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UBND TỈNH LÀO CAI 
Ban QLDA Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp huyện, thành phố và Sở, ngành (DDCI) 

PHIẾU KHẢO SÁT 
(Cấp huyện ) 

 
Tỉnh Lào Cai 

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN  

VÀ SỞ NGÀNH (DDCI) 2019 

     

  

 

 Huyện/thành phố:     …………………  

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2019 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………………/ SĐT.......................Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: …………………………/ Chữ ký: ..……………............................... 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xếp hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở ngành”. Đây là dự 

án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh 

doanh và đầu tư của chính quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với 

ông/bà các nội dung được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. 

Thông tin mà ông/bà cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ 

khi nào nếu không hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

 

Mã phiếu: 10-2019-     
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A1. Tên cơ sở sản xuất kinh doanh:.................................................................................................................... 

A2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………......... 

A3. Số điện thoại của chủ cơ sở (người trả lời): …………………………………………………………….............  

A4. Giới tính của chủ cơ sở sản xuất kinh doanh: ☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ 

A5. Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 

A6. Độ tuổi của chủ cơ sở sản xuất kinh doanh?    

☐ (1) < 20 tuổi   ☐ (2) 20-30 tuổi ☐ (3) 31-44 tuổi ☐ (4) 45-60 tuổi ☐ (5) > 60 tuổi 
 

A7. Lao động trung bình của cơ sở sản xuất kinh doanh: 
        …………………… lao động 

A8. Nam:………………….......người 

A9. Nữ:…………………..........người 

A10. Trong đó, số lao động khuyết tật trong cơ sở SXKD là:                  ……………………………..người 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TRIỂN VỌNG KINH DOANH 

A11. Năm đăng ký kinh doanh của cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà? 
 

☐ (1) Không đăng ký kinh doanh ☐ (3) Cách đây 3-5 năm ☐ (5) Cách đây trên 10 năm 

☐ (2) Cách đây 1-2 năm  ☐ (4) Cách đây 5-10 năm   
 

A12. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở kinh doanh của ông/ bà là gì? 
 

☐ (1) Nông/Lâm 

nghiệp/ Thủy sản 

☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch 

vụ 
(Không bao gồm du lịch) 

☐ (4) Du lịch 

 

 

A13. Doanh thu thuần trong năm qua của cơ sở sản xuất kinh doanh (VND): 

☐ (1) < 100 triệu ☐ (3) Từ 500 triệu- dưới 1 tỷ ☐ (5) ≥ 5 tỷ 

☐ (2) Từ 100 triệu- dưới 500 triệu  ☐ (4) Từ 1 tỷ- dưới 5 tỷ   
 

A14.Tình hình hoạt động của cơ sở SXKD do ông/ bà quản lý trong năm vừa qua so với năm trước? 
 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít ☐ (3) Hòa vốn ☐ (4) Lãi chút ít ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A15. Dự định kinh doanh của ông/ bà trong vòng một, hai năm tới đối với cơ sở SXKD của mình là gì? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa cơ sở sản xuất kinh doanh 

☐ (2) Có kế hoạch giảm quy mô kinh doanh 

☐ (3) Sẽ tiếp tục kinh doanh với quy mô hiện tại 

☐ (4) Có kế hoạch tăng quy mô kinh doanh nhưng sẽ vẫn giữ mô hình cơ sở SXKD 

☐ (5) Chuyển đổi, đăng ký thành doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 
 

A16. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của cơ quan chính 
quyền cấp huyện trong năm vừa qua? 
 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có 

cái thiện 

☐ (4) Có cải thiện 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A17. Theo hiểu biết của mình, ông/bà giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp huyện đã thực sự chú trọng 
đến các cơ sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động 
quản lý, điều hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A18. Theo hiểu biết của mình, ông bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp huyện đã thực sự chú 
trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong các 
hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A19. Theo hiểu biết của mình, ông bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp huyện đã thực sự chú 
trọng đến các giá trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 
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CHI PHÍ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG 

 

B1. Tổng thời gian mà ông/ bà đã dành cho việc tìm hiểu thông tin về trình tự, thủ tục để đăng ký kinh doanh 
(lần đầu hoặc bổ sung thay đổi) là bao nhiêu lâu? 
 

☐ (1) ≥ 7 ngày ☐ (2) 5-6 ngày ☐ (3) 3-4 ngày ☐ (4) 1-2 ngày ☐ (5) <1 ngày 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về mức độ hữu dụng của trang web của huyện trong việc tìm kiếm thông tin, tải 

xuống các mẫu biểu về đăng ký kinh doanh (lần đầu hoặc bổ sung thay đổi)? 
 

☐ (1) Không hữu dụng cho trường hợp của tôi ☐ (4) Tương đối hữu dụng 

☐ (2) Có hữu dụng nhưng không đáng kể ☐ (5) Rất hữu dụng 

☐ (3) Bình thường  
 

 B3. Ông/ bà đánh giá như thế nào về nhận định cho rằng "Chính quyền cấp huyện đã ứng dụng hiệu quả 

công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ công liên quan đến trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh"? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không 

đồng ý 

☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B4. Số lần ông/ bà phải đi lại để hoàn thành bộ hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở SXKD (lần đầu hoặc bổ sung 
thay đổi)? 
 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần ☐ (3) 3 lần ☐ (4) 2 lần ☐ (5) 0-1 lần 
 

B5. Số lần ông/ bà phải đi lại để nhận được giấy đăng ký kinh doanh sau khi nộp đủ hồ sơ và có giấy hẹn? 
 

☐ (1) ≥ 3 lần sau ngày của giấy hẹn mà chưa có ☐ (4) Đúng ngày giấy hẹn là có 

☐ (2) 2 lần sau ngày của giấy hẹn mới có ☐ (5) Được trả sớm hơn và có thể lấy sớm 

hơn theo quy định của pháp luật ☐ (3) 1 lần sau ngày của giấy hẹn mới có 
 

B6. Ông/ bà đánh giá như thế nào về nhận định cho rằng “thủ tục hành chính, dịch vụ công về đăng ký kinh 
doanh là hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người kinh doanh”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không 

đồng ý 

☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
 

B7. Ông/ bà đánh giá thế nào về mức độ khó khăn hoặc thuận lợi để có được địa điểm kinh doanh như hiện 

tại? 
 

☐ (1) Vô cùng  

khó khăn 

☐ (2) Khá khó 

khăn 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi  

☐ (5) Rất thuận lợi 

 

B8. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng chung của các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của UBND 
xã, thị trấn được cơ quan cấp huyện phê duyệt? 
 

☐ (1) Rất kém ☐ (2) Kém ☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tốt  ☐ (5) Rất tốt 
 

B9. Rủi ro mặt bằng kinh doanh của ông/ bà bị đòi lại, thu hồi, giải tỏa có cao không? 
 

☐ (1) Rất cao ☐ (2) Cao ☐ (3) Khá cao ☐ (4) Thấp ☐ (5) Rất thấp 
 

B10. Nếu như có nhu cầu, ông/ bà đánh giá như thế nào về khả năng cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà 

được thuê đất tại các khu đất mới được quy hoạch tại huyện (cụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp)? 

☐ (1) Rất thấp, rất khó khăn ☐ (4) Cao, tương đối thuận lợi 

☐ (2) Thấp, khó khăn ☐ (5) Rất cao, rất thuận lợi 

☐ (3) Trung bình   
 

B - NĂNG LỰC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH KINH TẾ VÀ  

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ, NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN 
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B11. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả chung của thủ tục hành chính, dịch vụ công về đất đai – địa chính 
tại huyện? 

☐ (1) Rất phức tạp, khó khăn ☐ (4) Thuận lợi 

☐ (2) Phức tạp, khó khăn ☐ (5) Rất thuận lợi 

☐ (3) Bình thường   
 

 

HIỆU QUẢ TRONG CẤP PHÉP VÀ THANH TRA, KIỂM TRA 
 

B12- B17. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả chung của thủ tục hành chính, dịch vụ công về việc thực 
hiện các chức năng quản lý sau: 
 

Các chức năng quản lý 

Rất 
phức 

tạp, khó 
khăn 

Phức 
tạp, khó 

khăn 

Bình 
thường 

Dễ 
dàng, 
thuận 

lợi 

Rất dễ 
dàng, 
thuận 

lợi 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B12. Cấp phép, kiểm tra xây dựng (trong thẩm quyền 

của huyện) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B13. Cấp phép, kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về 

an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch 

vụ, du lịch trên địa bàn 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B14. Cấp phép, kiểm tra việc thực hiện các quy định về 

môi trường 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B15. Cấp phép, kiểm tra việc thực hiện các quy định về 

phòng cháy- chữa cháy 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B16. Cấp phép, kiểm tra việc thực hiện quy định về lao 

động, an toàn lao động 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B17. Cấp phép, quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh 

doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của UBND tỉnh 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B18-B20. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả chung của các hoạt động sau tại huyện: 
 

Các hoạt động 

Kém 

hiệu 

quả 

Tương 

đối kém 

hiệu 

quả 

Bình 

thường 
Khá tốt 

Hiệu 

quả tốt 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B18. Quản lý thị trường ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B19. Đảm bảo an ninh trật tự tại huyện để đảm bảo sự 

yên tâm của các cơ sở sản xuất kinh doanh 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. Kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường đối với cơ sở 

SXKD ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B21. Số lượng các đợt thanh tra, kiểm tra mà cơ sở SXKD của ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 
 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần ☐ (3) 3 lần ☐ (4) 2 lần ☐ (5) 0-1 lần 
 

HIỆU QUẢ CỦA THỦ TỤC THUẾ 
 

B22. Trung bình trong năm vừa qua, tổng thời gian mà ông/ bà đã dành cho việc tìm hiểu các quy định, thông 
tin và thủ tục về thuế, các quy đinh bổ sung về thuế đối với cơ sở SXKD là: 
 

☐ (1) ≥ 7 ngày ☐ (2) 5-6 ngày ☐ (3) 3-4 ngày ☐ (4) 1-2 ngày ☐ (5) <1 ngày 
 

B23. Trung bình mỗi năm, ông/ bà phải mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành hồ sơ, thủ tục nộp thuế? 
 

☐ (1) ≥ 7 ngày ☐ (2) 5-6 ngày ☐ (3) 3-4 ngày ☐ (4) 1-2 ngày ☐ (5) <1 ngày 
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B24. Số lần ông/bà phải đi lại để hoàn thành hồ sơ nộp thuế mỗi năm? 
 

☐ (1) 5 lần ☐ (2) 4 lần ☐ (3) 3 lần ☐ (4) 2 lần ☐ (5) 0-1 lần 
 

B25. Ông/ bà đánh giá như thế nào về mức độ công khai số thuế phải nộp của các cơ sở SXKD tại huyện 
trong năm vừa qua? 
 

☐ (1) Không hề công khai ☐ (3) Bình thường 

☐ (2) Có công khai nhưng không rõ ràng, không 

thường xuyên 

☐ (4) Tương đối công khai 

☐ (5) Rất công khai, minh bạch 
 

B26. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định sau “mức thuế mà cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà phải 
nộp theo thống nhất với các cơ quan thuế so với các cơ sở sản xuất kinh doanh khác là hoàn toàn công bằng”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn  

đồng ý   
 

B27. Ông/ bà đánh giá thế nào về tính hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình nộp 

thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh? 
 

☐ (1) Hoàn toàn không sử dụng công nghệ thông tin/ internet trong quá trình nộp thuế 

☐ (2) Chỉ tìm hiểu thông tin về thủ tục trên Internet 

☐ (3) Có tải xuống mẫu biểu trên Internet và khai bằng tay 

☐ (4) Khai mẫu biểu trực tuyến và nộp mẫu qua mạng 

☐ (5) Nộp thuế qua tài khoản sau khi khai mẫu biểu trên mạng 
 

B28. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả, tính tích cực của công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về 

thuế? 
 

☐ (1) Hoàn toàn không hiệu quả, không tích cực ☐ (4) Khá hiệu quả, tương đối tích cực 

☐ (2) Không hiệu quả, không tích cực ☐ (5) Rất hiệu quả, rất tích cực 

☐ (3) Bình thường  
 

B29. Số lượng các đợt thanh tra, kiểm tra về thuế mà cơ sở sản xuất, kinh doanh của ông/ bà phải tiếp trong 

năm vừa qua? 
 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần ☐ (3) 3 lần ☐ (4) 2 lần ☐ (5) 0-1 lần 
 

B30. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả chung của thủ tục hành chính, dịch vụ công về thuế tại huyện? 
 

☐ (1) Phức tạp, khó khăn ☐ (4) Dễ dàng, thuận lợi 

☐ (2) Phức tạp, khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng, thuận lợi 

☐ (3) Bình thường   
 

TÍNH NĂNG ĐỘNG, TIÊN PHONG CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN 

 

B31-B32. Ông/ bà đánh giá thế nào về những nhận định sau: 
 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B31. “Lãnh đạo huyện đã nắm vững và thực hiện hiệu quả 

những quy định, chính sách của Nhà nước,tạo thuận lợi cho 

các cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B32. “Huyện đã thực hiện hiệu quả các quy định về trách 

nhiệm của người đứng đầu đối với lãnh đạo huyện, cán bộ 

các phòng ban trong quá trình quản lý, điều hành hệ thống 

chính quyền để phát triển kinh tế địa phương” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B33-B34. Theo ông/ bà, chính quyền huyện có chủ động, tích cực đưa ra các sáng kiến, chương trình sau 

hay không? 
 

Các sáng kiến, chương trình 
Không 

bao giờ 

Hiếm 

khi 

Thỉnh 

thoảng 

Thường 

xuyên 

Luôn 

luôn 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B33. Các sáng kiến, chương trình nhằm hỗ trợ các cơ sở 

sản xuất kinh doanh và được sự ủng hộ rộng rãi của các cơ 

sở SXKD tại huyện 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B34. Các sáng kiến và hình thành cơ chế liên thông, phối 

hợp giữa các phòng ban cấp huyện nhằm hỗ trợ giải quyết 

các công việc cho các cơ sở SXKD tại huyện 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B35-B37. Ông/ bà đánh giá thế nào về những nhận định sau: 
 

Các nhận định 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B35. “Lãnh đạo huyện đã quan tâm, lắng nghe và ứng xử 

thân thiện với các cơ sở SXKD tại địa phương” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B36. “Chính quyền cấp huyện đã đặc biệt chú ý tới các yếu 

tố về giới, dân tộc thiểu số, bình đẳng giới, phụ nữ kinh 

doanh trong công tác quản lý, điều hành kinh tế, triển khai 

chính sách về phát triển kinh doanh, phát triển kinh tế” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B37. “Chính quyền cấp huyện đã phát huy vai trò và tính 

năng động của lãnh đạo nữ trong quá trình quản lý và điều 

hành kinh tế” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI THOẠI VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH 

 

B38. Theo hiểu biết của ông/ bà, ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định: “Lãnh đạo chính quyền địa phương 

đã rất tích cực, và hiệu quả trong việc đối thoại thường xuyên, định kỳ với các cơ sở SXKD tại địa phương”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn không đồng 

ý/ không tổ chức đối thoại 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn  

đồng ý   
 

B39. Theo hiểu biết của ông/ bà, nội dung của hoạt động đối thoại có giải quyết thỏa đáng yêu cầu/vấn đề của 

các cơ sở SXKD không? 
 

☐ (1) Chỉ gặp mặt, mang tính hình thức và không có nội dung 

☐ (2) Có nội dung nhưng không được chuẩn bị kỹ 

☐ (3) Bình thường 

☐ (4) Nội dung được đề cập tương đối phù hợp với quan tâm của cơ sở SXKD 

☐ (5) Bao quát các nội dung, bao gồm các vấn đề nóng 
 

B40. Theo hiểu biết của ông/ bà, các vấn đề được nêu ra tại các cuộc đối thoại và các kiến nghị của các cơ 

sở SXKD đã được các cơ quan chức năng giải quyết như thế nào? 
 

☐ (1) Nêu vấn đề nhưng không có cam kết cụ thể ☐ (4) Giải quyết tương đối tốt, chấp nhận được 

☐ (2) Chỉ hứa hẹn nhưng không giải quyết ☐ (5) Giải quyết tốt những kiến nghị 

☐ (3) Giải quyết qua loa, thiếu trách nhiệm  
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B41-B42. Ông/ bà đánh giá thế nào về những nhận định sau: 
 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B41. “Lãnh đạo huyện đã tích cực, nghiêm túc 

trong việc hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc của cơ sở SXKD khi họ gặp khó khăn” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B42. “UBND huyện đã rất hiệu quả trong việc tổ 

chức các kênh (như bộ phận tiếp dân, đường dây 

nóng…) nhằm tiếp nhận kiến nghị của các cơ sở 

SXKD khi phản ánh ý kiến tới chính quyền địa 

phương” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B43. Ông/ bà đã từng bao giờ được mời tham gia góp ý kiến về các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển của huyện, xã, ngành có liên quan tới hoạt động của cơ sở SXKD? 
 

☐ (1) Không bao 

giờ 

☐ (2) Hiếm khi ☐ (3) Thỉnh thoảng ☐ (4) Thường 

xuyên 

☐ (5) Luôn luôn 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

B44. Ông/ bà đánh giá như thế nào về nhận định “Chính quyền cấp huyện đã tích cực, chủ động phổ biến các 

thông tin pháp luật, quy hoạch, quy định có liên quan để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các cơ sở 

SXKD”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn  

đồng ý   
 

 

B45-B49. Ông/ bà hãy đánh giá mức độ thuận lợi khi tiếp cận với một số thông tin sau ở huyện: 
 
 

Các thông tin 
Không thể 

tiếp cận 

Có thể, 

nhưng 

khá hạn 

chế 

Tiếp 

cận 

bình 

thường 

Tương 

đối dễ 

tiếp cận 

Rất dễ 

tiếp cận 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B45. Văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, huyện ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B46. Bản đồ, quy hoạch sử dụng đất của huyện, 

với các thông tin công khai về giải tỏa và giá đền 

bù trong giải phóng mặt bằng 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B47. Chính sách thuế và các thay đối về quy định 

thuế ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B48. Chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh (vay 

vốn ưu đãi, chương trình khuyến nông, khuyến 

công…) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B49. Đấu thầu, mua sắm công của các công trình, 

dịch vụ do huyện quản lý 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B50-B52. Ông/ bà đánh giá thế nào về những nhận định sau: 
 

Các nhận định 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B50. “Chính quyền cấp huyện đã hoàn toàn bình 

đẳng trong đối xử giữa các hộ kinh doanh, HTX, 

các doanh nghiệp khi tiếp cận các thông tin kinh 

doanh và không có sự phân biệt, ưu ái giữa hộ kinh 

doanh với các doanh nghiệp, giữa các doanh 

nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B51. “Chính quyền cấp huyện đã hoàn toàn bình 

đẳng trong đối xử giữa các hộ kinh doanh, HTX, 

các doanh nghiệp khi tiếp cận các cơ hội kinh 

doanh, cơ hội đấu thầu, các chương trình, chính 

sách hỗ trợ và không có sự phân biệt, ưu ái giữa 

hộ kinh doanh, HTX với các doanh nghiệp, giữa 

các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B52. “Chính quyền cấp huyện đã rất công khai 

ngân sách tại huyện, đặc biệt là về các khoản thu 

từ các cơ sở SXKD tại huyện theo đúng quy định 

của pháp luật” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B53-B54. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cách thức sau trong việc cung cấp các thông tin 

cần thiết cho cơ sở SXKD tại huyện? 
 

Các cách thức 
Không 

hiệu quả 

Kém 

hiệu quả 

Bình 

thường 

Khá hiệu 

quả 

Rất hiệu 

quả 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B53. Trang web của huyện trong việc cung cấp 

các thông tin cần thiết cho các cơ sở SXKD tại 

huyện 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B54. Việc sử dụng các thông báo nơi công cộng 

và đài phát thanh huyện trong việc cung cấp các 

thông tin cần thiết cho các cơ sở SXKD tại huyện 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

HIỆU QUẢ CẢI CÁCH TTHC VÀ BỘ PHẬN MỘT CỬA 

 

B55. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định cho rằng “chính quyền cấp huyện đã liên tục nỗ lực và đưa ra 

các sáng kiến nhằm cải cách thủ tục hành chính”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn  

đồng ý   
 

 

B56. Ông/ bà đánh giá như thế nào về nhận định cho rằng "chính quyền cấp huyện đã ứng dụng hiệu quả 

công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ công, thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa"? 

☐ Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn  

đồng ý   
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B57. Ông/ bà đánh giá thế nào về mức độ cải thiện chung của việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công 

tại huyện? 
 

☐ (1) Kém đi rất nhiều so với trước đây ☐ (4) Cải thiện nhiều so với trước đây 

☐ (2) Kém đi tương đối so với trước đây ☐ (5) Cải thiện rất nhiều so với trước đây 

☐ (3) Có cải thiện  

 

B58-B66. Ông/ bà hãy đánh giá về chất lượng và hiệu quả của bộ phận một cửa thực hiện thủ tục hành 

chính, dịch vụ công về các lĩnh vực quản lý sau tại huyện, bao gồm tuân thủ thời gian quy định thực hiện thủ 

tục, năng lực và thái độ của cán bộ: 
 

Các lĩnh vực quản lý 
Rất 

kém 
Kém 

Bình 

thường 
Tốt Rất tốt 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B58. Đăng ký kinh doanh ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B59. Đất đai- địa chính ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B60. Xây dựng ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B61. Công nghiệp 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B62. Nông nghiệp ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B63. Dịch vụ, thương mại ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B64. Tài nguyên, khoáng sản ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B65. Lao động ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B66. Văn hóa - thể thao - du lịch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KINH DOANH 

‘ 

B67-B71. Ông/ bà hãy đánh giá về thiết kế và hiệu quả thực hiện của các chương trình hỗ trợ cho hoạt 

động kinh doanh sau: 
 

Các chương trình 
Rất 

kém 
Kém 

Bình 

thường 
Tốt Rất tốt 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B67. Hỗ trợ các cơ sở SXKD khởi sự doanh nghiệp được 

thực hiện tại huyện ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B68. Xúc tiến thương mại, hỗ trợ liên kết, hỗ trợ tìm kiếm thị 

trường tiêu thụ sản phẩm ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B69. Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề và tuyển dụng lao động cho 

người lao động trên địa bàn cấp huyện ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B70. Hỗ trợ về vốn vay ưu đãi, tín dụng sản xuất kinh doanh 

được triển khai thực hiện ở huyện ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B71. Thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở SXKD khi 

thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp 

cho xã hội, cộng đồng 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

http://www.dd/


10 

 
www.ddci.org.vn/ 

B72. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định cho rằng “Chính quyền cấp huyện đã quan tâm, chú ý 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”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không 

đồng ý 

☐ (3) Đồng ý một phần ☐ (4) Đồng 

ý 

☐ (5) Hoàn toàn đồng ý   

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC* 
 

B73. Ông/ bà đánh giá như thế nào về mức độ phổ biến của chi phí không chính thức (chi phí lót tay, chi phí 

khác ngoài quy định của Nhà nước) khi cơ sở SXKD thực hiện thủ tục hành chính tại huyện?   
 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm 

☐ (2) Tương đối phổ biến   

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho cơ sở SXKD 

☐ (4) Gần như không có chi phí không chính thức, nhưng vẫn còn một vài trường hợp 

☐ (5) Hoàn toàn không có chi phí không chính thức 
 

B74. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tương tự như cơ sở của ông/ bà phải bỏ ra hàng năm để chi các khoản 

không chính thức cho cán bộ cấp huyện/ xã trung bình chiểm khoảng bao nhiêu phần trăm trong tổng thu nhập 

của cơ sở SXKD? 
 

☐ (1) ≥ 20% ☐ (2) 10% - 20% ☐ (3) 5%-10% ☐ (4) 1%-5% ☐ (5) <1% 
 

B75-B83. Ông/ bà hãy đánh giá về mức độ phổ biến các chi phí không chính thức (chi phí lót tay, chi phí 

khác ngoài quy định của Nhà nước) khi các cơ sở SXKD thực hiện thủ tục hành chính về các lĩnh vực quản lý 

sau ở huyện: 
 

Các lĩnh vực quản lý 

Rất phổ biến, 

gần như 

thành yêu cầu 

mặc định 

ngầm 

Tương 

đối phổ 

biến 

Có nhưng 

không tạo 

gánh nặng 

lớn cho cơ sở 

SXKD 

Gần như 

không có 

nhưng vẫn 

còn một vài 

trường hợp 

Hoàn toàn 

không có 

chi phí 

không chính 

thức 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B75. Đăng ký kinh doanh 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B76. Đất đai - địa chính ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B77. Xây dựng 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B78. Công nghiệp ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B79. Nông nghiệp ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B80. Thương mại, dịch vụ 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B81. Tài nguyên, khoáng sản ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B82. Lao động  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B83. Văn hóa - thể thao - du lịch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

B84. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm chung về chi phí không chính thức mà chủ cơ sở SXKD trong huyện 

phải chi trả khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong quá trình sản xuất, kinh doanh có thay 

đổi như thế nào trong năm vừa qua? 
 

☐ (1) Giảm đáng kể và trở nên ít phổ biến hơn ☐ (4) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (2) Giảm nhẹ ☐ (5) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi  

 

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 

http://www.dd/

