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MỞ ĐẦU
Kể từ năm 2014, thông qua loạt Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường
kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã
chính thức giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương cải thiện môi trường kinh doanh
cấp tỉnh gắn với cải thiện Chỉ số PCI. Đáng lưu ý là đến Nghị quyết
19-2018/NQ-CP, Chính phủ đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương “thực hiện đánh giá tính sáng tạo và kết quả
điều hành của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo chỉ số
cạnh tranh cấp sở, cấp huyện”.
Trong các Nghị quyết 19, Chính phủ đã giao cho Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm vụ “hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh thực hiện cải thiện Chỉ số PCI kết nối với việc thực
hiện nhiệm vụ tại các Nghị quyết số 19”. Thực hiện nhiệm vụ này,
VCCI đã tổ chức nhiều hội nghị phân tích môi trường kinh doanh tại
cấp vùng, phối hợp tổ chức các hội nghị phân tích môi trường kinh
doanh cấp tỉnh, và tham gia ý kiến đối với việc xây dựng kế hoạch
cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh theo đề xuất của nhiều tỉnh,
thành phố. VCCI cũng thường xuyên giới thiệu và chia sẻ các thực
tiễn tốt trong cải thiện môi trường kinh doanh của các tỉnh, thành phố,
xây dựng nhiều ấn phẩm, báo cáo chuyên đề về nỗ lực cải thiện môi
trường kinh doanh của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.
Năm 2019, để tiếp nối nỗ lực hỗ trợ chính quyền các địa phương
thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, gắn với việc thực hiện
Nghị quyết 02 (thay cho Nghị quyết 19 trước đây), trên cơ sở nhu cầu
và đề xuất của nhiều tỉnh, thành phố, VCCI triển khai xây dựng báo
cáo “Kinh nghiệm xây dựng Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp
sở, ngành và huyện, thị (DDCI)”. Báo cáo này giới thiệu cách thức
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triển khai Bộ chỉ số DDCI từ kinh nghiệm của VCCI trong xây dựng
chỉ số PCI từ năm 2005 trở lại đây kết hợp với thực tế triển khai Bộ
chỉ số DDCI tại một số tỉnh, thành phố. Báo cáo này hy vọng sẽ cung
cấp được một số thông tin tham khảo hữu ích cho chính quyền các
địa phương trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và thúc
đẩy quá trình cải thiện môi trường kinh doanh cấp địa phương.
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GIỚI THIỆU CHUNG
1.1

Bối cảnh

Thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam là nỗ lực bền
bỉ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiều năm
qua, trong đó có hoạt động nghiên cứu và công bố thường niên Báo
cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) kể từ năm 2005 tới nay.
Hưởng ứng nỗ lực của VCCI, chính quyền các tỉnh, thành phố đã có
nhiều sáng kiến, giải pháp trong việc cải thiện môi trường kinh doanh,
như mô hình “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh
nghiệp, cải cách quy trình thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng cho nhà
đầu tư, mô hình “café doanh nhân”, trung tâm hành chính công…,
đặc biệt là việc xây dựng và triển khai Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh
cấp sở, ngành và huyện, thị (DDCI) gần đây.
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Xuất phát từ nhu cầu thực tế tại địa phương và tham khảo từ mô hình
triển khai PCI, một số địa phương từ năm 2013 đã tiến hành khảo sát,
đánh giá về chất lượng điều hành của cấp sở, ngành và huyện, thị. Có
thể kể đến Điều tra xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện
(DCI) của Lào Cai (chuẩn bị năm 2013, tiến hành năm 2014-2016),
Đánh giá xếp hạng các sở, ngành của Vĩnh Phúc (2014); Đánh giá xếp
hạng các sở, ngành và huyện, thị của Kiên Giang (2014); Đánh giá
của doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với việc thực hiện thủ tục hành
chính tại một số sở ngành và huyện thành phố tại Bắc Giang (20162018); Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành và huyện, thị của
Tuyên Quang (2015-2018); Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành
và huyện, thị của Quảng Ninh (2015-2018); Đánh giá Năng lực cạnh
tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Bắc Ninh (2016-2018);
Đánh giá Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh
Yên Bái (2017-2018)…
Hoạt động đánh giá DDCI có thể cung cấp được nhiều thông tin thực
tiễn để hỗ trợ lãnh đạo các tỉnh, thành phố xác định rõ điểm nghẽn
trong việc chỉ đạo, điều hành tại các ngành, cấp ở địa phương. Đáng
lưu ý, việc thực hiện đánh giá tính sáng tạo và kết quả điều hành của
các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo chỉ số cạnh tranh cấp
sở, cấp huyện đã là chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2018/
NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
năm 2018 và những năm tiếp theo.
Hiện nay, DDCI đã được triển khai rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành phố
và đang dần khẳng định ý nghĩa quan trọng trong góp phần cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết
thực hiệu quả.
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1.2

Mục tiêu triển khai

Từ thực tiễn triển khai DDCI tại các tỉnh, thành phố, có thể thấy mục
tiêu tổng thể của việc triển khai DDCI là thúc đẩy cải thiện chất lượng
điều hành của các sở, ngành, huyện, thị tại mỗi tỉnh, thành phố, tạo
động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, các cấp nhằm
tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch
tại địa phương. DDCI hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:
Thứ nhất, DDCI nhằm mục tiêu xây dựng hình ảnh thân thiện và cầu
thị của chính quyền các địa phương đối với cộng đồng kinh doanh.
Đây cũng chính là hoạt động góp phần thực hiện yêu cầu của Chính
phủ trong thời gian gần đây về chuyển từ chính quyền quản lý sang
xây dựng chính quyền phục vụ.
Thứ hai, DDCI cung cấp cho lãnh đạo tỉnh, thành phố một công cụ
hiệu quả để giảm sát và chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối
với các sở, ngành, và huyện, thị. Phản hồi của cộng đồng doanh
nghiệp qua điều tra DDCI cung cấp những thông tin chân thực, khách
quan về quá trình thực hiện thủ tục hành chính và làm việc với các sở,
ngành, huyện, thị. Đây chính là nguồn thông tin tham khảo độc lập,
khách quan cho các nhà lãnh đạo tỉnh, thành phố để có chỉ đạo kịp
thời nhằm cải thiện chất lượng hoạt động của các đơn vị có liên quan.
Thứ ba, DDCI giúp lãnh đạo tỉnh, thành phố xác định được những
thực tiễn tốt trong cải cách hành chính tại chính các đơn vị sở, ngành
và huyện, thị, để từ đó nhân rộng ra các đơn vị khác. Đây cũng là cách
để khích lệ và phát huy sự năng động, sáng tạo của cán bộ và các sở,
ngành và huyện, thị trong việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh,
thành phố về nâng cao chất lượng điều hành và cải thiện môi trường
kinh doanh.
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Thứ tư, DDCI hỗ trợ lãnh đạo các sở ngành, huyện, thị cải thiện hiệu
quả hoạt động của đơn vị mình. Kết quả điều tra DDCI giúp lãnh đạo
các đơn vị nhận diện rõ những điểm mạnh cần phát huy và những
hạn chế cần khắc phục trong hoạt động của mỗi sở ngành, huyện, thị
trong diện đánh giá. Từ đó, lãnh đạo các đơn vị có thể xác định trọng
tâm cải cách, lựa chọn và triển khai các giải pháp phù hợp thực tế
và kịp thời.
Thứ năm, DDCI hướng tới tạo sự cạnh tranh, thi đua lành mạnh giữa
các sở, ban, ngành và huyện, thị trong việc cải thiện mức độ hài lòng
của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành
chính tại mỗi đơn vị, cơ quan, từ đó góp phần vào nỗ lực chung của
chính quyền tỉnh, thành phố trong việc tạo lập môi trường kinh doanh
thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.
Thứ sáu, DDCI nhằm mục tiêu tạo ra kênh thông tin phản hồi rộng rãi,
minh bạch và tin cậy để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp
ý kiến đối với chính quyền địa phương và các sở, ngành trong việc
nâng cao chất lượng điều hành và cải thiện môi trường kinh doanh tại
địa phương. Việc triển khai DCCI sẽ giúp nắm bắt, thu thập thường
xuyên các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng kinh doanh tại địa
phương, phản ánh kịp thời tới các cơ quan nhà nước có liên quan tại
tỉnh, thành phố để có giải pháp xử lý nhanh chóng và hiệu quả.
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1.3

Nguyên tắc thực hiện

Kinh nghiệm từ những nơi đã triển khai cho thấy, DDCI cần được xây
dựng trên nền tảng của một số nguyên tắc cốt lõi để đảm bảo kết quả
đánh giá có thể đạt được các mục tiêu và tác động chính sách mà
chính quyền mỗi tỉnh, thành phố đề ra. Một bộ chỉ số DDCI được xây
dựng và triển khai thành công nên đảm bảo tuân thủ 6 nguyên tắc chủ
chốt như dưới đây.

THỰC TẾ

KHẢ THI

BẢO MẬT

NGUYÊN TẮC
CHÍNH XÁC, KHOA HỌC
VÀ MINH BẠCH

CÓ Ý NGHĨA

GẮN TRÁCH NHIỆM

(1) Sát thực tế:
DDCI cần được xây dựng dựa trên những rà soát, đánh giá sát với
chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành và huyện, thị liên quan trực
tiếp tới chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh.
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Theo đó, bộ chỉ số cần ưu tiên đánh giá các chức năng, nhiệm vụ
thực tế, có tính chất phổ biến, thường xuyên mà các sở, ban, ngành
và địa phương đang chịu trách nhiệm đảm nhận.
(2) Gắn trách nhiệm cụ thể:
Các nội dung của DDCI cần phản ánh được cảm nhận của các đối
tượng điều tra về kết quả xử lý các thủ tục hành chính nói riêng,
năng lực và thái độ phục vụ của từng cơ quan sở, ban, ngành và địa
phương. Kết quả đánh giá hỗ trợ cho việc gắn trách nhiệm cụ thể của
từng cơ quan ban, ngành cụ thể. Nhờ đó, chính quyền các tỉnh, thành
phố có thể nhanh chóng triển khai được các giải pháp chi tiết, phân
định rõ trách nhiệm và có hình thức khen thưởng, rút kinh nghiệm với
những cơ quan, ban, ngành nào đóng vai trò đầu mối tiến hành mỗi
nhiệm vụ.
(3) Khả thi:
Bộ chỉ số được xây dựng sao cho phù hợp với bối cảnh và khả năng
thực hiện của từng tỉnh, thành phố. Tính khả thi thể hiện qua sự hài
hòa về chất lượng đánh giá, tiến độ thực hiện và đáp ứng được các
ràng buộc về chi phí khảo sát, quỹ thời gian và sự sẵn có nhân sự
thực hiện. Việc xây dựng DDCI cần đảm bảo triển khai được trên
diện rộng và thu thập được dữ liệu đảm bảo chất lượng để đánh
giá, so sánh.
(4) Chính xác, khoa học và minh bạch:
Yêu cầu về tính chính xác là điều mà kết quả khảo sát DDCI cần đảm
bảo. Phương pháp xây dựng chỉ số và cách thức tiến hành khảo sát
và việc phân tích kết quả cần phản ánh trung thực, khách quan cảm
nhận của các đối tượng trong mẫu điều tra.

Kinh nghiệm xây dựng Bộ chỉ số
Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thị (DDCI)

Bên cạnh đó, việc chọn mẫu khảo sát cũng phải khoa học, thể hiện
tính đại diện và độ tin cậy phù hợp. Mẫu đối tượng tham gia đánh
giá DDCI được lựa chọn khoa học qua các phương pháp chọn mẫu
ngẫu nhiên để đảm bảo tính đại diện cho tổng thể đối tượng điều tra
tại tỉnh, ví dụ như loại hình, ngành nghề hoạt động chính và số năm
hoạt động.
Minh bạch là nguyên tắc cốt lõi, đảm bảo cho sự thành công của
việc triển khai DDCI. Cụ thể, đó là minh bạch về quy trình tổ chức
thực hiện, về trách nhiệm cụ thể của đơn vị khảo sát, cho tới phương
pháp thực hiện, với những phân tích, đánh giá dựa trên bằng chứng
rõ ràng thu thập được từ khảo sát, chứ không phải là những đánh giá
chủ quan của tổ chức thực hiện.
(5) Có ý nghĩa:
Kết quả rút ra từ khảo sát DDCI phải có ý nghĩa đối với việc cải thiện
môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực điều hành kinh tế cấp
sở, ngành, địa phương. Điều này thể hiện xuyên suốt từ việc lựa chọn
các chỉ tiêu đánh giá, xây dựng chỉ số thành phần cũng như chỉ số
DDCI tổng hợp. Chỉ như vậy, thì việc kết quả phân tích chỉ số DDCI
mới giúp chỉ ra những điểm đã làm tốt, những điểm còn hạn chế để
các cấp sở, ngành và huyện, thị có định hướng cải cách phù hợp,
từ đó góp phần vào nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
chung của toàn tỉnh, thành phố một cách hiệu quả và bền vững.
(6) Bảo mật:
Cần tiến hành mã hóa và lưu trữ phiếu trả lời DDCI theo nguyên tắc
bảo mật danh tính của các doanh nghiệp, tổ chức phản hồi khảo sát.
Thực hiện điều này sẽ giúp tạo dựng lòng tin của người trả lời phiếu
khảo sát. Đồng thời, đây cũng là yêu cầu của theo Luật Thống kê hiện
hành. Cần bảo mật thông tin kết quả DDCI cho đến thời điểm tổ chức
công bố nhằm đảm bảo tính khách quan của kết quả đánh giá.

13

14

Kinh nghiệm xây dựng Bộ chỉ số
Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thị (DDCI)

15

02
QUY TRÌNH TRIỂN KHAI
Phần này giới thiệu một quy trình triển khai DDCI điển hình, từ những
ý tưởng ban đầu cho đến khi thực hiện khảo sát, xây dựng bộ chỉ số
và công bố kết quả đánh giá. Quy trình được xây dựng với giả định
rằng địa phương chưa từng có bộ chỉ số như vậy trong quá khứ và
lãnh đạo tỉnh, thành phố đang có ý định phát triển bộ chỉ số cho riêng
địa phương mình.
Việc đánh giá và xếp hạng các sở, ngành và huyện, thị sử dụng DDCI
về cơ bản là một quá trình khảo sát lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng
như doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể. Quá trình
khảo sát này có thể chia thành ba giai đoạn: (1) Giai đoạn chuẩn bị
khảo sát DDCI, (2) Giai đoạn tiến hành khảo sát DDCI, (3) Giai đoạn
sau khảo sát DDCI. Mỗi giai đoạn sẽ bao gồm một số hoạt động cụ
thể, với yêu cầu và kết quả cụ thể.
Việc xây dựng quy trình này là dựa trên kinh nghiệm của VCCI trong
quá trình triển khai Dự án PCI cũng như tập hợp thực tiễn triển khai
DDCI tại một số tỉnh, thành phố. Dù vậy, quy trình này chỉ mang tính
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gợi ý để các tỉnh, thành phố tham khảo trong quá trình triển khai. Mỗi
tỉnh, thành phố xuất phát từ nhu cầu và điều kiện thực tế của địa
phương mình để có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, nhằm
đạt mục đích đã đặt ra.
Việc thực hiện các hoạt động trong mỗi giai đoạn không nhất thiết
phải tiến hành tuần tự theo sơ đồ thể hiện dưới đây, mà hoàn toàn có
thể triển khai song song với các hoạt động khác, nhằm tiết giảm thời
gian, cũng như chi phí thực hiện.
Quy trình triển khai DDCI
Giai đoạn

Chuẩn bị
khảo sát
DDCI

Tiến hành
khảo sát
DDCI

Sau khảo sát
DDCI

Hoạt động

Bên liên quan

Xác định vấn
đề khảo sát

Xác định mục
tiêu khảo sát

Xác định đối
tượng khảo
sát

Xây dựng
công cụ thu
thập dữ liệu

Lựa chọn
phương pháp
khảo sát

Xác định nội
dung cần
khảo sát

Thí điểm DDCI
và công cụ thu
thập dữ liệu

Hoàn thiện DDCI
và công cụ thu
thập dữ liệu

Lên kế hoạch
khảo sát chính
thức DDCI

Sắp xếp nhân sự
phụ trách và tập
huấn khảo sát

UBND tỉnh, thành
phố
Đơn vị chủ trì
Chuyên gia, tổ
chức tư vấn
Các sở, ngành,
huyện, thị

UBND tỉnh, thành
phố
Đơn vị chủ trì

Giám sát chất
lượng thu thập
dữ liệu

Triển khai thu thập
dữ liệu

Làm sạch
bảng hỏi

Nhập liệu và
làm sạch dữ
liệu

Đánh giá
cuộc khảo
sát

Công bố kết
quả khảo sát

Phân tích dữ
liệu và viết
báo cáo

Chuyên gia, tổ
chức tư vấn

UBND tỉnh, thành
phố;
Đơn vị chủ trì
Các sở, ngành,
huyện, thị;
Chuyên gia, tổ
chức tư vấn
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2.1

Giai đoạn chuẩn bị khảo sát

Xác định vấn đề khảo sát
Các vấn đề khảo sát phải đảm bảo được các yêu cầu do lãnh đạo
tỉnh, thành phố đặt ra. Cụ thể, phải có được nhận xét, đánh giá của
đối tượng khảo sát tới từng sở, ngành, huyện, thị. Khảo sát DDCI
phải là chỉ số đo lường cụ thể và nhận diện rõ những mặt đã làm
được và những điểm hạn chế cần phải tập trung khắc phục; góp
phần cải thiện thực chất chất lượng điều hành về kinh tế của các sở,
ngành và huyện, thị.
Khi xây dựng DDCI, các tỉnh, thành phố có thể lựa chọn những nội
dung phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn của địa phương và
tham khảo mô hình sẵn có là bộ chỉ số PCI. Một số tỉnh, thành phố
trong quá trình thực hiện đã có những sự điều chỉnh, phát triển nội
dung đánh giá, với các chỉ số thành phần cụ thể. Cho đến năm 2018,
DDCI đã được nhiều địa phương thiết kế, xây dựng gồm 8 chỉ số
thành phần chính sau:
Vai trò người
đứng đầu
Tính minh bạch
và tiếp cận
thông tin

Thiết chế pháp lý
và an ninh trật tự

Hỗ trợ
doanh nghiệp

DDCI

Tính năng động
và hiệu lực của
hệ thống sở,
ban, ngành và
chính quyền
địa phương
Chi phí
thời gian

Cạnh tranh
bình đẳng
Chi phí không
chính thức
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Xác định mục tiêu khảo sát
Mục tiêu khảo sát hướng đến thu thập đánh giá của các nhóm đối
tượng khảo sát về chất lượng điều hành của các cơ quan nhà nước
tại địa phương, mà cụ thể là liên quan tới việc giải quyết thủ tục hành
chính, giải quyết công việc có liên quan cho doanh nghiệp và các tổ
chức kinh tế. Có thể bao gồm các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh,
cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương, chính quyền cấp huyện, thị…
những tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công hoặc giải quyết
công việc có liên quan đến doanh nghiệp.
Với mục tiêu khảo sát trên, đối tượng được đánh giá trong khảo sát
được chia làm 2 nhóm, cụ thể:

Nhóm 1

Nhóm 2

Sở, ngành

Chính quyền cấp huyện, thị
hoặc thành phố trực thuộc

Nhóm 1: Các sở, ngành nằm trong diện đánh giá bao gồm các cơ
quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan
ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố. Cụ
thể, có thể là các những sở, ngành sau: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở
Tài chính; Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở
Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây
dựng; Sở Y tế; Sở Giáo dục Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Ban quản lý các
Khu công nghiệp; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan (nếu
có); Thanh tra tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,
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Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng Nhà nước; Bảo hiểm xã hội; Cục thi
hành án dân sự…
Nhóm 2: Đánh giá các cấp địa phương thuộc tỉnh gồm các quận,
huyện, thị trấn và thành phố trực thuộc tỉnh. Cũng cần lưu ý rằng, các
địa bàn khác nhau trên tỉnh sẽ có những khoảng cách, cũng như tồn
tại sự chênh lệch giữa các vùng miền về lợi thế thu hút đầu tư và số
lượng doanh nghiệp tập trung trên địa bàn. Do vậy, để đảm bảo mẫu
và tính đại diện cho khảo sát, DDCI cần lựa chọn và bổ sung những
đối tượng khảo sát phù hợp.
Ngoài ra, mỗi chính quyền tỉnh, thành phố khi triển khai DDCI cần dự
tính trước các kết quả cần đạt và tác động cần có của DDCI. Những
kết quả cần đạt được cụ thể như số lượng hội thảo triển khai, số cơ
quan sở, ngành, chính quyền huyện, thị và doanh nghiệp, hợp tác xã,
hộ kinh doanh sẽ tham gia quá trình triển khai DDCI. Chính quyền tỉnh,
thành phố cũng cần xác định các mục tiêu về việc truyền thông kết
quả DDCI thông qua các kết quả kỳ vọng về số bài báo, bản tin trên
các kênh thông tin đại chúng hoặc mạng xã hội. Trong khi đó, với các
tác động mà DDCI đem lại, chính quyền tỉnh, thành phố có thể đề ra
các mục tiêu về việc sử dụng DDCI như thế nào cho các sở, ngành
và huyện, thị sau khi công bố kết quả.
Xác định đối tượng khảo sát

Doanh nghiệp

Hộ kinh doanh cá thể

Hợp tác xã
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Đối với việc thu thập, căn cứ theo mô hình PCI, cũng như mục tiêu
khảo sát DDCI hướng tới, đối tượng khảo sát chủ yếu là doanh nghiệp,
đồng thời có thêm đối tượng là hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể
(đối với các địa phương có ít doanh nghiệp). Trong đó, đối tượng khảo
sát cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc chọn mẫu.
Một trong các phương pháp chọn mẫu phổ biến được nhiều tỉnh,
thành phố áp dụng khi triển khai DDCI là lấy mẫu ngẫu nhiên từ
khung chọn mẫu phân chia đối tượng khảo sát theo từng phân
nhóm. Các phân nhóm thường được phân chia theo địa bàn hoạt
động chính, thời gian hoạt động, loại hình tổ chức, ngành nghề kinh
doanh chính. Việc phân tầng tổng thể các đối tượng khảo sát như
vậy sẽ giúp quá trình chọn mẫu ngẫu nhiên rút ra được một danh
sách mẫu đối tượng khảo sát mang tính đại diện cho tổng thể các
cơ sở kinh doanh ở địa phương.
Trong điều kiện tối ưu, việc sử dụng danh sách đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính tại mỗi đơn vị đánh giá trong 2-3 năm gần nhất,
và/hoặc trên địa bàn quản lý (ví dụ như trong Khu công nghiệp) sẽ có
thể mang lại thông tin sát thực nhất về đối tượng được đánh giá. Vì
thế, sẽ cần có sự chỉ đạo từ lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố với các
sở, ngành và huyện, thị về việc cung cấp danh sách này. Điều này cần
tới sự hợp tác tích cực của các sở, ngành và huyện, thị để cung cấp
danh sách đối tượng khảo sát một cách đầy đủ nhất. Danh sách đối
tượng khảo sát ngoài tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức,
cá nhân kinh doanh sẽ phải có những thông tin thống nhất giữa các
đơn vị theo tiêu chí lấy mẫu (loại hình, ngành nghề kinh doanh chính,
năm đi vào hoạt động).
Trường hợp không thể tiếp cận được danh sách đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính nêu trên, thì vẫn có thể tiến hành điều tra dựa trên
một danh sách tổng thể sẵn có từ một số cơ quan quản lý nhà nước
về doanh nghiệp như Sở Kế hoạch Đầu tư, Cục Thuế, Cục Thống kê
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của tỉnh. Đây vẫn là cách mà nhiều tỉnh, thành phố triển khai DDCI
thường thực hiện.
Xác định nội dung cần khảo sát
Xây dựng nội dung cần khảo sát là một trong những khâu quan trọng
nhất trong quá trình triển khai DDCI. Đây chính là bước chi tiết hóa Bộ
chỉ số DDCI thành các chỉ tiêu đánh giá cụ thể.
Việc thiết lập các chỉ tiêu đánh giá cần bắt đầu bằng việc rà soát các
văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền các cấp nhằm chọn lọc
và phân loại các nội dung thuộc thẩm quyền trách nhiệm của từng sở,
ngành và chính quyền cấp huyện, thị. Điều này nhằm đảm bảo nguyên
tắc “thực tế” và nguyên tắc “gắn trách nhiệm” trong 6 nguyên tắc nền
tảng xây dựng DDCI. Giai đoạn nghiên cứu tài liệu sẵn có và phân loại
này sẽ giúp nhóm phụ trách DDCI xây dựng danh mục các chỉ tiêu
đánh giá tương ứng với từng chỉ số thành phần.
Kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố đã triển khai DDCI cho thấy việc
thiết lập các chỉ tiêu đánh giá cần có sự tham vấn chặt chẽ với nhiều
bên tham gia. Cụ thể, danh mục các chỉ tiêu đánh giá DDCI cùng
với các chỉ số thành phần cần đưa ra thảo luận giữa đơn vị chủ trì,
tổ chức/chuyên gia tư vấn và đại diện các đơn vị được đánh giá
DDCI và đại diện cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã… để chọn
lựa những chỉ tiêu trọng tâm nhất, thiết thực nhất và có thể thu thập
được đánh giá chính xác nhất từ người trả lời.
Đây là cách làm mà chính quyền tỉnh Lào Cai từng thực hiện vào
năm 2013 khi bắt tay vào công đoạn xây dựng bộ chỉ số đánh giá
chính quyền cấp huyện. Tỉnh Lào Cai đã thành lập một nhóm nghiên
cứu trong đó có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn độc lập để
xây dựng đề cương bộ chỉ số. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành các
cuộc phỏng vấn sâu đại diện nhiều bên khác nhau, để trao đổi về
bộ khung chỉ số cũng như các chỉ tiêu đánh giá với doanh nghiệp,
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hộ kinh doanh, hợp tác xã. Quá trình tham vấn trực tiếp này đã giúp
nhóm nghiên cứu xác định được các chỉ tiêu đánh giá phù hợp nhất
với bối cảnh vai trò, nhiệm vụ của chính quyền các huyện ở Lào Cai
vào thời điểm đó.
Lựa chọn phương pháp khảo sát
Tùy thuộc vào thực tế địa phương cùng mức độ sẵn có về nguồn lực
thực hiện DDCI mà các tỉnh, thành phố sẽ sử dụng phương pháp khảo
sát phù hợp. Hiện nay, có 4 phương pháp khảo sát chủ yếu sau được
các tỉnh, thành phố cân nhắc lựa chọn, bao gồm phỏng vấn trực tiếp,
khảo sát qua thư, khảo sát qua điện thoại và khảo sát trực tuyến.

Phỏng vấn trực tiếp

Khảo sát qua điện thoại

Khảo sát qua thư

Khảo sát trực tuyến

(1) Khảo sát qua phỏng vấn trực tiếp:
Ưu điểm của phương pháp phỏng vấn trực tiếp là tỷ lệ trả lời cao và
thông tin thu thập thường được khai thác sâu do có sự trao đổi hai
chiều, được tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân. Phương pháp khảo sát
này cũng có lợi thế khi nhanh chóng nhận được phản ánh từ doanh
nghiệp. Đồng thời, thông tin doanh nghiệp cung cấp sẽ được ghi
nhận trực tiếp và cụ thể. Lào Cai sử dụng phương pháp này trong
điều tra DDCI.
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Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một số hạn chế cần lưu ý. Đó là
chi phí dành cho khảo sát cao, bởi cần chuẩn bị một đội ngũ nhân lực
được trang bị đầy đủ kỹ năng để tiến hành phỏng vấn trực tiếp và thời
gian dành cho phỏng vấn thường bị kéo dài bởi nhiều nguyên nhân
khiến phỏng vấn bị gián đoạn. Bên cạnh đó, người trả lời thường có
tâm lý né tránh trả lời những câu hỏi nhạy cảm về hiện tượng nhũng
nhiễu trong giải quyết công việc của cán bộ nhà nước, hoặc lo ngại
bị lộ danh tính cá nhân. Ngoài ra, phỏng vấn trực tiếp cũng có hạn
chế khi thường chịu ảnh hưởng bởi các quan điểm của điều tra viên,
bởi người trả lời rất dễ bị cuốn theo những định hướng và cảm quan
của người điều tra, khiến cho thông tin thu thập được có thể không
khách quan.
(2) Khảo sát qua thư:
Thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy, khảo sát qua thư là
phương pháp thường được lựa chọn. Theo đó, việc khảo sát qua thư
có thể tiến hành qua hai kênh chính gồm: qua hệ thống chuyển phát
của bưu điện và qua hệ thống thư điện tử email.
Kênh khảo sát bằng bảng hỏi in sẵn qua hệ thống thư chuyển phát
của bưu điện. Để tăng hiệu quả, một số tỉnh đã sử dụng phương thức
thư bảo đảm. Thực tiễn tỉnh Quảng Ninh đã sử dụng hòm thư đảm
bảo được đặt tại bưu điện với bộ phiếu khảo sát kèm sẵn phong bì
trả lời thư được in địa chỉ gửi về, có in mã bưu điện giúp người trả
lời không mất phí khi gửi thư, rất thuận lợi cho doanh nghiệp khi gửi
phiếu về. Kênh này có thể được hỗ trợ liên tục bằng điện thoại và bổ
sung bằng kênh trực tuyến.
Kênh khảo sát bằng bảng hỏi điện tử (e-form) qua hệ thống thư điện
tử (e-mail): bên cạnh việc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện thì
bảng hỏi điện tử cũng được gửi đến các doanh nghiệp, tổ chức kinh
tế mà có địa chỉ email rõ ràng để có thêm kênh dữ liệu độc lập và dự
phòng. Ví dụ, tại tỉnh Vĩnh Phúc gần đây, việc gửi phiếu khảo sát và
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nhận kết quả thông qua một phần mềm được thực hiện trên máy tính.
Hiệp hội doanh nghiệp chuyển phiếu khảo sát tới doanh nghiệp qua
hòm thư e-mail của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp thực hiện xong
phần nhận xét, đánh giá sẽ chuyển về máy chủ của Hiệp hội doanh
nghiệp. Khi thực hiện xong phần này thì công việc còn lại sẽ dễ dàng,
thuận tiện và có độ chính xác cao. Việc tổng hợp, đánh giá, nhận xét
viết báo cáo sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn so với giai đoạn chưa xây
dựng được phần mềm hỗ trợ.
Ưu điểm của phương pháp khảo sát qua thư là chi phí thấp, đảm
bảo được sự bảo mật về thông tin được cung cấp và loại trừ ảnh
hưởng từ điều tra viên như khảo sát bằng phỏng vấn trực tiếp. Tuy
nhiên, hạn chế của phương pháp khảo sát này là tỷ lệ phản hồi
thường không cao, vì phụ thuộc vào sự chủ động và “nhiệt tình” của
doanh nghiệp tham gia khảo sát. Ngoài ra, phương pháp này cũng
khó cung cấp thông tin cho người phản hồi nếu họ có những thắc
mắc cần giải đáp.
Để bổ khuyết cho các vấn đề nêu trên, tham khảo kinh nghiệm từ điều
tra PCI, Quảng Ninh đã thiết lập hệ thống tổng đài hỗ trợ và giải đáp
thắc mắc (call-center) với mục đích hỗ trợ, giải đáp, hướng dẫn, đôn
đốc cách hiểu và trả lời bảng hỏi. Gọi điện trong và sau khảo sát cũng
góp phần kiểm tra chéo thông tin doanh nghiệp cung cấp, hạn chế tối
đa lỗi hệ thống và làm rõ thông tin của doanh nghiệp cung cấp.
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(3) Khảo sát qua điện thoại:
Cũng giống như phương pháp khảo sát qua thư, khảo sát qua điện
thoại có ưu điểm là chi phí thấp và loại trừ được ảnh hưởng từ điều
tra viên. Hạn chế của phương pháp khảo sát này là nội dung đánh giá
ít, phụ thuộc vào thời gian dành cho khảo sát của người trả lời và khó
cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho người trả lời. Quảng Trị
từng áp dụng cách này qua hệ thống M-Score. Không chỉ chấm điểm,
người trả lời còn có thể đưa ra những khuyến nghị để lãnh đạo tỉnh
và các huyện tham khảo và đưa ra giải pháp cải thiện chất lượng dịch
vụ công.
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(4) Khảo sát trực tuyến:
Khảo sát trực tuyến được các tỉnh tiến hành qua website do tỉnh xây
dựng. Ví dụ như trang: http://cchc.danang.gov.vn/khaosat của Đà Nẵng,
hay trang website khảo sát trực tuyến của Thành phố Hồ Chí Minh tại địa
chỉ: http://danhgiahailong.hochiminhcity.gov.vn.

Phương pháp khảo sát trực tuyến phụ thuộc chủ yếu vào tiềm lực
công nghệ của các địa phương. Có thể thấy, các địa phương áp dụng
phương pháp này thường là những thành phố lớn, có thế mạnh về
kinh tế, công nghệ so với nhiều địa phương khác trên cả nước.
Ưu điểm của phương pháp này cũng là chi phí thấp và loại trừ được
ảnh hưởng từ điều tra viên. Tuy nhiên, tỉ lệ phản hồi của phương
pháp này thường không cao, phụ thuộc vào mức độ lan tỏa thông tin
và kêu gọi phản hồi của chính quyền tỉnh. Phương pháp này cũng khó
cung cấp thông tin, giải đáp những thắc mắc cho người trả lời.
Xây dựng công cụ thu thập dữ liệu
Sau khi đã thống nhất được nội dung khảo sát và phương pháp thu
thập dữ liệu, nhóm điều phối khảo sát DDCI cần xây dựng công cụ thu
thập dữ liệu. Công cụ thu thập dữ liệu ở đây thường gồm bảng hỏi,
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danh sách mẫu điều tra, công văn giới thiệu về khảo sát cho điều tra
viên, giấy chi thù lao cho người trả lời (đối với phỏng vấn trực tiếp),
hoặc bảng hỏi, phong bì thư đảm bảo, giấy giới thiệu DDCI (đối với
phỏng vấn qua thư). Đối với khảo sát qua điện thoại hoặc khảo sát trực
tuyến, công cụ thu thập dữ liệu có thể dưới dạng điền phiếu trực tuyến.
Trong số các công cụ thu thập dữ liệu, bảng hỏi là công cụ điều tra
quan trọng nhất. Bảng hỏi cần được thiết kế trên cơ sở thu thập
thông tin đầu vào cho các chỉ tiêu đánh giá DDCI. Mỗi chỉ tiêu đánh
giá DDCI sẽ được cụ thể hóa qua một hoặc một số câu hỏi. Bảng hỏi
cần phải đảm bảo các nguyên tắc khoa học trong thiết kế nội dung và
hình thức sao cho dễ hiểu, đầy đủ hướng dẫn, không đa nghĩa, hay
tối nghĩa.
Bảng hỏi cũng cần cân nhắc đảm bảo thu thập được hết các thông
tin để tính toán các chỉ tiêu đánh giá, hài hòa giữa lượng thông tin thu
thập và thời gian hợp lý mà người trả lời có thể dành cho việc cung
cấp thông tin.
Ngoài công cụ thu thập dữ liệu là bảng hỏi, các địa phương cũng có
thể xây dựng các công cụ tiếp cận các nguồn cơ sở dữ liệu khác như
dữ liệu trực tuyến về kết quả giải quyết thủ tục hành chính do các
sở, ban, ngành hoặc chính quyền cấp huyện, thị phụ trách. Đây cũng
là một nguồn thông tin tham khảo hữu ích trong trường hợp chính
quyền tỉnh, thành phố muốn thu thập bổ sung những dữ liệu “sẵn có”
và có tính định lượng.
Để làm được điều này, nhóm thực hiện DDCI cần xây dựng danh mục
thông tin cần thu thập và làm việc với các sở, ban, ngành liên quan
để đề nghị cung cấp các thông tin hệ thống. Trong trường hợp dữ
liệu được công bố công khai trên các cổng thông tin điện tử, nhóm
phụ trách DDCI có thể sử dụng một số ngôn ngữ lập trình chuyên để
phân tích dữ liệu lớn (chẳng hạn R hay Python) để thu thập tự động.
Với bối cảnh chính quyền điện tử được triển khai rộng rãi tại nhiều
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địa phương hiện nay, cách thức thu thập thông tin qua cơ sở dữ liệu
sẵn có sẽ giúp cắt giảm chi phí, giảm thiểu được các lỗi chủ quan (ví
dụ do sai lệch của điều tra viên) và có được những số liệu rất chính
xác, cập nhật.
Thí điểm DDCI và công cụ thu thập dữ liệu
Trước khi đưa DDCI vào đánh giá chính thức, chính quyền các tỉnh,
thành phố có thể cân nhắc thí điểm triển khai bộ chỉ số và sử dụng
các công cụ ở một phạm vi hẹp hơn để phát hiện các vấn đề thực tiễn
và từ đó có thể hoàn thiện chỉ số và bộ công cụ.
Việc thí điểm có thể tiến hành với các nhóm đối tượng khảo sát (doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) để kiểm tra khả năng hiểu bảng
hỏi của người trả lời, phát hiện các vấn đề logic hoặc cách diễn đạt
ngôn ngữ trong bảng hỏi. Thí điểm bộ công cụ thu thập dữ liệu cũng
nhằm đo lường thời gian hoàn thành một bảng hỏi trong thực tế của
các nhóm đối tượng, ghi nhận những góp ý, phản hồi của họ về bảng
hỏi để kịp thời có những chỉnh lý, bổ sung.
Dữ liệu thí điểm cũng cần được thử nghiệm làm sạch, phân tích và từ
đó thử nghiệm xếp hạng, đánh giá. Các bước này giúp kiểm tra quy
trình tiến hành DDCI và giúp nhóm điều phối DDCI rút ra các bài học
cần thiết khi áp dụng ở quy mô lớn hơn.
Chẳng hạn, tại tỉnh Lào Cai, chính quyền tỉnh đã thực hiện thí điểm bộ
chỉ số đánh giá chính quyền cấp huyện vào năm 2014. Việc thí điểm
bộ chỉ số giúp địa phương rút ra nhiều bài học trong công tác tổ chức,
về tính cần thiết phải thêm hoặc bớt các chỉ tiêu đánh giá và cập nhật
công cụ thu thập dữ liệu sao cho phù hợp với khả năng trả lời của
các nhóm đối tượng khác nhau, trong đó có cả các hộ kinh doanh cá
thể. Thông qua hoạt động thử nghiệm, nhóm thực hiện cũng cải thiện
được các công cụ nhập liệu và phân tích dữ liệu để tăng cường chất
lượng và rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện đánh giá.
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Hoàn thiện DDCI và công cụ thu thập dữ liệu
Sau khảo sát thí điểm, bộ chỉ số DDCI và công cụ thu thập dữ liệu sẽ
được chuẩn hóa. Nhóm phụ trách DDCI khi đó sẽ cần bắt tay vào việc
xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ thu thập dữ liệu
phục vụ cho khảo sát DDCI. Đồng thời, bộ công cụ thu thập dữ liệu
DDCI cần được đưa lên hệ thống (nếu khảo sát trực tuyến) hoặc in ấn
ra dưới dạng phiếu hỏi giấy (nếu phỏng vấn trực tiếp dùng phiếu giấy
hoặc khảo sát qua thư). Trong quá trình này, chương trình nhập dữ
liệu khảo sát (qua các phần mềm miễn phí như CSPro, EpiData hoặc
các phần mềm chuyên dụng khác) cũng cần hoàn tất để chuẩn bị cho
khảo sát chính thức.

2.2

Tiến hành khảo sát

Lên kế hoạch khảo sát chính thức DDCI
Trước khi bắt tay vào khảo sát chính thức DDCI, nhóm phụ trách
DDCI tại các tỉnh, thành phố nên bắt đầu bằng việc xây dựng một kế
hoạch làm việc tổng thể trong đó bao gồm ba nội dung quan trọng:
(1) kế hoạch tập huấn, chuẩn bị cho khảo sát; (2) kế hoạch tiến hành
khảo sát chính thức; và (3) kế hoạch giám sát chất lượng điều tra.
Kế hoạch cần được chia thành các nhiệm vụ rất cụ thể để gắn với
trách nhiệm của từng cá nhân trong nhóm điều phối DDCI và đặt
trong một khuôn khổ thời gian nhất định. Thời gian dành cho tập
huấn, tiến hành khảo sát chính thức cần được ước tính sát với kết
quả thử nghiệm công cụ điều tra trước đó.
Sắp xếp nhân sự phụ trách và tập huấn khảo sát
Căn cứ trên kế hoạch khảo sát DDCI, nhóm điều phối sẽ phân công
nhiệm vụ cho từng người trong nhóm để phụ trách các khâu công
việc đã liệt kê. Nhóm điều phối cũng căn cứ vào phương pháp khảo

29

30

Kinh nghiệm xây dựng Bộ chỉ số
Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thị (DDCI)

sát đã lựa chọn để quyết định có cần thuê hoặc tuyển dụng nhân sự
hỗ trợ hay không.
Ví dụ, với hình thức phỏng vấn trực tiếp, nhóm điều phối DDCI sẽ cần
nhanh chóng có kế hoạch tuyển dụng điều tra viên hoặc thuê một
đơn vị độc lập để tiến hành điều tra trên địa bàn. Đối với phỏng vấn
qua điện thoại, một nhóm điện thoại viên sẽ cần tuyển dụng để liên
lạc phỏng vấn người trả lời. Hình thức thuê điện thoại viên cũng cần
thiết trong trường hợp khảo sát qua thư để hỗ trợ liên lạc lại người
trả lời, nhắc người trả lời điền bảng hỏi hoặc xác minh các thông tin
không rõ ràng.
Đối với khảo sát trực tuyến, nhóm điều phối cũng cần nhân sự theo
dõi và hỗ trợ kỹ thuật cho người trả lời cũng như nhắc nhở người trả
lời điền bảng hỏi đúng hạn.
Tất cả các nội dung công việc ở trên dù cần ít hay nhiều nhân sự hỗ
trợ thì đều đòi hỏi thời gian tập huấn để các công cụ điều tra được
sử dụng chính xác.
Triển khai thu thập dữ liệu
Trong quá trình thu thập dữ liệu, nhóm thực hiện DDCI cần thường
xuyên theo dõi tình hình triển khai, cập nhật tiến độ khảo sát và có giải
pháp tháo gỡ các khó khăn nảy sinh nhằm đảm bảo tiến độ và chất
lượng theo kế hoạch ban đầu đặt ra.
Với tất cả các phương pháp khảo sát, nhân sự phụ trách hoạt động
khảo sát cần báo cáo lại các công việc đã làm, những vấn đề khi thực
hiện thu thập dữ liệu về cho nhóm điều phối DDCI theo một chu kỳ
nhất định, ví dụ như báo cáo hàng ngày.
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Tùy theo thiết kế của nhóm điều phối DDCI, mỗi người trả lời khảo
sát nên được nhận một phần quà hoặc thù lao đã trả lời phỏng vấn.
Nhóm điều phối DDCI có thể nghiên cứu cách thức đảm bảo người
trả lời nhận được quà hoặc thù lao sau khi trả lời phỏng vấn. Chẳng
hạn, đối với phỏng vấn trực tiếp, nhóm điều phối sẽ cung cấp một
bản ghi chi thù lao cho điều tra viên. Điều tra viên sẽ phải cung cấp
đúng số tiền chi thù lao cho mỗi người trả lời như ghi trên giấy và xin
chữ ký xác nhận, số chứng minh thư nhân dân và số điện thoại của
người trả lời.
Giám sát chất lượng thu thập dữ liệu
Trong tất cả các hình thức khảo sát, đặc biệt là phỏng vấn trực tiếp,
nhóm điều phối DDCI nên thiết kế một số câu hỏi thông tin liên lạc
(điện thoại và email) để có thể tiếp cận lại với người trả lời trong
trường hợp cần kiểm tra lại thông tin hoặc giám sát việc điều tra viên
trên thực địa có hoàn thành nhiệm vụ hay không.
Đối với các hình thức phỏng vấn qua điện thoại hoặc khảo sát trực
tuyến, dữ liệu có thể tổng hợp ngay vào cuối mỗi ngày. Khi ấy, cán
bộ phụ trách dữ liệu DDCI có thể kiểm tra các vấn đề về phiếu, chẳng
hạn như có xảy ra tình trạng trùng lặp phiếu không? Từng phiếu gửi
về có gặp vấn đề về tính logic ở các đáp án đã lựa chọn không, có
câu trả lời nào chưa đầy đủ mà cần liên lạc lại để làm rõ không? Đây
là bước giám sát chất lượng dữ liệu ban đầu để đảm bảo hạn chế tối
đa các lỗi phát sinh khi thu thập dữ liệu.
Ngoài ra, với hình thức phỏng vấn qua điện thoại hoặc hình thức phỏng
vấn trực tiếp sử dụng máy tính bảng, nhóm điều phối DDCI có thể cân
nhắc các tính năng ghi âm cuộc phỏng vấn để có thể nghe lại và kịp
thời góp ý cho điều tra viên/cộng tác viên nếu như họ gặp sai sót.
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2.3

Giai đoạn sau khảo sát

Làm sạch bảng hỏi
Đối với hình thức phỏng vấn trực tiếp sử dụng bảng hỏi giấy hoặc
hình thức khảo sát qua thư, ngay khi nhận lại các phiếu phản hồi,
nhóm nghiên cứu tiến hành làm sạch bảng hỏi một lần nữa thông qua
rà soát nội dung thông tin trên cơ sở ba yêu cầu chính: đầy đủ thông
tin; đảm bảo nguyên tắc bảng hỏi và làm rõ những câu trả lời dễ gây
nhầm lẫn. Cụ thể:
Thứ nhất, thông tin bảng hỏi phải được điền đầy đủ. Tùy thuộc vào
phương pháp khảo sát địa phương lựa chọn mà thông tin phản hồi
phụ thuộc nhiều vào cảm quan người trả lời, nên việc tồn tại những
giá trị trống trong bảng hỏi là điều không thể tránh khỏi. Do đó, tổ
hỗ trợ cần phải xác minh lại với doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa
những thông tin bị bỏ trống; các thông tin bị bỏ trống mà không phải
do quy tắc của bảng hỏi thì cần xác định rõ lý do và xác minh lại với
doanh nghiệp để bổ sung thông tin.
Thứ hai, các thông tin phải đúng nguyên tắc bảng hỏi. Ví dụ trong
phiếu khảo sát về chính quyền địa phương có câu: “Doanh nghiệp đã
từng truy cập vào trang cổng thông tin điện tử địa phương chưa?”
Nếu doanh nghiệp tích vào đáp án “chưa từng” nhưng lại vẫn tiếp tục
trả lời câu tiếp theo liên quan là sai quy tắc và cần xác minh lại doanh
nghiệp để kiểm chứng và loại trừ.
Thứ ba, làm rõ những thông tin dễ gây nhầm lẫn. Nếu câu trả lời cảm
thấy có thông tin bất hợp lý thì cần kiểm tra lại hoặc loại trừ.
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Nhập liệu và làm sạch dữ liệu
Trong bước này gồm nhiều công đoạn như nhập số liệu, kiểm tra
chéo tính đúng sai khi nhập liệu, nối số liệu và xuất số liệu. Để đảm
bảo tính chính xác của quá trình nhập phiếu, nhiều cơ quan đã được
lựa chọn tư vấn sử dụng phần mềm chuyên dụng đó là Cs-Pro hoặc
EpiData – những phần mềm nhập liệu miễn phí có thể dễ dàng tải về
trên mạng Internet.
Cũng như bước làm sạch bảng hỏi, làm sạch dữ liệu là một lần nữa
giúp xác minh, rà soát lại dữ liệu để đảm bảo thông tin người điền
bảng hỏi và tính logic của thông tin trong dữ liệu. Dữ liệu sau khi làm
sạch sẽ là đầu vào cho quá trình phân tích dữ liệu và viết báo cáo.
Phân tích dữ liệu và viết báo cáo
Đây là một trong những công đoạn quan trọng nhất của khảo sát
DDCI. Báo cáo được xây dựng, phân tích dựa trên cơ sở dữ liệu đã
làm sạch, phân tích và chạy kết quả; dữ liệu đã được rà soát, đánh
giá kỹ lưỡng và gắn trọng số các chỉ số thành phần. Từ đó quy đổi ra
điểm số của từng chỉ số thành phần DDCI và xếp hạng theo hai khối:
khối sở, ban, ngành và khối các địa phương để có thể so sánh được
chất lượng điều hành kinh tế giữa các cơ quan trong khối sở, ban,
ngành và giữa các địa phương.
Từng chỉ số thành phần, với các chỉ tiêu hợp thành, cần được phân
tích, đánh giá cụ thể nhằm cung cấp thông tin tối đa, có ý nghĩa về
từng đối tượng được đánh giá, cũng như so sánh giữa các đối tượng
trong nhóm đánh giá. Nếu đã triển khai từ 2 năm trở lên, báo cáo DDCI
cần có phân tích, so sánh theo thời gian nhằm chỉ ra những cải thiện/
giảm sút của từng cơ quan trên tổng điểm và từng chỉ số thành phần.
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THU THẬP SỐ LIỆU

PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

TÍCH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG

Chỉ tiêu đánh giá

Khảo sát

Chỉ tiêu đánh giá

Chỉ số thành phần 1

Trọng số 1

Chỉ tiêu đánh giá

Chỉ số thành phần 2

Trọng số 2

..................

..................

..................

Chỉ tiêu đánh giá

Chỉ số thành phần 8

Trọng số 8

DDCI
Số liệu
báo cáo

Chỉ tiêu đánh giá

Báo cáo DDCI cần được xây dựng đảm bảo tính chân thực, khách
quan, khoa học và được thể hiện thành các biểu đồ, bảng biểu, sơ đồ
dễ nhìn, dễ đọc hiểu và so sánh. Đồng thời, cần đưa ra những đánh
giá, nhận định cụ thể về từng cơ quan được lựa chọn khảo sát, từ đó
đưa ra nhận định chung về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm khảo sát và
đưa ra những khuyến nghị cụ thể cho năm tiếp theo.
Công bố kết quả
Công bố báo cáo DDCI là hoạt động rất quan trọng, thể hiện kết quả
của toàn bộ quá trình triển khai DDCI trước đó và có thể tác động sâu
rộng tới các cơ quan được đánh giá. Hoạt động này có ý nghĩa quyết
định tới việc tạo dựng và bồi đắp lòng tin của cộng đồng kinh doanh
đối với sự cầu thị và nỗ lực cải cách của chính quyền. Vì vậy, công
tác chuẩn bị và cách thức tổ chức công bố phải được tiến hành kỹ
lưỡng, có chiến lược truyền thông phù hợp.
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Tổ chức Hội nghị công bố DDCI là cách thức nhiều tỉnh, thành phố
triển khai DDCI thường thực hiện. Hội nghị này do UBND tỉnh tổ
chức, có sự tham dự của các lãnh đạo cao nhất của Tỉnh uỷ, Hội
đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể,
thủ trưởng và các cán bộ phụ trách PCI, DDCI của các sở, ban, ngành
và địa phương, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và đại diện các doanh
nghiệp. Một số tỉnh, thành phố còn mời đại diện một số cơ quan
trung ương là đầu mối theo dõi Nghị quyết số 19 (nay là Nghị quyết
02) và Nghị quyết 35 của Chính phủ cùng các cơ quan truyền thông
trong và ngoài tỉnh tham gia. Tại Hội nghị, ngoài việc công bố kết quả
và phân tích chung, một số tỉnh, thành phố còn tổ chức Lễ trao giải
những cơ quan có năng lực điều hành xuất sắc nhất trong bảng xếp
hạng DDCI để tạo động lực cho các cơ quan phấn đấu trong năm tiếp
theo. Trước ngày công bố, một số tỉnh, thành phố còn chủ động tổ
chức họp báo trước Hội nghị. Sau khi hội nghị công bố kết thúc, một
văn bản chỉ đạo cụ thể của lãnh đạo UBND tỉnh với các sở, ngành và
huyện, thị về việc tiếp tục thúc đẩy cải cách sẽ là rất cần thiết nhằm
duy trì động lực cải cách.
Hội nghị công bố kết quả DDCI chỉ là sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt
động tiếp nối nhằm duy trì tác động của nỗ lực cải cách của tỉnh,
thành phố. Cụ thể, những hoạt động “hậu công bố DDCI” nên bao
gồm việc tổ chức hội nghị tại các sở, ngành và huyện, thị. Tại đó các
chuyên gia sẽ phân tích chi tiết những điểm tốt, những điểm cần cải
thiện của cơ quan, đơn vị này, và đề xuất các khuyến nghị cụ thể. Hội
nghị này cũng là dịp để lãnh đạo một sở, ngành và huyện, thị cụ thể
thảo luận sâu trong nội bộ cơ quan cùng các chuyên gia để lựa chọn
các giải pháp phù hợp cho đơn vị mình.
Một số tỉnh, thành phố hiện cũng đã có chiến lược truyền thông liên
tục cho hoạt động hậu công bố DDCI. Đó là việc đăng tải rộng rãi trên
báo chí, truyền hình những mô hình hay, những cách làm tốt trong
việc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục

35

36

Kinh nghiệm xây dựng Bộ chỉ số
Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thị (DDCI)

hành chính tại các sở, ngành và huyện, thị được phát hiện qua kết
quả điều tra DDCI. Đồng thời, cũng thông tin kịp thời về những biểu
hiện nhũng nhiễu, tiêu cực tại một số cơ quan, đơn vị theo phản ánh
từ điều tra DDCI, để có cảnh báo và chấn chỉnh kịp thời.
Đánh giá việc triển khai DDCI
Đánh giá việc triển khai DDCI là hoạt động sau cùng, song không kém
phần quan trọng so với các hoạt động khác trong toàn bộ quy trình
khảo sát. Hoạt động này được thực hiện nhằm rà soát, đánh giá lại
toàn bộ giai đoạn cùng các hoạt động đã triển khai trong đó để xác
định những ưu điểm, nhược điểm cụ thể để cải thiện, tối ưu hoá cho
việc triển khai DDCI trong năm tiếp theo.
Hoạt động này cần giải đáp hàng loạt câu hỏi cụ thể. Đó là mục tiêu,
mục đích của khảo sát có đạt được như kế hoạch đặt ra hay không,
đối tượng phản hồi là thế nào, số lượng phản hồi có đảm bảo hay
không? Phương pháp khảo sát đã phù hợp hay chưa? Thời gian
chuẩn bị và triển khai có đủ hay không? Thời điểm tiến hành khảo
sát có phù hợp với các doanh nghiệp? Chi phí dành cho cuộc khảo
sát có đáp ứng yêu cầu? Nhân lực tiến hành khảo sát có đủ năng lực
hay không và cần tập huấn, trang bị kỹ năng gì thêm? Phiếu khảo sát
(bảng hỏi) có cần điều chỉnh nội dung gì? Chất lượng dữ liệu thu thập
ra sao? Cần bổ sung thêm chỉ tiêu nào, điều chỉnh chỉ số thành phần
cụ thể gì trong chỉ số DDCI? Sự phối hợp giữa các đơn vị trong tiến
hành khảo sát (đơn vị chủ trì, đơn vị tư vấn, đơn vị phối hợp) đã hiệu
quả hay chưa và cần cải thiện những gì? Công tác tổ chức hội nghị
công bố có điểm nào cần cải thiện? Tác động của việc công bố DDCI
là như thế nào? Công tác truyền thông có vấn đề gì cần lưu ý, kênh
và cách thức truyền thông nào là hiệu quả?... Việc trao đổi, thảo luận
về một loạt những vấn đề cụ thể này sẽ rất hữu ích để lựa chọn giải
pháp cho việc tối ưu hoá và nâng cao chất lượng việc triển khai DDCI
kỳ sau đó.
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3.1

Thống kê các tỉnh, thành phố đã triển khai DDCI

DDCI lần đầu hình thành và đi vào thực tiễn từ năm 2013 tại tỉnh Lào
Cai với điều tra đánh giá về các huyện, thị và đến năm 2014 có thêm
Vĩnh Phúc và Kiên Giang thực hiện mở rộng ra cả các cấp sở, ngành.
Từ đó đến nay, DDCI đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều
tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo thống kê sơ bộ của VCCI, từ năm 2013 đến 2018 số tỉnh triển
khai DDCI đã liên tục gia tăng. Nếu như từ năm 2013 đến năm 2015,
mới chỉ một vài địa phương như Lào Cai, Kiên Giang, Vĩnh Phúc,
Tuyên Quang, Quảng Ninh tiến hành, thì đến cuối năm 2018, đã có
28 tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai điều tra DDCI. Có những
tỉnh nhiều năm liên tục triển khai và công bố kết quả DDCI như Quảng
Ninh, Bắc Ninh, Tuyên Quang…
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Số tỉnh, thành phố triển khai DDCI
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Một số tác động ban đầu

Việc triển khai DDCI ở một số tỉnh, thành phố dù chỉ mới trong thời
gian gần đây, nhưng có thể quan sát thấy một số tác động ban đầu
khá tích cực.
Trước hết, kết quả triển khai DDCI có thể tạo những chuyển biến tích
cực, rõ nét trong thái độ, tư duy và hành động của các sở, ngành
và huyện, thị trong thực thi chính sách và trong nỗ lực cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tại tỉnh,
thành phố đã triển khai.

Kinh nghiệm xây dựng Bộ chỉ số
Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thị (DDCI)

Hộp 1: DDCI truyền lửa cải cách từ tỉnh xuống sở, ngành, địa
phương
Việc triển khai DDCI tại Quảng Ninh đã đem lại tác động lan tỏa hiệu quả
đến thái độ và hành động của từng sở, ban, ngành và địa phương và đơn
vị phòng, ban trực thuộc theo hướng tích cực. Kể từ khi xây dựng và triển
khai đánh giá DDCI, mức độ quan tâm và chủ động tham gia của các sở,
ban, ngành thuộc tỉnh đối với DDCI nói riêng và đối với công tác cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nói chung
đã có những chuyển biến rõ rệt qua từng năm.
Đến nay, hầu hết các sở, ban, ngành và địa phương đều đã chủ động tổ
chức Hội nghị, hội thảo phân tích, đánh giá kết quả DDCI của cơ quan
mình đến toàn thể các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và thành
lập các Tổ giúp việc, phân công 01 lãnh đạo phụ trách và các phòng, ban
liên quan chịu trách nhiệm liên quan đến DDCI. Nếu như năm đầu tiên, sự
tham gia DDCI của các sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương còn ở mức
khiêm tốn, chưa thực sự tìm hiểu, quan tâm đến DDCI thì từ năm 2016,
ngay sau Lễ công bố DDCI thí điểm 2015, đã có một số sở, ban, ngành
quan tâm và bắt đầu tổ chức hội thảo chuyên sâu về nghiên cứu, phân
tích kết quả DDCI; Năm 2017 có gần 20 Sở, ban, ngành tổ chức hội thảo
phân tích chuyên sâu DDCI, Năm 2018, có 22 sở, ban, ngành tổ chức hội
nghị hội thảo phân tích chuyên sâu về PCI, DDCI. Điều này có ý nghĩa và
tác động tích cực đến sự thay đổi nhận thức của từng phòng ban, đơn vị
trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức đối với vai trò của DDCI
và công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Điểm nhấn là đã xuất hiện một số sở, ban, ngành và địa phương thuộc
tỉnh đã có ý tưởng nhân rộng triển khai đánh giá đến cấp phòng, ban, đơn
vị trực thuộc như Hải Quan tỉnh đã triển khai một bộ chỉ số riêng đánh giá
đến các chi cục trực thuộc từ năm 2017 (gọi tắt là CDCI ), hay Bảo hiểm
xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh cũng đang trong quá trình nghiên cứu, triển khai
bộ công cụ đánh giá đến từng phòng ban, chi cục trực thuộc.
Nguồn: Vũ Kim Chi, Phó Trưởng ban Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh
nghiệp tỉnh Quảng Ninh

39

40

Kinh nghiệm xây dựng Bộ chỉ số
Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thị (DDCI)

Thứ hai, DDCI cung cấp công cụ hữu ích cho lãnh đạo chính quyền
tỉnh, thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành. Trước đây, lãnh
đạo chính quyền tỉnh, thành phố thường chỉ có những thông tin về
hoạt động của các sở, ngành và huyện, thị được cung cấp từ chính
các đơn vị đó, thông qua hệ thống báo cáo trong hệ thống cơ quan
nhà nước. Những thông tin này là quan trọng, tuy nhiên mới chỉ phản
ánh những thông tin “đầu ra” của các hoạt động của các sở ngành,
huyện, thị (ví dụ như số hồ sơ được giải quyết, số ngày thực hiện thủ
tục hành chính được cắt giảm, số hội nghị đối thoại doanh nghiệp
được tổ chức, số lượng kiến nghị được giải quyết…). Kết quả đánh
giá DDCI cung cấp thêm thông tin cho lãnh đạo tỉnh, thành phố về
“kết quả” của những hoạt động của các sở, ngành và huyện, thị. Đó
chính là chất lượng hoạt động, ví dụ như mức độ hài lòng của doanh
nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của
công tác đối thoại doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng với việc
giải quyết vướng mắc, khiếu nại… Việc kết hợp cả những thông tin
đánh giá bên trong về “đầu ra” và đánh giá từ bên ngoài về “kết quả”
này rõ ràng là rất hữu ích để lãnh đạo chính quyền có những chỉ đạo
kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở, ngành và
huyện, thị.
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Hộp 2: DDCI - Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý điều hành
Khởi động xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển và phục vụ, UBND
tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhấn mạnh
sự thay đổi, tạo chuyển biến về cách ứng xử giữa cơ quan nhà nước và
doanh nghiệp với tinh thần “thân thiện, lắng nghe, thấu cảm, tận tâm”.
Đặc biệt, UBND tỉnh phê duyệt Đề án Đánh giá mức độ hài lòng của tổ
chức và công dân đối với dịch vụ công và cơ quan Nhà nước ở tỉnh Bắc
Ninh giai đoạn 2016-2020; xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh
tranh các sở, ngành và UBND cấp huyện (DCI Bắc Ninh). Đây được coi
là một trong những giải pháp đột phá, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong
việc nâng cao chất lượng quản lý điều hành thích ứng với giai đoạn mới.
Bỡi lẽ, DCI là công cụ để tỉnh đánh giá chất lượng công việc, tìm ra ưu,
nhược điểm của từng ngành, địa phương. Từ đó có giải pháp khắc phục
nhằm nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình; tính năng động, tiên
phong, đổi mới quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng
cường thông tin, đối thoại…
Nguồn: Bắc Ninh, một “thương hiệu” - Kỳ 4: Chinh phục đỉnh cao mới, Báo
điện tử Bắc Ninh, http://baobacninh.com.vn.

Thứ ba, việc triển khai xây dựng và công bố DDCI tạo thêm kênh hữu
ích cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương phản ánh tiếng nói của
mình tới chính quyền tỉnh, thành phố. Qua kênh khảo sát DDCI, cộng
đồng doanh nghiệp đã được “trao quyền” đánh giá từng cơ quan đơn
vị thuộc tỉnh và bày tỏ quan điểm, tiếng nói của mình khi phản ánh về
năng lực, thái độ và trách nhiệm của từng cơ quan thuộc tỉnh. Qua
đó đây cũng là kênh thúc đẩy cơ quan chính quyền các ngành, các
cấp chủ động trong lắng nghe và đối thoại với doanh nghiệp. Khoảng
cách giữa doanh nghiệp và các cơ quan công quyền ngày càng thu
hẹp, các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp không chỉ còn là việc
của doanh nghiệp mà là câu chuyện của hai phía, từ đó góp phần giải
quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, cải
thiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư
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kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa
phương (DDCI) và cấp tỉnh (PCI).
Hộp 3: Công cụ để chính quyền hiểu doanh nghiệp
DDCI là kênh hữu ích để thu thập các đề xuất, kiến nghị, sáng kiến của
doanh nghiệp trong việc cải cách quy trình thực hiện thủ tục hành chính
hoặc các ý tưởng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi
cho doanh nghiệp. Thông qua DDCI, tiếng nói của các doanh nghiệp,
nhất là các doanh nghiệp nhỏ sẽ được đề cao. Những doanh nghiệp nhỏ
này sẽ không còn cảm thấy bị bỏ rơi. Điều này cũng sẽ là một liều thuốc
tác động không nhỏ cho những doanh nghiệp mang khát vọng lớn lao
hơn trong vòng đời kinh doanh của mình, góp phần cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh của địa phương ngày càng mạnh mẽ hơn!
Nguồn: Quan tâm tiếng nói của doanh nghiệp, Báo Quảng Nam, ngày
11/2/2019

Thứ tư, DDCI không chỉ làm thay đổi nhận thức, hành động của mỗi
cán bộ trong bộ máy chính quyền của địa phương mà còn giúp cải
thiện chất lượng điều hành kinh tế chung của tỉnh, thành phố. Kết quả
điều tra PCI của VCCI và USAID cho thấy có mối tương quan giữa
việc triển khai DDCI và kết quả PCI ở các địa phương. Cụ thể, với
điểm số PCI gốc (hợp thành bởi 45 chỉ tiêu liên tục đo lường qua các
năm), có thể thấy điểm số PCI gốc của những nơi nào có tiến hành
DDCI thì cao hơn đáng kể so với những nơi chưa tiến hành.
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Điểm số PCI gốc giai đoạn 2014-2018
(so sánh nơi có/không triển khai DCI/DDCI)
62

Không

Có

Điểm số

61

60,82

60

59

59,11

58
Nguồn: VCCI-USAID: Dữ liệu Khảo sát PCI 2014-2018

Tốc độ thay đổi điểm số PCI giữa các nơi có tiến hành và chưa tiến
hành DDCI cũng có sự khác biệt. Việc cải thiện môi trường kinh doanh
của các tỉnh, thành phố, như thể hiện qua Báo cáo PCI 2018, cho thấy
các tỉnh, thành phố trên cả nước đã duy trì được xu hướng cải thiện
trong thời gian gần đây. Song nếu so sánh mức độ thay đổi trung bình
trong 5 năm gần nhất, thể hiện ở biểu đồ dưới đây, những tỉnh có tiến
hành DDCI có tốc độ cải thiện chỉ số PCI gốc cao hơn những tỉnh
chưa tiến hành.
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Thay đổi điểm số PCI trung bình giai đoạn 2014-2018
(triển khai DCI/DDCI)
1,8

Dự đoán tuyến tính

44

1,6

1,4

1,2

1
Có

Không
Triển khai DCI/DDCI
Nguồn: VCCI-USAID: Dữ liệu Khảo sát PCI 2014-2018

3.3

Những yếu tố làm nên thành công

Thực tiễn 5 năm qua đã cho thấy, việc triển khai DDCI có thể đạt
được thành công và có tác động lớn, khi có sự kết hợp của các yếu
tố sau:
Thứ nhất, sự quyết tâm và ủng hộ triển khai DDCI của lãnh đạo tỉnh,
thành phố. Việc triển khai DDCI chỉ thành công nếu lãnh đạo tỉnh,
thành phố nhận thấy vai trò của chỉ số DDCI, để từ đó có sự chỉ đạo
quyết liệt, thường xuyên, như việc ban hành Kế hoạch/Chương trình
DDCI và thường xuyên đôn đốc việc thực hiện.
Thứ hai, việc triển khai DDCI cần xuất phát từ bối cảnh thực tế của
địa phương, nguồn lực tổ chức thực hiện cũng như các vấn đề quan
tâm của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo tính khoa
học, chính xác, khách quan…, với quy trình thực hiện cẩn trọng.
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Thứ ba, cần có cơ quan chủ trì độc lập, có khả năng và kinh nghiệm,
hiểu biết về doanh nghiệp và đảm bảo tối đa tính khách quan khi thực
hiện. Trường hợp thuê đơn vị tư vấn triển khai thì vẫn luôn cần sự
phối hợp, vào cuộc và giám sát thường xuyên của cơ quan được giao
tham mưu đánh giá DDCI.
Thứ tư, minh bạch trong triển khai là yếu tố cốt lõi. Theo đó, đơn vị
chủ trì thực hiện cần đảm bảo việc triển khai DDCI có sự minh bạch
về việc xây dựng chỉ số, phương pháp thực hiện, phân tích đánh giá
cũng như công bố thông tin có liên quan.
Thứ năm, coi trọng công tác công bố kết quả và cách thức tổ chức
công bố DDCI. Việc công bố kết quả DDCI, với sự tham gia của đại
diện lãnh đạo cao nhất tỉnh, thành phố không chỉ thể hiện thông điệp
về sự quan tâm, ủng hộ của những người đứng đầu địa phương, mà
còn có ý nghĩa thể hiện sự cầu thị của lãnh đạo chính quyền đối với
các vấn đề do cộng đồng doanh nghiệp phản ánh.
Thứ sáu, sử dụng kết quả DDCI như nguồn thông tin tham khảo trong
quá trình chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo chính quyền tỉnh, thành
phố. Có thể thông qua những đánh giá, khích lệ đồng thời nhắc nhở
nghiêm túc đối với cơ quan, đơn vị ở thứ hạng chưa cao. Một số tỉnh,
thành phố đã sử dụng kết quả DDCI như một trong những tiêu chí
đánh giá thi đua đối với các cơ quan hàng năm.
Thứ bảy, nâng cao hơn nữa vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và
cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình triển khai DDCI. Sự vào cuộc
chủ động, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp mà đại diện là
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các hội doanh nghiệp tại các huyện, thị,
các Hiệp hội/Hội ngành nghề liên quan có vai trò then chốt.
Thứ tám, có chiến lược truyền thông bài bản, chuyên nghiệp về DDCI.
Thực tiễn triển khai DDCI cho thấy, công tác truyền thông đóng vai trò
rất quan trọng trong nâng cao nhận thức và tạo sự lan toả khi truyền
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thông điệp về DDCI. Do đó, cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò của truyền
thông qua các kênh thông tin khác nhau.

3.4

Một số thách thức khi thực hiện DDCI

DDCI đang là sáng kiến đang phát huy tác động tích cực trong việc
nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường kinh doanh tại
nhiều tỉnh, thành phố. Tuy nhiên như nhận định của nhiều địa phương
“Khảo sát, xếp hạng DDCI – Một việc làm không dễ”.
Thứ nhất, là những phản ứng - thậm chí là phản đối - của một số sở,
ngành và huyện, thị có kết quả điều tra DDCI chưa cao. Một số cơ
quan vẫn cho rằng DDCI là đánh giá cảm tính của doanh nghiệp, nên
khó phản ánh khách quan, chính xác và do vậy thường có những chất
vấn trở lại cơ quan chủ trì triển khai DDCI. Đặc biệt là những đơn vị
bị đánh giá thấp về những vấn đề nhạy cảm như hiện tượng nhũng
nhiễu, chi phí không chính thức…. Những phản ứng này là dễ hiểu, vì
DDCI là có cách tiếp cận mới, tập trung vào “kết quả thực hiện” công
việc của các sở, ngành và huyện, thị qua đánh giá của doanh nghiệp,
chứ không phải là “đầu ra của các hoạt động” thường thấy qua các
báo cáo 6 tháng hoặc báo cáo năm của các đơn vị này gửi tới UBND
tỉnh, thành phố.
Để khắc phục vấn đề này, bên cạnh việc sử dụng kết quả DDCI của
lãnh đạo tỉnh, thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành với các
sở, ngành và huyện, thị, thì đơn vị chủ trì cũng cần chủ động cung cấp
thông tin, giải thích rõ mọi chất vấn đề phương pháp đánh giá, cũng
như có những khuyến nghị cụ thể cho mỗi cơ quan, đơn vị trong diện
được đánh giá để cải thiện hoạt động của mình.
Thứ hai, mức độ tham gia của các tổ chức đại diện cộng đồng doanh
nghiệp trong việc triển khai DDCI còn hạn chế. Thực tế cho thấy ở một
số địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và một số hội doanh nghiệp
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liên quan trong quá trình triển khai DDCI trong giai đoạn đầu chưa phát
huy được vai trò của mình trong phối hợp triển khai, nhất là trong giám
sát quá trình triển khai DDCI. Thậm chí, đơn vị chủ trì triển khai DDCI
của một số tỉnh, thành phố còn lo ngại DDCI là hoạt động phức tạp, các
tổ chức hiệp hội doanh nghiệp của địa phương chưa có năng lực triển
khai, do vậy thường không giao thực hiện, thậm chí không mời tham
gia triển khai DDCI.
Bởi DDCI là kênh phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp địa
phương, nên rất cần có sự tham gia của các tổ chức hiệp hội doanh
nghiệp. Do vậy, chính quyền các tỉnh, thành phố cần mạnh dạn tin
tưởng và từng bước tăng cường sự tham gia của các hiệp hội địa
phương vào quá trình triển khai DDCI. Vì chỉ qua hoạt động cụ thể
như DDCI, các hiệp hội mới có thể tăng cường được năng lực của
mình.
Thứ ba, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp phản hồi cho khảo
sát DDCI chưa cao. Điều này xuất phát từ thực tế việc triển khai DDCI
là hoạt động mới, chưa được nhiều doanh nghiệp biết tới, cũng như
cũng có một số doanh nghiệp còn dè dặt, thậm chí chưa thực sự tin
tưởng liệu kết quả điều tra có tạo được sự thay đổi tích cực trên thực
tế hay không. Thậm chí một số doanh nghiệp còn e ngại việc cung
cấp thông tin, trả lời phiếu thẳng thắn sẽ khiến cho doanh nghiệp bị
cơ quan nhà nước có liên quan gây khó dễ sau này. Vì vậy, tỷ lệ phiếu
thu về ở một số địa phương khi lần đầu tiến hành khảo sát là không
đạt kỳ vọng. Đây là một trở ngại lớn cho việc đảm bảo tính đại diện
của mẫu khảo sát, cũng như xử lý số liệu sau đó.
Khắc phục vấn đề này cần có thời gian, song có một số việc đơn vị
chủ trì có thể tiến hành được ngay, như tăng cường thông tin, giải
thích cho cộng đồng doanh nghiệp về điều tra DDCI trong quá trình tổ
chức điều tra, cũng như thông tin rộng rãi tới cộng đồng về kết quả
điều tra, với việc tổ chức công bố công khai kết quả đánh giá.
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Thứ tư, dữ liệu của cơ quan nhà nước cung cấp có chất lượng kém,
thiếu ổn định và khó tiếp cận. Điều tra DDCI trước tiên cần tiếp cận
và sử dụng được danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
trên địa bàn, cũng như các số liệu thống kê khác liên quan. Tuy nhiên,
thực tế là không phải cơ quan quản lý nhà nước nào cũng có cơ sở
dữ liệu cập nhật, có hệ thống phân loại tốt. Vì thế, đây là thách thức
rất lớn đối với đơn vị triển khai DDCI. Để xử lý vấn đề này, đơn vị triển
khai cần có những đánh giá sớm về khả năng tiếp cận và chất lượng
dữ liệu tại các cơ quan có liên quan, để từ đó sớm có phương án giải
quyết phù hợp.
Thứ năm, triển khai DDCI song thiếu việc gắn với những biện pháp
đồng bộ đi kèm. Ví dụ, tại một số tỉnh, thành phố, việc triển khai DDCI
không có chế tài để thúc đẩy các cơ quan, đơn vị trong diện đánh
giá. Do đó, DDCI sau khi được công bố chưa tạo được sức ép mạnh
mẽ với các sở ngành, huyện, thị và vì thế không tạo được sự thay đổi
tích cực trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Để phát huy hiệu
quả của việc triển khai DDCI, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cũng cần
quan tâm giải quyết vấn đề này, ví dụ như gắn kết quả DDCI với công
tác chỉ đạo điều hành, cũng như công tác thi đua, khen thưởng hàng
năm tại địa phương.
Thứ sáu, tính bền vững của việc triển khai DDCI còn hạn chế. Cụ thể,
đó là nguồn lực dành cho DDCI bao gồm nguồn lực tài chính, nhân sự
tương đối thấp. Do vậy, dù lãnh đạo tỉnh, thành phố đã đặt ra yêu cầu
thực hiện, nhưng trên thực tế đơn vị chủ trì không có đủ điều kiện về
kinh phí và nguồn nhân lực có chất lượng để thực hiện, do vậy dẫn
tới việc triển khai không tạo được hiệu quả mong muốn.

Kinh nghiệm xây dựng Bộ chỉ số
Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thị (DDCI)

PHẦN KẾT
Xuất phát từ nhu cầu thực tế, kinh nghiệm triển khai PCI, một số địa
phương đã tìm tòi, thử nghiệm việc phát triển chỉ số DDCI từ năm
2013 thì tới nay đã được nhân rộng tại nhiều tỉnh, thành phố. Chỉ số
DDCI đang dần khẳng định là một công cụ hiệu quả để chính quyền
các tỉnh, thành phố thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao chất
lượng điều hành và cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh. Nếu
được thực hiện bài bản, khoa học, độc lập, đây sẽ là tấm “gương
soi” để các sở, ngành và huyện, thị tự nhìn nhận được những thế
mạnh cần phát huy và những vấn đề cần khắc phục, cải thiện. DDCI
đã bước đầu trở thành kênh phản ánh tiếng nói của cộng đồng kinh
doanh địa phương với lãnh đạo của các tỉnh, thành phố.
Để đảm bảo mức độ tin cậy và chính xác, chỉ số DDCI cần thống nhất
tuân theo những nguyên tắc chung khi xây dựng và triển khai. Những
khuyến nghị đưa ra trong báo cáo được kế thừa từ những kết quả
xây dựng và công bố chỉ số PCI của VCCI và USAID liên tục từ năm
2005 tới nay, đồng thời có tham khảo kinh nghiệm thực hiện chỉ số
DDCI tại nhiều tỉnh, thành phố thời gian gần đây.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc triển khai DDCI cần xuất phát
từ thực tế của mỗi tỉnh, thành phố. Sẽ không thể có một khuôn mẫu
chung trong triển khai DDCI cho tất cả các địa phương, bởi mỗi địa
phương có nhu cầu khác nhau, có đặc thù riêng, đây thực sự là “bức
tranh muôn sắc màu”. Do vậy, chúng tôi kỳ vọng báo cáo này chỉ
dừng ở mức độ cung cấp những thông tin gợi mở, để các tỉnh, thành
phố có thể tham khảo và có những sáng tạo, điều chỉnh riêng khi vận
dụng tại địa phương mình.
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Việc xây dựng báo cáo này là một trong những hành động cụ thể của
VCCI đồng hành cùng chính quyền các tỉnh, thành phố trong việc
cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh, cũng như hỗ trợ UBND
các tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết
19-2018/NQ-CP về “thực hiện đánh giá tính sáng tạo và kết quả điều
hành của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chỉ
số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện”.

