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DDCI - NGUYÊN TẮC
VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI

Chương 1

4

•Nghiên cứu các tài
liệu và quy định về
vai trò, nhiệm vụ
và chức năng quản
lý của cơ quan
chính quyền địa
phương

Cơ sở lý luận

Văn bản pháp luật
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•Thực tiễn triển khai DCI 
tại Lào Cai

•Kinh nghiệm triển khai, 
xây dựng và phát triển 
DCI, DDCI của một số 
địa phương khác như: 
Quảng Ninh, Bắc Ninh, 
Bắc Giang, Vĩnh Phúc...

Cơ sở lý luận, thực tiễn

DCI tại Lào Cai và các 
tỉnh khác
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•Bài học kinh 
nghiệm từ cạnh 
tranh, năng lực 
cạnh tranh địa 
phương từ hệ 
thống các tài liệu 
quốc tế.

Cơ sở thực tiễn

Kinh nghiệm 
quốc tế
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Cơ sở của việc xây dựng DDCI
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Thông lệ tốt về quản lý và điều hành kinh tế địa phương
Chương 1

Thông lệ tốt
• Hiệu quả trong thực hiện chính sách và quy định pháp luật với tinh thần vì doanh nghiệp

• Chất lượng dịch vụ công liên tục được cải thiện

• Minh bạch thông tin và đối xử công bằng với doanh nghiệp

• Lãnh đạo chính quyền năng động, tiên phong, lắng nghe và hành động vì doanh nghiệp

• Đối thoại thường xuyên có trách nhiệm với doanh nghiệp và đề cao trách nhiệm giải trình

• Gia nhập thị trường dễ dàng, thuận tiện với chi phí thấp

• Dễ dàng và minh bạch trong tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh

• Hiệu quả trong hoạt động cấp phép và thanh tra, kiểm tra

• Thủ tục thuế đơn giản, thuận lợi, minh bạch và công bằng

• Thủ tục hành chính được cải thiện mạnh mẽ và bộ phận một cửa hoạt động hiệu quả

• Hoạt động hỗ trợ kinh doanh thiết thực, hiệu quả, công bằng

• Chi phí không chính thức được đẩy lùi

• Các nội dung phát triển bao trùm, xã hội và bình đẳng giới được quan tâm

• Môi trường, sinh thái được chú trọng trong công tác điều hành

5

Sử dụng DDCIChương 1

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ
- Xây dựng hình ảnh thân thiện và cầu

thị của chính quyền các địa phương
với cộng đồng doanh nghiệp

- Cung cấp một công cụ hiệu quả để
giám sát và chỉ đạo cải thiện chất
lượng đ iều hành đối vớ i các sở,
ngành và huyện, thị

- Xác định được những thực t iễn tốt để
nhân rộng ra các đơn vị , cơ quan
khác

- Cải thiện hiệu quả của đơn vị mình ,
nhận diện rõ những đ iểm mạnh cần
phát huy và các đ iểm yếu cần khắc
phụ

T h ú c  đ ẩ y  c ả i  t h i ệ n  c h ấ t  
l ư ợ n g  đ i ề u  h à n h  v à  q u ả n  l ý  

k i n h  t ế
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Sử dụng DDCIChương 1

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ
- Hướng tớ i tạo sự cạnh tranh, thi đua

lành mạnh giữa các sở, ban, ngành
và huyện, thị t rong việc cải thiện
mức độ hà i lòng của nhà đầu tư,
doanh nghiệp  góp phần vào nỗ lực
chung của chính quyền t ỉnh, thành
phố trong việc tạo lập môi trường
kinh doanh thuận lợ i cho nhà đầu tư,
doanh nghiệp.

- Tạo ra kênh thông t in phản hồi rộng
rãi , minh bạch và t in cậy.

T h ú c  đ ẩ y  c ả i  t h i ệ n  c h ấ t  
l ư ợ n g  đ i ề u  h à n h  v à  q u ả n  l ý  

k i n h  t ế
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DDCI với các vấn đề về Giới và xã hộiChương 1

• 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.

• Vượt khỏi cách tiếp cận truyền thống, DDCI
sẽ đánh giá chất lượng quản lý, điều hành
kinh tế của các cơ quan chính quyền địa
phương từ các góc độ này.

• 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.

Các vấn đề về giới và xã hội
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Đối tượng tham gia đánh giá DDCI cấp huyệnChương 1

 Các HKD cá thể, cá nhân kinh doanh, tổ hợp tác lựa
chọn trả lời các phiếu khảo sát DDCI cấp huyện

 Một số HTX/DN được đăng ký tại cấp huyện, hoạt động
chủ yếu trong địa bàn huyện và chủ yếu tương tác với
chính quyền cấp huyện cũng có thể lựa chọn trả lời
phiếu khảo sát DDCI cấp huyện.

 Trong phiếu DDCI Huyện, Thành phố, thuật ngữ CSKD
được sử dụng để hàm ý bao gồm các đối tượng trên.

9

Đối tượng tham gia đánh giá DDCI Lào Cai sở ban 
ngành
gia đánh giá DDCI Lào Cai cấp huyện

Chương 1

 Các DN hoặc HTX lựa chọn trả lời phiếu khảo sát DDCI sở, ban, ngành
 Các HKD có thể lựa chọn tham gia đánh giá phiếu sở, ban, ngành trong

trường hợp HKD đó thực sự thực hiện TTHC với sở, ban, ngành hoặc
thực sự có sự tương tác về quản lý điều hành.

 Trong phiếu DDCI Sở, Ban, Ngành, sẽ sử dụng thống nhất cụm thuật
ngữ DN/ HTX.
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Đối tượng sử dụng DDCI Lào CaiChương 1

• Lãnh đạo các địa phương và các cấp sở ban ngành sử dụng DDCI như một
công cụ hữu ích trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý kinh tế, cải thiện
môi trường kinh doanh và đầu tư cũng như đẩy mạnh quá trình cải cách tại địa
phương.

• Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp, HTX, HKD thông qua DDCI như một
kênh hữu ích để phản ánh tiếng nói của mình tới các cấp chính quyền và các
cơ quan, đồng thời giúp tăng cường hoạt động đối thoại, kiến nghị chính sách
để cải thiện môi trường kinh doanh.

• Các nhà hoạch định chính sách có thể tham khảo thông tin từ bộ chỉ số DDCI
để làm cơ sở cho các chính sách cải cách phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của
DN, HTX, HKD tại Lào Cai.

• Các cơ quan, tổ chức, học giả nghiên cứu cũng có thể sử dụng DDCI để đánh
giá các chương trình hỗ trợ tại tỉnh và các công trình nghiên cứu khoa học
khác.

• Các cán bộ nguồn ở địa phương, các sở ban ngành và tư vấn địa phương có
thể sử dụng DDCI để triển khai, lên phương án cải thiện DDCI.

11

Chỉ số NLCT
Cấp huyện
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Đối tượng đánh giá

09 huyện/thành phố thuộc Lào Cai:

• Bắc Hà
• Bảo Thắng
• Bảo Yên
• Bát Xát
• Mường Khương
• Sa Pa
• Si Ma Cai
• TP. Lào Cai
• Văn Bàn

13

Chương 2

Chỉ số thành phần

14

Chương 2

10 Chỉ số thành phần cốt lõi
• Chi phí gia nhập thị trường
• Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh
• Chất lượng lịch vụ công trong cấp phép và hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra
• Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện
• Hiệu quả của công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình
• Minh bạch thông tin và đối xử công bằng
• Hiệu quả cải các TTHC, chất lượng dịch vụ công và hiệu quả của bộ phận một cửa
• Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh
• Chi phí không chính thức
• Hiệu quả của công tác an ninh trật tự đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn

2 Chỉ số thành phần mở rộng
• Ứng dụng công nghệ thông tin (chính phủ điện tử) trong quản lý, điều hành;
• Phát triển bền vững và bao trùm;
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Chỉ số năng lực cạnh tranh
sở ban ngành

Đối tượng đánh giá

• KH&ĐT
• GTVT-XD
• TN&MT
• Thuế
• Hải quan
• LĐ-TB&XH
• BHXH
• Công thương

1
6

Chương 3

• NT&PTNT
• GD&ĐT
• KH&CN
• Y tế
• VH, TT&DL
• T.tin & T.thông
• Tư pháp

15 sở ban ngành
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Chỉ số thành phần

17

Chương 3

5 Chỉ số thành phần cốt lõi
• Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy

hoạch, kế hoạch
• Chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực
• Minh bạch thông tin và đối xử công bằng trong lĩnh vực
• Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo

trong lĩnh vực
• Chi phí không chính thức trong lĩnh vực

2 Chỉ số thành phần mở rộng
• Ứng dụng công nghệ thông tin (chính phủ điện tử) trong quản

lý, điều hành;
• Phát triển bền vững và bao trùm;

Phương pháp
xếp hạng
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PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG
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Chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị!

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
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