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[Mẫu B] 

A- GIỚI THIỆU VỀ KHẢO SÁT 

Năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Ninh Thuận triển khai đánh giá chất lượng năng lực điều hành của Địa phương và 
Sở, Ban, Ngành trong tỉnh thông qua bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (gọi tắt là 
DDCI Ninh Thuận 2018-2019). Bộ chỉ số này đáp ứng kêu gọi của chính phủ và mong muốn của cộng đồng doanh 
nghiệp được đóng góp ý kiến đánh giá, giám sát những thay đổi trong thái độ, chất lượng dịch vụ công, góp phần 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Ninh Thuận. Kết quả khảo sát, tổng hợp các ý kiến đánh giá của doanh 
nghiệp là nguồn thông tin tin cậy giúp chính quyền các cấp tỉnh Ninh Thuận nhìn nhận được những lợi thế, thách 
thức cũng như lộ trình cụ thể cải thiện các trụ cột của môi trường đầu tư kinh doanh. Khảo sát do nhóm chuyên gia 
nghiên cứu độc lập triển khai trên quy mô toàn tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận, và các bên liên quan 
như Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các Sở, Ban, Ngành và UBND các địa phương. Tổ công tác DDCI Ninh Thuận 
cam kết bảo đảm tính khuyết danh những thông tin doanh nghiệp cung cấp, các ý kiến doanh nghiệp trả lời được 
mã hóa, tổng hợp, ước lượng bình quân phục vụ mục đích nghiên cứu và đánh giá. 

[Hướng dẫn điền phiếu] Nhằm mục đích phản ánh xác thực ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nhóm nghiên 
cứu đề nghị cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp và các thành viên chủ chốt am hiểu về hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp tham gia vào quá trình trả lời các câu hỏi. Trong phiếu khảo sát, thuật ngữ “doanh nghiệp” bao 
gồm các loại hình công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể. Với những ô trống, vui lòng đánh dấu  vào những 
phương án lựa chọn. Bản mềm phiếu khảo sát được gửi vào email của anh/chị để có thể điền và gửi trực tiếp vào 
email của tổ công tác theo địa chỉ: ddcininhthuan2019@gmail.com. 

[Hướng dẫn gửi phiếu] Sau khi hoàn thành phiếu khảo sát, đề nghị Quý doanh nghiệp gửi lại phiếu đã trả lời trong 
phong bì kín (được gửi kèm trong phong bì thư có in sẵn địa chỉ hòm thư bảo mật tại Hà Nội). Quý doanh nghiệp 
gửi phiếu khảo sát đã điền về hòm thư bảo mật hoàn toàn miễn phí.  

Địa chỉ nơi nhận phiếu khảo sát: Hòm thư lưu ký: Box 68, Bưu điện trung tâm 6 (Bưu điện Chợ Mơ), Số 1, 
Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

[Trung tâm hỗ trợ] Trong quá trình điền phiếu khảo sát, chúng tôi sẵn sàng giải đáp bất cứ thắc mắc nào từ phía 
doanh nghiệp thông qua đường dây nóng: 

 Trung tâm hỗ trợ giải đáp thông tin DDCI 

o (024)6254.2800  

o 0963.751.486 

o Email: ddcininhthuan2019@gmail.com 

 Cổng thông tin của tỉnh Ninh Thuận: http://www.ninhthuan.gov.vn/ 
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LỰA CHỌN ĐỊA PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ 

(Doanh nghiệp chỉ lựa chọn một trong số thành phố/huyện dưới đây - là nơi doanh nghiệp có hoạt động sản 
xuất kinh doanh chủ đạo) 

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm Huyện Bác Ái Huyện Ninh Hải 

Huyện Ninh Phước Huyện Ninh Sơn Huyện Thuận Bắc 

Huyện Thuận Nam   

B - TÍNH MINH BẠCH VÀ TIẾP CẬN THÔNG TIN 
Câu 1 đến câu 5 trưng cầu ý kiến doanh nghiệp đánh giá tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông của địa phương qua:  
i) hệ thống cổng thông tin điện tử (websites, các trang thông tin bổ sung …); ii)hệ thống thủ tục hành chính một cửa. 

1. Doanh nghiệp đánh giá trải nghiệm truy cập vào trang web/cổng thông tin điện tử (website có tên miền 
kết thúc bằng đuôi gov.vn) và các trang thông tin khác: 

a. Doanh nghiệp đã từng truy cập vào website/ cổng 
thông tin điện tử của địa phương? 

b. Doanh nghiệp vui lòng cho biết đã truy cập vào các trang 
thông tin khác của địa phương (website quảng bá, …) 
chưa? 

Đã truy cập, với tần 
suất như sau: 

  Chưa từng truy cập, vì 
những lý do sau:  

  Đã truy cập, đánh giá lợi ích 
mang lại : 

  Chưa từng truy cập, vì 
lý do:  

(Chỉ chọn một phương án ) 
Hiếm khi (dưới mức 1 

lần/tuần) 
Thỉnh thoảng (tối thiểu 2 

lần/tuần) 
Thường xuyên (hàng 

ngày) 

(Có thể chọn nhiều phương án) 
Không biết địa chỉ website  
Không có nhu cầu thông tin 

từ website địa phương 
 
 
 
(Nếu chưa truy cập chuyển tới 
phần 1b) 

(Có thể chọn nhiều phương án) 
Thông tin tham khảo phong phú 

 
Thông tin cập nhật thường xuyên 

 
Thông tin thiết thực với hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp 
Hiểu rõ chính sách và những 

thay đổi trong chính sách 

(Có thể chọn nhiều phương án) 
Không biết đến sự hiện 

diện của trang fanpage/webs 
Nội dung liên quan đến 

trang webs/fanpage không 
liên quan tới doanh nghiệp 
 
(Nếu chưa truy cập chuyển 
tới câu 3) 

 
2. Nếu đã truy cập vào cổng thông tin điện tử của địa phương, vui lòng cho biết ý kiến với những nhận 
định dưới đây: (Chỉ chọn MỘT phương án với mỗi nhận định) 

Nhận định Đồng ý 
Phần nào 

đồng ý 
Phần nào 

không đồng ý 
Không 
đồng ý 

1. Dễ dàng tìm được thông tin trên website     

2. Website đáp ứng nhu cầu thông tin của Doanh nghiệp     

3. Các văn bản quy phạm pháp luật mới được cập nhật trên website     
4. Website đã có dịch vụ hỏi đáp/hỗ trợ trực tuyến     
5. Thông tin được cập nhật thường xuyên     
6. Yêu cầu thủ tục đăng ký và truy cập phức tạp     
7. Mất nhiều thời gian để tìm được thông tin     
8. Thông tin trên website còn nghèo nàn     
9. Có thể tải tài liệu/quy hoạch/kế hoạch của địa phương từ website một 

cách thuận tiện 
    

10. Website cung cấp cơ sở dữ liệu về thị trường, danh sách doanh nghiệp, 
dự án của địa phương 

    

11. Website công khai kết quả trả lời thắc mắc/ý kiến của Doanh nghiệp     

12. Website công khai các thông tin về kế hoạch đấu thầu và mua sắm công     

13. Website công khai các thông tin về từng dự án đấu thầu và mua sắm công     
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3. Doanh nghiệp đã từng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa của huyện/thành phố chưa? 
 Đã đến thực hiện TTHC 

tại Bộ phận một cửa của 
huyện/thị xã /thành phố 

 Chưa từng đến thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa của huyện/thành 
phố, lý do cụ thể: (Có thể chọn NHIỀU phương án) 

  Không có nhu cầu đến làm thủ tục 
  Địa phương chưa triển khai Bộ phận một cửa 
  Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (tư vấn, môi giới, người quen làm 
thay, …)(Vui lòng chuyển sang Câu 5) 

 
4. Liên quan đến thủ tục hành chính của DN tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) - huyện/ 
thành phố, vui lòng cho biết ý kiến về những nhận định sau: (Chỉ chọn MỘT phương án với mỗi nhận định) 

Đánh giá Đồng ý 
Phần nào 

đồng ý 
Phần nào 

không đồng ý 
Không 
đồng ý 

1. Thủ tục được niêm yết công khai tại bảng thông tin     
2. Quy trình và thủ tục dễ hiểu, dễ thực hiện     
3. Phí và lệ phí công khai, minh bạch     
4. Phí và lệ phí thực tế bằng mức phí công bố công khai     
5. Cán bộ ứng xử chuyên nghiệp, đúng mực     
6. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp 

luật hiện hành 
    

7. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn quy định của pháp 
luật hiện hành 

    

8. Có hiện tượng cán bộ gây khó khăn/trì hoãn thủ tục để trục lợi     

9. Cán bộ hỗ trợ hồ sơ vướng mắc, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh 
nghiệp nhanh chóng, nhiệt tình 

    

 
5. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về các nhận định sau: (Chỉ chọn MỘT phương án với mỗi nhận định) 

Đánh giá Đồng ý 
Phần nào 

đồng ý 
Phần nào 

không đồng ý 
Không 
đồng ý 

1. “Mối quan hệ với cán bộ cơ quan nhà nước” giúp các doanh nghiệp 
thuận lợi hơn trong giải quyết TTHC     

2. “Mối quan hệ với cán bộ cơ quan nhà nước” giúp các doanh nghiệp dễ 
tiếp cận các thông tin, tài liệu quan trọng của địa phương     

3. Doanh nghiệp biết rõ địa chỉ và kênh khiếu nại lên cấp trên trong trường 
hợp không được tiếp cận thông tin công khai, công bằng, minh bạch     

4. Doanh nghiệp vừa và nhỏ được đối xử và tiếp cận công bằng với các 
khối doanh nghiệp khác về thông tin, tài liệu quy hoạch đất đai     

5. Doanh nghiệp có thể tự tìm kiếm các thông tin về quy hoạch đất đai, 
đầu tư tại địa phương trên các nguồn thông tin đại chúng     

C – TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH TRONG SỬ DỤNG ĐẤT 
Câu 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 trưng cầu ý kiến DN đánh giá tính tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng 
đất thông qua thực trạng quyền sử dụng đất và các rủi ro trong bồi thường khi thu hồi đất. 
6. Mặt bằng kinh doanh doanh nghiệp đang sử dụng thuộc loại nào dưới đây? (Có thể chọn nhiều phương 
án trả lời) 

 Là tài sản của cá nhân hoặc gia đình  Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
 Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm  Nhà nước giao, có thu tiền sử dụng đất 
 Nhà nước cho thuê dài hạn trả tiền một lần  Doanh nghiệp thuê lại của cá nhân, tổ chức khác 
 Loại khác, vui lòng nêu cụ thể: …………………………………………………………… 
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7. Diện tích mặt bằng kinh doanh của doanh nghiệp đang sử dụng có đáp ứng được nhu cầu cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh? (Chỉ chọn một phương án trả lời) 

 Đáp ứng đầy đủ   Đáp ứng được trên 50% nhu cầu  
 Đáp ứng dưới 50% nhu cầu   Thiếu hụt nghiêm trọng 

8. Doanh nghiệp của bạn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) không? 
 Có                             Không  

9. Nếu không có GCNQSDĐ, vui lòng cho biết lý do chính (chọn một phương án trả lời) 

 Không có nhu cầu    Có nhu cầu, nhưng thuế và phí quá cao 
 Có nhu cầu, nhưng thủ tục rườm rà   Có nhu cầu, nhưng lo ngại cán bộ nhũng nhiễu 
 Đất đang có tranh chấp   Lý do khác, (cụ thể): ................................................... 

10. Hãy đánh giá về mức độ rủi ro khi sử dụng đất của doanh nghiệp (như rủi ro bị chính quyền thu hồi 
cho mục đích sử dụng khác, thay đổi quy hoạch, v.v.) 

 Rất thấp                Thấp  Cao            Rất cao 
11. Trên cơ sở đánh giá về các trường hợp khác tại địa phương, bạn có tin rằng doanh nghiệp/cá nhân bạn sẽ 
được bồi thường thỏa đáng cho mặt bằng kinh doanh nếu bị thu hồi không? (chỉ chọn 1 trong 4 phương án) 

 Bồi thường thỏa đáng              
 Mức tạm chấp nhận được              
 Mức bồi thường thấp hơn chi phí doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư mặt bằng sản xuất kinh doanh mới               
 Mức bồi thường quá thấp, không chấp nhận được 

 
12. Bạn có đồng ý với nhận định sau không: 

Nhận định Đồng 
ý 

Phần nào 
đồng ý 

Phần nào 
không đồng ý 

Không 
đồng ý 

1. Việc cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai thuận lợi, nhanh chóng     

2. Sự thay đổi khung giá đất của địa phương phù hợp với sự thay đổi của 
giá thị trường 

    

3. Giá thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh tăng nhanh trong năm 2018-2019     

4. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận hoặc mở rộng mặt bằng sản 
xuất kinh doanh 

    

5. Doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 
tại các cơ quan Nhà nước của địa phương 

    

6. Cán bộ gây khó khăn, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp khi tiếp cận và thực 
hiện thủ tục hành chính về đất đai 

    

7. Thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với thời hạn được niêm yết 
hoặc văn bản quy định 

    

8. Khi có tranh chấp, khiếu nại về đất đai, chính quyền giải quyết nhanh 
chóng, triệt để cho doanh nghiệp 

    

9. Có hiện tượng doanh nghiệp bị thu hồi đất đai (mặt bằng dự án đầu tư) 
không thỏa đáng 

    

10. Chính quyền công khai, minh bạch lấy ý kiến đóng góp của doanh 
nghiệp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương 

    

D – CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC VÀ CHI PHÍ THỜI GIAN 
Câu 13 đến 18 đo lường mức độ khác nhau về chi phí thời gian và chi phí không chính thức DN phải chịu đối với 
quá trình tương tác với chính quyền địa phương.  
13. Hàng năm Doanh nghiệp phải chi trả bao nhiêu phần trăm trên tổng số lợi nhuận cho các “chi phí 
không chính thức” đối với cán bộ chính quyền địa phương? (Chỉ chọn MỘT phương án) 

Không phải chi trả  Không đáng kể  Dưới 3% lợi nhuận 

 Từ 3% - dưới 5% lợi nhuận  Từ 5% - dưới 10% lợi nhuận  Từ 10% - dưới 20% lợi nhuận  

 Từ 20% lợi nhuận trở lên   
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14. Theo quan sát của Doanh nghiệp, vui lòng cho biết thủ tục hành chính ở những lĩnh vực nào dưới 
đây còn nhiều khó khăn, phiền hà nhất (có thể chọn nhiều hơn một lĩnh vực): 

An toàn vệ sinh thực phẩm  Bảo hiểm xã hội  Bảo vệ môi trường  
Đăng ký đầu tư, kinh doanh hộ cá thể  Đất đai (giải phóng mặt bằng) Giao thông  
Phòng cháy, chữa cháy  Quản lý thị trường  Thanh quyết toán qua kho bạc  
Thuế, phí, lệ phí  Xây dựng, cấp phép xây dựng  Khác, vui lòng nêu cụ thể:  

……………………………… 

15. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về hoạt động thanh, kiểm tra của chính quyền địa phương (UBND)? 
(thanh kiểm tra bao gồm các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được thông báo trước, kiểm tra 
chuyên ngành, kiểm tra đột xuất) 
 a) Từ 01/2018 đến nay, số lần các đoàn công tác của chính quyền địa phương (UBND) tiến hành thanh 
tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là: …………………… (lần) 
(Nếu doanh nghiệp không bị thanh kiểm tra, điền số 0 và chuyển qua trả lời từ Câu 17) 
b) Thời gian trung bình của 01 đợt thanh kiểm tra: ........................................................  (ngày làm việc) 
c) Nội dung làm việc của các đoàn thanh, kiểm tra có bị trùng lặp không?  
    Có      Không 

16. Doanh nghiệp đánh giá các nhận định liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra từ 01/2018 đến 
nay như sau? (Chỉ chọn MỘT phương án với mỗi nhận định) 

Nhận định Đồng 
ý 

Phần nào 
đồng ý 

Phần nào 
không đồng ý 

Không 
đồng ý 

1. Hoạt động thanh, kiểm tra trong năm 2018 - 2019 được địa phương phối 
hợp và thông báo minh bạch hơn tới doanh nghiệp 

    

2. Các loại chi phí chính thức phát sinh từ các hoạt động thanh kiểm tra giảm 
so với năm 2017 

    

3. Các loại chi phí không chính thức phát sinh từ các hoạt động thanh kiểm 
tra giảm so với năm 2017 

    

4. Thỏa thuận về các khoản phải nộp với cán bộ thanh tra là thực tế tồn tại 
trong kinh doanh ở địa phương 

    

17. Doanh nghiệp cho biết đánh giá về các nhận định sau? (Chỉ chọn MỘT phương án với mỗi nhận định) 
Nhận định Đồng 

ý 
Phần nào 

đồng ý 
Phần nào 

không đồng ý 
Không 
đồng ý 

1. Hiện tượng nhũng nhiễu vẫn còn phổ biến tại địa phương     

2. Doanh nghiệp quan niệm chi phí không chính thức là một phần của thực tế 
kinh doanh 

    

3. Doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức nếu muốn công việc được 
thuận lợi  

    

4. Chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được     

5. Doanh nghiệp coi chi phí không chính thức là khoản tiền bồi dưỡng cho 
những nỗ lực làm thêm, làm ngoài giờ hành chính của cán bộ nhà nước 

    

6. Các khoản phí, lệ phí được giảm bớt so với cùng kỳ năm 2017     

7. Thủ tục, giấy tờ giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2017     

8. Hiện tượng gây khó khăn cho doanh nghiệp giảm bớt so với năm 2017     

9. Chi phí không chính thức giảm bớt so với cùng kỳ năm 2017     
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E – CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG 
Câu 18, 19 trưng cầu ý kiến DN về việc chính quyền địa phương kiểm soát duy trì đối xử bình đẳng giữa các khối, 
nhóm đơn vị DN như thế nào, và hệ lụy, mức độ khó khăn do những ưu ái (nếu có) gây ra. 
18. Theo quan sát của Doanh nghiệp, có hiện tượng các doanh nghiệp lớn như: Tổng công ty, Tập đoàn 
lớn, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp FDI… đang hoạt động trên địa bàn được ưu ái hơn so với 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh không? 

Có Không (Vui lòng chuyển đến câu 19) 

 
a) Nếu Doanh nghiệp chọn ‘‘Có’’, vui lòng cho biết sự ưu ái đó được thể hiện trong các khía cạnh nào? 
(Chỉ chọn MỘT phương án với mỗi nhận định) 

Đánh giá Đồng ý 
Phần nào 

đồng ý 
Phần nào 

không đồng ý 
Không 
đồng ý 

1. Doanh nghiệp lớn, nhà nước, FDI thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin 
quy hoạch, đầu tư, chính sách ưu đãi… của địa phương 

    

2. Nhận được các đối xử ưu đãi hơn so với doanh nghiệp tư nhân (ví dụ: ưu 
đãi về vốn vay, lãi suất và thời gian vay, chi phí thuê mặt bằng kinh doanh, …) 

    

3. Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp lớn, nhà nước, FDI nhanh 
chóng, đơn giản hơn 

    

4. Doanh nghiệp lớn, nhà nước, FDI được ưu tiên trong giải quyết tranh chấp, 
xung đột với các bên liên quan 

    

b) Sự ưu ái đó có gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp không? (Chỉ chọn 
MỘT phương án) 

 Rất khó khăn  Khó khăn  Có nhưng không ảnh 
hưởng nhiều 

 Không ảnh hưởng tới 
doanh nghiệp 

19. Doanh nghiệp có cho rằng: “Hợp đồng đầu tư, mua sắm của địa phương, đất đai và các nguồn lực 
kinh doanh khác chủ yếu rơi vào tay các doanh nghiệp có liên kết chặt chẽ với chính quyền”?  
    Đồng ý                       Phần nào đồng ý       Phần nào không đồng ý       Không đồng ý 

F – CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

Câu 20 trưng cầu ý kiến DN đánh giá chất lượng đào tạo lao động và khả năng cung ứng lao động của địa phương cho nhu cầu 
nhân sự và lao động của doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.  

20. Doanh nghiệp hãy cho biết ý kiến với những nhận định dưới đây? (Chỉ chọn MỘT phương án với mỗi 
nhận định) 

Đánh giá Đồng ý 
Phần nào 

đồng ý 
Phần nào 

không đồng ý 
Không 
đồng ý 

1.  Lao động tại địa phương đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh hiện nay 
của Doanh nghiệp  

    

2. Lao động tại địa phương có đủ tiềm năng đáp ứng nhu cầu mở rộng sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

    

3. 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 

    

4. Địa phương có các trung tâm đào tạo lao động kỹ năng cơ bản     
5. Địa phương có các trung tâm đào tạo lao động kỹ năng nâng cao và/hoặc 

liên kết, tiếp cận thuận lợi đến các trung tâm đào tạo lao động kỹ năng 
cao của tỉnh/khu vực 
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G – DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

Câu 21 đến câu 26 trưng cầu ý kiến DN đánh giá mức độ lan tỏa và tác động từ dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của địa phương 
thông qua đo lường mức độ tham gia và chất lượng của các buổi tham vấn, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, cũng như pháp lý.  

21. Từ 01/2018 đến nay, Doanh nghiệp có được mời/thông báo tham gia các chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp (khóa đào tạo, tập huấn, phổ biến chủ trương, chính sách…) do địa phương tổ chức không? 

  Được mời/thông báo và tham gia  Có được mời/thông báo nhưng không 
tham gia 

 Không được mời/ thông báo 

 Số lần đã tham gia:   Lý do: (Có thể chọn NHIỀU phương án)   
 1 lần  Không có thời gian 
 2 lần  Nội dung không phù hợp 
 3 lần   Thư mời được gửi đến muộn 
 Trên 3 lần   Khác:…………………………….. 
   (Vui lòng chuyển đến Câu 23)  (Vui lòng chuyển đến Câu 23) 

 
22. Nếu Doanh nghiệp đã từng tham gia các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do chính quyền địa 
phương tổ chức, xin vui lòng cho biết ý kiến về các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp? 

 Thực chất Phần nào thực chất  Phần nào mang tính hình thức Chỉ mang tính hình thức 

 
23. Từ 01/2018 đến nay, Doanh nghiệp có được mời/thông báo tham gia các buổi đối thoại với doanh 
nghiệp do chính quyền địa phương tổ chức không? 

  Được mời/thông báo và tham gia  Có được mời/thông báo nhưng không 
tham gia 

 Không được mời/ thông báo 

 Số lần đã tham gia:   Lý do: (Có thể chọn NHIỀU phương án)   
 1 lần  Không có thời gian 
 2 lần  Nội dung không phù hợp 
 3 lần   Thư mời được gửi đến muộn 
 Trên 3 lần   Khác:…………………………….. 
   (Vui lòng chuyển đến Câu 25)  (Vui lòng chuyển đến Câu 25) 

 
24. Doanh nghiệp cho biết ý kiến với các nhận định về các buổi đối thoại doanh nghiệp do chính quyền 
địa phương tổ chức: (Chỉ chọn MỘT phương án với mỗi nhận định) 

Nhận định 
 

Đồng ý 
Phần nào 

đồng ý 
Phần nào 

không đồng ý 
Không 
đồng ý 

1. Chủ trương giải quyết vấn đề sau đối thoại có hiệu quả     

2. Đối thoại chủ yếu tập hợp doanh nghiệp lớn     

3. Vấn đề, quan ngại của doanh nghiệp được phản ánh đầy đủ trong các 
cuộc đối thoại     

4. Địa phương có kế hoạch cụ thể, tiếp thu và thay đổi sau đối thoại     

5. Hoạt động quản lý hành chính nói chung có cải thiện sau đối thoại     

6. Thái độ công vụ của cán bộ được cải thiện theo chiều hướng đúng mực, 
tích cực, kịp thời sau đối thoại     

 7. Kết quả giải quyết kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp có được 
công khai rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp sau đối thoại     
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25. Từ 01/2018 đến nay, Doanh nghiệp đã nhận được các dịch vụ hỗ trợ nào dưới đây từ phía chính 
quyền địa phương? (Có thể chọn NHIỀU phương án) 

 a. Mời tham gia các buổi tập huấn, 
phổ biến chính sách, quy định pháp luật 

 b. Mời tham gia các buổi đối thoại 
doanh nghiệp 

 c. Tư vấn tiếp cận thông tin các 
văn bản pháp luật 

 d. Tư vấn tiếp cận thị trường  e. Hỗ trợ thực hiện cam kết trong các 
hợp đồng đầu tư kinh doanh 

 f. Nhận được sự hỗ trợ về tài chính, 
tín dụng trong hoạt động đầu tư, sản 
xuất kinh doanh 

 g. Hỗ trợ thủ tục pháp lý, xử lý tranh 
chấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

 h. Hỗ trợ tiếp cận công nghệ và chương 
trình đào tạo liên quan đến công nghệ 

 i. Chưa tham gia hay nhận được 
bất kỳ hỗ trợ nào của địa phương 

26. Doanh nghiệp có ý kiến như thế nào về sự cải thiện trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nói chung 
của chính quyền địa phương trong năm vừa qua? (Doanh nghiệp cho điểm tương ứng mức độ cải thiện từ 
1 đến 4, trong đó: 1 là mức cải thiện ít nhất; 4 là mức cải thiện cao nhất)  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

Mức cải thiện ít nhất   Mức cải thiện nhiều nhất 

H – THIẾT CHẾ PHÁP LÝ VÀ AN NINH TRẬT TỰ 
Câu 27 đến câu 29 trưng cầu ý kiến DN đánh giá năng lực cạnh tranh của địa phương thông qua chất lượng, mức độ tương tác 
với doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, công khai, tuyên truyền và thực thi văn bản pháp luật; tình hình an ninh trật tự tại 
địa phương. 

 
27. Trong trường hợp cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan hành chính địa phương làm trái với các quy 
định của pháp luật hoặc gây khó khăn khi giải quyết TTHC, Doanh nghiệp có biết về cơ chế khiếu nại 
hoặc đã từng khiếu nại lên cấp quản lý có thẩm quyền chưa? (Chỉ chọn MỘT phương án)  

 Có biết và đã từng khiếu nại  Có biết, nhưng chưa từng khiếu nại  Không biết là có cơ chế khiếu nại 
 Các hình thức khiếu nại đã sử dụng: 

(Có thể chọn NHIỀU phương án)  
 Lý do: (Có thể chọn NHIỀU phương án)    

  Hòm thư điện tử 
 Đường dây nóng 
 Văn bản gửi các cơ quan 
 Trao đổi trực tiếp với cấp quản lý 

có thẩm quyền 
 Hòm thư góp ý 

  Chưa từng gặp phải trường hợp 
này 

 Không nắm rõ quy trình khiếu nại 
(ai/bộ phận nào tiếp nhận) 

 Cho rằng việc khiếu nại sẽ không 
có kết quả 

 Khác (ghi rõ): ………………… 

  

  

    

  

  

   (Vui lòng chuyển sang Câu 29)  (Vui lòng chuyển sang Câu 29) 

 

28. Nếu Doanh nghiệp đã từng khiếu nại, xin cho biết ý kiến về các nhận định liên quan đến hiệu quả của 
công tác giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền? (Chỉ chọn MỘT phương án với mỗi nhận định) 

Đánh giá Đồng 
ý 

Phần nào 
đồng ý 

Phần nào 
không đồng ý 

Không 
đồng ý 

1. Khiếu nại luôn được giải quyết thỏa đáng     

2. Có cơ chế đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong giải quyết khiếu nại     

3. Có cơ chế đảm bảo các quyết định được ban hành theo đúng pháp luật     

4. Doanh nghiệp phải khiếu nại vượt cấp     
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29. Doanh nghiệp cho biết mức độ đồng tình/ủng hộ với những nhận định dưới đây 

Đánh giá Đồng ý 
Phần nào 

đồng ý 
Phần nào 

không đồng ý 
Không 
đồng ý 

1. Doanh nghiệp phải bỏ nhiều chi phí thuê, hợp đồng các dịch vụ bảo vệ, 
an ninh để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp 

    

2. Cơ quan công an và chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả các 
vụ việc mất cắp, thiệt hại tài sản của doanh nghiệp trên địa bàn 

    

3. Cơ quan công an và chính quyền địa phương tạo cảm giác an toàn cho 
người lao động của doanh nghiệp sinh hoạt và lao động trên địa bàn 

    

4. Doanh nghiệp phải trả chi phí cho các hoạt động bảo kê hoặc hỗ trợ xã 
hội phi chính thức để được yên ổn sản xuất kinh doanh 

    

5. Hiện tượng trả chi phí cho các hoạt động bảo kê hoặc hỗ trợ xã hội phi 
chính thức để được yên ổn sản xuất kinh doanh trên địa bàn là phổ biến 

    

H – VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 
Câu 30 đến 31 trưng cầu ý kiến DN đánh giá năng lực vai trò của người đứng đầu địa phương thông qua hành 
động, chất lượng, kết quả hỗ trợ doanh nghiệp và cải cách hành chính cụ thể. 
30. Doanh nghiệp đánh giá các nhận định của công tác điều hành của lãnh đạo chính quyền địa phương 
(huyện ủy và UBND) từ 01/2018 đến nay? (Chỉ chọn MỘT phương án với mỗi nhận định) 

Đánh giá Đồng ý 
Phần nào 

đồng ý 
Phần nào 

không đồng ý 
Không 
đồng ý 

1. Lãnh đạo chính quyền có thái độ quyết liệt trong điều hành, kỷ luật, nề nếp 
thủ tục hành chính 

    

2. Lãnh đạo chính quyền lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý của doanh nghiệp      

3. Lãnh đạo chính quyền có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các 
vấn đề của doanh nghiệp  

    

4. Lãnh đạo chính quyền giải quyết công bằng những khiếu nại của doanh 
nghiệp với các cán bộ, bộ phận hành chính 

    

5. Lãnh đạo địa phương kiên trì cải thiện văn hóa ứng xử của công chức và hệ 
thống chính quyền 

    

6. Lãnh đạo địa phương đề cao và phát huy vai trò của công nghệ, quy trình quản 
lý trong thủ tục hành chính 

    

7. Lãnh đạo địa phương đã giám sát và có biện pháp kịp thời chấn chỉnh/xử lý 
các cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn - tiêu cực được doanh 
nghiệp phản ánh 

    

8. Lãnh đạo địa phương tham gia điều hành tham vấn doanh nghiệp và giám sát 
để các kết luận, cam kết của lãnh đạo được thực hiện, triển khai đầy đủ 

    

9. Chính quyền địa phương cần bổ sung lãnh đạo mới trong năm 2019     

10.Chính quyền địa phương xử lý các vấn đề của doanh nghiệp theo các quy 
trình công khai và công bằng với mọi doanh nghiệp 

    

 
31. Doanh nghiệp cho biết ý kiến ủng hộ lãnh đạo chính quyền địa phương (UBND) hiện tại tiếp tục 
nhiệm kỳ tới đây? (Doanh nghiệp cho điểm tương ứng mức độ ủng hộ từ 1 đến 4, trong đó: 1 là mức ủng hộ 
ít nhất; 4 là mức ủng hộ cao nhất)  

 
1                          2   3   4  
Mức ủng hộ ít nhất     Mức ủng hộ cao nhất 

 



PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP 
Chỉ số năng lực cạnh tranh của chính quyền huyện/thị xã/thành phố (DDCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2018-2019 

Tham gia khảo sát DDCI Ninh Thuận 2018-2019, doanh nghiệp thể hiện quyền và vai trò giám sát chất lượng điều 
hành kinh tế các cấp và góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận. 

10 

 

32.Doanh nghiệp cho biết ý kiến với những nhận định dưới đây 

Nhận định/tình huống Chưa hề 
nghĩ tới 

Có kế hoạch 
thực hiện 

Mới triển 
khai thí điểm 

Đã thực hiện 
hàng năm 

1. Khi gặp các khó khăn, vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh, sau 
khi xử lý hậu quả, Doanh nghiệp tập trung rà soát và điều chỉnh quy trình 
hoạt động   

    

2. Doanh nghiệp đã ban hành và thực thi đánh giá kết quả công việc của cán 
bộ và bộ phận thông qua hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (Key 
performance Indicators-KPI) 

    

3. Doanh nghiệp đánh giá thưởng phạt, đào tạo, đề bạt cho cán bộ dựa trên 
kết quả và hiệu quả công việc     

4. Doanh nghiệp triển khai việc thu thập, tổng hợp dữ liệu thị trường, khách 
hàng, thông tin đầu vào, đầu ra (ví dụ cơ sở dữ liệu khách hàng, nhà cung 
cấp, nguyên vật liệu, bán hàng) phục vụ các quyết định đầu tư kinh doanh 

    

5. Doanh nghiệp triển khai các biện pháp quản lý rủi ro với các doanh nghiệp đối 
tác trong chuỗi cung ứng mà doanh nghiệp có thể ảnh hưởng (ví dụ đa dạng 
hóa nguồn cung, thị trường bán, xuất khẩu, v.v.) 

    

6. Doanh nghiệp thực thi các biện pháp quản lý rủi ro từ thiên tai và các hiện 
tượng bất thường nhằm đảm bảo kinh doanh bền vững (mua bảo hiểm, 
đầu tư, đào tạo tập huấn ngăn ngừa rủi ro) 

    

7. Doanh nghiệp công bố, công khai, tập huấn, tuyên truyền các thông tin 
liên quan đến tầm nhìn, chiến lược, quy tắc đạo đức kinh doanh, kế hoạch 
và chế độ, nội quy với cán bộ của mình 

    

8.  Doanh nghiệp tổ chức các khóa đào tạo cho người lao động về quyền lợi 
của người lao động (ví dụ: không phân biệt đối xử, thù lao làm ngoài giờ 
v.v.) và thực thi nghiêm chỉnh các quy định này 

    

9. Doanh nghiệp thực thi chính sách, biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý 
chất thải, tiết kiệm năng lượng và quản lý sử dụng nước     

10.Doanh nghiệp đóng góp trực tiếp vào các chương trình xã hội và thiện 
     nguyện, nhân đạo tại địa phương.     

I – THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP 

33. Tên doanh nghiệp/ HTX/ HKD: ……………………………………………………………………… 

34. Mã doanh nghiệp: ……………………………………..……………………………………………… 

35. Địa chỉ đăng ký của DN/ HTX/ HKD: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

36. Địa chỉ trụ sở hoạt động (2019): ……………………………………………………………………… 

37.a. Số điện thoại:………………………………  b. Email:……………………………………………. 

38. Doanh nghiệp có tham gia Hiệp hội Doanh nghiệp/Hiệp hội ngành nghề tỉnh Ninh Thuận? 

Có Không (chuyển tới câu 38.2) 

Nếu có cho biết tên Hiệp hội/Hội DN: …………………………………………………………………… 
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38.1. Đề nghị anh/chị cho biết lợi ích của việc tham gia các Hiệp hội trên: 

 Chính quyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Doanh nghiệp 
 Phản ánh được nguyện vọng, ý kiến của doanh nghiệp với chính quyền 
 Tăng cường kết nối, cơ hội kinh doanh với các Doanh nghiệp khác 
 Tăng cường vị thế, cải thiện chất lượng đối thoại với chính quyền 
 Không có lợi ích nào cụ thể 

38.2. Từ quan sát của doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp địa phương có vai trò như thế nào trong 
xây dựng và thông qua chính sách, quy định của địa phương? (chỉ chọn một phương án) 

Vai trò rõ nét                              Vai trò mờ nhạt                    Không có vai trò gì 
39. Năm được cấp Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: (trước đây là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh) ………………………………………………………………………………………………………. 
40. Năm bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………………... 
41. Loại hình doanh nghiệp (bao gồm các công ty, doanh nghiệp, các hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể) 
theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:(Chỉ chọn MỘT phương án) 

Doanh nghiệp tư nhân Công ty TNHH Công ty cổ phần 
Công ty hợp danh Hợp tác xã Hộ kinh doanh cá thể 

42. Nguồn vốn chi phối hoạt động doanh nghiệp là: (Chọn MỘT phương án) 
Của tư nhân trong nước Nhà đầu tư nước ngoài Có vốn đầu tư nhà nước 

 
43. Lĩnh vực hoạt động chính (là lĩnh vực tạo ra doanh thu lớn nhất) của doanh nghiệp:(Chỉ chọn MỘT 
phương án) 

Nông nghiệp-lâm nghiệp-thủy sản Dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ thương mại) 
Công nghiệp (bao gồm chế tạo và chế biến) Khai khoáng 
Xây dựng Khác: …………………………. 

44. Tổng số vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp? (Chỉ chọn MỘT phương 
án ở mỗi dòng) 

 Từ 3 tỷ 
trở xuống 

Trên 3 tỷ 
đến 10 tỷ 

Trên 10 tỷ 
đến 20 tỷ 

Trên 20 tỷ 
đến 50 tỷ 

Trên 50 tỷ 
đến 100 tỷ 

Trên 100 tỷ 
đến 200 tỷ 

Trên 200 
tỷ trở lên 

1. Tổng số vốn đăng ký vào thời điểm 
thành lập doanh nghiệp 

       

2. Số vốn thực tế đã đầu tư trên địa bàn 
tỉnh Ninh Thuận trong năm 2019 

       

3. Tổng doanh thu của doanh nghiệp 
trong năm 2019 

       

 
45. Tổng số lao động của doanh nghiệp? (Chỉ chọn MỘT phương án ở mỗi dòng) 

  Từ 10 lao 
động trở 

xuống 

Từ 11 
đến 50 

lao động 

Từ 51  
đến 100  
lao động 

Từ 101 
đến 200 
lao động 

Từ 201 
đến 300 
lao động  

Từ 301 
lao động 
trở lên 

1. Vào thời điểm thành lập DN       

2. Số lao động đã tuyển dụng tính đến thời điểm 
thành lập đến nay 

      

3. Số lao động đã tuyển dụng tại địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận tính từ thời điểm thành lập đến nay 

      

4. Số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp 
tính đến thời điểm tham gia khảo sát năm 2019 
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46. Tình hình hoạt động năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018? (Chỉ chọn MỘT phương án ở mỗi dòng) 
 

Giảm 
Giảm 
chút ít 

Duy trì so 
với cùng kỳ 

Tăng 
chút ít 

Tăng 

1. Doanh thu      

2. Lợi nhuận      

3. Số lượng lao động      

4. Số lượng khách hàng mới      

5. Đầu tư/áp dụng công nghệ thông tin      

6. Số lượng sản phẩm/dịch vụ mới trong năm 2019      
7. Số lượng sáng kiến cải tiến quy trình sản xuất 

kinh doanh năm 2019 
     

8. Dự kiến quy mô kinh doanh trong năm 2020      

47. Bằng cấp cao nhất đạt được của lãnh đạo doanh nghiệp? (Lãnh đạo doanh nghiệp là người đại diện 
pháp lý của doanh nghiệp hoặc chủ hộ kinh doanh/Chủ nhiệm hợp tác xã) 

Trung học cơ sở Trung học phổ thông  

Trung cấp Cao đẳng/Đại học  Trên đại học 

48. Doanh nghiệp có góp ý/đề xuất gì nhằm cải thiện năng lực điều hành của chính quyền địa phương 
và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  

Ngày hoàn thành phiếu khảo sát: ……/……/2019 

 

Chức vụ/vị trí người trả lời: ……………………………………………………………………………… 
Email: ………………………………………………………………………………………………………. 
Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………… 

(Trong trường hợp nhiều cán bộ trả lời bảng hỏi này, đề nghị điền thông tin cán bộ chức vụ cao nhất.) 

 

Chúng tôi cam kết thông tin anh/chị cung cấp sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ duy nhất mục đích xác 

nhận thông tin. Tính khuyết danh trong tất cả các tài liệu và báo cáo sẽ được đảm bảo tuyệt đối. Đóng 

góp ý kiến của Anh/Chị đã và đang góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh Ninh 

Thuận xây dựng địa phương thành nơi đáng sống và làm việc cho mọi công dân. 

 

Xin chân thành cảm ơn anh/chị đã tham gia khảo sát! 


