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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 
A1. Cơ sở kinh tế của ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

A2. Tên doanh nghiệp/ HTX:............................................................................................................................ 
A3. Địa chỉ: …...………………………………………………………………………………………………………… 
A4. Số điện thoại của chủ doanh nghiệp/ HTX (người trả lời): ………………………………….……………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX tự đánh giá mình là DN/HTX do nữ làm chủ/điều hành? ☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  
[DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều 
phụ nữ sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ 
chủ tịch hội đồng thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
A6. Chủ DN/HTX là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 

A7. Độ tuổi của chủ /giám đốc điều hành DN/HTX? 

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

A8. Tỷ lệ số thành viên nữ tham gia Ban giám đốc/hội đồng quản trị của DN/ Ban giám đốc HTX? 

☐ (1) < 20%            ☐ (2) 20%- 40%       ☐ (3) 41%- 60%     ☐ (4) 61%- 80%        ☐ (5) >80% 
 

A9. Lao động trung bình của DN/HTX: 
…………………người 

A10. Nam:…….…………… người 

A11. Nữ:………………….... người 

A12. Trong đó, số lao động khuyết tật trong doanh nghiệp là:                  ……………………………người 
 

 
 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TRIỂN VỌNG KINH DOANH 
 

A13. DN/HTX của ông/bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  

< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A14. 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 

 
 

A15. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A16. Doanh thu thuần trong năm qua của DN/HTX ông/bà? 

☐ (1) <1 tỷ VND                                ☐ (3) Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ VND  ☐ (5) ≥50 tỷ VND 

☐ (2) Từ 1 - dưới 5 tỷ VND               ☐ (4) Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ VND          
 

A17. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX do ông/bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

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

A18. Dự định của DN/HTX của ông/bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng, tăng quy mô kinh doanh 

một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô kinh doanh ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng, tăng quy mô kinh doanh 

đáng kể 

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

A19. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có 

cải thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện 

đáng kể, rõ nét 
 

A20. Theo hiểu biết của mình, ông/bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành 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 
 

A21. Theo hiểu biết của mình, ông/bà đánh giá thế nào về nhận định“Các cơ quan cấp sở, ngành 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 
 

A22. Theo hiểu biết của mình, ông bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành 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 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm TTHC, cắt giảm thời gian và chi 

phí cho doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ trợ, 

quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  
 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 
 

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

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các 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) 

B4. “Chính quyền sở, ngành đã hiểu đúng, thực hiện 

và vận dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, 

quy hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và 

nhà đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân tộc 

thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong quá 

trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát triển 

bền vững trong công tác điều hành đã được quan tâm, 

chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 
 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà chính quyền tỉnh đang cung cấp, ông/bà đánh giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

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

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình khi tiếp xúc với 

doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh doanh, 

đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B13. Ông bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, tải xuống các 

mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Rất khó tìm trên các kênh thông tin hiện có của 

tỉnh 

☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B14. Ông bà đánh giá thế nào về các văn bản, tài liệu hướng dẫn TTHC, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý 

này có được từ cơ quan chính quyền tỉnh? 
 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B15. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính chủ động và hiệu quả của cơ quan nhà nước trong việc phổ biến, 

cung cấp hướng dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. DN phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B16. Ông/bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về văn bản pháp luật trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 
 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác 

dụng 

☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng trong việc giải đáp các thắc mắc cho doanh 

nghiệp của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B18-B20. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về các 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) 

B18. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

doanh nghiệp, hoặc một số nhóm doanh nghiệp trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa các 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC và tiếp cận ưu đãi, 

chính sách” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B20. Trong lĩnh vực đang được thảo luận, các doanh 

nghiệp do nữ làm chủ/ điều hành và các doanh nghiệp 

nam giới làm chủ/ điều hành đều được đối xử bình 

đẳng và có các cơ hội, quyền như nhau 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 
 

 

B21. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực, chủ động của lãnh đạo sở, ngành 
trong thực hiện sáng kiến, chương trình cải cách và mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 
 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B22. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực và nghiêm túc trong việc hỗ trợ giải 
quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối thoại 
với doanh nghiệp? 
 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã có tinh thần tích cực, nghiêm túc thực 
hiện hiệu quả các cam kết với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 
 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng 
ý một 
phần 

Đồng ý 
Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B25. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, 
bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong việc thực 
thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân tộc 
thiểu số, bình đẳng giới, doanh nhân nữ, khuyến khích phụ 
nữ kinh doanh trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, 
chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Các cơ quan chính quyền tỉnh đã phát huy và liên tục 
nâng cao vai trò, tính năng động của lãnh đạo nữ trong quá 
trình quản lý và điều hành kinh tế trong lĩnh vực quản lý này” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 



DDCI 2019 – ĐẦU TƯ/4 
 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 
 

B28. 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 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý này? 
 

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

ngầm 

☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho doanh 

nghiệp 

 

 

B29. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 
 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn ☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ ☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến 

hơn 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi  
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm TTHC, cắt giảm thời gian và chi 

phí cho doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ trợ, 

quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  
 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 
 

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

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các 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) 

B4. “Chính quyền sở, ngành đã hiểu đúng, thực hiện 

và vận dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, 

quy hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và 

nhà đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân tộc 

thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong quá 

trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát triển 

bền vững trong công tác điều hành đã được quan tâm, 

chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 
 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà chính quyền tỉnh đang cung cấp, ông/bà đánh giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

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

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình khi tiếp xúc với 

doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh doanh, 

đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B13. Ông bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, tải xuống các 

mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Rất khó tìm trên các kênh thông tin hiện có của 

tỉnh 

☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B14. Ông bà đánh giá thế nào về các văn bản, tài liệu hướng dẫn TTHC, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý 

này có được từ cơ quan chính quyền tỉnh? 
 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B15. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính chủ động và hiệu quả của cơ quan nhà nước trong việc phổ biến, 

cung cấp hướng dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. DN phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B16. Ông/bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về văn bản pháp luật trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 
 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác 

dụng 

☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng trong việc giải đáp các thắc mắc cho doanh 

nghiệp của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B18-B20. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về các 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) 

B18. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

doanh nghiệp, hoặc một số nhóm doanh nghiệp trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa các 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC và tiếp cận ưu đãi, 

chính sách” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B20. Trong lĩnh vực đang được thảo luận, các doanh 

nghiệp do nữ làm chủ/ điều hành và các doanh nghiệp 

nam giới làm chủ/ điều hành đều được đối xử bình 

đẳng và có các cơ hội, quyền như nhau 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 
 

 

B21. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực, chủ động của lãnh đạo sở, ngành 
trong thực hiện sáng kiến, chương trình cải cách và mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 
 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B22. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực và nghiêm túc trong việc hỗ trợ giải 
quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối thoại 
với doanh nghiệp? 
 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã có tinh thần tích cực, nghiêm túcthực hiện 
hiệu quả các cam kết với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 
 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng 
ý một 
phần 

Đồng ý 
Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B25. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, 
bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong việc thực 
thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân tộc 
thiểu số, bình đẳng giới, doanh nhân nữ, khuyến khích phụ 
nữ kinh doanh trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, 
chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Các cơ quan chính quyền tỉnh đã phát huy và liên tục 
nâng cao vai trò, tính năng động của lãnh đạo nữ trong quá 
trình quản lý và điều hành kinh tế trong lĩnh vực quản lý này” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 
 

B28. 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 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý này? 
 

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

ngầm 

☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho doanh 

nghiệp 

 

 

B29. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 
 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn ☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ ☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến 

hơn 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi  
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm TTHC, cắt giảm thời gian và chi 

phí cho doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ trợ, 

quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  
 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 
 

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

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các 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) 

B4. “Chính quyền sở, ngành đã hiểu đúng, thực hiện 

và vận dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, 

quy hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và 

nhà đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân tộc 

thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong quá 

trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát triển 

bền vững trong công tác điều hành đã được quan tâm, 

chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 
 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà chính quyền tỉnh đang cung cấp, ông/bà đánh giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

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

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình khi tiếp xúc với 

doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh doanh, 

đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B13. Ông bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, tải xuống các 

mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Rất khó tìm trên các kênh thông tin hiện có của 

tỉnh 

☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B14. Ông bà đánh giá thế nào về các văn bản, tài liệu hướng dẫn TTHC, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý 

này có được từ cơ quan chính quyền tỉnh? 
 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B15. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính chủ động và hiệu quả của cơ quan nhà nước trong việc phổ biến, 

cung cấp hướng dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. DN phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B16. Ông/bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về văn bản pháp luật trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 
 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác 

dụng 

☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng trong việc giải đáp các thắc mắc cho doanh 

nghiệp của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B18-B20. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về các 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) 

B18. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

doanh nghiệp, hoặc một số nhóm doanh nghiệp trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa các 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC và tiếp cận ưu đãi, 

chính sách” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B20. Trong lĩnh vực đang được thảo luận, các doanh 

nghiệp do nữ làm chủ/ điều hành và các doanh nghiệp 

nam giới làm chủ/ điều hành đều được đối xử bình 

đẳng và có các cơ hội, quyền như nhau 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 
 

 

B21. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực, chủ động của lãnh đạo sở, ngành 
trong thực hiện sáng kiến, chương trình cải cách và mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 
 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B22. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực và nghiêm túc trong việc hỗ trợ giải 
quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối thoại 
với doanh nghiệp? 
 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã có tinh thần tích cực, nghiêm túc thực 
hiện hiệu quả các cam kết với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 
 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng 
ý một 
phần 

Đồng ý 
Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B25. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, 
bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong việc thực 
thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân tộc 
thiểu số, bình đẳng giới, doanh nhân nữ, khuyến khích phụ 
nữ kinh doanh trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, 
chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Các cơ quan chính quyền tỉnh đã phát huy và liên tục 
nâng cao vai trò, tính năng động của lãnh đạo nữ trong quá 
trình quản lý và điều hành kinh tế trong lĩnh vực quản lý này” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 
 

B28. 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 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý này? 
 

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

ngầm 

☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho doanh 

nghiệp 

 

 

B29. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 
 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn ☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ ☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến 

hơn 

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

 

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


