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CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH PCI 2017
Chất lượng điều hành cấp tỉnh cải thiện mạnh mẽ - Doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh doanh Nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp là một yêu cầu quan trọng

HÀ NỘI, ngày 22/3/2018: Sáng nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017. Chỉ số PCI do VCCI và USAID hợp tác xây dựng từ năm
2005 để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi
trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của của chính quyền các tỉnh, thành phố tại
Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
Được thực hiện năm thứ 13 liên tiếp, báo cáo PCI 2017 dựa trên thông tin phản hồi từ 12.000
doanh nghiệp, trong đó có trên 10.200 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh,
thành phố và gần 1.800 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 21 tỉnh,
thành phố tại Việt Nam.
Trong bảng xếp hạng PCI 2017, Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với điểm số
70,7 trên thang điểm 100. Những địa phương khác trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất
lượng điều hành tốt nhất của năm 2017 lần lượt gồm: Đà Nẵng (70,1 điểm), Đồng Tháp (68,8
điểm), Long An (66,7 điểm), Bến Tre (66,7 điểm), Vĩnh Long (66,1 điểm), Quảng Nam (65,4
điểm), thành phố Hồ Chí Minh (65,2 điểm), Hải Phòng (65,2 điểm) và Cần Thơ (65,1 điểm).
Các địa phương nằm trong nhóm xếp hạng cao còn có Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bình Dương,
Thái Nguyên, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh…
Điều tra PCI 2017 ghi nhận sự cải thiện chất lượng điều hành rất ấn tượng của chính quyền
các địa phương trên cả nước. So với nhưng nam trước, cá c chính quyè n giả i quyé t kịp thời
hơn cá c khó khan, vướng má c cho doanh nghiẹ p. Chi phí khong chính thức có xu hướng được
cải thiện tích cực, moi trường kinh doanh bình đả ng hơn và chất lượng giải quyết các thủ tục
hành chính đang có nhiều chuyển biến tích cực.
TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: “Cải thiện
tích cực là xu hướng chủ đạo trong môi trường kinh doanh của Việt Nam năm vừa qua. Các
địa phương đang tích cực vào cuộc, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ
động áp dụng thực tiễn, kinh nghiệm tốt của những tỉnh dẫn đầu trong cải cách thủ tục hành
chính để cải thiện môi trường kinh doanh của mình. Nhiều chính sách, chỉ đạo quan trọng
của Chính phủ như loạt Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
đến năm 2020 Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/5/2017 về việc chấn
chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả tích cực
trên thực tế.”
Điè u tra PCI nam 2017 cho thá y một tâm lý lạc quan của các doanh nghiệp vể triển vọng kinh
doanh. 52% doanh nghiẹ p dan doanh se mở rọ ng quy mo kinh doanh trong 2 nam tới, mức
cao nhất kể từ năm 2011 trở lại đây. Tỷ lệ doanh nghiệp dân doanh có kế hoạch giảm quy mô
hoặc đóng cửa là rất thấp, chỉ ở mức 8%. Cảm nhân tích cực về triển vọng phát triển còn rõ
rệt hơn ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), có tới 60% doanh nghiệp FDI
cho biết có kế hoạch tăng quy mô kinh doanh tại Việt Nam, mức cao nhất kể từ năm 2011.
Điều tra năm 2017 cho thá y cá c doanh nghiẹ p FDI đá nh giá moi trường kinh doanh tạ i Viẹ t
Nam tích cực hơn. Thời gian cần thiết để hoàn tất các thủ tục cấp phép đầu tư đã cải thiện
đáng kể. Những gánh nặng thủ tục giai đoạn hậu đăng ký đối với doanh nghiệp FDI, như bảo

hiểm xã hội, thuế, lao động, cũng đã được giảm bớt so với những năm trước đó. Tương tự
như đối với các doanh nghiệp dân doanh, các doanh nghiệp FDI cho biết việc chi trả chi phí
không chính thức, tình trạng nhũng nhiễu đã giảm đáng kể so với trước đây.
Các doanh nghiệp mong muốn chính quyền các cấp tiếp tục duy trì đà cải cách môi trường
kinh doanh của năm 2017 trong thời gian tới, cụ thể trong một số lĩnh vực như thuế, hải quan,
kiểm tra chuyên ngành, bảo hiểm xã hội, phòng cháy chữa cháy… Việt Nam cần có chiến lược
và chính sách hiệu quả để nâng cao chất lượng lao động, nhất là nhân lực trình độ cao, nhóm
lao động mà các doanh nghiệp hiện gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết: “Báo cáo PCI có tác động to lớn
trong việc thúc đẩy tính minh bạch và cải thiện chất lượng điều hành kinh tế tại Việt Nam
và điều này góp phần quan trọng vào việc tăng cường các cơ hội đầu tư và thương mại tại
Việt Nam. Chúng tôi mong đợi Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và sự
thịnh vượng trong những năm tới.”
Bá o cá o PCI năm nay dà nh mọ t chương rieng đẻ đá nh giá chất lượng quản lý của các doanh
nghiệp dân doanh trong nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng chất lượng quản lý gắn liền
với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có nhà quản lý giỏi thường
có mức tăng trưởng đầu tư và việc làm cao hơn. Nếu chất lượng quản lý của doanh nghiệp
tăng lên một điểm (theo thang đo 4 điểm), thì doanh nghiệp sẽ tăng trưởng vốn 1,06 điểm
phần trăm trung bình hàng năm. Nhà quản lý giỏi có xu hướng lạc quan hơn trong các kế
hoạch mở rộng hoạt động trong tương lai, có xu hướng tham gia hoạt động xuất khẩu hoặc
chủ yếu làm đối tác cung cấp cho các doanh nghiệp FDI, ít dính dáng đến chi trả chi phí không
chính thức để đạt được thành công ở thị trường Việt Nam hơn so với những nhà quản lý kém.
Việc nâng cao chất lượng quản lý là giải pháp rất quan trọng để cải thiện hiệu quả hoạt động
của các doanh nghiệp trong nước, giúp gia tăng quy mô sản xuất kinh doanh, cũng như tạo
cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Từ đó, có thể góp
phần quan trọng vào việc hình thành một đội ngũ doanh nghiệp trong nước thành công trên
trường quốc tế.
Triển khai xây dựng và công bố từ năm 2005, PCI là một bộ chỉ số bao gồm nhiều chỉ số thành phần như chi phí
gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí
không chính thức, tính năng động của chính quyền địa phương, môi trường cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ
trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. PCI do một nhóm chuyên gia trong và
ngoài nước của VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của USAID. Tải báo cáo và dữ liệu điều tra PCI 2017 tại trang web
www.pcivietnam.vn hoặc www.pcivietnam.org. Thông tin chi tiết về hỗ trợ của USAID đối với Dự án PCI, vui
lòng truy cập trang: < https://www.flickr.com/photos/usaid_vietnam/40124504544/ >

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ bà Lê Thanh Hà, Ban Pháp chế VCCI qua email: halt@vcci.com.vn, hoặc điện
thoại: 024.35742022 (máy lẻ: 325).
Để tải các hình ảnh về Lễ Công bố PCI 2017, vui lòng truy cập: < https://www.flickr.com/photos/usaid_vietnam >
và < https://goo.gl/nGtoKA>

