DDCI? 
Vì sự hài lòng của doanh nghiệp là thước đo giữa kì vọng của doanh nghiệp về sử dụng dịch 

vụ hành chính công của địa phương, sở, ban, ngành với cảm nhận thực tế khi doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ hành chính công. 

8. Tại sao DDCI lại quan trọng với các Sở, ban, ngành? 
Điểm số DDCI về Sở, ban, ngành cho thấy đánh giá của doanh nghiệp về các Sở, ban, ngành 

đó. So sánh với giá trị trung vị toàn tỉnh và đánh giá của các tỉnh/thành dẫn đầu, doanh nghiệp 

sẽ giúp các đơn vị tham mưu biết kết quả điều hành kinh tế của từng đơn vị đang chịu trách 

nhiệm có đóng góp hay hạn chế như thế nào đến kết quả cạnh tranh và môi trường kinh doanh 

toàn tỉnh. Kết quả của bộ chỉ số DDCI ảnh hưởng trực tiếp đến các chính sách, ưu tiên thay 

đổi, cải cách của các Sở, ban, ngành trong các năm tiếp theo. 

9. Tại sao DDCI lại quan trọng với chính quyền địa phương? 
Cũng tương tự như Sở, ban, ngành, tuy nhiên chính quyền địa phương sẽ được đánh giá sát sao 

hơn do là nơi doanh nghiệp trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất. Kết quả DDCI hàng năm 

giúp Chính quyền địa phương xác định rõ những nút thắt, điểm nghẽn nằm ở bộ phận nào, ai 

chịu trách nhiệm và buộc từng cán bộ, từng lãnh đạo có trách nhiệm giải trình tốt hơn với doanh 

nghiệp, người dân. Một trong những động lực chính của DDCI là chuyển lửa cạnh tranh về cơ 

sở chính là chương trình DDCI ở cấp địa phương. 

10. Tại sao các doanh nghiệp nên chú ý tới DDCI? 
DDCI không chỉ là một bộ chỉ số mà còn là nơi để cộng đồng doanh nghiệp tự do đóng góp ý 

kiến mà vẫn đảm bảo được tính bảo mật về thông tin. Hoàn thành bộ chỉ số DDCI là thực hiện 

quyền giám sát và đánh giá của khách hàng đối tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ công và 

gián tiếp góp phần thúc đẩy, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua tiếng nói của 

cộng đồng doanh nghiệp. 

11. DDCI mang lại tác động gì với công tác giám sát hoạt động hành chính của tỉnh? 

Bộ chỉ số DDCI tạo ra công cụ và quá trình giám sát khách quan của doanh nghiệp tới hoạt 

động hành chính công của tỉnh và các đơn vị cơ sở. Bên cạnh các chương trình, quy trình giám 

sát nội bộ và báo cáo của các sở, ngành, địa phương, góc nhìn và sự giám sát khách quan của 

doanh nghiệp là thông tin bổ sung cần thiết, hữu dụng giúp các địa phương, sở, ngành xác định 

được những hạn chế và ưu tiên cải cách trong quy trình điều hành và nâng cao chất lượng công 

vụ. Bộ chỉ số DDCI là bộ chỉ số thường niên nên chắc chắn sẽ tạo cho doanh nghiệp thói quen 

giám sát các cơ quan hành chính. Gián tiếp thúc đẩy, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

12. DDCI có phải là kênh thông tin chính thống cho doanh nghiệp đóng góp ý kiến với 

tỉnh? 

Đúng. Với chất lượng đánh giá và quyết tâm cải cách của tỉnh, cùng với các kênh thông tin 

chính thống khác, bộ chỉ số DDCI sẽ tập hợp tất cả các câu hỏi của doanh nghiệp để thực hiện 

giải đáp, phân tích định tính, định lượng giúp tỉnh có cơ sở thông tin và chiến lược hành động 

cải cách từng năm. Các câu hỏi của doanh nghiệp sẽ được giải đáp bởi cán bộ tỉnh hoặc tổ hỗ 

trợ trong thời gian sớm nhất mà vẫn đảm bảo tính bảo mật thông tin cho doanh nghiệp. Quá 

trình khảo sát và trưng cầu ý kiến tự thân đã là quá trình tham vấn chính thức. Các chuỗi sự 



kiện công bố và chương trình hành động sau công bố là nền tảng để mỗi cơ quan trong tỉnh 

tăng cường chất lượng tham vấn với cộng đồng doanh nghiệp và chất lượng tham mưu cho tỉnh 

cũng như hiệu quả điều hành lĩnh vực tỉnh giao đơn vị phụ trách. 

13. DDCI có giúp tỉnh cải thiện thứ hạng PCI? 
Để cải thiện thứ hạng PCI thì điều kiện cần là địa phương phải có quyết tâm và hành động cải 

cách thực chất thông qua tham vấn và xây dựng quan hệ đối tác với cộng đồng doanh nghiệp. 

Điều kiện đủ là tác động hiệu quả thực sự của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh 

nhà phải vượt hơn tốc độ cải cách của các tỉnh, thành bạn vốn đã có điều kiện phát triển ưu việt 

hơn. DDCI thỏa mãn điều kiện cần và là nền tảng quan trọng cho điều kiện đủ để tập trung cải 

thiện môi trường đầu tư, năng lực điều hành của tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển 

thì tỉnh không chỉ có cơ hội thành công trong việc cải thiện năng lực và thứ hạng cạnh tranh 

mà còn xây dựng được môi trường kinh doanh bền vững, hiệu quả, thu hút đầu tư về dài hạn. 

14. DDCI có phải là hướng đi mới của các tỉnh, thành phố sau bộ chỉ số quốc gia PCI? 

Đúng. Do các kết quả của bộ chỉ số PCI có hạn chế ở tầm địa phương bởi quy mô mẫu khảo 

sát nhỏ, khả năng chẩn trị cấp cơ sở chưa rõ. Một số tỉnh, thành phố tiên phong đã quyết tâm 

thí điểm và xây dựng bộ chỉ số DDCI nhằm làm rõ chương trình hành động của chính mình và 

từng bộ phận, vận hành tốt công tác điều hành kinh tế là yếu tố tất yếu để có "cơ thể" khỏe 

mạnh, nâng cao kết quả của bộ chỉ số PCI hàng năm. PCI-DDCI có mỗi quan hệ hữu cơ, trực 

tiếp nâng cấp môi trường kinh doanh, năng lực điều hành của tỉnh và địa phương trong tỉnh. 

15. DDCI có phải bộ chỉ số duy nhất kế thừa PCI? 
Sai. Trước đây, một số các địa phương khác cũng có các bộ chỉ số riêng của mình. Cụ thể như 

Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện của tỉnh Lào Cai – DCI (District Competitiveness 

Index). Chương trình khảo sát năng lực cạnh tranh cấp cơ sở của tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên 

DDCI có thiết kế tổng thể hơn vừa bao trùm cả hai khối cơ quan điều hành, vừa kế thừa PCI 

cũng như tập trung vào những ưu tiên chính sách và cải cách của địa phương. Quan trọng hơn 

DDCI tạo nền tảng về chia sẻ thực tiễn điều hành cho các đơn vị trong tỉnh cùng cạnh tranh, 

học tập hướng tới tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững. 

16. Có phải DDCI là bộ chỉ số được khuyến nghị rộng rãi? 

Đúng. Bộ chỉ số DDCI không những bắt kịp về mặt phương pháp của PCI mà còn rút ra các 

bài học từ những bộ chỉ số, chương trình xuất phát từ sáng kiến cơ sở của nhiều tỉnh, thành phố 

khác. DDCI được Chính phủ khuyến nghị trong Nghị quyết 19 của Chính phủ và giới nghiên 

cứu chính sách công đã ghi nhận tác động cải cách tích cực của chương trình này. 

17. Có phải DDCI kế thừa và sáng tạo từ phương pháp tính của PCI? 

Đúng. Các phương pháp tính toán của DDCI đều được tham khảo từ PCI. Nhóm nghiên cứu 

tiến hành phân tích các chỉ tiêu của PCI và căn cứ vào môi trường đầu tư kinh doanh thực tế 

của tỉnh để đưa ra cách tính cho DDCI. Cụ thể 07 chỉ số thành phần của DDCI tương thích với 

7/10 chỉ số thành phần trụ cột của PCI. Tuy nhiên các chỉ tiêu thông tin đánh giá bên trong có 

nhiều thay đổi, bổ sung đặc biệt trong đánh giá các sở, ngành nhằm tìm được điểm cắt và so 

sánh chung giữa các đơn vị. 

18. Bộ chỉ số DDCI có nhận được sự tư vấn của các chuyên gia PCI? 

Ngay từ đầu, chương trình DDCI trong những năm thí điểm đã nhận được sự tư vấn từ các 

chuyên gia của VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) - và đặc biệt là giúp đỡ 

của GS Malesky Tư vấn trưởng PCI, người trực tiếp thiết kế tiến hành khảo sát PCI để có thể 

hoàn thiện dần bộ chỉ số DDCI qua thời gian. 

19. Có phải phạm vi tính toán của PCI lớn hơn so với DDCI? 



Không đúng. Bộ chỉ số PCI là bộ chỉ số đánh giá trên phạm vi cả nước còn bộ chỉ số DDCI 

hiện tại chỉ là bộ chỉ số của riêng từng tỉnh. Do vậy mẫu đánh giá DDCI lớn hơn nhiều lần mẫu 

đánh giá của PCI với từng tỉnh. Điều này cho phép DDCI tạo ra những chẩn trị và hành động 

sát với thực tế địa phương hơn. Ngoài ra, DDCI còn bao trùm cả nhóm hợp tác xã và hộ kinh 

doanh vốn không được PCI trưng cầu ý kiến. 

20. Có phải mức độ chuyên sâu của DDCI lớn hơn PCI? 
Đúng. Vì là bộ chỉ số toàn quốc nên số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát ở từng tỉnh của 

PCI không thể bằng DDCI. Trung bình PCI có cỡ mẫu đánh giá khoảng 100-200 doanh nghiệp 

mỗi tỉnh, còn chương trình DDCI thường có trung bình 1000 doanh nghiệp tham gia đóng góp 

ý kiến. 

21. PCI và DDCI có mối liên hệ hai chiều? 
Đúng. Bộ chỉ số DDCI được xây dựng dựa trên kết quả và thiết kế của bộ chỉ số PCI. DDCI 

với hai mục đích là tạo động lực cạnh tranh và cải cách cấp cơ sở thông qua xếp hạng thường 

niên và trao quyền cho cộng đồng doanh nghiệp, các bên liên quan vào cuộc cùng chính quyền 

tỉnh liên tục đổi mới, nâng cao hiệu quả/hiệu lực công tác điều hành kinh tế, hướng tới tạo lập 

môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng trưởng bền vững. Vì vậy việc chẩn trị từ kết quả DDCI 

sẽ giúp cải thiện trực tiếp mức độ hài lòng của doanh nghiệp mà PCI là một thước đo mức độ 

hài lòng đó. 

22. Trên thực tế, liệu rằng DDCI có phải là giải pháp hiệu quả giúp nâng cao PCI? 
Bộ chỉ số DDCI cần tiến hành tối thiểu được 3 năm để nhìn rõ những tác động trung và dài 

hạn. Năm đầu tiên thường là năm thí điểm, có tác động như một hồi chuông cảnh tỉnh ngay lập 

tức đối với những đơn vị chưa xem cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là trách nhiệm của 

đơn vị mình. Xét cho cùng DDCI phải được xem là nỗ lực tự thân và thực chất của tỉnh không 

chỉ để nâng cao PCI mà còn để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh về dài hạn. 

23. DDCI tính điểm như thế nào? 
Bộ chỉ số DDCI được tính tổng hợp từ 08 chỉ số thành phần. Mỗi chỉ số thành phần lại được 

tổng hợp từ nhiều chỉ tiêu thông tin đánh giá. Mỗi chỉ tiêu thông tin đánh giá được áp dụng 

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 trong kỳ đánh giá của tất 

cả các đơn vị cùng nhóm đánh giá)/(Điểm của lớn nhất trong kỳ đánh giá của tất cả các đơn vị 

– Điểm nhỏ nhất trong kỳ đánh giá của tất cả các đơn vị)) + 1 

Với các thang điểm nghịch, công thức chuẩn hóa là: 

Điểm chuẩn hóa = 10 - {9*((Điểm của đơn vị được đánh giá – Điểm nhỏ nhất trong kỳ đánh  giá 

của các đơn vị cùng nhóm đánh giá)/(Điểm của lớn nhất trong kỳ đánh giá của tất cả các đơn 

vị – Điểm nhỏ nhất trong kỳ đánh giá của tất cả các đơn vị)) 

Điểm tổng hợp có áp dụng trọng số. 

24. DDCI sử dụng những kênh khảo sát nào? 
Chương trình DDCI áp dụng ba kênh khảo sát bao gồm: 

i) 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, với việc nhận và gửi thư qua đường bưu điện; hòm thư đảm 

bảo được đặt tại Hà Nội với các thư kép chứa bảng khảo sát và phong bì trả lời đã được trả phí 

đóng kín trong phong thư được bảo mật tới doanh nghiệp. 

ii) Khảo sát bằng bảng hỏi điện tử (e-form) qua hệ thống thư điện tử/email: song song với việc 

gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện, nhóm khảo sát sẽ tiến hành gửi bảng hỏi điện tử qua 

email do doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cung cấp như một kênh độc lập và kênh dự 

phòng song song. 



iii) Khảo sát đánh giá thực địa tại từng địa phương: để đảm bảo tính chính xác và hạn chế tối 

đa các lỗi xảy ra trong quá trình điền phiếu, cũng đồng thời kiểm tra chéo thông tin mà doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cung cấp. Thu thập bổ sung thêm các thông tin định tính, 

tổng quan và bổ sung các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

25. Các chỉ số thành phần của bộ chỉ số DDCI? 
Bộ chỉ số DDCI dựa trên tổng 9 chỉ số thành phần. Mỗi khối có 8 chỉ số, khối địa phương và 

sở, ban, ngành khác nhau ở chỉ số thứ 8, bao gồm: 

i. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 

ii. Chi phí thời gian 

iii. Chi phí không chính thức 

iv. Cạnh tranh bình đẳng 

v. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 

vi. Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự 

vii. Vai trò người đứng đầu 

viii. Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất (chỉ áp dụng cho khối địa phương) 

ix. Tính năng động và hiệu lực của hệ thống (chỉ áp dụng cho khối sở, ban, ngành) 

26. Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin quan trọng như thế nào trong đầu tư, 

kinh doanh? 
Hiện nay, với sự gia tăng của các luồng thông tin kinh tế, xã hội và chính trị. Việc các doanh 

nghiệp được cung cấp thông tin minh bạch, có chất lượng một cách kịp thời và đáng tin cậy về 

các dịch vụ công của chính quyền, về chính sách tiền tệ và các văn bản quy phạm pháp luật, sẽ 

giúp doanh nghiệp kịp thời đưa ra những biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại hoặc 

đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh. Ngược lại việc thiếu minh bạch là tình trạng mà ở đó một cá 

nhân…cố ý giữ riêng thông tin hoặc đưa ra các thông tin sai lệch hoặc không đảm bảo, có thể 

sẽ khiến các doanh nghiệp khó đưa ra những quyết định kịp thời làm ảnh hưởng tới kết quả 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

27. Chỉ số tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin là gì? 
Là chỉ số đánh giá về mức độ phổ cập, tính dễ dàng trong tiếp cận của thông tin dịch vụ hành 

chính công, chất lượng, tình hình cập nhật của thông tin với các quyết định kinh doanh, đầu tư 

của doanh nghiệp. Trong DDCI, tính minh bạch và tiếp cận thông tin được thể hiện và đánh 

giá qua các kênh thông tin chính thống như cổng thông tin điện tử và các kênh trực tuyến, trực 

tiếp hỗ trợ, chất lượng thông tin và dịch vụ trả lời ý kiến, yêu cầu cung cấp thông tin của doanh 

nghiệp. 

28. Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin là chỉ số quan trọng của không chỉ DDCI 

mà là cả PCI? 
Đúng. Đặc biệt trong bối cảnh thông tin là sức mạnh như hiện nay. (Thường trong bộ chỉ số 

PCI, tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin luôn có trọng số cao nhất). Qua nhiều nghiên 

cứu đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới khả năng thu hút đầu tư và mức 

độ cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh trong chương trình PCI cũng như DDCI tại các 

địa phương đã triển khai thì tính minh bạch và khả năng cung cấp, tiếp cận thông tin của các 

nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp với các chính sách, quy hoạch và dịch vụ hành chính công của 

tỉnh ảnh hưởng rất lớn tới sức hút đầu tư và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn 

tỉnh. 

29. Chỉ số tính năng động và hiệu lực của sở, ban, ngành là gì? 
Tính năng động của sở, ban, ngành đánh giá về mức độ thực hiện các chính sách, chủ trương 

được tỉnh ban hành, đồng thời cũng là chỉ số khuyến khích các sở, ban, ngành có các sáng tạo, 

đổi mới trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.  

30. Chỉ số cạnh tranh bình đẳng là gì? 



Chỉ số cạnh tranh bình đẳng đánh giá mức độ đồng đều trong đối xử của chính quyền với các 

doanh nghiệp khác nhau (giữa các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tập đoàn 

lớn, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có nguồn gốc quốc doanh…). Đánh giá tính không đồng 

đều trong các khía cạnh riêng và chung cho phép đánh giá môi trường kinh doanh có cơ hội 

bền vững cho các doanh nghiệp nhỏ vươn lên hay không? 

31. Chi phí không chính thức là gì? 
Chi phí không chính thức là loại chi phí ngầm, không có hóa đơn để bôi trơn hoạt động kinh 

doanh, buôn bán hợp lệ hoặc để mưu cầu lợi ích riêng của doanh nghiệp. Các ý kiến về chi phí 

không chính thức có tính chất nhạy cảm, nên cần phải khéo léo trong việc xây dựng chỉ số chi 

phí không chính thức. 

32. Chỉ số về chi phí không chính thức là gì? 
Là chỉ số đánh giá về mục đích sử dụng, lượng chi phí không chính thức doanh nghiệp bỏ ra, 

tình hình cán bộ gây khó khăn để trục lợi thông qua thủ tục và hoạt động thanh kiểm tra cũng 

như tổng quan về chi phí không chính thức. 

33. Chi phí thời gian là gì? 
Chi phí thời gian là lượng thời gian mà doanh nghiệp bỏ ra để hoàn thành các thủ tục thông 

qua cho hoạt động kinh doanh. Có hai ngưỡng so sánh bao gồm cơ quan thực hiện đúng thời 

gian pháp luật quy định và cơ quan thực hiện ít thời gian hơn pháp luật quy định. 

34. Chỉ số chi phí thời gian là gì? 
Là chỉ số đánh giá đo lường, so sánh về tổng lượng thời gian doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện 

các thủ tục hành chính cũng như mức độ cải thiện giữa các đơn vị và qua thời gian. 

35. Hỗ trợ doanh nghiệp là gì? 
Là các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương, rút ngắn khoảng cách 

giữa chính quyền và doanh nghiệp. Sự hỗ trợ đến từ các công việc thường ngày của các cán 

bộ, cung cách ứng xử của họ đối với doanh nghiệp, với các tác vụ hàng ngày và qua các chương 

trình tham vấn, chương trình hành động hỗ trợ cụ thể về thông tin, pháp lý, thị trường, tiếp cận 

tài chính, giải quyết tranh chấp, v.v. 

36. Chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp là gì? 
Là chỉ số đánh giá về tình hình thực hiện các buổi hỗ trợ, đối thoại và chất lượng của các buổi 

đối thoại, hành động sau đối thoại, chất lượng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp theo quy 

định của pháp luật và sự chủ động hỗ trợ doanh nghiệp của từng đơn vị. Đồng thời, cũng đánh 

giá về cán bộ những người trực tiếp có các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong tác vụ hàng 

ngày. 

37. Chỉ số đánh giá về người lãnh đạo địa phương (sở, ban, ngành) là gì? 
Là chỉ số đánh giá về người lãnh đạo bao gồm: các hoạt động với công tác quản lý cán bộ và 

giám sát quy trình, chất lượng và kết quả công vụ, công tác và hiệu quả tham vấn doanh nghiệp 

của lãnh đạo đơn vị. Đồng thời đánh giá mức độ ủng hộ của doanh nghiệp đối với vị lãnh đạo 

đó. 

38. Chỉ số thiết chế pháp lí là gì? 
Là chỉ số đánh giá về sự hiểu biết của doanh nghiệp về cơ chế khiếu nại khi gặp vấn đề trong 

giải quyết thủ tục hành chính. Hiểu biết về thiết chế pháp lí đồng nghĩa với doanh nghiệp có 

trang bị để tự bảo vệ bản thân đối với các vấn đề gây bức xúc. Ngoài ra chỉ số này cũng bao 

gồm cả lĩnh vực an ninh trật tự giúp Tỉnh và Công an tỉnh có thêm dữ liệu đánh giá về hiệu quả 

an ninh trật tự của chính quyền và công an các địa phương. 

39. Các bước để tính chỉ số thành phần trong DDCI? 
Việc tính toán chỉ số thành phần bao gồm 6 bước sau: 

Bước 1: Tính toán các tiêu chí thành phần của từng bộ chỉ số. 

Bước 2: Chuẩn hóa các tiêu chí về thang điểm 10. 

Bước 3: Tính trung bình điểm từng địa phương (sở, ban, ngành). 

Bước 4: Tính tổng các chỉ số của từng địa phương (sở, ban, ngành) không trọng số. 



Bước 5: Tính tổng có trọng số cho từng địa phương (sở, ban, ngành). 

Bước 6: Kiểm tra và Tổng hợp điểm chỉ số thành phần. 

40. Tính toán các tiêu chí thành phần gồm những loại nào? 
Việc tính toán các tiêu chí thành phần gồm 3 loại: 

Loại 1: Tính tỉ lệ phần trăm. 

Loại 2: Tính giá trị trung bình. 

Loại 3: Tìm ra trung vị (giá trị số đứng giữa) trong kết quả thu thập được. 

41. Trọng số theo phương pháp chuyên gia liệu có là một cách hay? 
Mặc dù không thể khách quan bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê để tìm ra trọng số 

nhưng đối với các chuyên gia có nhiều năm tham gia nghiên cứu về hành chính công tại Việt 

Nam và được xã hội công nhận thì đây là phương pháp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đồng 

thời đảm bảo được tính khách quan cho doanh nghiệp tham gia khảo sát. 

42. So sánh kết quả khi có trọng số và không có trọng số rút ra được điều gì? 
Khi không có trọng số bộ số liệu DDCI chỉ cho thấy được sự hơn kém nguyên sơ giữa các địa 

phương, sở, ngành về năng lực điều hành hành chính công của địa phương và sở, ngành. Tuy 

nhiên khi có thêm trọng số, bộ chỉ số cho thấy được môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh 

với những ưu tiên tương đồng với PCI và những nút thắt về thể chế cần ưu tiên quan tâm ở 

tỉnh, địa phương. 

43. Cơ sở nào phân các trọng số của bộ chỉ số DDCI? 
Trên cơ sở trọng số của PCI và ưu tiên nội tại của tỉnh với các đối tượng bị đánh giá: 

Đối với địa phương: Tập trung vào các chỉ số được xem là quan trọng đối chính quyền địa 

phương là tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng 

đất, thiết chế pháp lý, vai trò người đứng đầu. 

Đối với các sở, ban, ngành: Tập trung vào các chỉ số được xem là quan trọng đối với sở, ban, 

ngành là tính minh bạch và tiếp cận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, tính năng động và hiệu lực 

của hệ thống, người đứng đầu. 

44. Tại sao trọng số của Sở, Ban, Ngành khác có thể khác trọng số của Địa phương? 

Phần trọng số trong bộ chỉ số DDCI đi vào nhấn mạnh chức năng chính của các đối tượng bị 

đánh giá. Đối với chính quyền địa phương là chức năng mang tính chất kiểm soát – minh bạch, 

còn đối với các sở, ban, ngành lại mang màu sắc hỗ trợ - tập trung vào người đứng đầu. 

45. Liệu có trường hợp một đơn vị đứng đầu chỉ số thành phần nhưng đứng cuối bảng 

xếp hạng DDCI? 

Có rất nhiều trường hợp như vậy nhưng có 2 trường hợp phổ biến có thể xảy ra như sau: Trường 

hợp thứ nhất, đơn vị đó có chỉ số thành phần đứng đầu nhưng các chỉ số thành phần khác quá 

thấp làm chỉ số đứng đầu đó không "gánh" nổi các chỉ số thành phần còn lại. Trường hợp thứ 

hai, chỉ số thành phần đó không quan trọng hay nói cách khác là có trọng số thấp, làm cho thứ 

hạng của đơn vị đó vẫn đứng cuối cùng. 

46. Có trường hợp đơn vị nào không dẫn đầu chỉ số thành phần nào nhưng vẫn trong 

nhóm dẫn đầu? 
Có. Đó là trường hợp đơn vị đó tuy đạt không đạt điểm tối ưu nhưng điểm lại đạt được một 

cách đồng đều, làm cho khi có thêm trọng số, điểm của chỉ số đó tăng rất nhanh ở những chỉ 

số thành phần có trọng số cao, và tăng nhiều hơn các đơn vị khác ở các chỉ số thành phần có 

điểm cao nhưng trọng số thấp. 

47. DDCI có giúp chính quyển xây dựng kế hoạch hành động? 
Có. Kết quả của DDCI trực tiếp chỉ ra điểm mạnh, yếu của chính quyền địa phương, sở, ban 

ngành thông qua ý kiến đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp theo, tổ công tác tiếp tục 

tổ chức chương trình tập huấn cho các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, nhằm đưa ra 

các mục tiêu cụ thể cho từng chỉ số thành phần, phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng lãnh đạo, 



phòng ban phụ trách chỉ số thành phần trên. Từ đó, giúp các đơn vị xây dựng kế hoạch và đưa 

ra chính sách hành động cụ thể. 

48. Cách đọc chỉ số DDCI như thế nào? 
Dựa trên bảng xếp hạng DDCI, trên thang điểm tối đa là 100 và nhỏ nhất là 10 điểm, với điểm 

số của đơn vị càng gần 100 càng chứng tỏ đơn vị đó có môi trường kinh doanh đầu tư tốt hơn 

so với các đơn vị còn lại. 

49. Cách đọc chỉ số thành phần như thế nào? 
Dựa trên bảng xếp hạng chỉ số thành phần, trên thang điểm tối đa là 10 và nhỏ nhất là 1 điểm, 

với điểm chỉ số thành phần càng cao chứng tỏ đơn vị đó có thế mạnh đối với chỉ số thành phần 

trên. 

50. Đơn vị nghiên cứu Indochina Survey và Tổ công tác của tỉnh đảm bảo tính khuyết 

danh và bảo mật về dữ liệu của chỉ số DDCI? 
Đúng. Không chỉ Tổ công tác chúng tôi mà các bên liên quan cũng phải giữ bí mật tính khuyết 

danh về dữ liệu của bộ chỉ số DDCI. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin và dữ liệu DDCI 

cho mục đích nghiên cứu và cải cách hành chính phục vụ lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp 

tỉnh. 

51. Tỉnh sẽ sử dụng bộ chỉ số DDCI như thế nào? 
Dựa trên kết quả của chương trình DDCI và khuyến nghị của tổ công tác. Tỉnh sẽ đề ra các 

chính sách, giải pháp cần thiết để phát huy điểm mạnh, cải thiện điểm ở các khía cạnh còn yếu 

kém của từng đơn vị cơ sở. 

52. Các địa phương, sở ban ngành sử dụng DDCI cho mục đích gì? 
Các địa phương, sở, ban, ngành sử dụng kết quả của DDCI cho bốn mục đích chính sau: 

Thứ nhất, qua kết quả của chương trình DDCI đơn vị thấy được những điểm mạnh, yếu của địa 

phương (sở, ban, ngành) mình, từ đó xây dựng kế hoạch phát huy điểm mạnh là ưu tiên hàng 

đầu. 

Thứ hai, lên kế hoạch hạn chế điểm yếu bằng những hành động cụ thể, chủ động tham mưu, ý 

kiến cho tỉnh để nhận được hỗ trợ cho địa phương (sở, ban, ngành). 

Thứ ba, tích cực xây dựng quan hệ đối tác giữa đơn vị với cộng đồng doanh nghiệp địa phương, 

tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị. 

Thứ tư, cải thiện hệ thống tiêu chuẩn công vụ theo hướng nâng cao chất lượng, thái độ làm việc 

của cán bộ một cách lâu dài và bền vững. 

53. So sánh các cải thiện sau khi có được DDCI với điểm của chỉ số PCI? 

Bộ chỉ số DDCI là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh của tỉnh một cách đồng bộ, bền vững và nâng thứ hạng của tỉnh trong bảng xếp 

hạng PCI quốc gia. Đây cũng là một kênh thông tin hiệu quả, để doanh nghiệp có thêm cơ hội 

phản ánh, đánh giá về công tác điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương và các đơn vị Sở, Ban, Ngành có thể đưa ra các 

biện pháp cải cách phù hợp, ngày càng tạo điều kiện thuận lợi và cởi mở hơn cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Những cải thiện tích cực và hỗ trợ tận tình sẽ giúp nâng cao mức độ 

hài lòng của doanh nghiệp, góp phần nâng cao thứ hạng trong PCI. Các tỉnh/thành phố đã áp 

dụng thành công bộ chỉ số DDCI như Lạng Sơn, Phú Yên và đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh. 

54. DDCI tạo sự cạnh tranh giữa các địa phương, sở, ban, ngành? 

Đúng. Bộ chỉ số DDCI cho điểm từng địa phương, sở, ban, ngành, nêu ra điểm mạnh, điểm 

yếu, gián tiếp sẽ tạo áp lực cho địa phương, sở, ban, ngành. Thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các 

địa phương (sở, ban, ngành) thông qua việc chính thức hóa các hoạt động công bố kết quả, 

khen thưởng và thực hiện đánh giá, giám sát hàng năm. 

55. Có đơn vị nào là hoàn hảo không? 



Không. không có đơn vị nào tham gia khảo sát hoàn hảo cả. Sự hoàn hảo trong nghiên cứu chỉ 

đến từ sự "giả lập một đơn vị giả tưởng cấu thành từ tất cả các chỉ tiêu xếp đầu" - mục tiêu của 

tất các đơn vị còn lại. 

56. Điểm 10 có phải là hoàn hảo và điểm 0 có phải là tồi tệ nhất? 
Không có điểm 10 và không có điểm điểm 0. Điểm kém nhất là điểm 1. 

57. Điểm số tốt hơn có đồng nghĩa với tốt hơn? 
Không hoàn toàn đúng. Theo nhóm nghiên cứu, điểm số tốt hơn không hẳn là đã tốt hơn các 

đơn vị khác. Bởi ngoài điểm số tốt hơn ta cần tính đồng đều qua thời gian. Ngoài ra ta cũng 

quan tâm đến tốc độ cải thiện điểm số. Điều này sẽ rõ hơn qua hai năm nghiên cứu. 

58. Có sự đánh giá trễ do phụ thuộc vào tính mùa vụ của ngành nghề? 
Đôi khi đúng. Vì thời gian trong bảng hỏi và trên thực tế tham gia hoạt động của doanh nghiệp 

bị lệch nhau nên cho ra kết quả có thể có độ trễ. Nhược điểm này sẽ được khắc phục và bù đắp 

bởi số liệu của năm thứ hai tiến hành đánh giá. 

59. Sự không hoàn hảo giúp thúc đẩy sự cạnh tranh? 
Đúng. Sự không hoàn hảo giúp các địa phương (sở, ban, ngành) thấy được nhược điểm của 

nhau. Đồng thời khuyến khích các địa phương (sở, ban, ngành) học hỏi nhau. Cùng nhau cạnh 

tranh, hợp tác và phát triển. 

60. Những năm tiếp theo có thay đổi trọng số nữa không? 
Có thể có điều chỉnh nhỏ sau năm thí điểm do trọng số của bộ chỉ số DDCI năm thí điểm được 

xây dựng bằng phương pháp chuyên gia. Trong năm tiếp theo trọng số hoàn toàn có thể hiệu 

chỉnh dựa trên sự đóng góp, xây dựng từ chính cộng đồng doanh nghiệp và các cán bộ của 

chính quyền địa phương, sở, ban, ngành. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu khuyến nghị giữ nguyên 

hoặc bảo vệ tối đa hệ thống trọng số để đảm bảo tính so sánh theo thời gian. 

61. Thời gian tiến hành khảo sát, và công bố kết quả DDCI? 
Theo kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương 

trên địa bàn tỉnh, thời gian tiến hành khảo sát từ tháng 9 đến tháng 12, dự kiến công bố kết quả 

vào quý I năm tiếp theo, ngay trước khi tiến hành lễ công bố bộ chỉ số PCI. 

62. Tiếp theo sau Khảo sát DDCI là gì? 
Sau khi hoàn thành Khảo sát DDCI là Lễ công bố chính thức DDCI và chương trình tập huấn 

phân tích cho các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Các đơn vị sẽ nhận được tài liệu cũng 

như các hướng dẫn và lịch tập huấn cải thiện các chỉ số. Các hoạt động tập huấn và tham vấn 

với doanh nghiệp sẽ được tiến hành ngay sau Lễ công bố chính thức. 

63. Bộ chỉ số DDCI đánh giá năng lực sở, ban, ngành về lĩnh vực nào? 
Bộ chỉ số DDCI đánh giá trên 4 lĩnh vực: 

- Dịch vụ/thương mại. 

- Xây dựng, bất động sản. 

- Công nghiệp/chế tạo - Khai khoáng. 

- Nông/lâm nghiệp/thủy sản. 

64. Tại sao có doanh nghiệp được khảo sát, có doanh nghiệp thì không? 
Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 1000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, triển 

khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh được chọn tham gia khảo sát. Vì vậy trong khi tiến hành 

khảo sát, nhóm nghiên cứu sẽ khảo sát dựa trên danh sách chọn mẫu nên sẽ xảy ra việc có thể 

doanh nghiệp nằm trong danh sách khảo sát, doanh nghiệp thì không. Các doanh nghiệp nằm 

ngoài danh sách khảo sát hoặc vẫn nằm trong danh sách khảo sát mà không nhận được phiếu 

do các lý do khách quan, mà có nhu cầu thực hiện khảo sát có thể liên hệ lại với nhóm nghiên 

cứu qua điện thoại trực tiếp cũng như email. 

65. Khi nhận được phiếu khảo sát DDCI, doanh nghiệp cần làm những gì? 
Sau khi nhận được phiếu khảo sát, doanh nghiệp cần: 



 - Đọc kỹ tài liệu Hướng dẫn thực hiện phiếu khảo sát đính kèm. 

 - Trả lời đầy đủ, xác thực các thông tin trong phiếu khảo sát. 

 - Trong trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc khi thực hiện phiếu khảo sát, doanh nghiệp 

liên lạc với Trung tâm hỗ trợ theo số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (email) được nêu trong 

Phần A của phiếu khảo sát để nhận được sự trợ giúp. 

 - Doanh nghiệp cố gắng gửi lại phiếu đã trả lời đầy đủ trong vòng 01 tuần kể từ ngày nhận 

phiếu theo mã bưu điện được nêu ở Phần A của phiếu khảo sát. 

66. Doanh nghiệp có địa chỉ thành lập tại một địa phương nhưng hoạt động kinh doanh 

ở địa phương khác, vậy thì doanh nghiệp thực hiện khảo sát của địa phương nào? 
Doanh nghiệp chỉ được chọn một địa phương để tiến hành đánh giá khảo sát DDCI. Địa phương 

đánh giá là địa bàn doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh chủ đạo. 

67. Trong doanh nghiệp, có phải bất kỳ cá nhân nào cũng có thể điền phiếu khảo sát 

DDCI không? 
Để khảo sát đạt kết quả tốt nhất, Nhóm nghiên cứu khuyến nghị lãnh đạo doanh nghiệp và các 

thành viên chủ chốt (trưởng phòng/cán bộ quản lý của các bộ phận chuyên môn hoặc người có 

am hiểu về lịch sử, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) tham gia vào quá trình 

trả lời các câu hỏi. 

68. Trong quá trình trả lời câu hỏi, nếu có thắc mắc doanh nghiệp có thể liên hệ với ai? 
Tổ công tác DDCI luôn duy trì đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ từ xa nhằm trả lời mọi thắc 

mắc cũng như ý kiến phản hồi của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sẽ có một cán bộ ở tổ công 

tác phụ trách hướng dẫn và giải đáp chi tiết mọi thắc mắc của doanh nghiệp, doanh nghiệp có 

thể liên hệ trực tiếp cho cán bộ này hoặc gọi điện/gửi email đến trung tâm hỗ trợ có ghi chi tiết 

ở phần A trên phiếu khảo sát. 

69. Nếu doanh nghiệp nhận được công văn và phiếu khảo sát mà không tham gia khảo 

sát DDCI có vấn đề gì không? 
Không, việc tham gia và trả lời phiếu khảo sát DDCI hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện. DDCI 

là công cụ và quyền lợi của doanh nghiệp khi được tham gia đánh giá giám sát, xây dựng ý 

kiến cho chính quyền một cách thuận lợi. Những đối xử, cải thiện trong dịch vụ công đối với 

yêu cầu, đòi hỏi của mỗi doanh nghiệp sẽ được chính quyền tỉnh tiếp thu, cải thiện, áp dụng 

công bằng cho các doanh nghiệp đến đầu tư kinh doanh tại tỉnh. Do vậy, trả lời DDCI trước 

tiên là lợi ích của doanh nghiệp, sau đó là của cộng đồng. 

70. Doanh nghiệp có cần trả lời hết cả 3 kênh khảo sát DDCI? 
Doanh nghiệp có thể lựa chọn trả lời bằng 1 trong 3 kênh (trả lời phiếu cứng gửi qua đường 

bưu điện, trả lời phiếu mềm gửi qua email hoặc phỏng vấn trực tiếp) để phản hồi nhằm thuận 

tiện nhất cho doanh nghiệp. Trong quá trình doanh nghiệp phản hồi phiếu và gửi phiếu về nhóm 

nghiên cứu, doanh nghiệp vui lòng giữ liên hệ với cán bộ hướng dẫn tránh thất lạc phiếu khảo 

sát. 

71. Doanh nghiệp khi tham gia khảo sát DDCI được bảo mật thông tin như thế nào? 
Các phiếu khảo sát được quản lý theo mã bảng hỏi. Danh tính của doanh nghiệp hoàn toàn 

được bảo mật. Thông tin doanh nghiệp cung cấp đều được bảo mật, chỉ phục vụ mục đích thống 

kê và nghiên cứu, đảm bảo tính khuyết danh trong tất cả tài liệu và báo cáo. 

72. Doanh nghiệp tham giao khảo sát DDCI có mất chi phí gì không? 
Khảo sát DDCI được tỉnh chủ trương thực hiện, nên doanh nghiệp tham gia không cần phải trả 

bất kỳ một chi phí nào. 

73. Phiếu khảo sát được gửi về đâu? 
Trong phong bì gửi phiếu đến doanh nghiệp đã có sẵn phong bì ghi địa chỉ gửi về, doanh nghiệp 

sau khi hoàn thành phiếu sẽ để lại phiếu khảo sát vào phong bì bên trong rồi gửi theo địa chỉ 

có sẵn. Trong trường hợp phong bì bị hỏng, thì doanh nghiệp liên hệ với trung tâm hỗ trợ từ xa 

qua hotline hoặc thư điện tử (email) của tổ công tác để xác nhận địa chỉ người nhận, sau đó gửi 



lại theo đường bưu điện theo hình thức người nhận trả tiền cước, tổ công tác sẽ chịu hoàn toàn 

các chi phí vận chuyển. 

74. Sở, ban, ngành cho biết một vài chỉ tiêu trong kết quả báo cáo DDCI khác rất nhiều 

với báo cáo ghi chép của sở, ban, ngành? 
Có trường hợp này xảy ra, vì sở, ban, ngành sử dụng hệ thống tự đánh giá, còn khảo sát DDCI 

được đánh giá bởi các khách hàng tham gia làm việc với cơ quan. Kết quả này nhiều khi có thể 

trùng nhau hoặc khác nhau. 

75. Tại sao không có chỉ số khảo sát, đánh giá cán bộ làm việc với doanh nghiệp? 
Mặc dù không có chỉ số riêng để khảo sát, đánh giá cán bộ làm việc với doanh nghiệp nhưng 

chỉ số “Chi phí thời gian” cũng đã có phần “Đánh giá cán bộ” và “Hiệu quả giải quyết thủ tục 

hành chính” để đánh giá về chuyên môn cũng như khả năng giải quyết công việc của cán bộ 

tại các trung tâm hành chính công - cán bộ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp có ý kiến phản hồi nhằm cung cấp các thông tin đánh giá chi tiết 

hơn có thể ghi trực tiếp vào phần ý kiến đóng góp ở cuối phiếu khảo sát hoặc viết vào giấy (văn 

bản đính kèm – nếu trả lời trên email) và gửi lại cho nhóm nghiên cứu kèm phiếu khảo sát. 

*Các câu hỏi riêng cho Ninh Thuận 

1. Doanh nghiệp đánh giá về chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” của TP Phan 

Rang Tháp Chàm như thế nào? 

Để biết thêm về chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin của TP. PRTC thì bạn đọc tại báo 

cáo DDCI Ninh Thuận 2019 Mục 5.2: Phân tích chi tiết chỉ tiêu thông tin đánh giá khối địa 

phương trang 178. Chỉ số này có 9/22 chỉ tiêu thông tin đánh giá xếp hạng trên trung vị của 

khối địa phương. Trong đó có 02 chỉ tiêu thông tin đánh mà mà đơn vị làm tốt nhất là:  

- Chỉ tiêu “Thủ tục được niêm yết công khai tại bảng thông tin địa phương theo đúng quy 

định của nhà nước, đứng đầu trong khối với 100% doanh nghiệp đánh giá.  

- Chỉ tiêu “Hoạt động thanh, kiểm tra trong năm 2018 – 2019 được địa phương phối hợp 

và thông báo minh bạch hơn tới doanh nghiệp, đứng đầu trong khối với 98.72% doanh 

nghiệp đánh giá 

13/22 chỉ tiêu thông tin đánh giá còn lại doanh nghiệp đánh giá chưa tích cực với xếp hạng 

dưới trung vị, 2 chỉ tiêu thấp nhất là: 

- Chỉ tiêu “Website công khai kết quả trả lời thắc mắc/ý kiến của doanh nghiệp” chỉ có 

68.18% doanh nghiệp đánh giá, xếp hạng 04/07 toàn khối. 

- Chỉ tiêu “Doanh nghiệp mất nhiều thời gian để tìm được thông tin” có tới 43.48% doanh 

nghiệp đánh giá, xếp hạng 04/07 trong khối. 

2. Chỉ số DDCI của Huyện Bác Ái được đọc như thế nào? 

Bạn hãy tham khảo báo cáo DDCI Ninh Thuận 2019 trang 181 về phân tích chi tiết chỉ số 

DDCI của đơn vị. Trong DDCI 2019, huyện Bác Ái xếp hạng 03/07 toàn khối địa phương. 

Trong đó, huyện Bác Ái có 06/08 chỉ số thành phần xếp hạng từ trung vị trở lên. Sáu chỉ số 

thành phần đó là: Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” (xếp hạng 04/07), chỉ số “Chi 

phí không chính thức” (xếp hạng 01/07), chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” (xếp hạng 01/07), chỉ 

số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” (xếp hạng 03/07), chỉ số “Vai trò người đứng đầu” 

(xếp hạng 01/07), chỉ số “Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất” (xếp hạng 02/07). 



Các chỉ số thành phần có xếp hạng dưới trung vị đó là: Chỉ số “Chi phí thời gian” (xếp hạng 

06/07), chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” (xếp hạng 06/07). 

3. Chỉ số “Chỉ số thành phần “Chi phí thời gian” trong DDCI Ninh Thuận 2018 – 2019” 

của Huyện Ninh Hải so với trung vị của tỉnh như thế nào? 

Để biết thêm về chỉ số “Chi phí thời gian” của Huyện Ninh Hải thì bạn đọc Mục 5.2.3: Phân 

tích chi tiết chỉ tiêu thông tin đánh giá của huyện 2018 - 2019 trang 184. Trong chỉ số này, 

Huyện Ninh Hải có 05/08 chỉ tiêu thông tin đánh giá xếp hạng trên trung vị của tỉnh.  Trong 

đó, có 02 chỉ tiêu thông tin đánh giá mà đang làm rất tốt như: Chỉ tiêu “Cán bộ ứng xử chuyên 

nghiệp, đúng mực” và chỉ tiêu “Quy trình và thủ tục dễ hiểu, dễ thực hiện” đều đạt trên 96% 

doanh nghiệp đánh giá và nằm trong Top 03 của khối.  

Trong 03/08 chỉ tiêu thông tin xếp hạng dưới trung vị, có tới 87.50% doanh nghiệp đồng ý với 

chỉ tiêu “mối quan hệ với cán bộ nhà nước” giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong giải quyết 

các TTHC”, xếp hạng 06/07 trong khối. 

4. Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” của Huyện Ninh Phước có những chỉ tiêu thông 

tin nào được đánh giá tốt nhất? 

Để biết thêm về chỉ số “Chi phí thời gian” của Huyện Ninh Phước thì bạn đọc Mục 5.2.4: Phân 

tích chi tiết chỉ tiêu thông tin đánh giá của huyện 2018 - 2019 trang 187. Chỉ số thành phần 

“Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp” trong DDCI Ninh Thuận 2018 - 2019 được xét trên 26 chỉ tiêu 

thông tin đánh giá. Trong đó, Huyện Ninh Phước có 02/26 chỉ tiêu thông tin đánh giá xếp thứ 

nhất của tỉnh. Hai chỉ tiêu thông tin đánh giá đó là: 

- Có 11.46% doanh nghiệp cho biết được “địa phương hỗ trợ tư vấn tiếp cận thị trường”, 

xếp hạng 01/07.  

- Có 73.91% doanh nghiệp cho biết “hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nói chung của chính 

quyền địa phương trong năm vừa qua có cải thiện tốt”, xếp hạng 01/07.  

5. Chỉ số DDCI của Huyện Ninh Sơn năm 2018 – 2019 có những chỉ số nào tốt, chỉ số nào 

còn cần phải cải thiện 

Để biết thêm về Kết quả DDCI của Huyện Ninh Hải thì bạn đọc Mục 5.2.5: Phân tích chi tiết 

chỉ tiêu thông tin đánh giá của huyện 2018 - 2019 trang 190. Huyện Ninh Sơn có 05/08 chỉ số 

thành phần xếp hạng từ trung vị trở lên. Trong đó có 03 chỉ số thành phần nằm trong nhóm tốt, 

xếp hạng trong Top 03 của khối đó là: Chỉ số “Chi phí thời gian” (xếp hạng 01/07), chỉ số 

“Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” (xếp hạng 02/07), chỉ số “Tiếp cận đất đai và tính ổn 

định trong sử dụng đất” (xếp hạng 03/07). 

Trong 03/08 chỉ số thành phần có xếp hạng dưới trung vị, chỉ số cần phải cải thiện nhiều đó là 

chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”, chỉ đạt 1.84 điểm (xếp hạng 07/07).  

6. Doanh nghiệp đánh giá về chỉ số “Chi phí không chính thức” của huyện Thuận Bắc 

như thế nào? 

Để biết thêm về chỉ số “Chi phí không chính thức” của huyện Thuận Bắc thì bạn đọc Mục 

5.2.6: Phân tích chi tiết chỉ tiêu thông tin đánh giá khối địa phương trang 193. Chỉ số này có 

09/25 chỉ tiêu thông tin đánh giá xếp hạng trên trung vị của khối địa phương. Trong đó có 02 



chỉ tiêu thông tin đánh mà mà đơn vị làm tốt nhất là: Chỉ tiêu “các thủ tục liên quan đến BHXH 

và thanh quyết toán kho bạc còn khó khăn, phiền hà” và chỉ tiêu “Doanh nghiệp không phải 

chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ địa phương” đứng đầu trong khối doanh nghiệp 

đánh giá.  

13/22 chỉ tiêu thông tin đánh giá còn lại doanh nghiệp đánh giá chưa tích cực với xếp hạng 

dưới trung vị, 2 chỉ tiêu thấp nhất là: 

- Chỉ tiêu “Các thủ tục liên quan đến thuế, phí, lệ phí còn nhiều khó khăn và phiền hà 

nhất” có tới 25.81% doanh nghiệp đồng ý, xếp hạng 07/07 toàn khối. 

- Chỉ tiêu “Các thủ tục liên quan đến xây dựng, cấp phép xây dựng còn nhiều khó khăn 

phiền hà nhất” có tới 35.48% doanh nghiệp đánh giá, xếp hạng 06/07 trong khối. 

7. Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” của Huyện Thuận Nam có bao nhiêu chỉ tiêu 

dưới trung vị, chỉ tiêu nào là yếu nhất? 

Để biết thêm về chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” của huyện Thuận Nam thì bạn đọc Mục 

5.2.7: Phân tích chi tiết chỉ tiêu thông tin đánh giá khối địa phương tại báo cáo DDCI Ninh 

Thuận 2019 trang 197. Huyện Thuận Nam có 12/26 chỉ tiêu thông tin đánh giá xếp hạng dưới 

trung vị của tỉnh, xếp hạng 05 - 07 của tỉnh. Trong đó, 02 chỉ tiêu thông tin đánh giá yếu nhất 

đó là:  

- Chỉ có 50% doanh nghiệp cho biết “Lao động tại địa phương đáp ứng nhu cầu sản xuất 

kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp”, xếp hạng 06/07.  

- Chỉ có 37.50% doanh nghiệp cho “các điều kiện sinh hoạt, giáo dục và y tế tạo điện 

kiện thuận lợi cho lao động và gia đình lao động của doanh nghiệp sinh sống và làm 

việc tại địa phương”, xếp hạng 07/07.  

8. Chỉ số Chi phí thời gian của Bảo hiểm xã hội được hiểu như thế nào? 

Chỉ số “Chi phí thời gian” là chỉ số đánh giá, đo lường mức độ hài lòng về thời gian doanh 

nghiệp bỏ ra để thực hiện thủ tục hành chính cũng như mức độ cải thiện về thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính của BHXH qua mỗi năm. Đánh giá về “Chi phí thời gian” BHXH xếp hạng 

23/28 với 5.43 điểm. 

9. Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” là gì? So sánh “Cạnh tranh bình đẳng” giữa Ban Quản 

lý khu Công nghiệp với DDCI khối Sở, ban, ngành và PCI cả nước năm 2018 

“Cạnh tranh bình đẳng” là chỉ số đánh giá mức độ đồng đều trong đối xử của đơn vị với các 

doanh nghiệp khác nhau (giữa các doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn lớn, doanh nghiệp Nhà nước, 

doanh nghiệp FDI). Đánh giá về “Cạnh tranh bình đẳng” của Ban Quản lý khu Công nghiệp 

xếp hạng 28/28 với 3.4 điểm thấp hơn DDCI khối Sở, ban, ngành là 6.17 điểm và cao hơn so 

với PCI cả nước năm 2018 là 5.68 điểm. Ban Quản lý khu Công nghiệp vẫn còn nhiều dư địa 

để cải thiện chỉ số trên trong thời gian tới. 

10. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” của Công 

an tỉnh? 

Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” đánh giá về các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cả về 

số lượng lẫn chất lượng, đồng thời cũng đánh giá công tác hỗ trợ doanh nghiệp của cán bộ 



trong tác vụ hàng ngày. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” 

của Công an tỉnh xếp hạng 25/28 với 3.26 điểm. Điểm yếu trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp 

của đơn vị là hỗ trợ về thủ tục pháp lý, xử lý tranh chấp trong hoạt động của doanh nghiệp và 

thái độ ứng xử của cán bộ. 

11. Điểm yếu trong chỉ số “Vai trò người đứng đầu” của Chi cục Hải quan là gì? 

“Vai trò người đứng đầu” là chỉ số đánh giá hoạt động quản lý cán bộ, giám sát chất lượng, kết 

qủa công vụ, đồng thời cũng đánh giá mức độ ủng hộ của doanh nghiệp với lãnh đạo của đơn 

vị. Đánh giá về chỉ số “Vai trò người đứng đầu” của Chi cục Hải quan Ninh Thuận xếp hạng 

28/28 đơn vị với 3.06 điểm. Điểm cần cải thiện theo đánh giá của doanh nghiệp địa phương là 

lãnh đạo Chi cục Hải quan cần kiên trì cải thiện văn hóa ứng xử của cán bộ, viên chức và có 

những hành động cụ thể, thiết thực nhằm giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. 

12. Chi phí không chính thức bao gồm những khoản nào? Doanh nghiệp đánh giá ra sao 

về chỉ số “Chi phí không chính thức” khi làm việc với Cục Thuế 

Chi phí không chính thức bao gồm các khoản chi phí phát sinh ngoài quy định khi thực hiện 

thủ tục hành chính, các khoản chi phí không có hóa đơn và các khoản chi phí “lót tay” khi làm 

việc với cán bộ. Đánh giá về chỉ số “Chi phí không chính thức” khi thực hiện thủ tục hành 

chính với Cục Thuế, cộng đồng doanh nghiệp chưa hài lòng về Cục Thuế khi xếp hạng 18/28 

với 6.58 điểm. 

13. Chỉ số “Tính năng động và hiệu lực của hệ thống” là gì? So sánh tính Năng động và 

hiệu lực của hệ thống của Cục Thống kê với DDCI khối Sở, ban, ngành và PCI cả nước 

năm 2018. 

Tính năng động và hiệu lực của hệ thống là chỉ số đánh giá mức độ thực hiện các chính sách, 

chủ trương được tỉnh ban hành, đồng thời cũng đánh giá mức độ sáng tạo, đổi mới của đơn vị 

trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong 

bảng xếp hạng khối Sở, ban, ngành “Tính năng động và hiệu lực của hệ thống” của Cục Thống 

kê đạt 6.96 điểm xếp hạng 18/28, thấp hơn so với DDCI khối Sở, ban, ngành là 7.27 điểm. So 

với PCI cả nước năm 2018, điểm số của Cục Thống kê cao hơn 1.41 điểm (PCI cả nước 2018 

là 5.55 điểm). 

14. Chỉ số “Thiết chế pháp lý” đánh giá những nội dung nào? Điểm mạnh trong chỉ số 

“Thiết chế pháp lý” của Điện lực tỉnh 

Chỉ số “Thiết chế pháp lý” đánh giá về việc công bố, công khai các văn bản quy phạm pháp 

luật mới của đơn vị; hiểu biết về cơ chế khiếu nại của doanh nghiệp đối với đơn vị và tác động 

của văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị ban hành đến hoạt động của doanh nghiệp. Điểm 

mạnh của Điện lực tỉnh ở chỉ số “Thiết chế pháp lý” được doanh nghiệp đánh giá cao là Thời 

gian văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị tham mưu và văn bản điều hành của Điện lực tỉnh 

có thời gian phù hợp để doanh nghiệp kịp thời chủ động đề ra phương án điều chỉnh hoạt động 

sản xuất kinh doanh xếp hạng 1/28 đơn vị. 

15. Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” được hiểu như thế nào? Đài pháp thanh 

và Truyền hình cần lưu ý những nội dung nào theo đánh giá của doanh nghiệp. 

Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” được hiểu là khả năng phổ cập, tính dễ dàng 

trong khả năng tiếp cận thông tin của doanh nghiệp; chất lượng, tình hình cập nhật thông tin 



của đơn vị. Theo đánh giá của doanh nghiệp địa phương, Đài Phát thanh và Truyền hình cần 

lưu ý chỉ tiêu vận hành thực tế mục hỏi đáp trên website của đơn vị khi xếp hạng 24/28 và chỉ 

tiêu tăng cường đăng tải, công bố/công khai các văn bản quy phạm pháp luật mới xếp hạng 

23/28. 

16. Chỉ số DDCI của Kho bạc Nhà nước được đọc như thế nào? 

Trong báo cáo DDCI Ninh Thuận 2018-2019, Kho bạc Nhà nước xếp thứ hai toàn tinh với 7/8 

chỉ số xếp trên mức trung vị toàn tỉnh lần lượt là: Tính năng động và hiệu lực của hệ thống đạt 

8.66 điểm (xếp hạng 4/28), Chi phí thời gian đạt 7.91 điểm (xếp hạng 10/28), Chi phí không 

chính thức đạt 7.84 (xếp hạng 2/28), Tính minh bạch và tiếp cận thông tin đạt 7.7 điểm (xếp 

hạng 5/28), Vai trò người đứng đầu đạt 7.68 điểm (xếp hạng 10/28), Dịch vụ hỗ trợ doanh 

nghiệp đạt 7.53 điểm (xếp hạng 5/28) và Cạnh tranh bình đẳng đạt 6.76 điểm (xếp hạng 9/28). 

Chỉ số Thiết chế pháp lý xếp hạng 15/28 với 6.82 điểm. Chi tiết về các chỉ số thành phần xin 

tham khảo báo cáo DDCI Ninh Thuận 2018-2019 mục 5.1.9 trang 118. 

17. Chỉ số “Vai trò người đứng đầu” của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cần lưu ý những 

chỉ tiêu thông tin nào? 

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cần 

lưu ý những chỉ tiêu thông tin sau: 93.1% DN cho rằng lãnh đạo Chi nhánh NHNN kiên trì cải 

thiện văn hóa ứng xử của công chức và hệ thống (xếp hạng 26/28); 96.67% DN cho rằng lãnh 

đạo của đơn vị quyết liệt trong điều hành, kỷ luật, nề nếp thủ tục hành chính (xếp hạng 24/28). 

Thông tin chi tiết về các chỉ số thành phần của đơn vị xin tham khảo báo cáo DDCI Ninh Thuận 

2018-2019 mục 5.1.10 trang 121. 

18. Chỉ số “Thiết chế pháp lý” của Sở Công thương được đánh giá như thế nào? 

Cả 8/8 chỉ tiêu thông tin đánh giá về chỉ số Thiết chế pháp lý của Sở Công thương đều có xếp 

hạng trên mức trung vị toàn tỉnh, giúp cho Sở Công thương xếp hạng 8/28 về Thiết chế pháp 

lý. Chỉ tiêu thông tin được đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp là: 78.87% DN đồng ý 

Sở Công thương thực thi các văn bản pháp luật nghiêm minh, theo đúng quy trình, quy định; 

16.82% DN cho rằng thời gian văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị tham mưu và văn bản 

điều hành của đơn vị có hiệu lực quá gấp khiến DN bị động. Chi tiết về chỉ số mời tham khảo 

báo cáo DDCI Ninh Thuận 2018-2019 mục 5.1.11 trang 125. 

19. Chỉ số “Chi phí không chính thức” của Sở GD&ĐT so với trung vị của khối Sở, ban, 

ngành như thế nào? 

Trong chỉ số trên, Sở GD&ĐT xếp hạng 24/28 với 5.56 điểm với 06/13 chỉ tiêu xếp trên mức 

trung vị của khối Sở, ban, ngành. Hai chỉ tiêu thông tin được đánh giá tốt nhất là 100% DN cho 

rằng hoạt động thanh, kiểm tra của Sở GD&ĐT nhằm hướng dẫn DN tuân thủ pháp luật tốt 

hơn và 100% DN cho rằng hoạt thanh, kiểm tra giúp bảo vệ quyền lợi của DN. Trong 07/13 

chỉ tiêu thông tin xếp dưới mức trung vị khối Sở, ban, ngành, 02 chỉ tiêu thấp nhất là: 42.86% 

DN cho biết có hiện tượng cán bộ gây khó khăn/trì hoãn thủ tục để trục lợi và 50% DN cho 

rằng chi phí không chính thức là khoản tiền bồi dưỡng cho cán bộ. Phân tích chi tiết các chỉ số 

thành phần của đơn vị, đọc thêm tại mục 5.1.12 trang 128 của báo cáo DDCI Ninh Thuận 2018-

2019. 



20. Tôi muốn biết thêm về chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” của Sở Khoa 

học và Công nghệ chúng tôi. Chúng tôi có đăng tải các thông tin, các văn bản pháp luật 

đầy đủ trên website của Sở nhưng sao vẫn không được đánh giá cao tại chỉ số này? 

Bạn muốn tìm hiểu thêm về chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” có thể tham khảo tại 

thêm tại báo cáo DDCI Ninh Thuận 2019 trang 45. Ngoài các chỉ tiêu thông tin đánh giá liên 

quan đến cập nhật, đăng tải thông tin trên website; trải nghiệm của DN khi truy cập và tương 

tác với website; phiếu khảo sát còn có các chỉ tiêu thông tin liên quan đến công tác thực hiện 

thủ tục hành chính liên quan đến thời gian và chi phí khi DN đến làm việc trực tiếp tại trung 

tâm hành chính một cửa của Sở.  

Chỉ số thành phần Tinh minh bạch và tiếp cận thông tin của Sở KHCN 02 chỉ tiêu thông tin 

được đánh giá tốt nhất đều liên quan đến các công tác thực hiện thủ tục hành chính: 

- 100% DN cho biết các khoản phí và lệ phí công khai minh bạch, xếp hạng 01/28 

- 100% DN cho biết các thủ tục được niêm yết công khai tại bảng tin/bảng hướng dẫn 

khi làm việc với Sở KHCN, xếp 01/28 đơn vị tham gia đánh giá 

08/12 chỉ tiêu thông tin có mức điểm xếp dưới mức trung vị của khối Sở, ban, ngành là một 

vấn đề cần lưu ý và cải thiện đặc biệt là với 02 chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến trải nghiệm của 

DN đối với website của Sở: 

- 90.57% DN cho rằng website của Sở KHCN được cập nhật thường xuyên, xếp thứ 

26/28 

- 47.83% DN cho biết họ mất nhiều thời gian để tìm kiếm các thông tin, xếp thứ 27/28 

Ngoài các thông tin của Sở có thể đăng tải đầy đủ, cập nhật chi tiết nhưng có thể doanh nghiệp 

vẫn chưa quen với giao diện trang web, vẫn còn mất thời gian để tìm kiếm thêm thông tin mà 

doanh nghiệp cần theo dõi nên doanh nghiệp chưa đánh giá cao các chỉ tiêu thông tin này khiến 

điểm số của chỉ số này chưa được cao. 

21. Điểm số của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội so sánh với trung vị khối Sở, ban, 

ngành của tỉnh thì có chênh lệch như thế nào?  

Tại báo cáo DDCI Ninh Thuận 2019 trang 138, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có điểm 

số 64.09 điểm, cao hơn mức trung vị của khối Sở, ban, ngành 0.74 điểm. Sở có 04/08 chỉ số có 

điểm số cao hơn điểm số trung vị của tỉnh đó là chỉ số Vai trò người đứng đầu xếp thứ 3 với 

8.53 điểm (cao hơn 1.32 điểm); Thiết chế pháp lý xếp thứ 2 với 8.33 điểm (cao hơn điểm trung 

vị 1.5 điểm); Chi phí không chính thức xếp thứ 8 với 7.28 điểm (cao hơn 0.62 điểm) và Cạnh 

tranh bình đẳng xếp thứ 13 với 6.51 điểm (cao hơn 0.34 điểm).  

Còn lại 04 chỉ số có mức điểm thấp hơn so với điểm trung vị của khối là: chỉ số Chi phí thời 

gian xếp thứ 17 với 6.59 điểm (thấp hơn 0.48 điểm); Tính năng động và hiệu lực của hệ thống 

xếp thứ 19 với 6.39 điểm (thấp hơn 0.88 điểm); Tính minh bạch và tiếp cận thông tin xếp thứ 

22 với 5.95 điểm (thấp hơn 0.61 điểm) và Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xếp thứ 23 với 3.67 

điểm (thấp hơn 1.2 điểm). 

22. Doanh nghiệp đánh giá về chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn như thế nào? 



Đối với chỉ số Cạnh tranh bình đẳng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông có 03/04 

chỉ tiêu có xếp hạng dưới mức trung vị của khối Sở, ban, ngành, trong đó 02 chỉ tiêu chưa được 

cộng đồng DN đánh giá cao là: 

- 71.23% DN cho rằng Sở NN&PTNT đối xử ưu đãi hơn cho các tổng công ty, tập đoàn 

lớn, DN Nhà nước, DN FDI đang hoạt động trên địa bàn, xếp hạng 28/28 đơn vị 

- 66.2% DN cho rằng sự ưu ái trên của Sở NN&PTNT gây khó khăn cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh của khối DN nhỏ và vừa, DN tư nhân, xếp hạng 28/28 đơn vị 

Một điểm được cộng đồng DN đánh giá tốt về chỉ số Cạnh tranh bình đẳng là 94.87% DN cho 

rằng Sở NN&PTNT có biện pháp cụ thể hỗ trợ khối DN vừa và nhỏ tuân thủ pháp luật trong 

lĩnh vực mình phụ trách, đứng thứ 07/28. 

23. Điểm số DDCI của Sở Nội vụ chênh lệch so với PCI 2019 như thế nào? 

Điểm số của Sở Nội vụ trong DDCI Ninh Thuận 2019 cao hơn điểm số PCI 2019 là 3.11 điểm. 

Trong đó, các chỉ số được đánh giá cao hơn điểm số PCI là “Tính minh bạch và tiếp cận thông 

tin” với 0.70 điểm, “Chi phí thời gian” với 1.87 điểm và “Chi phí không chính thức” 1.27 điểm. 

24. Chỉ số “Chi phí không chính thức” của Sở Tài chính có chỉ tiêu nào được đánh giá tốt 

và chỉ tiêu nào được đánh giá chưa tốt? 

Đánh giá chỉ số Chi phí không chính thức, Sở Tài chính chưa được đánh giá cao khi 13/13 chỉ 

tiêu có mức điểm dưới mức trung vị của khối Sở, ban, ngành trong đó 02 chỉ tiêu thông tin 

chưa được đánh giá cao là: 

- 75% DN cho rằng hoạt động thanh, kiểm tra giúp bảo vệ quyền lợi của DN công bằng, 

xếp hạng 28/28 đơn vị tham gia đánh giá 

- 40.43% DN cho biết phải trả chi phí không chính thức nếu muốn công việc được thuận 

lợi, xếp hạng 28/28 đơn vị 

25. Chỉ số “Tính năng động và hiệu lực của hệ thống” của Sở Tài nguyên và Môi trường 

được đánh giá như thế nào? 

Chỉ số “Tính năng động và hiệu lực của hệ thống” được trình bày chi tiết tại báo cáo DDCI 

Ninh Thuận 2019 trang 62. Chỉ số này được đánh giá trên 04 chỉ tiêu thành phần và có trọng 

số 5% trong điểm số DDCI.  

Chỉ số thành phần Tính năng động và hiệu lực của hệ thống, Sở Tài nguyên và Môi trường 

không có chỉ tiêu thông tin đánh giá nào trong 04 chỉ tiêu xếp hạng trên trung vị của khối địa 

phương, trong đó hai chỉ tiêu thông tin đánh giá thấp nhất là: 

- Có 93.17% doanh nghiệp cho Sở kịp thời nắm bắt và có phương án xử lý những bất 

cập, vướng mắc của doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, 

với xếp hạng trong khối là 24/28 đơn vị. 

- Có 92.72% doanh nghiệp cho biết trong khuôn khổ pháp luật, Sở xử lý thủ tục theo 

hướng thuận lợi cho doanh nghiệp, với xếp hạng trong khối là 23/28 đơn vị.  

26. Tổng quát xếp hạng từng chỉ số của Sở thông tin và Truyền thông trong báo cáo DDCI 

2018 - 2019 là như nào? 

Sở Thông tin và Truyền thông thuộc nhóm thứ ba trong số các đơn vị tham gia đánh giá DDCI 

Ninh Thuận 2019 với tổng số điểm cho 08 chỉ số thành phần là 62.02, dưới mức trung vị 2.81 

điểm và xếp hạng 20/28. Tổng quan, tất cả các chỉ số của Sở Thông tin và Truyền thông đều 



nằm trong nhóm xếp hạng thứ hai và thứ ba. Trong số các chỉ số thành phần được sử dụng để 

đánh giá, chỉ có chỉ số Chi phí thời gian là chỉ số nằm trong nhóm 10 đơn vị dẫn đầu. Đặc biệt 

hơn khi có chỉ số Vai trò người đứng đầu thuộc nhóm thứ tư. 

27. Sở Tư pháp có điểm của chỉ số “Tính năng động và hiệu lực của hệ thống” xếp hạng 

thấp nhất, các chỉ tiêu của chỉ số này được doanh nghiệp đánh giá như thế nào? 

Chỉ số thành phần Tính năng động và hiệu lực của hệ thống, Sở Tư pháp chỉ có 01/04 chỉ tiêu 

thông tin đánh giá xếp hạng trên trung vị của khối địa phương, chỉ tiêu đó là: 

- 100% doanh nghiệp cho biết trong khuôn khổ pháp luật, Sở xử lý thủ tục theo hướng 

thuận lợi cho doanh nghiệp, với xếp hạng trong khối là 01/28 đơn vị. 

- 03/04 chỉ tiêu thông tin của chỉ số thành phần này doanh nghiệp đánh giá chưa tích cực 

với xếp hạng trong khối dưới điểm trung vị, trong đó hai chỉ tiêu thấp nhất là: 

- Có 80.65% doanh nghiệp cho biết Sở chủ động đề xuất và/hoặc giải pháp cụ thể về hỗ 

trợ doanh nghiệp/cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, với xếp hạng trong khối là 

26/28 đơn vị. 

- Có 90.32% doanh nghiệp cho biết Sở tích cực vào cuộc khi thực hiện các chỉ đạo của 

UBND tỉnh, với xếp hạng trong khối là 27/28 đơn vị 

28. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có điểm số như nào so với mức trung vị của tỉnh? 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng khi xếp hạng thứ 26, điểm 

chỉ số tổng DDCI chỉ đạt 50.23 điểm, cách xa mức trung vị 14.60 điểm của tỉnh. Từ bảng điểm 

chỉ số thành phần, có thể thấy rằng Sở thuộc nhóm thấp trong cuộc đua cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp khi chỉ có duy nhất một chỉ số đạt vị trí thứ hai là 

Cạnh tranh bình đẳng, các chỉ số còn lại đều xếp từ vị trí 20 đến vị trí 28. 

29. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về chỉ số “Vai trò người đứng đầu” của Sở Xây 

dựng? 

Chỉ số thành phần Vai trò người đứng đầu của Sở Xây dựng có 04/08 chỉ tiêu thông tin đánh 

giá xếp hạng trên trung vị của khối Sở, Ban, Ngành, trong đó có hai chỉ tiêu thông tin đánh giá 

mà đơn vị đang làm tốt nhất là: 

- Có 97.60% doanh nghiệp cho rằng lãnh đạo Sở Xây dựng lắng nghe và tiếp thu các ý 

kiến góp ý của DN với xếp hạng trong khối là 03/28 đơn vị. 

- Có 95.04% doanh nghiệp cho biết lãnh đạo Sở Xây dựng giải quyết công bằng những 

khiếu nại của DN với các cán bộ của đơn vị với xếp hạng trong khối là 09/28 đơn vị.  

Với 04/08 chỉ tiêu thông tin đánh giá của chỉ số thành phần này doanh nghiệp đánh giá chưa 

tích cực với xếp hạng trong khối dưới điểm trung vị, hai chỉ tiêu thông tin thấp nhất là: 

- Có 92.62% doanh nghiệp cho rằng lãnh đạo Sở Xây dựng có hành động cụ thể và thiết 

thực giải quyết các vấn đề của DN với xếp hạng trong khối là 18/28 đơn vị. 

- Có 29.63% doanh nghiệp cho biết Sở Xây dựng cần thay đổi/ bổ sung lãnh đạo mới 

trong năm 2019 với xếp hạng trong khối là 24/28 đơn vị 

30. Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” và “Chi phí không chính thức” của Sở 

Y tế đang có xếp hạng thấp, các chỉ tiêu được đánh giá thấp của 2 chỉ số này là gì? 



Với 09/12 chỉ tiêu thông tin đánh giá của chỉ số thành phần “Tính minh bạch và tiếp cận thông 

tin” doanh nghiệp đánh giá chưa tích cực với xếp hạng trong khối dưới điểm trung vị, trong đó 

hai chỉ tiêu thấp nhất là: 

- Có 92.59% doanh nghiệp cho biết website đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của DN 

với xếp hạng trong khối là 26/28 đơn vị. 

- Có 89.80 % doanh nghiệp cho biết website đăng tải văn bản quy phạm pháp luật mới 

với xếp hạng trong khối là 24/28 đơn vị. 

Với 07/13 chỉ tiêu thông tin đánh giá của chỉ số thành phần “Chi phí không chính thức” doanh 

nghiệp đánh giá chưa tích cực với xếp hạng trong khối dưới điểm trung vị, trong đó hai chỉ tiêu 

thấp nhất là: 

- Có 43.48% doanh nghiệp cho biết DN coi chi phí không chính thức là khoản tiền bồi 

dưỡng cho cán bộ với xếp hạng trong khối là 25/28 đơn vị. 

- Có 80.95% doanh nghiệp cho biết thủ tục, giấy tờ giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2017 

với xếp hạng trong khối là 25/28 đơn vị. 

31. Thanh tra tỉnh đang thực hiện tốt ở chỉ số nào và đang cần cải thiện chỉ số nào? 

Đối với Thanh tra tỉnh, chỉ số tốt nhất và cũng là điểm sáng lớn nhất mà đơn vị này có là chỉ 

số Vai trò người đứng đầu với 7.86 điểm, xếp hạng 7 và cách mức trung vị 0.65 điểm. Các chỉ 

số còn lại của Thanh tra tỉnh phần nhiều rơi vào nhóm thứ ba và nhóm điểm đứng cuối của 

bảng xếp hạng, lần lượt là Chi phí không chính thức, Cạnh tranh bình đẳng, Chi phí thời gian, 

Tính minh bạch và tiếp cận thông tin và Tính năng động và hiệu lực của hệ thống. Đây chính 

là các chỉ số đặt ra yêu cầu cần phải cải thiện mạnh mẽ cho Thanh tra tỉnh. 

32. Doanh nghiệp đánh giá các chỉ tiêu của chỉ số “ Chí phí thời gian” cho Văn phòng Hội 

đồng Nhân dân tỉnh như nào? 

Chỉ số Chi phí thời gian của VP HĐND tỉnh được đánh giá 7.94 điểm, xếp hạng 09/28. Trong 

số các chỉ tiêu đánh giá, chỉ có 03/05 chỉ tiêu thông tin đánh giá xếp hạng trên trung vị của khối 

Sở, Ban, Ngành, chỉ tiêu thông tin đánh giá mà đơn vị đang làm tốt nhất là: 

- Có 100.00% doanh nghiệp cho biết thời gian giải quyết TTHC theo đúng quy định của 

pháp luật với xếp hạng trong khối là 01/28 đơn vị. 

- Có 4.35% doanh nghiệp cho biết VP HĐND tỉnh có tiến hành thanh, kiểm tra doanh 

nghiệp từ 01/2018 đến 10/2019 với xếp hạng trong khối là 02/28 đơn vị. 

Hai chỉ tiêu thông tin đánh giá thấp nhất của chỉ số thành phần này là: 

- Có 94.74% doanh nghiệp cho rằng quy trình thủ tục dễ hiểu, dễ thực hiện với xếp hạng 

trong khối là 23/28 đơn vị. 

- Có 50.00% doanh nghiệp cho rằng hoạt động thanh, kiểm tra của VP HĐND tỉnh cản 

trở đáng kể quá trình sản xuất kinh doanh của DN với xếp hạng trong khối là 22/28 đơn 

vị. 

33. Chi tiết điểm số và xếp hạng của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh là gì? 

Trong đánh giá DDCI 2018-2019, VP UBND tỉnh đã làm tốt 06 lĩnh vực đã khảo sát là Tính 

năng động và hiệu lực của hệ thống thứ tư với 9.45 điểm; Chi phí thời gian xếp thứ sáu với 

8.50 điểm; Thiết chế pháp lý xếp thứ năm với 8.06 điểm; Vai trò người đứng đầu xếp thứ năm 

với 8.01 điểm và Tính minh bạch và tiếp cận thông tin xếp thứ 1 với 7.99 điểm và Chi phí 



không chính thức xếp thứ 7 với 7.25 điểm. Hai chỉ số thành phần còn lại đều có mức điểm dưới 

bảy điểm là Cạnh tranh bình đẳng xếp thứ 7 với 6.91 điểm và Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp với 

6.11 điểm xếp thứ 8. Tổng kết bảng xếp hạng DDCI, VP UBND tỉnh xếp thứ 03, thuộc nhóm 

dẫn đầu của tỉnh. 

34. Sở Giao thông vận tải đang cần cải thiện chỉ số nào? 

Sở GTVT cần phải làm tốt hơn nữa để cải thiện điểm số DDCI khi 08/08 chỉ số đều xếp dưới 

mức trung vị của khối Sở, ban, ngành. Chỉ số Vai trò người đứng đầu xếp thứ 15 với 7.2 điểm; 

Thiết chế pháp lý xếp thứ 19 với 5.96 điểm; Cạnh tranh bình đẳng xếp thứ 15 với 6.15 điểm; 

Tính năng động và hiệu lực của hệ thống xếp thứ 21 với 5.98 điểm; Tính minh bạch và tiếp cận 

thông tin xếp thứ 26 với 5.13 điểm; Chi phí thời gian xếp thứ 26 với 4.79 điểm; Chi phí không 

chính thức xếp thứ 27 với 3.98 điểm và Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xếp thứ 24 với 3.32 điểm. 

Chi tiết có trong báo cáo DDCI Ninh Thuận 2018 – 2019 trang 131. 

35. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện tốt nhất chỉ số nào? 

Theo đánh giá của cộng đồng DN tỉnh, Sở KH-ĐT đã làm tốt nhất về chỉ số Thiết chế pháp lý 

khi xếp thứ 6 với 7.65 điểm. 

Đánh giá về chỉ số Thiết chế pháp lý, có 07/08 chỉ tiêu thông tin có mức điểm xếp trên mức 

trung vị của khối Sở, ban, ngành trong đó 02 chỉ tiêu được đánh giá cao nhất là: 

- 80.99% DN cho rằng Sở KH-ĐT tư vấn, hỗ trợ DN thực hiện đúng các quy định của 

văn bản pháp luật, xếp thứ 07/28 đơn vị tham gia đánh giá 

- 15.56% DN cho rằng văn quy phạm pháp luật do Sở KH-ĐT tham mưu và văn bản điều 

hành của Sở KH-ĐT gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của DN, xếp hạng 09/28 

Chỉ tiêu xếp dưới mức trung vị của khối Sở, ban, ngành với 96.79% DN cho rằng văn bản quy 

phạm pháp luật do Sở KH-ĐT tham mưu và văn bản điều hành của Sở KH-ĐT điều chỉnh thực 

tế, khách quan hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, xếp thứ 17/28. 

 


