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Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành là một chỉ số tổng hợp sử
dụng để khảo sát mức độ hài lòng của DN, HTX, HKD về các khía cạnh khác nhau
trong năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của các huyện,
thành phố và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Khảo sát DDCI trên cơ sở
thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã , hộ kinh doanh cá
thể đang đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
DDCI nhằm mục đích đánh giá năng lực của chính quyền huyện, thành phố và các sở,
ngành trê n các khía cạnh điều hành kinh tế và tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở
kinh doanh tại địa phương. Từ đó để nghiê n cứu các giải pháp giúp nâng cao Chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hằng năm, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh,
khắc phục những hạn chế, tồn tại của các lĩnh vực được khảo sát.
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LỜI CẢM ƠN
ải thiện mạnh mẽ năng lực điều hành kinh tế và nâng cao chất lượng môi trường kinh
doanh là những yê u cầu quan trọng hàng đầu nhằm tạo ra động lực bền vững trong định
hướng thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế ở mỗi địa phương. Hoà Bình là tỉnh có chỉ
số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tương đối thấp theo xếp hạng của Phòng Công nghiệp
và thương mại Việt Nam. Trong năm 2016, 2017, tỉnh luôn ở trong vị trí thấp trong bảng xếp
hạng. Năm 2018 và 2019, với những nỗ lực của chính quyền tỉnh, vị tríxếp hạng PCI của tỉnh đã
được cải thiện và nằm trong nhóm điều hành trung bình, khá.

C

Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ngành tỉnh Hòa Bình (DDCI Hòa
Bình) năm 2021 là công trình đánh giá thực tiễn về Năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi
trường kinh doanh tại các huyện, thành phố và Sở, Ban, Ngành của tỉnh Hòa Bình. Hiệp hội
doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm điều phối chính. Đơn vị đánh giá độc lập Công ty
Tư vấn về Quản lý Kinh tế (Economica Vietnam) chịu trách nhiệm về xây dựng bộ chỉ số DDCI
Hòa Bình năm 2021, chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện điều tra DDCI Hòa Bình 2021,
và xây dựng báo cáo phân tích dữ liệu điều tra và xếp hạng DDCI.
Nhóm nghiê n cứu xin trân trọng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo và sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân
tỉnh Hòa Bình và Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa
Bình. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình và các sở, ban ngành tại tỉnh, cũng như lãnh đạo tại
các huyện thành phố của tỉnh Hòa Bình đã ủng hộ quá trình triển khai thực hiện DDCI tại tỉnh
Hòa Bình.
Dự án đặc biệt cảm ơn những góp ý quý báu về mặt phương pháp luận từ các chuyê n gia Liê n
đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam gồm ông Đậu Anh Tuấn (Trưởng ban Pháp chế,
VCCI), ông Phạm Ngọc Thạch (Phó Trưởng ban Pháp chế, VCCI), Ông Phan Đức Hiếu (Chuyê n
gia kinh tế cấp cao), Ông Ngô Vĩnh Bạch Dương (Viện Nhà nước và Pháp luật) cũng như rất
nhiều các chuyê n gia khác.
Nhóm nghiê n cứu xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp về mặt nội dung và
chuyê n môn của cán bộ các huyện, thành phố và các sở ban ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
và các cơ quan khác trong quá trình xây dựng phương pháp luận của nghiê n cứu này.
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Chỉ số thành phần

DDCI

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành
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Đăng ký kinh doanh
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Doanh nghiệp
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Doanh nghiệp nhỏ và vừa

HKD

Hộ kinh doanh

HHDN

Hiệp hội doanh nghiệp

HTX

Hợp tác xã
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Môi trường Kinh doanh
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Provincial Competitiveness Index (Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh)
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Ủy ban nhân dân
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Văn bản quy phạm pháp luật
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Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. DDCI - Sự cần thiết
Sự cần thiết của việc đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường
kinh doanh cấp huyện, thành phố và các sở, ngành
Cải thiện mạnh mẽ năng lực điều hành kinh tế và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh là
những yê u cầu quan trọng hàng đầu nhằm tạo ra động lực bền vững trong định hướng thu hút
nguồn lực cho phát triển kinh tế ở mỗi địa phương. Hoà Bình là tỉnh có chỉ số Năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh tương đối thấp theo xếp hạng của Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam.
Trong năm 2016, 2017, tỉnh luôn ở trong vị trí thấp trong bảng xếp hạng. Năm 2018 và 2019,
2020 với những nỗ lực của chính quyền tỉnh, vị trí xếp hạng PCI của tỉnh đã được cải thiện và
nằm trong nhóm điều hành trung bình, khá.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó “tập
trung cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu trong giai đoạn
2021-2025 mỗi năm tăng tối thiểu 3 bậc”. Để tiếp tục duy trì, đẩy mạnh những nỗ lực của chính
quyền tỉnh và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới, thực hiện văn bản số 1980/UBNDNNTN, ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc đồng ý chủ trương xây dựng bộ Chỉ số
năng lực cạnh tranh và Kế hoạch khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường
đầu tư, kinh doanh các huyện, thành phố và các sở, ngành tỉnh Hoà Bình (DDCI). Hiệp hội
Doanh nghiệp tỉnh Hoà Bình xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban,
ngành tỉnh Hoà Bình năm 2021.
Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành nhằm mục đích đánh giá năng lực
của chính quyền huyện, thành phố và các sở, ngành trê n các khía cạnh điều hành kinh tế và tạo
môi trường thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh tại địa phương. Từ đó để nghiê n cứu các giải
pháp giúp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hằng năm, đồng thời đề xuất giải pháp
nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của các lĩnh vực được khảo sát.

DDCI – Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ngành
DDCI hướng tới mục tiê u chính là nâng cao chất lượng quản lý và điều hành kinh tế tại cấp tỉnh
và huyện. Do vậy chỉ số này được xây dựng nhằm thúc đẩy nhận thức và hành động nhằm cải
thiện công tác và quản lý, điều hành kinh tế tại địa phương, với mục đích mang lại lợi ích tốt nhất
cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Điều này cũng trực tiếp mang lại lợi ích về cải
thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cho nền kinh tế và người dân tại
địa phương.
Do vậy, DDCI dựa trên quan điểm nền tảng là cộng đồng dân doanh kỳ vọng như thế nào đối với
các cơ quan chính quyền, cụ thể là các cơ quan chính quyền cấp huyện, thành phố các sở,
ngành trong công tác quản lý và điều hành kinh tế. Cộng đồng dân doanh, cụ thể là các cơ sở
kinh tế, các hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp, luôn kỳ vọng rằng các cơ quan chính
quyền địa phương sẽ đáp ứng được các nguyê n tắc mang tính nền tảng trong quản lý và điều
hành kinh tế. DDCI cũng được xây dựng trên cơ sở vai trò, nhiệm vụ và chức năng quản lý của
các cơ quan chính quyền cấp huyện, thành phố và các sở ngành theo các quy định hiện hành
của Việt Nam về tổ chức chính quyền cấp huyện và tỉnh.
Đặc biệt, DDCI đã được xây dựng, phát triển theo định hướng nhằm bao quát những vấn đề vô
cùng quan trọng trong quá trình phát triển và trong công tác quản lý, điều hành kinh tế. Nội dung
và phương pháp tiếp cận mới của DDCI đã đặc biệt chú trọng tới vấn đề về bình đẳng giới, môi
trường và các khía cạnh xã hội, phát triển bền vững và phát triển bao trùm.
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Việc ứng dụng công nghệ thông tin và Internet cho việc triển khai DDCI cũng được tăng cường
nhằm đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, khả năng khai thác dữ liệu DDCI thuận tiện và giảm
dần chi phí triển khai. Trê n kinh nghiệm và thực tiễn triển khai DDCI của các tỉnh, DDCI Hòa
Bình tiếp tục được nâng cấp và cải thiện phương pháp luận cũng như cách thức triển khai DDCI
tại cấp tỉnh, với mục tiê u nhằm đảm bảo DDCI phản ánh chính xác hơn, kịp thời hơn, toàn diện
hơn các mặt quản lý, điều hành kinh tế tại các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố. Phương
pháp luận được cải tiến cũng cho phép sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng
Internet để hỗ trợ cho việc triển khai DDCI, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc triển khai,
thực hiện, khai thác và sử dụng kết quả DDCI, phục vụ cho công tác điều hành, lập kế hoạch cải
thiện chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các huyện, thành phố, sở ngành và qua đó nâng
cao chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh tại các tỉnh. Bằng các ứng dụng
này, toàn bộ quá trình thực hiện DDCI có thể được thực hiện trê n nền tảng Internet, bao gồm từ
quá trình điều tra, xử lý số liệu và hiển thị kết quả và sử dụng kết quả phục vụ cho công tác quản
lý, điều hành kinh tế tại tỉnh.

1.2. Chỉ số thành phần và các chỉ tiêu
Vai trò nhiệm vụ, chức năng quản lý của các sở, ngành có sự khác biệt rất lớn so với các cơ
quan chính quyền cấp huyện, thành phố, Bê n cạnh đó, đối tượng phục vụ cũng như đối tượng
có quan hệ tương tác thường xuyê n giữa các sở, ngành và chính quyền huyện, thành phố cũng
rất khác nhau. Trong khi các đối tượng phục vụ chính của các sở, ngành là doanh nghiệp thìcác
huyện thị, đối tượng phục vụ chính lại là các cơ sở kinh tế và hộ kinh doanh (và một phần là với
các doanh nghiệp). Vì lý do này để đảm bảo đánh giá chính xác, công bằng, DDCI được xây
dựng gồm hai bộ chỉ số: (i) DDCI cho các cơ quan chính quyền cấp huyện và (ii) DDCI đối với
các sở ban ngành.
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1.2.1. Hệ thống Chỉ số thành phần và các chỉ tiêu trong DDCI

Các Chỉ số Thành phần của DDCI
DDCI CẤP HUYỆN

DDCI SỞ BAN NGÀNH

Chỉ số thành phần của DDCI được sử dụng
nhằm đánh giá năng lực điều hành của cấp
huyện gồm 09 chỉ số như sau:

Chỉ số thành phần của DDCI được sử dụng
nhằm đánh giá năng lực điều hành của cấp
sở, ngành bao gồm 08 chỉ số:

1. Gia nhập thị trường và hoạt động cấp
phép
2. Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và
đối xử công bằng
3. Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một
cửa
4. Tính năng động
5. Chi phí thực hiện TTHC và tuân thủ pháp
luật
6. Chi phí không chính thức
7. Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh
8. Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế
pháp lý và ANTT
9. Tiếp cận đất đai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gia nhập thị trường và hoạt động cấp
phép
Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin
và đối xử công bằng
Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một
cửa
Tính năng động
Chi phí thực hiện TTHC và tuân thủ pháp
luật
Chi phí không chính thức
Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh
Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế
pháp lý và ANTT

DDCI được đo lường thông qua các chỉ số thành phần và chỉ tiêu. Các chỉ số thành phần và các
chỉ tiêu có tính đại diện và là mẫu số chung để so sánh về năng lực quản lý, điều hành kinh tế giữa
các huyện, thành phố và các sở ngành. Đây là nguyên tắc nhằm đảm bảo tính hợp lý và khả năng
so sánh, xếp hạng công bằng giữa các sở, ngành và địa phương.

1.2.2. Đặc điểm của mẫu khảo sát DDCI 2021
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ngành gồm hai nội dung: năng lực
cạnh tranh cấp huyện, thành phố và năng lực cạnh tranh giữa các sở, ngành
Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình (2021) tổng
hợp ý kiến từ gần 1000 phiếu điều tra, trong đó 480 ý kiến của các cơ sở sản xuất kinh doanh
cấp huyện (chủ yếu là các hộ kinh doanh, một phần nhỏ là các doanh nghiệp và hợp tác xã ) và
477 phiếu từ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã .
Mẫu khảo sát DDCI 2021 được lựa chọn theo phương pháp mẫu ngẫu nhiê n phân tầng. Cơ sở
dữ liệu cho mẫu khảo sát bao gồm: mẫu khảo sát DDCI cấp huyện và mẫu khảo sát DDCI sở
ban ngành.
o MẪU KHẢO SÁT DDCI CẤP HUYỆN
Năm 2021, DDCI cấp huyện được tổng hợp và phân tích dựa trê n ý kiến của 480 chủ cơ sở sản
xuất kinh doanh trên địa bàn 10 huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình. Trong đó, theo giới tính thì
trong mẫu khảo sát DDCI Hòa Bình năm 2021 có gần 51,59% chủ hộ kinh doanh là nam giới và
48,41% chủ hộ kinh doanh là nữ giới.
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Biểu đồ 1.1. Tỷ lệ cơ sở SXKD trong mẫu khảo sát DDCI Cấp huyện năm 2021

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Biểu đồ 1.2. Tỷ lệ hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau trong khảo sát
DDCI cấp huyện 2021

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)

Theo lĩnh vực ngành nghề, chiếm đa số là các hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương
mại và dịch vụ (89,43%) tham gia khảo sát. Bê n cạnh đó, DDCI ghi nhận 5,71 % hộ kinh doanh
hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, và 4,86 % hộ kinh doanh làm về nông lâm
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nghiệp thủy sản. Đây cũng là đặc điểm phổ biến của các hộ kinh doanh tại Việt Nam, chủ yếu
tập trung vào buôn bán nhỏ, lẻ với số vốn ít.
o MẪU KHẢO SÁT DDCI SỞ BAN NGÀNH
Năm 2021, Hòa Bình đánh giá 26 Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh với tổng số 28 lĩnh vực quản
lý được đánh giá bởi 477 hợp tác xã và doanh nghiệp và một số hộ kinh doanh có thực hiện thủ
tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ công tại các sở, ngành.

DDCI SỞ BAN NGÀNH
DDCI Sở ban ngành sẽ tập trung đánh giá các sở, ngành và cơ quan cấp tỉnh chính như sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ban quản lý các khu công nghiệp
Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông
Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT
Ban quản lý ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và đầu tư
Sở Khoa học và công nghệ
Sở Lao động, thương binh và xã hội
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và môi trường
Sở Tư pháp
Sở Thông tin và truyền thông
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Bảo hiểm xã hội tỉnh
Công an tỉnh
Công ty Điện lực
Cục Quản lý thị trường
Cục Thuế tỉnh
Chi cục Hải quan
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hoà Bình

Với các sở, ban, ngành có nhiều chức năng nhiệm vụ riêng biệt liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp.
DDCI cũng đi sâu vào nghiên cứu, đánh giá theo lĩnh vực để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của các lĩnh
vực chính. Cụ thể, kết quả điểm số của sở Kế hoạch và Đầu tư là tổng hợp điểm từ lĩnh vực Đăng ký
kinh doanh và Đầu tư, sở Tài nguyên và Môi trường là lĩnh vực Đất đai và các lĩnh vực tài nguyên khác
(ngoài Đất đai).
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9,86% các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát có tiền thân là HKD cá thể. Phần còn lại, chiếm đa
số (89,44%) là chủ doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp được thành lập mới hoàn toàn.
Xét về thời gian thành lập, hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập trong khoảng
thời gian 10 năm trở lại đây, chỉ có khoảng 18,18% số doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập
cách đây 10 năm trở lê n. Tỷ lệ thành lập trong vòng 2 năm trở lại đây là gần 10,36%.
Biểu đồ 1.3. Tỷ lệ trong mẫu khảo sát DDCI cấp Sở ban ngành năm 2021 theo thời gian
ĐKKD

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Xét về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 38,61% DN/HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại –
dịch vụ, 48,73% DN/HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và DN/HTX hoạt
động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản chiếm tỷ lệ 12,66%. DDCI quan tâm đến tất cả các doanh
nghiệp, hợp tác xã thuộc các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác nhau, liên quan đến các sở
ban ngành. Mặc dù vậy, bức tranh tỷ lệ mẫu tại Hòa Bình vẫn cho thấy những nét đặc trưng
trong phân bổ doanh nghiệp tại địa phương.
Biểu đồ 1.4. Tỷ lệ trong mẫu khảo sát DDCI cấp Sở ban ngành năm 2021 theo thời gian
ĐKKD

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
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1.3. Tổ chức thực hiện
1.3.1. Thời gian khảo sát
Mốc thời gian thực hiện khảo sát tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
1.3.2. Phương pháp khảo sát
Mục đích điều tra: Thu thập thông tin từ các cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh về cảm nhận, đánh
giá của họ đối với năng lực điều hành kinh tế và nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và đầu
tư của huyện/thành phố và sở ban ngành.
Những đánh giá tổng hợp này sẽ được chính quyền cấp tỉnh sử dụng, làm cơ sở cho việc đề ra
các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các huyện/thành phố và địa phương.
Đối tượng điều tra: Chủ các hộ kinh doanh, cấp quản lý các doanh nghiệp/HTX (có đăng ký theo
luật Doanh nghiệp).
Phạm vi điều tra: DN/HTX/HKD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Thời kỳ thu thập dữ liệu: Các thông tin khảo sát liê n quan tới cảm nhận của đối tượng về tình
trạng của vấn đề được hỏi tại địa phương trong năm 2021.
Loại điều tra: Điều tra chọn mẫu bằng phỏng vấn (sample survey interview) kết hợp điều tra
trực tuyến.
Khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh Hoà Bình
sẽ được tiến hành chủ yếu theo phương thức phỏng vấn trực tiếp. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
chỉ đạo Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố, cùng các Điều tra viê n đến từng DN/HTX/HKD
tại các huyện, thành phố để phát phiếu; hướng dẫn, giải thích, đảm bảo sự chính xác và khách
quan. Bê n cạnh đó, bổ sung phương pháp khảo sát qua thư, email.
DDCI Hòa Bình cũng kết hợp khảo sát online trê n nền tảng webform. Tuy nhiê n số liệu thu về
vẫn được kiểm soát chặt chẽ bởi Hiệp hội và đơn vị tư vấn độc lập. (Khảo sát bằng phiếu điện
tử trê n trang https://hoabinh.ddci.org.vn/Online, gửi email tới địa chỉ của DN/HTX/HD...). Công
cụ thiết kế theo hướng tiện dụng và dễ sử dụng với người dùng, đính kèm hướng dẫn cụ thể
(cho máy tính, điện thoại).
Giai đoạn khảo sát: Khảo sát được chia thành 2 giai đoạn
Giai đoạn thử nghiệm khảo sát:
•
•
•

Số lượng: gần 100 phiếu khảo sát
Mục đích: thử nghiệm phiếu khảo sát, hoàn chỉnh phiếu khảo sát
Đầu ra: báo cáo tóm tắt giai đoạn thử nghiệm khảo sát

Giai đoạn khảo sát chính thức:
•
•
•

Số lượng: gần 900 phiếu khảo sát
Mục đích: khảo sát là đầu vào cho xếp hạng DDCI
Đầu ra: báo cáo kết quả DDCI và xếp hạng DDCI Hòa Bình 2021

Các bước thực hiện: Quá trình xây dựng DDCI bao gồm 3 nhóm hoạt động:
•

•

Xây dựng chỉ số DDCI; Xây dựng phương pháp luận, mẫu phiếu có tham gia góp ý của
các sở, ngành, địa phương. Từ đó, rà soát, hoàn thiện các mẫu phiếu và phương pháp
luận.
Lập kế hoạch khảo sát và khảo sát;
▪ Lập kế hoạch khảo sát
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Phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liê n quan cung cấp danh
sách các HKD/HTX/DN đã thực hiện TTHC hoặc sử dụng dịch vụ công trong
năm 2021 tại đơn vị, là cơ sở chọn mẫu đầu vào cho khảo sát.
▪ Tổ chức khảo sát
▪ Rà soát, giám sát, kiểm tra chéo (qua điện thoại)
Xếp hạng và công bố chỉ số DDCI.
▪

•

1.3.3. Tổ chức thực hiện
Thuận lợi: Nhìn chung, việc xây dựng và triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp
huyện, thành phố và sở ban ngành được sự ủng hộ và quyết tâm cải cách hành chính cao tại
tỉnh. Hòa Bình không được hưởng các nguồn lợi như cảng biển, đường sắt hay sân bay. Tỉnh
còn nhiều địa bàn khó khăn và đi lại vất vả. Vượt lê n trở ngại này, Hòa Bình luôn chú trọng và
phát huy khả năng cải cách hành chính, coi đây là nhân tố thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các
huyện, thành phố và sở ngành trong tỉnh. Từ đó, thúc đẩy năng lực cạnh tranh chung của toàn
tỉnh.
DDC được sự ủng hộ, tích cực đóng góp ý kiến của các địa phương, sở, ban, ngành về phương
pháp luận qua các buổi hội thảo, hội nghị, trao đổi về phương pháp luận chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp huyện, thành phố và sở ban ngành.
Có sự tham gia của Hiệp hội, các đoàn thể, và các HKD/DN/HTX... mạnh dạn chia sẻ ý kiến, ủng
hộ sáng kiến cải cách của tỉnh và chung tay trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh.
Phương pháp luận được rà soát chắc chắn, thông qua giai đoạn thử nghiệm, khảo sát chính
thức với sự tham gia xếp hạng, phân tích đánh giá của đơn vị tư vấn độc lập.
Khó khăn: Năm 2021 là năm đầu tiê n Hòa Bình thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
huyện, thành phố và sở ban ngành. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện cũng gặp một số
khó khăn. Một trong những khó khăn đáng kể là ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 khiến quá
trình khảo sát bị chậm trễ tại một số địa phương. Việc các HKD/DN/HTX đóng cửa sản xuất
trong một thời gian để phòng chống dịch bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lívà sự phối
hợp tham gia khảo sát của chủ cơ sở.
Trong khi đó, lực lượng tham gia khảo sát (điều tra viên) còn tương đối ít, tốn nhiều thời gian để
vận động, giải thích cho các cơ sở SXKD hiểu và tham gia khảo sát.
Một số địa phương, sở ban ngành chưa kịp thời cung cấp danh sách mẫu tổng thể đầy đủ, hoặc
danh sách còn thiếu thông tin cụ thể, khiến cho quá trình lựa chọn rà soát mẫu tổng thể mất
nhiều thời gian
Giải pháp: Tăng cường tuyê n truyền, làm tốt hiệu quả truyền thông để tạo niềm tin cho các
HKD/DN/HTX tham gia khảo sát
Tăng nguồn lực cho khảo sát, phối hợp bê n thứ 3 tổ chức khảo sát
Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn từ các địa phương và sở ban ngành trong việc cung cấp
danh sách mẫu tổng thể (tất các HKD/DN/HTX sử dụng dịch vụ công và thực hiện TTHC tại đơn
vị trong năm khảo sát) để thuận lợi hơn trong quá trình lựa chọn mẫu ban đầu khách quan,
chính xác.
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CHƯƠNG 2. CẢM NHẬN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình (2021) có các
câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh của cộng đồng dân doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Theo đó, DDCI cấp huyện đề cập đến tình hình sản xuất và triển vọng kinh doanh của 480 hộ
kinh doanh tại Hòa Bình, trong khi DDCI sở ban ngành đề cập đến 477 kết quả khảo sát từ các
doanh nghiệp/hợp tác xã.

2.1. Tình hình và triển vọng kinh doanh nhìn từ DDCI cấp huyện
Khảo sát DDCI cấp huyện quan tâm nhiều đến các hộ kinh doanh. Bởi lẽ, đây là thành phần kinh
tế mang lại giá trị gia tăng, sản xuất kinh doanh tại các huyện. Bê n cạnh đó, tương tác tại các
huyện, thành phố, chiếm đa số là các hộ kinh doanh thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng
dịch vụ công, chẳng hạn như thủ tục liên quan đến thành lập, giải thể, bổ sung thông tin cho hộ
kinh doanh, cấp phép cho hộ kinh doanh có điều kiện, các chương trình đối thoại, hỗ trợ sản
xuất kinh doanh... Các hộ kinh doanh có vai trò quan trọng, không chỉ trực tiếp tạo công ăn việc
làm, làm gia tăng giá trị sản xuất mà còn là tiền thân quan trọng cho các doanh nghiệp.
Năm 2021, cũng như các địa phương khác trong cả nước, Hòa Bình chịu tác động của đại dịch
Covid, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở SXKD.
Theo kết quả khảo sát DDCI cấp huyện, 46,22% các HKD làm ăn có lãi, nhưng chỉ có 2,52% lã i
như mong muốn. Còn lại, hầu hết các HKD có mức lãi chút ít, không đáng kể. 31,72% HKD kinh
doanh hòa vốn và 22,06% HKD thua lỗ.
Biểu đồ 2.1. Tỷ lệ theo doanh thu của các HKD qua DDCI cấp huyện năm 2021

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
DDCI tiếp tục khảo sát sự ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 với các HKD. Trả lời cho nội dung
này, 57,51% (quá nửa) các HKD cho rằng họ chịu ảnh hưởng tiê u cực từ đại dịch Covid mang
lại trong những năm qua.
Các kết quả trê n ảnh hưởng trực tiếp đến dự định kinh doanh của các HKD. Cụ thể, 3,77% HKD
có ý định đóng cửa hoặc giải thể, 6,49% giảm quy mô kinh doanh. Chiếm đa số, 64,02% các
HKD hy vọng duy trìổn định được quy mô trong năm tới. Tuy nhiê n, các tín hiệu kinh doanh tích
cực cũng được tìm thấy, khi 25,72% các HKD có dự định mở rộng SXKD trong năm tới.
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67,21% các HKD tại Hòa Bình cho rằng chất lượng quản lý, điều hành tại địa phương liên quan
đến sản xuất kinh doanh đã tăng lên trong năm vừa qua. Mặc dùvậy, đây được đánh giá là con
số trung bình khá, cần nhiều dư địa để cải cách tại Hòa Bình. Trong số 67,21% ý kiến trê n, có
đến 41,9% cho rằng các cải thiện có nhưng còn chậm, độ trễ chính sách lớn. 24,95% HKD cho
rằng chính quyền địa phương không có cải thiện gìnhiều trong những năm qua. 7,84% ý kiến
cho rằng môi trường kinh doanh có xấu hiệu xấu đi chút ít.

2.2. Tình hình và triển vọng kinh doanh nhìn từ DDCI các sở, ngành
Trê n một nửa (50,64%) số DN/HTX trong mẫu khảo sát DDCI các sở, ngành kinh doanh có lã i
trong năm vừa qua. Tuy nhiên, khi phân tích sâu hơn, chỉ có 3,8% DN/HTX thực sự lãi như
mong muốn. Còn lại, tỷ lệ lã i thấp, chút ít. Tỷ lệ DN/HTX hòa vốn là 19,41% và có đến 29,95%
số DN/HTX phản ánh làm ăn thua lỗ trong năm vừa qua. Một cách hiểu khác, cứ 10 DN/HTX
trong mẫu khảo sát, thì có đến 3 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, 2 doanh nghiệp cầm cự ở mức
hòa vốn và 5 doanh nghiệp làm ăn có lãi.
Biểu đồ 2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của các DN/HTX qua DDCI cấp sở ban ngành

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, việc kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp bị ảnh
hưởng . 77,53% DN/HTX chịu tác động tiê u cực của dịch Covid 19. Dường như các DN/HTX
chịu tác động bởi dịch bệnh nặng nề hơn các HKD. Ở chiều ngược lại, 15,97% DN/HTX tìm
thấy cơ hội hướng đi mới trong bối cảnh năm vừa qua và 4,41% tìm cách cấu trúc lại DN/HTX,
đạt được thành công trong sản xuất kinh doanh.
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Biểu đồ 2.3. Triển vọng kinh doanh của các DN/HTX qua DDCI cấp sở ban ngành

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)

Triển vọng kinh doanh của các DN/HTX cũng được ghi nhận. Trong đó, 5,46% các DN/HTX
có dự định tăng quy mô, 19,96% tăng quy mô nhưng không đáng kể. Chiếm phần lớn
(65,34%) vẫn là các DN/HTX ổn định với quy mô sản xuất hiện tại. Còn lại, 9,24% các
DN/HTX có dự định giảm quy môhoặc tạm thời dừng sản xuất.
Biểu đồ 2.4. Triển vọng kinh doanh của các DN/HTX qua DDCI cấp sở ban ngành

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)

Nhận định chung về môi trường kinh doanh tại các sở ban ngành trong năm vừa qua,
75,15% các DN/HTX cho rằng các cải thiện là đáng ghi nhận. Trong đó, 49,26% ý kiến
mong muốn các cải cách tích cực hơn nữa, do hiệu quả những năm qua còn chậm. 16,84%
các DN/HTX cho rằng quản lý điều hành tại tỉnh trong năm qua không có nhiều thay đổi. Và
khoảng 8% các DN/HTX vẫn cho rằng môi trường kinh doanh tại các sở ban ngành năm
qua giảm và xấu đi chút ít.
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CHƯƠNG 3. CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN,
THÀNH PHỐ
3.1. Điểm số và xếp hạng DDCI cấp huyện, thành phố
Với thang điểm tối đa là 100, điểm tổng hợp chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố,
và thứ hạng tương ứng của các huyện, thành phố được trình bày tại Bảng 3.1, Hình 3.1 và Biểu
đồ 3.2. Cụ thể, theo phân nhóm:
❖ Nhóm “Tốt” là những địa phương có điểm số từ 80,00 điểm trở lê n, bao gồm Yê n Thủy
(89,00 điểm)
❖ Nhóm “Khá” là những địa phương có điểm số từ 70,00 tới dưới 80,00, bao gồm 8 huyện,
thành phố: Đà Bắc, TP. Hòa Bình, Mai Châu, Lạc Sơn, Kim Bôi, Lương Sơn, Tân Lạc,
Cao Phong
❖ Nhóm “Trung Bình Khá” là những địa phương có điểm số từ 60,00 tới 70,00, bao gồm
Lạc Thủy (67,83 điểm).
Phân nhóm điều hành theo các mức độ từ “Tốt”, “Khá” và “Trung Bình Khá” được thể hiện trong
bản đồ ở Hình 3.1 và Biểu đồ 3.1. Bảng 3.1 là kết quả điểm số các chỉ số thành phần (CSTP)
của các huyện, thành phố.
DDCI cấp huyện Hòa Bình năm 2021 phản ánh các khía cạnh quản lý kinh tế của các địa
phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, trong đó DDCI cấp huyện phản ánh qua 09 chỉ số thành
phần bao gồm: 1.Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép; 2. Tính minh bạch trong tiếp cận
thông tin và đối xử công bằng; 3.Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa; 4.Tính năng
động, 5. Chi phí thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật ; 6.Chi phí không chính thức ; 7.Hỗ trợ
sản xuất, kinh doanh ; 8. Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý và ANTT và 9.Tiếp cận đất
đai.
Trung bình toàn tỉnh, chỉ số thành phần về chi phí không chính thức đạt điểm số cao nhất với
mức điểm trung bình là 7,94. Điểm số chỉ số thành phần thấp nhất liên quan đến minh bạch
thông tin và đối xử công bằng với 7,26 điểm. Cần lưu ý,minh bạch thông tin và cạnh tranh bình
đẳng cũng là cụm vấn đề Hòa Bình nỗ lực quan tâm cải thiện trong nhiều năm qua để cải thiện
môi trường kinh doanh cấp tỉnh.
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Bảng 3.1. Điểm số chỉ số thành phần theo DDCI cấp huyện, thành phố năm 2021
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Phong
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Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình (2021)
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Hình 3.1. Bản đồ phân nhóm năng lực điều hành kinh tế theo DDCI 2021

Biểu đồ 3.1. Thứ hạng và điểm số DDCI cấp huyện năm 2021 – tỉnh Hò a Bình
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Nguồn: Kết quả Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình (2021)
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1
YÊN THỦY
3.2. Hồ sơ DDCI cấp huyện theo địa phương

3.2.1. Yên Thủy
Điểm số DDCI
Yê n Thủy có điểm số 89 điểm, ở vị tríđầu tiê n trong bảng xếp hạng

Kết quả chỉ số thành phần
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2
ĐÀ BẮC
3.2.2. Đà Bắc
Điểm số DDCI
Đà Bắc có điểm số 79,61 điểm, ở vị tríthứ hai trong bảng xếp hạng

Kết quả chỉ số thành phần
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3
Tp. Hòa Bình
3.2.3. Tp. Hòa Bì
nh
Điểm số DDCI
Tp. Hòa Bình có điểm số 77,06 điểm, ở vị tríthứ ba trong bảng xếp hạng

Kết quả chỉ số thành phần
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4
MAI CHÂU
3.2.4. Mai Châu
Điểm số DDCI
Mai Châu có điểm số 76,33 điểm, ở vị tríthứ tư trong bảng xếp hạng

Kết quả chỉ số thành phần
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5
LẠC SƠN
3.2.5. Lạc Sơn
Điểm số DDCI
Lạc Sơn có điểm số 75,08 điểm, ở vị tríthứ năm trong bảng xếp hạng

Kết quả chỉ số thành phần
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6
KIM BÔI
3.2.6. Kim Bôi
Điểm số DDCI
Kim Bôi có điểm số 74,54 điểm, ở vị tríthứ sáu trong bảng xếp hạng

Kết quả chỉ số thành phần
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7
LƯƠNG SƠN

3.2.7. Lương Sơn
Điểm số DDCI
Lương Sơn có điểm số 71,59 điểm, ở vị tríthứ bảy trong bảng xếp hạng

Kết quả chỉ số thành phần
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8
TÂN LẠC
3.2.8. Tân Lạc
Điểm số DDCI
Tân Lạc có điểm số 71,40 điểm, ở vị tríthứ tám trong bảng xếp hạng

Kết quả chỉ số thành phần
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9
CAO PHONG
3.2.9. Cao Phong
Điểm số DDCI
Cao Phong có điểm số 71 điểm, ở vị tríthứ chín trong bảng xếp hạng

Kết quả chỉ số thành phần
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10
LẠC THỦY
3.2.10. Lạc Thủy
Điểm số DDCI
Lạc Thủy có điểm số 67,83 điểm, ở vị trícuối cùng trong bảng xếp hạng

Kết quả chỉ số thành phần
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3.3. Hồ sơ DDCI cấp huyện theo Chỉ số thành phần
3.3.1. Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép
Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép là nội dung quan trọng trong công tác điều hành của
chính quyền cấp huyện/thành phố và sở ban ngành. Chỉ số gia nhập thị trường và hoạt động cấp
phép được hiểu là chỉ số liên quan đến tất cả các thủ tục mà cơ sở sản xuất kinh doanh phải
thực hiện để đi vào hoạt động hoặc để dự án của mình đi vào hoạt động, như đăng ký thành lập,
thủ tục đầu tư, thủ tục đăng ký lao động, bảo hiểm XH, cấp phép đối với ngành nghề kinh doanh
có điều kiện, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường... Bê n cạnh đó, chỉ số này
cũng đề cập đến việc các địa phương có tạo thuận lợi hay gây khó dễ để các HKD đi vào hoạt
động.
Ở cấp chính quyền cấp huyện, hộ kinh doanh cá thể hoặc hợp tác xã là những đối tượng chính
có liê n quan tới thủ tục gia nhập thị trường, trong khi doanh nghiệp cũng phải hoàn thành một số
thủ tục pháp lý nhất định.Thủ tục đăng ký kinh doanh (ĐKKD) là nội dung quan trọng nhất trong
việc gia nhập thị trường. Những hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã cần thực hiện việc đăng ký
tại Phòng tài chính Kế hoạch (đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường) hoặc Phòng Kinh tế (đối
với những hàng hóa, dịch vụ có điều kiện) ở địa phương nơi có kế hoạch sẽ sản xuất kinh
doanh. Ngoài đăng ký kinh doanh, các thủ tục về đầu tư, xây dựng cũng có vấn đề ảnh hưởng
trực tiếp. Tính hiệu quả, hợp lý của quy trình thực hiện các TTHC này sẽ tác động tới sự dễ
dàng trong khởi sự kinh doanh của các đối tượng liê n quan.
Điểm số DDCI cấp huyện, thành phố cho thấy thực tế gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép
không phải lĩnh vực được đánh giá cao tại các huyện, thành phố thuộc Hòa Bình. Chỉ số này đạt
7,6 điểm, thuộc nhóm giữa so với 9 CSTP còn lại.
Biểu đồ 3.2. Điểm số CSTP “Chi phí gia nhập thị trường”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
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Theo địa phương Yê n Thủy, Lương Sơn và TP. Hòa Bình là các địa phương đạt được điểm số
tốt hơn so với các địa phương còn lại. Nhìn chung với 3 địa phương thuộc nhóm dẫn đầu về chỉ
số gia nhập thị trường, các HKD thủ tục thành lập hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều
kiện khá dễ dàng. Mặc dù vậy, ngay cả trường hợp các địa phương đứng đầu nhóm xếp hạng
gia nhập thị trường tốt cũng còn những yếu điểm cần khắc phục như: thời gian tìm hiểu về thủ
tục gia nhập thị trường tại TP. Hòa Bình, Yê n Thủy còn mất nhiều thời gian (điểm số chỉ tiê u này
của TP. Hòa Bình là 6,35 và Yê n Thủy là 6 điểm). Với các địa phương còn lại, điểm số gia nhập
thị trường vẫn chưa thực sự khả quan (mức điểm khá). Do đó, việc đẩy mạnh, tạo điều kiện
thuận lợi để các HKD gia nhập thị trường dễ dàng là vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn ở
hầu hết các huyện, thành phố tại Hòa Bình.
Ngoài Lạc Sơn, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký thành lập các HKD tại các
địa phương còn lại có nhiều điểm tích cực. Bằng chứng là điểm số tổng hợp cho chỉ tiêu này đạt
8,17 điểm.
Liên quan đến vấn đề gia nhập thị trường của Hòa Bình, chỉ tiê u mà hầu hết các huyện, thành
phố cần quan tâm nhất là thời gian các HKD dành cho việc tìm hiểu thông tin về trình tự, thủ tục
để đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chuyê n ngành (lần đầu hoặc
điều chỉnh). Chỉ tiêu này đạt 6,51 điểm (trung bình khá) xét trê n bình diện toàn tỉnh. Nghĩa là,
bước đầu cung cấp thông tin tại các địa phương làm chưa tốt, các HKD còn mất rất nhiều thời
gian để tìm hiểu về các thủ tục, trình tự đăng ký kinh doanh. Thậm chícó 15,30% HKD phải mất
hơn 7 ngày để tìm hiểu về các thông tin liên quan đến đăng ký kinh doanh. Chính vìvậy, liê n
quan đến tổng thời gian các HKD cần bỏ ra để chính thức đi vào hoạt động (chỉ tiê u đạt 7,43
điểm).
Điều này phần nào ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả chung trong giải quyết thủ tục, cũng phần
nào liên quan đến tính minh bạch thông tin sẽ được phân tích trong các phần tiếp theo của báo
cáo. Do đó, phân tích chỉ tiêu trên, DDCI đưa ra thông điệp cho các địa phương cần quan tâm
thúc đẩy cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh theo nhiều hình thức khác nhau (cổng thông tin
điện tử dễ tìm kiếm, trụ sở bộ phận một cửa, cán bộ hướng dẫn, các phương tiện thông tin đại
chúng khác...) để nâng cao hiệu quả chi phígia nhập thị trường.
Biểu đồ 3.3. Thời gian tìm hiểu thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021).
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3.3.2. Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng
Tính minh bạch thông tin đề cập tới khả năng các đối tượng kinh doanh có thể tìm hiểu, tiếp cận
đến những kế hoạch và văn bản pháp lý mang tính chất công khai của huyện, thành phố, sở,
ngành mà cần thiết cho hoạt động kinh doanh của mình. Sự sẵn có của các loại tài liệu, mức độ
tiện dụng của việc tìm kiếm và sự dễ dàng trong tiếp cận thông tin là những yê u cầu cần thiết để
đảm bảo cho tính minh bạch.
Đối xử công bằng, cạnh tranh bình đẳng đánh giá môi trường cạnh tranh đối với các cơ sở
SXKD với nhau, với doanh nghiệp, với các cơ sở SXKD thân quen với cán bộ chính quyền, thể
hiện dưới dạng các đặc quyền, ưu đãi cụ thể khi tiếp cận các nguồn lực cho phát triển như đất
đai, tín dụng…và được ưu tiên đối xử trong thực hiện các thủ tục hành chính và chính sách.
Xét bình diện chung toàn tỉnh, tính minh bạch và đối xử công bằng là CSTP có điểm số thấp
điểm nhất trong các CSTP được khảo sát. Trong đó, điểm số có sự khác biệt khá rõ rệt giữa các
địa phương. Với nhóm các địa phương làm tốt như Yên Thủy. Nhóm thứ hai là nhóm các địa
phương ở mức khá (Mai Châu, Lạc Sơn, Kim Bôi, TP. Hòa Bình, Cao Phong) và nhóm thứ ba là
nhóm các địa phương còn tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến minh bạch thông tin và đối xử công
bằng (Đà Bắc, Tân Lạc và Yê n Thủy, Lương Sơn).
Biểu đồ 3.4. Điểm số CSTP “Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Minh bạch thông tin được đánh giá dựa trê n hệ thống 5 chỉ tiêu liên quan. Điểm số thấp nhất là
chỉ tiêu “Mức độ thuận lợi, dễ dàng khi tiếp cận với các thông tin, tài liệu thuộc lĩnh vực quản lý
của UBND huyện, thành phố” với 7,13 điểm. Trong đó Cao Phong, Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Thủy
và Lương Sơn có điểm số trung bình khá.
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Cổng thông tin của các huyện, thành phố cũng chưa đáp ứng được nhu cầu cung cấp thông tin
của các cơ sở SXKD. Điểm số cho chỉ tiê u này chỉ dừng ở mức 7,21 điểm. Nhìn chung, hầu hết
các huyện, thành phố tại Hòa Bình cần tích cực cung cấp thông tin liê n quan đến các cơ sở sản
xuất kinh doanh, tận dụng các nguồn cung cấp thông tin tin tưởng, nhiều tiếp cận như cổng
thông tin điện tử của huyện, ứng dụng công nghệ thông tin hoặc có các sáng kiến (số điện thoại
đường dây nóng, nhóm hỗ trợ...) như các địa phương khác đã từng thực hiện để tạo cú hích
trong minh bạch thông tin tại tỉnh. Kết quả DDCI tại Hòa Bình đang chỉ ra bức tranh thiếu minh
bạch thông tin tại các địa phương thuộc tỉnh Hòa Bình.
Biểu đồ 3.5. Mức độ thuận lợi, dễ dàng khi tiếp cận với các thông tin, tài liệu

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)

Cạnh tranh bình đẳng và đối xử công bằng cũng được DDCI nghiê n cứu qua hệ thống các chỉ
tiêu. Liên quan đến tiê u chí, các mối quan hệ để được cung cấp thông tin, tài liệu một cách dễ
dàng, nhanh chóng, chỉ có 17,36% các ý kiến cho rằng hoàn toàn không cần đến các mối quan
hệ. 42,68% HKD đánh giá đôi khi vẫn cần đến các mối quan hệ mới có được thông tin cần thiết.
Còn lại, 39,96% các ý kiến đánh giá vẫn cần các mối quan hệ để có được thông tin. Đây là chỉ
tiê u cần tích cực cải thiện tại tất cả các địa phương thuộc tỉnh Hòa Bình. Cũng là một trong
những lý do khiến các tiêu chí liên quan đến cạnh tranh bình đẳng chưa được đánh giá cao tại
tỉnh.
Tiêu chí được xem xét tiếp theo là Mức độ công bằng, không có sự phân biệt đối xử trong tiếp
cận thông tin, quy định pháp luật, chương trình hỗ trợ đạt 7,28 điểm và Mức độ công bằng,
không có sự phân biệt đối xử trong thực hiện TTHC, giải quyết công việc, thanh tra, kiểm tra đạt
7,23 điểm. Mức độ đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như nhau giữa các cơ sở SXKD do
nữ làm chủ/ điều hành và các cơ sở SXKD do nam giới làm chủ/ điều hành cũng chỉ đạt 7,48
điểm. Như vậy các tiêu chí liên quan đến cạnh tranh bình đẳng tại Hòa Bình đểu ở nhóm điểm
khá, là vấn đề quan trọng, cần quan tâm tại tỉnh.
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3.3.3. Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa
Công tác cải cách hành chính bao gồm rất nhiều nội dung khác nhau, trong đó chất lượng dịch
vụ công và dịch vụ tại bộ phận một cửa, vídụ như văn hóa công sở, thái độ giao tiếp của cán bộ
công chức, cơ sở vật chất đáp ứng cho công việc là một nội dung rất quan trọng.
Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa là một trong những CSTP mang lại nhiều thay đổi
tích cực cho Hòa Bình trong năm vừa qua. Theo đó, CSTP này có điểm số trung bình chung là
7,61 điểm, cao thứ ba trong hệ thống 09 chỉ số thành phần tại tỉnh. Tiếp tục dẫn đầu bảng xếp
hạng riê ng về chỉ số thành phần liên quan đến chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa là
Yê n Thủy và Đà Bắc. Ở nhóm cuối của bảng xếp hạng là Tân Lạc với 6,42 điểm.
Biểu đồ 3.6. Điểm số CSTP “Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Đi sâu vào phân tích các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng dịch vụ công, Mức độ hài lòng về cơ
sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận một cửa(7,65 điểm); Mức độ hiệu quả trong ứng dụng
CNTT cung cấp dịch vụ công, thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa (7,6 điểm) và Mức độ tích
cực trong việc ứng dụng công nghệ và các xu thế của kinh tế chuyển đổi số, công nghệ 4.0.
trong điều hành, quản lý (7,56 điểm) là các tiêu chí đang được thực hiện khá tốt tại Hòa Bình, là
nguyên nhân chính tăng cường chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa tại tỉnh. Nếu các
địa phương tiếp tục quan tâm đến các chỉ tiê u này, kỳ vọng chất lượng dịch vụ công sẽ tăng
điểm rõ ràng trong năm tiếp theo.
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Biểu đồ 3.7. Mức độ ứng xử chuyên nghiệp, đúng mực của cán bộ, công chức, viên chức
khi giải quyết công việc, TTHC tại địa phương

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Vấn đề Hòa Bình cần lưu ý liên quan đến cán bộ thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công.
Cụ thể, kết quả khảo sát chỉ ra rằng Mức độ rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện khi cán bộ, công
chức, viên chức hướng dẫn thực hiện các công việc, TTHC là chỉ tiêu đạt điểm số cao nhất (7,71
điểm). Ngược lại, Mức độ ứng xử chuyên nghiệp, đúng mực của cán bộ, công chức, viên chức
khi giải quyết công việc, TTHC tại địa phương là chỉ tiêu đạt điểm số thấp nhất (7,55 điểm). Có
thể thấy rằng, các cơ sở SXKD hoàn toàn tin tưởng vào trình độ chuyên môn và các hướng dẫn
của cán bộ bộ phận một cửa, tuy nhiên các HKD còn chưa hài lòng về cách ứng xử chuyê n
nghiệp, thái độ đúng mực, của công chức, viê n chức khi giải quyết công việc. Xét trê n thang
điểm 5 đánh giá, vẫn còn tồn tại 35,99% các ý kiến chưa hài lòng.

3.3.4. Tính năng động và tiên phong
Trong bộ công cụ đánh giá chỉ số “Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” do VCCI tiến hành, chỉ số thành
phần “Tính năng động và tiê n phong của lãnh đạo tỉnh” là một trong những thành phần quan
trọng nhất bởi vai trò dẫn dắt và ảnh hưởng của người lãnh đạo đến hoạt động cải thiện môi
trường kinh doanh tại mỗi địa phương. Tương tự như vậy, ở cấp huyện sự tiên phong và năng
động của lãnh đạo là một trong những động lực quan trọng hàng đầu cho quá trình cải cách
hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường kinh doanh.
Tính năng động và tiê n phong của chính quyền địa phương có điểm số 7,33 là một trong ba chỉ
số thành phần thấp điểm nhất trong DDCI cấp huyện, thành phố. Đứng đầu bảng xếp hạng tiếp
tục là Yê n Thủy. Trong khi đó, ở vị trícuối của bảng xếp hạng CSTP này là Lạc Thủy và Tân Lạc
với gam điểm trung bình khá, lần lượt là 6,4 và 6,38 điểm.
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Biểu đồ 3.8. Điểm số CSTP “Tính năng động, tiên phong”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
DDCI quan tâm đến tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện các chương trình, chủ trương của
UBND tỉnh trong khuôn khổ pháp luật, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Chỉ tiê u này
đạt 7,36 điểm trung bình toàn tỉnh. Bê n cạnh những địa phương làm tốt còn có nhiều địa
phương tại Hòa Bình chưa có các sáng kiến, chương trình cụ thể tác động tích cực đến hộ kinh
doanh. Do đó, điểm số chỉ tiê u còn thấp.
Tiếp tục tìm hiểu về Mức độ Chủ động tham mưu UBND tỉnh các đề xuất/giải pháp hỗ trợ các cơ
sở SXKD nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (7,34 điểm), Cao Phong, Lương Sơn,
Lạc Thủy và Tân Lạc chưa được các HKD đánh giá cao trong mối liê n kết, tham mưu với UBND
tỉnh đề xuất các giải pháp hỗ trợ thiết thực và hữu ích với các cơ sở SXKD.
Hầu hết các địa phương được đánh giá tích cực về sáng tạo và mạnh dạn triển khai các chủ
trương/quyết định và giải quyết các vấn đề phát sinh mới (7,39 điểm) và tính kịp thời giải đáp,
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của UBND huyện, thành phố khi SXKD gặp phải khó khăn (7,37
điểm), và Mức độ hài lòng về các biện pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc của UBND
huyện, thành phố (7,34 điểm). Về cơ bản, các địa phương đều chú ý tới các yếu tố về môi
trường sinh thái trong công tác quản lý, điều hành kinh tế (7,42 điểm).
Hoạt động đối thoại tại Hòa Bình cũng chưa được thực hiện thường xuyê n, với 17,26% cho rằng
thường xuyê n tổ chức, 33,05% thi thoảng tổ chức, 38,95% hiếm khi tổ chức, 5,89% không tổ
chức và 4,85% chưa từng được tham gia.
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3.3.5. Chi phíthực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật
Thời gian thực hiện công việc, thủ tục hành chính và tuân thủ quy định pháp luật cũng là vấn đề
còn nhiều tồn tại, bất cập gây khó khăn cho đối tượng kinh doanh khi muốn giải quyết các công
việc, thủ tục hành chính. Thời gian giải quyết công việc, thủ tục hành chính là thời gian từ khi đối
tượng kinh doanh có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định được tiếp nhận, giải quyết và trả
kết quả giải quyết công việc, thủ tục hành chính và tuân thủ quy định pháp luật.
Tại Quyết định số 97/QĐ-UBND, ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc Ban hành Kế
hoạch tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2020, định hướng đến năm 2021 cũng đã đề
ra nhiệm vụ: " Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, trong đó thời
gian đề xuất cắt giảm tối thiểu là 30% thời gian theo quy định".
Nhìn chung, đây vẫn là CSTP cần nhiều sự quan tâm của lãnh đạo các cấp tỉnh Hòa Bình. Trê n
phương diện DDCI cấp huyện, thành phố CSTP này có điểm số 7,47, ở vị trí 6/9 CSTP được
xếp hạng. Như vậy, đây là điểm số và thứ hạng không cao. So sánh giữa các huyện và thành
phố, Yê n Thủy tiếp tục được đánh giá tích cực, TP. Hòa Bình và Đà Bắc và Lương Sơn cũng có
nhiều điểm sáng trong cải thiện chi phíthực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật. Lạc Sơn, Kim Bôi,
Mai Châu ở mức điểm khá. Trong khi Cao Phong, Lạc Thủy, Tân Lạc còn tồn tại một số vấn đề
khó khăn trong giải quyết chi phíthủ tục hành chính.
Biểu đồ 3.9. Điểm số CSTP “Chi phíthực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Đánh giá về mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích khi giải
quyết công việc hoặc thực hiện TTHC với UBND huyện, thành phố, kết quả chỉ ra rằng 2,74%
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HKD hoàn toàn không biết hoặc không tồn tại các dịch vụ công trực tuyến, 4% HKD biết mà
không sử dụng; 36% chỉ thực hiện một số, 40 % thực hiện phần lớn các thủ tục chọn và 17,26%
thực hiện tất cả các thủ tục. Các địa phương vẫn cần nỗ lực, tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công
trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện TTHC để tiết kiệm chi phí thời gian cho
các cơ sở SXKD. Theo đó, các địa phương còn chưa được đánh giá cao trong sử dụng dịch vụ
công trực tuyến là Cao Phong, Lạc Thủy, Tân Lạc và Mai Châu.
Kết quả tương quan khá thú vị khi phân tích mối liê n hệ giữa mức độ sử dụng dịch vụ công trực
tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích và chỉ tiê u về đi lại nhiều lần để hoàn tất các công việc,
TTHC. Theo đó, các địa phương có kết quả tốt khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến thìchi phí
thời gian cho việc đi lại nhiều lần giảm đi đáng kể. Ngược lại, những địa phương đã phân tích
trên chưa ứng dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, điểm số về chỉ tiê u đi lại nhiều lần để
hoàn tất các công việc, TTHC khá thấp so với mức trung bình chung.
Số lượng các đợt thanh tra, kiểm tra mà cơ sở SXKD phải tiếp trong năm vừa qua (Thanh tra,
kiểm tra tại địa phương bao gồm các hoạt động thanh tra, kiểm tra riê ng theo kế hoạch được
thông báo trước, kiểm tra đột xuất, không thuộc các hoạt động kiểm tra liê n ngành theo kế
hoạch) được ghi nhận với tỷ lệ lần lượt là: 1,05% ≥ 5 lần; 2,74% với 4 lần; 33,97% với 3 lần;
43,25% với 1-2 lần; và 18,99% số HKD không tiếp đoàn thanh tra nào trong năm vừa qua.

3.3.6. Chi phíkhông chính thức
Chi phí không chính thức là những khoản chi ngoài quy định mà các đối tượng kinh doanh phải
chi trả để thực hiện các công việc của họ một cách dễ dàng hơn. Biếu tiền, mời tiệc chiêu đãi, lại
quả hợp đồng, bồi dưỡng cán bộ... là hình thức khác nhau của chi phí không chính thức. Do
vậy, chỉ số chi phíkhông chính thức là công cụ để đo lường các khoản chi phí mà đối tượng kinh
doanh phải trả và các trở ngại do những chi phí không chính thức này gây ra đối với hoạt động
kinh doanh của họ, việc trả những khoản chi phíkhông chính thức này có mang lại kết quả như
mong đợi và liệu cán bộ, công chức, viê n chức có lợi dụng các quy định của địa phương để trục
lợi hay không.
Việc đưa chỉ số Chi phí không chính thức vào Bộ Chỉ số sẽ thể hiện quyết tâm và cam kết cải
cách đối với một vấn đề vốn được coi là tế nhị này tại địa phương. Chi phí không chính thức là
chỉ dấu quan trọng cho việc cải cách các nội dung hoạt động khác nhau của cơ quan công
quyền.
Nhìn chung điểm số chi phí không chính thức tại các địa phương thuộc Hòa Bình không quá
thấp, 7,94 điểm. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải mức điểm tích cực khi xem xét, phân tích chi phí
không chính thức. Bởi lẽ, thủ tục hành chính liên quan đến các cơ sở SXKD tại các địa phương
chủ yếu liên quan đến các HKD. Mặc dù vậy, so sánh giữa các địa phương cũng có sự chê nh
lệch điểm số đáng kể. Hầu hết các địa phương vấn đề chi phí không chính thức vẫn còn tồn tại
nhưng không tạo gánh nặng quá nặng nề cho các HKD. Tuy nhiê n, một số địa phương ở nhóm
cuối của bảng xếp hạng riê ng về chi phí không chính thức cần lưu ý đến các chỉ tiê u này khi
điểm số chưa cao (trung bình khá, trung bình).
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Biểu đồ 3.10. Điểm số CSTP “Chi phíkhông chính thức”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
69,96% vẫn còn tồn tại chi phí không chính thức tại các địa phương thuộc tỉnh Hòa Bình. Tuy
nhiê n ở mức độ khác nhau.
Tìm hiểu về tỷ lệ chi phí phải bỏ ra hàng năm để chi các khoản không chính thức cho cán bộ
huyện/thành phố trung bình chiếm trong tổng thu nhập của cơ sở SXKD. Kết quả DDCI chỉ ra
rằng, chi phí này cụ thể là: 0,84% HKD phải bỏ ra trê n 20% tổng thu nhập, 3,16% HKD phải bỏ
ra 10% - 20% tổng thu nhập cho chi phí không chính thức; 22,32% HKD phải bỏ ra 5%-10%;
34,53% HKD chi mức 1%-5% tổng thu nhập và 39,15% HKD chi cho chi phí không chính thức
dưới 1% tổng thu nhập.
Biểu đồ 3.11. Mức độ phổ biến của chi phíkhông chính thức

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
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Đánh giá về xu thế tăng/giảm chung về chi phí không chính thức trong năm vừa qua, 1,05% số
HKD cho rằng chi phíkhông chính thức có xu thế tăng lên nhiều và trở nê n phổ biến hơn; 5,45%
cho rằng chi phí không chính thức có xu thế tăng lên nhẹ; 23,06% Giữ nguyê n mức chi trả chi
phí này; 37,74% cho rằng chi phí không chính thức giảm nhẹ; và 32,70 % HKD kỳ vọng chi phí
không chính thức giảm đáng kể và trở nê n ít phổ biến hơn hoặc hoàn toàn không có chi phí
không chính thức.

3.3.7. Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh
Hiện nay, các cơ sở SXKD tại Việt Nam nói chung và các DN, HTX, HKD tỉnh Hoà Bình nói riê ng
đang đứng trước rất nhiều cơ hội để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhưng
bê n cạnh đó cũng có rất nhiều những thách thức mà DN, HTX, HKD đang gặp phải như về chính
sách pháp luật, thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng, vốn, vùng nguyê n liệu, đầu ra cho sản phẩm,
số lượng và chất lượng nguồn lao động, năng lực quản trị...Nhất là với các DN nhỏ và vừa, DN
mới thành lập, HKD nhỏ thìnhững khó khăn này lại nhân lê n gấp bội. Để tháo gỡ những khó
khăn, thách thức này cho DN, HTX, HKD thìngoài sự nỗ lực của chính bản thân DN, HTX, HKD
thì cũng cần sự hỗ trợ không hề nhỏ từ phía các cơ quan quản lý nhà nước.
Vậy các cơ quan nhà nước đã làm gì để hỗ trợ DN, HTX, HKD khi đang gặp khó khăn hoặc đưa
ra những dự báo, chuẩn bị gì cho DN, HTX, HKD để có thể đương đầu với thách thức mới, Bộ
Chỉ số đã đưa ra chỉ số thành phần này để khảo sát các đối tượng kinh doanh. Trong Bộ chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do VCCI xây dựng cũng có chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ DN”. Tiêu
chínày của VCCI đề cập đến các dịch vụ mà tỉnh hỗ trợ DN như về thương mại, giao thông vận
tải, thị trường, thông tin liê n lạc, tư vấn pháp luật.
Còn chỉ số Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong Bộ Chỉ số của tỉnh Hoà Bình đề cập đến vấn đề hỗ trợ
DN, HTX, HKD ở tất cả mọi lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố dưới nhiều hình thức khác nhau như: hỗ trợ thực hiện các thủ tục
hành chính, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, viễn thông, lao động, các chương trình khuyến
công, khuyến nông, chương trình khuyến khích sản xuất lớn, chương trình đào tạo khởi sự DN,
chương trình xúc tiến thương mại, chương trình tuyê n truyền nâng cao nhận thức về pháp luật
cho DN, HTX, HKD,… Mục đích cuối cùng là làm sao để tạo điều kiện giúp các DN, HTX, HKD
phát triển tốt nhất và thu hút DN đầu tư vào tỉnh.
Dưới góc độ DDCI cấp huyện, điểm số trung bình chung cho CSTP này là 7,47 điểm, mức điểm
khá. Tuy nhiê n, các phân tích sâu cho thấy bảng xếp hạng riê ng CSTP hỗ trợ sản xuất kinh
doanh ghi nhận kết quả tích cực tại Yê n Thủy, Đà Bắc, TP. Hòa Bình cũng là đơn vị được ghi
nhận có nhiều hoạt động hỗ trợ tích cực cho các cơ sở SXKD. Ở chiều ngược lại, HKD tại Lạc
Thủy, Lương Sơn,Tân Lạc cần nhiều hơn các hoạt động hỗ trợ tích cực, hiệu quả. Một cách
hiểu khác, chính quyền các cấp đã có hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại các địa phương
tại tỉnh Hòa Bình, song, hiệu quả, tính chủ động thực hiện còn khác nhau nhiều giữa các địa
phương.
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Biểu đồ 3.12. Điểm số CSTP “Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Phân tích theo các chỉ tiê u, hầu hết các địa phương tại Hòa Bình đều quan tâm tới các yếu tố về
giới, dân tộc thiểu số, ưu tiên các đối tượng thiệt thòi trong các chương trình hỗ trợ các cơ sở
SXKD tại huyện (7,76 điểm) và còn hạn chế trong công khai, tuyê n truyền, phổ biến rộng rã i các
chương trình hỗ trợ đến các cơ sở SXKD của chính quyền huyện, thành phố (7,32 điểm).
Xét theo địa phương, HKD tại Cao Phong kỳ vọng vào các hướng dẫn và hỗ trợ, tích cực, chủ
động thực hiện các biện pháp hợp lý và hiệu quả nhằm hỗ trợ cơ sở SXKD, DN, HTX trong các
trường hợp thiê n tai, dịch bệnh (ví dụ như Covid-19); Đà Bắc làm tốt việc quan tâm tới các yếu
tố về giới, dân tộc thiểu số, ưu tiên các đối tượng thiệt thòi trong các chương trình hỗ trợ các cơ
sở SXKD tại huyện và hiệu quả thực hiện của các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh của
huyện/thành phố, song Đà Bắc còn thiếu các giải pháp tuyê n truyền về hỗ trợ sản xuất kinh
doanh. Trong khi đó, Kim Bôi cần đẩy mạnh hiệu quả thực hiện của các chương trình hỗ trợ sản
xuất kinh doanh của huyện/thành phố. Lạc Sơn cũng cần chú trọng đến chất lượng và hiệu quả
của các chương trình hỗ trợ. Lạc Thủy, Tân Lạc cần quan tâm nhiều hơn đến việc tuyê n truyền,
thiết kế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hỗ trợ các HKD trong bối cảnh đại dịch Covid. Mai
Châu cần lưu ý đến v mức độ công khai, tuyê n truyền, phổ biến rộng rãi các chương trình hỗ trợ
đến các cơ sở SXKD của chính quyền huyện, thành phố. Bê n cạnh đó, các cơ sở SKXD tại Mai
Châu vẫn còn phản ánh tình trạng cần có mối quan hệ với chính quyền cấp huyện, thành phố để
tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ một cách thuận lợi. Các HKD tại TP. Hòa Bình mong muốn có các
chương trình, chính sách hỗ trợ cụ thể, tiếp tục được đẩy mạnh trong những năm tiếp theo.
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CÂU HỎI MỞ RỘNG: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ TỪ CƠ SỞ SXKD VỀ CÁC HỖ TRỢ TẠI ĐỊA PHƯƠNG
DDCI cấp huyện ghi nhận các kiến nghị, của đa số cơ sở SXKD về chính sách, chương trình, hỗ trợ tại
địa phương như sau:
Cao Phong:
▪

Cần thu hút tốt hơn các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch và công nghiệp sản xuất. Bớt
nhũng nhiễu, thanh tra

Đà Bắc:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Miễn giảm thuế thời kỳ dịch bệnh, các HKD gặp rất nhiều khó khăn
Cần giảm các thủ tục khi đăng ký kinh doanh;
Cần rút ngắn về thời gian và gọn lại các thủ tục hành chính để đơn vị đỡ mất thời gian giải
quyết và chất lượng công việc đạt hiệu quả tốt hơn
Cần mở rộng tuyến đường giao thông thuận lợi hơn, nâng cấp các tuyến đường đi đến
điểm du lịch để mọi phương tiện có thể tham gia tốt hơn
Đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ để các HKD nhận được hỗ trợ kinh tế của nhà
nước trong thời gian các cơ sở SKXD tuân thủ pháp luật, đóng cửa sản xuất kinh doanh
theo quy định
Hiện tại đang trong thời gian dịch bệnh Covid khó khăn, hộ kinh doanh homestay mong
muốn Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ các hộ homestay và Chi
cục thuế, homestay cũng có đề xuất miễn giảm thuế cho homestay

Kim Bôi:
▪

▪

▪

Vì dịch bệnh covid, HKD đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo thêm điều kiện , giảm thêm
mức thuế giúp các HKD kinh doanh đạt hiệu quả tốt hơn , thêm thu nhập cho gia đình đỡ
gặp khó khăn (giảm thuế môn bài, thuế tháng)
Mong được sự quan tâm của UBND. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tiểu thương kinh
doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài ( giảm thuế, giảm tiền thuê mặt bằng thuê chợ
)
Để đảm bảo được hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện Kim Bôi. Thì việc cải thiện chợ
Bo xây dựng lại quy củ để sắp xếp mặt bằng chợ cho các hộ kinh doanh thì với đạt được
chất lượng và hiệu quả kinh doanh , và thực hiện được những tiêu chí chung của xã hội và
thực hiện được những chủ trương chính sách của nhà nước ban hành. Đồng thời, đề nghị
UBND có đóng góp ý kiến để giảm thuế và tiền thuế thuê Ki ốt ở chợ Bo nói riêng và các
tiểu thương nói trung vì dịch bệnh kéo dài công việc làm ăn buôn bán gặp nhiều khó khăn

Mai Châu:
▪

Lưu ý vấn đề quy hoạch chợ (ví dụ chợ Mai Châu). Các cấp chính quyền có liên quan cần
tham vấn ý kiến của các cơ sở SXKD có liên quan để vừa phù hợp cuộc sống người dân,
vừa tập trung một địa điểm thuận lợi hơn cho việc buôn bán

Yên Thủy:
▪
▪

▪

Thủ tục hành chính còn rất nhiều bất cập vì còn nhiều giấy tờ thủ tục
Đề nghị các cấp lãnh đạo vài năm gần đây những hộ kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn,
thuê mặt bằng đóng thuế cao hơn so với các đại lý trong xã. Đề nghị các cấp xem xét cải
thiện, nâng cao tính công bằng
Hỗ trợ quan tâm tạo điều kiện để hộ kinh doanh có điều kiện cải thiện năng suất
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CÂU HỎI MỞ RỘNG: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ TỪ CƠ SỞ SXKD VỀ CÁC HỖ TRỢ TẠI ĐỊA PHƯƠNG
DDCI cấp huyện ghi nhận các kiến nghị, của đa số cơ sở SXKD về chính sách, chương trình, hỗ trợ tại
địa phương như sau:
TP Hòa Bình:
▪
▪

▪

Tạo điều kiện cho nhiểu hộ kinh doanh trẻ cá nhân lập nghiệp.
Tổ chức nhiều chương trình giao lưu giữa các HKD. Nên có những hội chuyên về từng lĩnh
vực kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh có cơ hội được giao lưu học hỏi, tạo môi trường
kinh doanh lành mạnh
Tạo nhiều sân chơi, cuộc thi giữa các HKD để tăng sức cạnh tranh , đánh giá HKD
Trong tương lai nên giữ vững và phát huy tốt hơn nữa những tiêu chí và chủ trương của
hiệp hội doanh nghiệp đã và đang hỗ trợ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
Hài lòng về dịch vụ một cửa tiếp nhận hồ sơ về pháp lý , hồ sơ ĐKKD, đề nghị tiếp tục cải
thiện
Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở pháp lý để hộ , cơ sở SXKD tiếp cận nhanh , thuận tiện

▪

Cần hỗ trợ, tạo điều kiện mở rộng đất đai để sản xuất kinh doanh.

▪

Tạo điều kiện hỗ trợ vốn phát triển kinh tế như các mô hình sản xuất

▪
▪
▪

3.3.8. Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý và ANTT
Bản chất của nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi hoạt động phải tuân
thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Trong đó, các cơ quan hành chính nhà nước là cơ
quan thực thi pháp luật. Nếu các cơ quan hành chính nhà nước không thực hiện các hoạt động
dựa trên quy định của pháp luật thìsẽ không đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, gây khó khăn, vướng
mắc cho hoạt động của các đối tượng kinh doanh nói riêng và người dân nói chung.
Bộ Chỉ số của tỉnh Hoà Bình cũng đưa chỉ số này vào khảo sát để nhằm mục đích xem xét, đánh
giá từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong hiệu quả thực thi các quy định pháp
luật, chính sách, chương trình trong phạm vi quản lý, hoạt động tuyê n truyền, phổ biến pháp
luật, cũng như công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của DN, HTX, HKD, tạo điều
kiện thuận lợi, tránh các hành vi lợi dụng hoặc không thực hiện đúng theo quy định của pháp
luật để gây nhũng nhiễu, khó khăn cho đối tượng kinh doanh khi giải quyết các công việc, thủ tục
hành chính.
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Biểu đồ 3.13. Điểm số CSTP “Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý và ANTT”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý và ANTT trung bình 7,64 điểm, điểm số khá so với
các CSTP còn lại. Xét theo tiê u chí, hoạt động công khai, tuyê n truyền, phổ biến các chính sách,
văn bản pháp luật của UBND huyện, thành phố được đánh giá tích cực nhất (7,74 điểm), các
HKD cũng khá tin tưởng vào hiệu lực thực thi chính sách, văn bản pháp luật được UBND huyện,
thành phố ban hành hoặc triển khai (7,72 điểm).
Nhìn chung, tình hình ANTT được đảm bảo khá tốt tại các địa phương thuộc Hòa Bình. Ba tiê u
chí liên quan đến ANTT bao gồm: Cơ sở SXKD không lo lắng về việc sẽ bị trùdập, trả thùsau
khi thực hiện khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh”; “Hiệu quả giải quyết các vụ việc liên quan
tới an ninh, trật tự của các cơ sở SXKD” tại địa phương” và “Cơ sở SXKD không phải chi trả tiền
cho các nhóm đối tượng để được yên ổn SXKD; hoặc không mất nhiều chi phí cho dịch vụ bảo
vệ, an ninh để bảo vệ tài sản” đạt lần lượt 7,57; 7,79 và 7,91 điểm. Lạc Thủy cần quan tâm
nhiều hơn đến vấn đề ANTT so với các địa phương còn lại. Mặc dù vậy, cũng cần nhìn nhận
rằng, mức điểm 7-8 điểm không phải mức điểm cao, vẫn còn tồn tại những lo lắng và các vấn đề
về ANTT liên quan đến sản xuất kinh doanh tại các huyện, thành phố, cần sự quan tâm và theo
dõi sát sao từ các cấp chính quyền.

3.3.9. Tiếp cận đất đai
Đất đai là một lĩnh vực quản lý nhà nước quan trọng. Theo quy định của pháp luật, có 13 nội
dung về quản lý đất đai được áp dụng ở cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Các
sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố là cơ quan giúp việc cho UBND cấp tỉnh, thực hiện
trực tiếp nhiều nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai như: quản lý quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất đai; quản lý về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
đăng ký quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
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đất; quản lý tài chính đất đai; quản lý các dịch vụ công về đất đai; xử lý vi phạm pháp luật về đất
đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai,…
Việc triển khai những quyết định, chính sách thay đổi trong quản lý đất đai của các huyện, thành
phố, sở, ban, ngành có tác động ít nhiều tới môi trường kinh doanh của DN, HTX, HKD; cụ thể là
khả năng tiếp cận đất đai (quỹ đất sạch, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận,…), tính ổn
định trong sử dụng đất (quy hoạch, thu hồi đất,…) cũng như vấn đề bảo vệ môi trường. Do đó,
chỉ tiêu đất đai được lựa chọn là một CSTP trong những chỉ số đánh giá năng lực quản lý ở cấp
huyện, thành phố.
Tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh có điểm số 7,48 xét trung bình chung toàn tỉnh. Trong
đó, các vấn đề HKD tiếp cận đất đai tại Tân Lạc, Mai Châu khả quan hơn các địa phương còn
lại. Lạc Sơn và Lạc Thủy tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận đất đai. Mặc dù vậy, đối
chiếu với các CSTP khác có thể thấy rằng, các địa phương thuộc nhóm đầu trong cải cách môi
trường kinh doanh năm 2021 như Yên Thủy cũng chưa đạt được điểm số kỳ vọng (thấp hơn
điểm số các CSTP khác). Do đó, vấn đề tiếp cận đất đai vẫn là vấn đề đáng quan tâm của tất
các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình. Còn rất nhiều dư địa để cải cách CSTP này.
Biểu đồ 3.14. Điểm số CSTP “Tiếp cận đất đai”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Mức độ thuận lợi, đảm bảo theo quy định pháp luật khi cơ sở SXKD thực hiện các TTHC, giải
quyết công việc về đất đai là chỉ tiêu đạt điểm số thấp nhất khi xem xét tiếp cận đất đai tại các
địa phương. Chỉ tiêu này có điểm số là 7,3 trung bình toàn tỉnh.
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Biểu đồ 3.15. “Mức độ thuận lợi, đảm bảo theo quy định pháp luật khi cơ sở SXKD thực
hiện các TTHC, giải quyết công việc về đất đai”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
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Chèn inforgraphic
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CHƯƠNG 4. CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC SỞ, NGÀNH
4.1. Điểm số và xếp hạng DDCI các sở, ngành
Với thang điểm tối đa là 100, điểm tổng hợp Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành và thứ
hạng tương ứng được trình bày tại Biểu đồ 4.1. Để dễ dàng so sánh điểm số tổng hợp của các
sở ban ngành sẽ được tính trên thang điểm 100 điểm (quan sát rõ ràng hơn sự chê nh lệch điểm
số). Trong khi đó, điểm số của các chỉ tiê u và chỉ số thành phần so sánh trên thang điểm 10
điểm.
Kết quả xếp hạng cho thấy, sở Kế hoạch và Đầu tư đứng đầu xếp hạng DDCI sở ban ngành
2021 với 79,39 điểm. Mặc dù vậy, không có sở ban ngành nào của Hòa Bình đạt được nhóm
điểm tốt trong bảng xếp hạng DDCI 2021. Ở vị trí thứ hai là sở Tài nguyên và Môi trường với
78,40 điểm. Vị tríthứ ba thuộc về sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 77,75 điểm.
Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, hầu hết các sở ban ngành đã có các biện pháp,
thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công ở “khá” trong năm vừa qua. Điểm số trung
bình chung DDCI sở ban ngành Hòa Bình là 75,54 điểm năm 2021.
Các sở, ban, ngành có sự theo đuổi sát sao về điểm số và thứ hạng. Các vị tríchê nh lệch nhau
phổ biến từ 0,1-0,5 điểm. Chê nh lệch giữa đơn vị xếp vị trí thứ nhất và vị trí cuối cùng trong
bảng xếp hạng là 7,64 điểm (trên thang điểm 100 điểm).
Đây là năm đầu tiê n tỉnh Hòa Bình xếp hạng năng lực cạnh tranh của các Sở ban ngành. Cũng
cần lưu ý rằng, kết quả khảo sát đang đề cập đến những vấn đề liê n quan trực tiếp đến các cơ
sở sản xuất kinh doanh, không bao trùm toàn bộ các chức năng, nhiệm vụ khác của các sở, ban
ngành. Phạm vi đang xem xét trong báo cáo dựa trên phương diện đánh giá môi trường kinh
doanh và năng lực cạnh tranh.
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Biểu đồ 4.1. DDCI Sở ban ngành năm 2021 – tỉnh Hò a Bình

Sở Kế hoạch & ĐT

79.39

Sở Tài nguyên & MT

78.40

Sở Nông nghiệp & PTNT

77.75

Sở Giáo dục & ĐT

77.09

Sở Xây dựng

76.89

Cục Quản lý Thị trường

76.83

Điện lực Hòa Bình

76.71

Sở Lao động - TBXH

76.39

Sở Thông tin & TT

76.30

Sở Tư pháp

76.13

Chi cục Hải quan

76.05

BQL dự án ĐTXD công trình dân dụng

75.68

BQL dự án ĐTXD NN&PTNT

75.58

Sở Tài chính

75.51

Sở Công thương

75.31

Sở Y tế

75.19

Bảo hiểm Xã hội

75.14

PCCC/CA tỉnh

74.90

Sở Văn hóa, TT&DL

74.85

BQL dự án ĐTXD giao thông

74.26

Cục Thuế

74.24

Sở Giao thông Vận tải

74.06

Thanh tra tỉnh
BQL các khu công nghiệp
Ngân hàng Nhà nước
Sở Khoa học &CN

Khá

73.69
73.08
72.86

71.75

66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ CÁC SỞ, NGÀNH – DDCI HÒA BÌNH 2021

58

1
SỞ KH&ĐT

4.2. Hồ sơ DDCI sở ban ngành
4.2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điểm số DDCI : 79,39 điểm
Kết quả chỉ số thành phần

2
SỞ TN&MT
4.2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường
Điểm số DDCI : 78,40 điểm
Kết quả chỉ số thành phần
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3
SỞ NN&PTNT
4.2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Điểm số DDCI : 77,75 điểm
Kết quả chỉ số thành phần

4
SỞ GD&ĐT
4.2.4. Sở Giáo dục và Đào tạo
Điểm số DDCI : 77,09 điểm
Kết quả chỉ số thành phần
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5
SỞ XÂY DỰNG
4.2.5. Sở Xây dựng
Điểm số DDCI : 76,89 điểm
Kết quả chỉ số thành phần

6
CỤC QLTT

4.2.6. Cục Quản lý thị trường
Điểm số DDCI : 76,83 điểm
Kết quả chỉ số thành phần
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4.2.7. Điện lực Hòa Bình

7

Điểm số DDCI : 76,71 điểm
Kết quả chỉ số thành phần

ĐIỆN LỰC

8
SỞ LĐ-TB&XH

4.2.8. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Điểm số DDCI : 76,39 điểm
Kết quả chỉ số thành phần
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9
SỞ TT&TT
4.2.9. Sở Thông tin và Truyền thông
Điểm số DDCI : 76,30 điểm
Kết quả chỉ số thành phần

10
SỞ TƯ PHÁP

4.2.10. Sở Tư pháp
Điểm số DDCI : 76,13 điểm
Kết quả chỉ số thành phần
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11
CHI CỤC
HẢI QUAN

4.2.11. Chi cục Hải quan
Điểm số DDCI : 76,05 điểm
Kết quả chỉ số thành phần

12
BQL DA ĐTXD
CÔNG TRÌNH
DÂN DỤNG

4.2.12. BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình dân dụng
Điểm số DDCI : 75,68 điểm
Kết quả chỉ số thành phần
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13
BQLDA ĐTXD
NN&PTNT

4.2.13. BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Nông nghiệp và PT Nông thôn

Điểm số DDCI : 75,58 điểm
Kết quả chỉ số thành phần

14
SỞ TÀI CHÍNH

4.2.14. Sở Tài chính
Điểm số DDCI : 75,51 điểm
Kết quả chỉ số thành phần
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15
SỞ
CÔNG THƯƠNG
4.2.15. Sở Công thương
Điểm số DDCI : 75,31 điểm
Kết quả chỉ số thành phần

16
SỞ Y TẾ

4.2.16. Sở Y tế
Điểm số DDCI : 75,19 điểm
Kết quả chỉ số thành phần
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17
BHXH

4.2.17. Bảo hiểm Xã hội
Điểm số DDCI : 75,14 điểm
Kết quả chỉ số thành phần

18
PCCC

4.2.18. Phòng cháy Chữa cháy
Điểm số DDCI : 74,9 điểm
Kết quả chỉ số thành phần
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19
SỞ VH-TT&DL

4.2.19. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch
Điểm số DDCI : 74,85 điểm
Kết quả chỉ số thành phần

20
BQLDA ĐTXD
GIAO THÔNG

4.2.20. Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Giao thông
Điểm số DDCI : 74,26 điểm
Kết quả chỉ số thành phần
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21
CỤC THUẾ

4.2.21. Cục Thuế
Điểm số DDCI : 74,24 điểm
Kết quả chỉ số thành phần

22
SỞ GTVT

4.2.22. Sở Giao thông Vận tải
Điểm số DDCI : 74,06 điểm
Kết quả chỉ số thành phần
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23
THANH TRA
TỈNH

4.2.23. Thanh tra tỉnh
Điểm số DDCI : 73,69 điểm
Kết quả chỉ số thành phần

24
BQL CÁC KCN

4.2.24. Ban quản lý các Khu công nghiệp
Điểm số DDCI : 73,08 điểm
Kết quả chỉ số thành phần
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25
NHNN

4.2.25. Ngân hàng Nhà nước
Điểm số DDCI : 72,86 điểm
Kết quả chỉ số thành phần

26
SỞ KH&CN

4.2.26. Sở Khoa học và Công nghệ
Điểm số DDCI : 71,75 điểm
Kết quả chỉ số thành phần
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4.3. Hồ sơ DDCI sở ban ngành theo Chỉ số thành phần
4.3.1. Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép
Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép có điểm số trung bình chung là 7,42 điểm, thuộc
nhóm các CSTP đạt điểm khá. Cũng cần lưu ý rằng, DDCI nghiê n cứu chi phí gia nhập thị
trường và hoạt động cấp phép không đơn thuần là hoạt động đăng ký kinh doanh đơn lẻ của
DN/HTX mà hệ thống các hoạt động cần làm để một DN/HTX hoặc dự án của DN/HTX đó đi vào
hoạt động. Một cách hiểu khác, bê n cạnh các thủ tục về đăng ký kinh doanh (sửa đổi, chuyển
đổi giấy phép ĐKKD) liên quan trực tiếp đến sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc các sở, ngành có liê n
quan cấp phép trực tiếp, DDCI còn thu thập các đánh giá liên quan đến thủ tục PCCC, tiếp cận
điện năng, cấp phép xây dựng, đất đai... có liên quan. Đây cũng là xu hướng quan tâm và điều
chỉnh của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tham khảo bài học kinh nghiệm từ các địa
phương khác.
Nhìn chung, sở Tư pháp, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Lao động – Thương binh và Xã hội có
điểm số khá tốt , phù hợp với các đánh giá chung tại cấp tỉnh về gia nhập thị trường. Tuy nhiê n,
vấn đề Hòa Bình cần quan tâm liên quan đến các sở ban ngành khác trong quá trình gia nhập thị
trường và hoạt động cấp phép.
Đối chiếu với kết quả PCI, Hòa Bình được đánh giá khá tích cực về số ngày đăng ký doanh
nghiệp, số ngày thay đổi ĐKDN cũng như các tiêu chí liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Tuy
nhiê n, chỉ tiê u về nội dung về “Phải chờ hơn 1 tháng hoàn thành các thủ tục để chính thức hoạt
động (% DN)*” chỉ đạt 15% (cao hơn điểm số trung vị). Nghĩa là, để hoàn thành tất cả các thủ
tục hành chính để đi vào hoạt động tại Hòa Bình đang “chậm” hơn nhiều địa phương khác trong
cả nước. Kết quả DDCI khá tương đồng với các phân tích trê n. Bê n cạnh đó, DDCI Hòa Bình
năm 2021 góp phần phân tích sâu hơn dữ liệu tham khảo. Các sở ban ngành có liên quan cũng
cần tích cực hỗ trợ, phối hợp, giải quyết các thủ tục để DN/HTX hoặc dự án của DN/HTX nhanh
chóng đi vào hoạt động.
Biểu đồ 4.2. Điểm số CSTP “Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
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Xét theo chỉ tiê u, Tổng thời gian mà cơ sở SXKD đã dành cho việc tìm hiểu thông tin về trình tự,
thủ tục gia nhập thị trường là chỉ tiê u còn nhiều khó khăn tại Hòa Bình. Điểm số trung bình
chung cho chỉ tiêu này là 6,59 điểm. Thậm chí, còn hơn 13,16% số DN phải mất trên 7 ngày để
DN/HTX đi vào hoạt động. Chưa đến 1/5 số DN/HTX giải quyết thủ tục nhanh chóng trong thời
gian kỳ vọng.
Biểu đồ 4.3. Tổng thời gian mà cơ sở SXKD đã dành cho việc tìm hiểu thông tin về trình
tự, thủ tục gia nhập thị trường

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Nhìn chung, gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép tại Hòa Bình có điểm số tích cực nhưng
chưa bền vững. Vấn đề cần quan tâm của các sở ban ngành tại tỉnh là tiếp tục duy trì, thúc đẩy
các sở ban ngành đã làm tốt. Bê n cạnh đó, cần có sự phối hợp, hỗ trợ, liê n thông giữa các sở,
ngành có liên quan để cộng đồng doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, giải quyết các vấn đề
khi thành lập doanh nghiệp. Nếu không phát hiện kịp thời vấn đề và có biện pháp hữu hiệu, điểm
số về gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép tại tỉnh khó duy trìtích cực trước đòi hỏi ngày
càng cao hơn của cộng đồng doanh nghiệp và môi trường kinh doanh cạnh tranh hiện tại.
4.3.2. Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng
Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng tại các sở, ban ngành cũng gặp
tương tự các vấn đề như cấp huyện, thành phố. Điểm số trung bình chung cho chỉ tiê u này là
7,56 điểm với sự theo đuổi điểm số sát sao giữa các sở ban ngành. Điều này cho thấy chưa sở
ban ngành nào thực sự làm tốt công tác minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng,
phần lớn ở mức điểm khá và còn nhiều vấn đề khó khăn, cần giải quyết.
Theo địa phương sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Lao động – Thương
binh và Xã hội là các đơn vị nhận được đánh giá khả quan hơn từ cộng đồng doanh nghiệp so
với các đơn vị còn lại trong tính minh bạch, công bằng. Phân tích sâu các chỉ tiê u cho thấy, các
sở ban ngành trê n nhận được đánh giá tích cực do việc cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời
theo yê u cầu của cơ sở SXKD, cổng thông tin cung cấp thông tin dễ dàng tiếp cận (các chỉ tiê u
có điểm số cao), dẫn đến mức độ hài lòng cao của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiê n, các sở
ban ngành trê n vẫn còn các điểm yếu cần cải thiện liên quan đến tính minh bạch và công bằng.
Chẳng hạn, sở Lao động – Thương binh và Xã hội, sở Kế hoạch và Đầu tư cùng gặp các vấn đề
liên quan đến “mức độ thuận lợi khi tiếp cận với các thông tin, văn bản quy phạm pháp luật;
TTHC; cơ chế chính sách mới” và “mối quan hệ để có được thông tin, tài liệu một cách dễ dàng,
nhanh chóng”. Trong khi sở Tài nguyên và Môi trường vẫn tồn tại “mối quan hệ để có được
thông tin, tài liệu một cách dễ dàng, nhanh chóng”, khiến điểm số chỉ tiêu trên chưa cao.
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Biểu đồ 4.4. Điểm số CSTP “Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Cần dùng mối quan hệ để có được thông tin, tài liệu một cách dễ dàng, nhanh chóng là vấn đề
đáng quan tâm nhất tại các sở, ban ngành tỉnh Hòa Bình trong năm qua. Điểm số cho tiê u chí
này là 7,46 điểm (thấp hơn các tiêu chí còn lại). Bê n cạnh đó, các tiêu chí khác liên quan đến
tính bình đẳng tại các sở, ngành cũng chưa đạt điểm số khả quan.
Biểu đồ 4.5. Chỉ tiêu “Cần dùng mối quan hệ để có được thông tin, tài liệu”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
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Các sở, ban ngành tại Hòa Bình cần quan tâm hơn nữa đến việc cung cấp thông tin minh bạch,
công bằng giữa các đối tượng sử dụng dịch vụ, thực hiện TTHC công tại tỉnh. Có như vậy, môi
trường kinh doanh tại Hòa Bình mới cải thiện được các vấn đề đang gặp nhiều bất cập liê n quan
đến tính minh bạch và cạnh tranh bình đẳng từ cấp cơ sở.
4.3.3. Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa
Nhìn chung, chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa được đánh giá khá tốt tại các sở ban
ngành thuộc tỉnh. Một phép so sánh, có thể thấy rằng những sở, ngành có chất lượng dịch vụ
công tốt cũng có thứ hạng tốt hơn trong bảng xếp hạng chung. Điểm số trung bình chung cho
CSTP này là 7,8 điểm, là CSTP đạt điểm số tốt nhất trong các lĩnh vực đánh giá.
Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài nguyên và Môi trường, sở
Lao động – Thương binh và Xã hội có điểm số nổi bật hơn các đơn vị còn lại trong CSTP này.
Các sở, ban, ngành khác dừng lại ở mức điểm “khá”, với điểm số chê nh lệch không đáng kể.
Kết quả trê n cho thấy nỗ lực cải cách hành chính, chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa
của tất cả các sở ban ngành thuộc tỉnh. Mặc dù vậy, tốc độ cải cách không giống nhau nê n vẫn
có những đơn vị xếp hạng cao, bê n cạnh những đơn vị thứ hạng thấp trong bảng xếp hạng.
Biểu đồ 4.6. Điểm số CSTP “Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Nghiê n cứu sâu về các nội dung liên quan đến chất lượng chất lượng dịch vụ công và bộ phận
một cửa mức độ hài lòng về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận một cửa và mức độ hiệu
quả trong ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ công, thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa là các
chỉ tiêu đạt điểm số cao nhất, lần lượt là 7,86 và 7,83 điểm. Một trong những điểm tích cực tại
các sở ban ngành Hòa Bình là việc ứng dụng CNTT đang từng bước được chú trọng, góp phần
cải thiện dịch vụ công và thủ tục hành chính tại tỉnh. Những đơn vị còn chưa được đánh giá tốt
trong chỉ tiê u này, cần tập trung học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và đầu tư để cải thiện, nâng cao
ứng dụng công nghệ góp phần trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính tại tỉnh.
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Biểu đồ 4.7. Điểm số Chỉ tiêu “mức độ hiệu quả trong ứng dụng CNTT”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Nhìn chung, chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa là phạm trù rộng, bao hàm nhiều nội
dung và tiêu chí. Đặc biệt quan trọng, đây là chỉ số thành phần mà các doanh nghiệp rất quan
tâm. Dựa theo các tiê u chí, mỗi sở ban ngành có điểm mạnh và những điểm cần lưu ý riêng biệt.
Cụ thể, Bảo hiểm Xã hội, Cục Thuế, BQL các khu công nghiệp, BQL dự án ĐTXD giao thông
cần lưu ý đến tiê u chí mức độ ứng xử chuyên nghiệp, đúng mực của cán bộ, công chức, viên
chức khi giải quyết công việc. Trong khi đó, mức độ rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện khi cán bộ,
công chức, viên chức hướng dẫn thực hiện các công việc, TTHC là vấn đề cần quan tâm tại Cục
Thuế, sở Y tế, BQL dự án ĐTXD giao thông, BQL khu công nghiệp...Nhìn chung, bước đầu đánh
giá, các sở, ban, ngành đang ngày càng hoàn thiện và có các biện pháp để nâng cao chất lượng
dịch vụ công và bộ phận một cửa. Mặc dù vậy, khoảng cách điểm số của các sở ban ngành với
mức điểm tối đa còn khá rộng. Đây là thử thách chung với tất cả các sở ban ngành tại Hòa Bình,
thu hẹp khoảng cách, tiệm cận với mức điểm “tốt” trong tương lai gần.
4.3.4. Tính năng động
Tính cạnh tranh của các sở, ban, ngành trong việc cung cấp dịch vụ công tốt nhất cho DN/HTX
phụ thuộc rất nhiều vào sự năng động của cán bộ lãnh đạo của sở/ban/ngành đó. Người lã nh
đạo có tinh thần trách nhiệm cao sẽ thúc đẩy toàn bộ cơ quan sở/ban/ngành thực hiện chương
trình, chính sách pháp luật, tạo điều kiện cho DN/HTX có môi trường kinh doanh thuận lợi.
7,62 điểm là điểm số trung bình cho tính năng động và trách nhiệm giải trình tại các sở ban
ngành. Có 9/26 sở ban ngành có mức điểm cao hơn mức trung bình chung. Còn lại, các sở ,
ban ngành chưa đạt mức điểm trung bình. Khoảng cách giữa điểm số giữa sở ban ngành đứng
đầu và cuối bảng xếp hạng riê ng về tính năng động còn khá cao. Tính năng động và trách nhiệm
giải trình cũng là vấn đề mà chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình quan tâm, nỗ lực cải thiện trong
những năm vừa qua.
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Biểu đồ 4.8. Điểm số CSTP “Tính năng động”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Tại sở ban ngành, tính năng động và trách nhiệm giải trình tổng hợp điểm số từ 10 chỉ tiê u. Trả
lời cho câu hỏi về tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện các chương trình, chủ trương trong
khuôn khổ pháp luật, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các cơ sở SXKD, gần
13,5% doanh nghiệp tham gia khảo sát tin tưởng cao vào tính chủ động của các lãnh đạo sở,
ngành. Trong khi đó, hơn 56,74% đánh giá ở mức tương đối và gần 28,24% cho rằng tính tích
cực “trung bình” và 1,52% có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng rất hiếm khi. Có
thể thấy rằng, hầu hết các sở, ngành đều có những chương trình, sáng kiến riêng để thúc đẩy
sự phát triển của khối doanh nghiệp. Mặc dù vậy, tiếp cận của cộng đồng doanh nghiệp với các
sáng kiến này thông qua mức độ đánh giá là không đồng đều, chủ yếu ở mức độ “tương đối”.
Bảng 4.1. Tính tích cực, chủ động của lãnh đạo sở, ngành trong thực hiện sáng kiến,
chương trình cải cách
Tiêu chí

Tỉ lệ %

1. Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì

0,00 %

2. Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng rất hiếm khi

1,52 %

3. Trung bình

28,24 %

4. Tương đối tích cực và chủ động

56,74 %

5. Hết sức tích cực và chủ động

13,40 %

Tổng

100%
Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
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Việc tổ chức và tham gia các hoạt động đối thoại là quan trọng, chỉ tiêu này đạt điểm số trung
bình là 7,51. Xét trê n bình diện chung, 2,75% DN/HTX chưa từng tham gia hoặc nghe nói;
3,03% cho rằng sở ban ngành liê n quan không tổ chức hoạt động đối thoại, 23% DN/HTX bình
luận các hoạt động đối thoại hiếm khi được tổ chức; 57,30% ý kiến cho rằng thi thoảng tổ chức
và 13,91% thường xuyê n tổ chức.
Về bản chất, các doanh nghiệp quan tâm hơn cả đến chất lượng và cam kết của lãnh đạo các
sở, ban, ngành sau công tác đối thoại. Theo kết quả của khảo sát DDCI thì điểm trung bình của
chỉ tiêu đánh giá về công tác này của lãnh đạo sở/ban/ngành đạt 7,6 điểm, là mức điểm nằm
giữa mức “khá” và “tốt”. Mức độ hài lòng về mức độ kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc mà DN/HTX đang gặp phải cũng đạt 7,6 điểm. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, sở Kế
hoạch và Đầu tư, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Xây dựng, sở Giáo dục và Đào
tạo là các đơn vị được ghi nhận thực hiện cam kết tốt hơn các đơn vị khác. BQL các khu công
nghiệp, Thanh tra tỉnh là các đơn vị điểm số còn chưa cao.
4.3.5. Chi phíthực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật
CSTP về chi phíthực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật là CSTP có điểm số cao thứ ba trong hệ
thống các chỉ số cấu thành DDCI Sở ban ngành Hòa Bình, với điểm số 7,71 điểm. Mặc dù vậy,
đây vẫn chưa phải mức điểm số cao, và còn khoảng cách khá lớn giữa các sở ban ngành.Điều
này thể hiện qua biểu đồ về điểm số CSTP chi phíthực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật chiếm
quá nửa là gam màu của điểm số ở mức “khá”.
Biểu đồ 4.9. “Chi phíthực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Mức độ hài lòng về thời gian giải quyết công việc, thực hiện TTHC đạt 7,67 điểm. Mức độ sử
dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích khi giải quyết công việc hoặc thực
hiện TTHC cũng ở mức điểm khá (7,71 điểm). Trong đó, chiếm đa số (56,71%) các DN/HTX
thực hiện phần lớn các thủ tục theo lựa chọn (trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích).
16,30% các DN/HTX thực hiện toàn bộ các TTHC theo phương pháp trực tuyến hoặc dịch vụ
công ích trong năm vừa qua.
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Số lượng các đợt thanh tra, kiểm tra vẫn là vấn đề mà các DN/HTX tại Hòa Bình quan tâm. Khảo
sát DDCI sở ban ngành ghi nhận vần tồn tại tỷ lệ 40,33% DN/HTX tiếp từ 3 lần thanh tra, kiểm
tra trong năm vừa qua. Tỷ lệ thanh tra, kiểm tra cao nhất tại các đơn vị: sở Khoa học và Công
nghệ, sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh. Trong khi đó, tiêu chí về chất lượng của các hoạt động
thanh tra, kiểm tra có điểm số 7,87, với điểm số thấp nhất tại Cục Thuế, PCCC, và sở Khoa học
và Công nghệ.
Biểu đồ 4.10. Số lượng các đợt thanh tra, kiểm tra trong năm vừa qua

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)

4.3.6. Chi phíkhông chính thức

Chi phíkhông chính thức là chỉ số thành phần có điểm số thấp nhất trong các CSTP đánh giá tại
sở ban ngành. Điểm số trung bình chung của CSTP này là 7,25 điểm. Nếu như ở cấp địa
phương, chi phí không chính thức vẫn còn tồn tại nhưng không tạo gánh nặng quá lớn cho các
cơ sở SXKD thìtại các sở ban ngành, DN/HTX bày tỏ sự quan tâm nhiều hơn đến chi phíkhông
chính thức. Ngoại trừ sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị còn lại đều gặp nhiều khó khăn,
vướng mắc liên quan đến CSTP này. Chi phí không chính thức không phải vấn đề riê ng lẻ của
bất kỳ sở ban ngành nào mà là vấn đề chung cần giải quyết của tất cả các sở ban ngành tại
tỉnh. Ngay cả, một số đơn vị có kết quả cải cách hành chính tốt, tính năng động và sáng tạo tăng
lê n và tính minh bạch cao hơn các sở ban ngành khác, song chi phí không chính thức vẫn còn
cao, kéo giảm thứ hạng chung của đơn vị. Tập trung cải thiện chi phí không chính thức, chắc
chắn sẽ mang lại thứ hạng tốt hơn cho các sở ban ngành kể trê n.
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Biểu đồ 4.11. Chi phíkhông chính thức

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
82,62% DN/HTX tại Hòa Bình vẫn phải chi trả chi phí không chính thức khi làm việc với các sở
ban ngành ở mức độ thường xuyên khác nhau. Trong khi đó, 32,45% các DN/HTX phải chi trả
mức chi phí không chính thức chiếm trê n 5% tổng thu nhập của DN/HTX, là gánh nặng lớn cho
các DN. Đây là tỷ lệ khá lớn, cần sự nỗ lực cải thiện từ các cấp chính quyền và sở ban ngành, vì
một môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh, tránh nhũng nhiễu và hiệu quả hơn tại tỉnh.
Bảng 4.2: Hiện tượng chi trả các khoản chi phíkhông chính thức cho cán bộ sở, ban,
ngành khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra
Hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán bộ
sở, ban, ngành khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công
đang diễn ra:

Tỉ lệ

1. Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có không xong việc

8,55 %

2. Tương đối phổ biến

5,52 %

3. Có nhưng không tạo gánh nặng lớn

26,21 %

4. Gần như không có chi phí không chính thức

42,34 %

5. Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không chính thức
hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không chính thức

17,38 %

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Khi phân tích về xu thế của chi phí không chính thức trong thời gian tới, 21,30% doanh
nghiệp/HTX cho rằng chi phí không chính thức sẽ giảm đáng kể và trở nê n kém phổ biến hơn,
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39,97% cho rằng các chi phínày sẽ giảm, nhưng quy mô nhỏ, 26,56% cho rằng hiện tượng này
không có gì thay đổi trong những năm tới, và 3,73% ý kiến cho rằng xu thế chi trả chi phíkhông
chính thức tăng lên nhẹ, 8,44% DN/HTX trong mẫu khảo sát cho rằng xu thế chi trả chi phí
không chính thức thậm chí còn tăng lên nhiều và phổ biến hơn nếu như không có các biện pháp
cải thiện tích cực từ các sở ban ngành.

4.3.7. Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh
Hỗ trợ sản xuất kinh doanh cũng là CSTP chưa đạt mức điểm kỳ vọng tại các sở, ngành. Quan
sát biểu đồ phân bố CSTP này cho thấy, chiếm đa số là các gam màu xanh (nhóm điểm khá) và
cam (trung bình khá). Chưa có sở ban ngành nào nổi bật trong việc hỗ trợ sản xuất, kinh doanh
trong giai đoạn vừa qua. Điều đó không có nghĩa phủ nhận các giải pháp, chương trình hỗ trợ
sản xuất kinh doanh. Song các giải pháp này chưa đạt được yê u cầu, hiệu quả mà cộng đồng
doanh nghiệp mong muốn.
Điểm số trung bình CSTP hỗ trợ sản xuất kinh doanh là 7,34 điểm. Sở Văn hóa, TT&DL, sở Tài
nguyên và Môi trường, sở Thông tin và Truyền thông, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Y tế và sở
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là các đơn vị được đánh giá có phần tích cực hơn các địa
phương còn lại. Mặc dù vậy, điểm số của các sở ban ngành kể trên cũng chưa cao (mức điểm
khá). Ngân hàng Nhà nước và sở Khoa học và Công nghệ là các đơn vị có điểm số tiệm cận
mức khá.
Biểu đồ 4.12. Điểm số CSTP “Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh”

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Hiệu quả thực hiện của các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh là chỉ tiê u mà cộng đồng
doanh nghiệp dành nhiều sự quan tâm hơn cả. Chỉ tiê u này chỉ đạt trung bình chung 5,99 điểm.
Các chương trình, chính sách hỗ trợ có tồn tại nhưng thực hiện chưa hiệu quả, chưa đúng mong
muốn, nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp là nguyê n nhân chính khiến các nỗ lực hỗ trợ chưa
đạt điểm số cao. Vấn đề trê n còn tồn tại đồng đều ở tất cả các sở ban ngành. Không một sở ban
ngành nào đạt điểm số khá về hiệu quả chính sách hỗ trợ. Đây là vấn đề mà tất cả các sở ban
ngành tại Hòa Bình nên có ưu tiên phân tích, thiết kế các nội dung, chương trình, đối thoại và
tham vấn ý kiến phùhợp, để nâng cao hiệu quả hỗ trợ tại địa phương.
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DDCI các sở, ngành ghi nhận các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về chính sách, chương trình,
hỗ trợ như sau:
Sở Kế hoạch và Đầu tư
▪
▪
▪
▪

▪

Không đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở ban ngành
Đẩy mạnh hoạt động công khai ,tuyên truyền, phổ biến các chính sách ,văn bản pháp luật
Thường xuyên tổ chức các hoạt động đối thoại để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà
doanh nghiệp đang gặp phải
Tham mưu với tỉnh để ra nhiều chính sách thu hút đầu tư phù hợp với điều kiện địa
phương. Đơn giản hơn nữa các thủ tục thời gian xem xét đối với các dự án đầu tư ngoài
ngân sách
Nâng cao tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản pháp luật tới doanh nghiệp,
thường xuyên tổ chức hội thảo, chia sẻ về chính sách mới. Nâng cao đối thoại với Doanh
nghiệp, phổ biến các chính sách hỗ trợ đến với Doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông
tin đơn giản hóa thủ tục, tránh việc đi lại nhiều lần để thực hiện công việc

Sở Tài nguyên và Môi trường
▪

▪

Cần ban hành kịp thời các hướng dẫn các địa phương phê duyệt lập thời các quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất của địa phương.
Đơn giản ngắn gọn các thủ tục hành chính, cần cải thiện các thủ tục hành chính được xử lý
nhanh hơn
Thủ tục hành chính cần phải làm nhanh hơn; các đơn vị chuyên môn cần có thái độ làm
việc tích cực hơn đặc biệt là đất đai
Tạo điều kiện về cấp đất

▪

Cần hỗ trợ, tạo điều kiện mở rộng đất đai để sản xuất kinh doanh.

▪

Còn nhũng nhiễu trong việc thẩm định các hồ sơ thiết kế, dự án bất động sản và các thủ tục
hình chính khác. Cần có giái pháp mạnh mẽ để cải thiện môi trường làm việc của công chức,
viên chức thời điểm hiện nay (Liên quan đến phối hợp với Sở KHĐT, Sở XD, Sở TNMT, GTVT)

▪
▪

Phòng cháy chữa cháy
▪

▪
▪
▪

Cần phổ biến các thông tin thay đổi , thông tin mới tới doanh nghiệp sớm nhất có thể. Khi
giải quyết hồ sơ, thủ tục cần chỉ rõ những điểm chưa đủ hoặc chưa đạt ngay cho doanh
nghiệp thực hiện tốt để hạn chế đi lại
Thường xuyên tổ chức các hoạt động đối thoại để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà
doanh nghiệp đang gặp phải.
Không đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở ban ngành.
Đẩy mạnh hoạt động công khai , tuyên truyền , phổ biến các chính sách văn bản pháp luật

Ngân hàng Nhà nước
▪

Tạo điều kiện hỗ trợ vốn phát triển kinh tế như các mô hình sản xuất

▪

Có chính sách hộ trợ nguồn vốn vay uy đãi cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh
doanh trong giai đoạn dich covit bùng phát

Sở Tư pháp
▪

Hỗ trợ kịp thời những vấn đề về pháp luật
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Sở Giao thông – Vận tải
▪
▪

Tạo điều kiện thuận lợi cho các DN
Đề xuất sở ban ngành Giao thông vận tải tạo điều kiện tốt hơn nữa về các TTHC, Văn bản,
công văn chỉ thị để tọa điều kiện cho Doanh nghiệp ngày càng phát triển, hoàn thiện

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
▪

Để doanh nghiệp có thể hoạt động được hiệu quả, cần một nguồn lao động có chất lượng
cao. Hiện tại nguồn lao động tại địa phương đang dồi dào nhưng thiếu một lượng lớn lao
động đã qua đào tạo. Rất mong các ban ngành có kế hoạch đào tạo và phát triển chất
lượng lao động địa phương một cách hợp lý, để có thể thu hút được các doanh nghiệp lớn
tới địa phương

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
▪

Thúc đẩy công việc cải cách thủ tục hành chính

Điện lực
▪

Đề nghị quan tâm doanh nghiệp hơn nữa, giải quyết kịp thời khắc phục sự cố, thông báo
trước khi ngừng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp biết. Trường hợp đột suất phải có
thông báo kịp thời tới doanh nghiệp.

Quản lý KCN, Khu KT
▪

DN mong muốn khi có khó khăn vướng mắc cần hướng dẫn về các thủ tục hành chính, Ban
QL khu công nghiệp, khu kinh tế có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu và tạo điều kiện
thuận lợi giúp DN hoàn thành các thủ tục hành chính đúng quy định của Pháp luật

Quản lý ĐTXD CT NN&PTNT; Quản lý ĐTXD CT dân dụng
▪
▪

Hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ
Kịp thời gửi các văn bản hướng dẫn, các luật mới sửa đổi của nhà nước liên quan đến doanh
nghiệp

Thanh tra
▪
▪

Một năm phải tiếp quá nhiều đoàn thanh tra. tạo nhiều áp lực trong hoạt động kinh doanh
Giảm các cuộc thanh kiểm tra của các sở ban ngành vì sẽ làm ảnh hưởng tới hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Hải quan/Thuế
▪
▪
▪
▪

Không đùn đẩy trách nhiệm giứa các sở ban ngành
Mong các cơ quan hành chính giảm thiểu các thủ tục và giấy tờ hành chính
Cần có kênh thông tin gửi về các HTX bằng 2 hình thức là: bằng các địa gmail/zalo và văn
bản qua đường bưu điện
Bộ phận 1 cửa của cơ quan Thuế cần có thái độ chuyên nghiệp và niềm nở hơn khi tiếp các
đơn vị, doanh nghiệp
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4.3.8. Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý
Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý tại các sở ban ngành Hòa Bình được thực hiện khá
tốt với mức điểm trung bình chung là 7,73 điểm. Điểm số chiếm đa số là các điểm số tốt và
khá. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, sở Thông tin và Truyền thông, sở Kế hoạch và Đầu tư,
sở Tài nguyên và Môi trường, cục Quản lý thị trường và sở Xây dựng là những đơn vị có điểm
số từ 8 điểm trở lên, tương ứng với mức độ hài lòng cao của cộng đồng doanh nghiệp liê n quan
đến thực thi pháp luật và thiết chế pháp lý.
Biểu đồ 4.13. Điểm số CSTP “Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý

Nguồn: Khảo sát DDCI Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
(2021)
Các hình thức tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ sở SXKD được tạo lập và
công khai (đường dây nóng, hòm thư…) cũng là nội dung được cộng đồng doanh nghiệp quan
tâm. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng, 3,32% ý kiến cho rằng các sở ban ngành chưa từng tạo lập
bất kỳ hình thức nào; 2,49% ý kiến đánh giá các hình thức khiếu nại đã được tạo dựng, nhưng
chưa hoạt động; 23,41% nhận xét các hình thức này đã hoạt động, nhưng chưa công khai;
52,49% đánh giá đã hoạt động và tương đối công khai; 18,28 ghi nhận các hình thức tiếp nhận
tố cáo rất công khai và phản hồi nhanh. Mức độ hỗ trợ pháp lý cho các cơ sở SXKD khi có phản
ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm” đạt 7,73 điểm. BQL các khu công nghiệp, sở
Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Nhà nước là các đơn vị có điểm số liên quan đến khiếu
nại, tố cáo chưa cao. Đồng nghĩa với việc các hình thức tiếp nhận khiếu nại, tố cáo chưa đa
dạng, thiếu các hỗ trợ pháp lý phùhợp và tâm lý e ngại của cộng đồng doanh nghiệp.
Nhìn chung, hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý tại Hòa Bình được thực hiện ở mức
khá trong năm vừa qua. Các sở ban ngành cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề khiếu nại, tố
cáo và các hỗ trợ pháp lý kịp thời.
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