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BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH  

CẤP HUYỆN VÀ SỞ BAN NGÀNH TỈNH LÀO CAI (DDCI LÀO CAI 2020) 

Phân tích chuyên sâu: HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 

(Dự thảo) 

I. Tổng quan chung về huyện Mường Khương 

Mường Khương là huyện vùng cao biên giới, có 86,5 km đường biên giáp với 

Trung Quốc trong đó có 55 km đất liền. Nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Lào Cai, có 

toạ độ địa lý từ 22°46’15’’Bđến 104°6'12''Đ. 

Phía Bắc và phía Đông giáp huyện Si Ma Cai và Bắc Hà tỉnh Lào Cai. 

Phía Đông Bắc giáp Trung Quốc. 

Phía Tây và phía Nam giáp huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai. 

Huyện lỵ của huyện là thị trấn Mường Khương nằm trên quốc lộ 4D, cách 

Thành phố Lào Cai 55 km về hướng đông bắc và cách biên giới Việt - Trung 

khoảng 5 km, huyện nằm ở vùng biên giới phía bắc Việt Nam. Là huyện vùng núi 

cao, độ cao bình quân của huyện so với mực nước biển là 950m. Đỉnh núi cao nhất 

trên địa bàn Mường Khương cao tới 1.609m. Toàn huyện rộng 556,15 km². 

Diện tích tự nhiên toàn huyện là 55.434,31ha. Trong đó đất nông nghiệp: 

42.848ha, đất lâm nghiệp: 23.378ha. Nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, 

do ảnh hưởng của địa hình nên diễn biến khí hậu khá phức tạp, hình thành các tiểu 

vùng khí hậu khác biệt: Vùng khí hậu cận nhiệt đới và vùng khí hậu nhiệt đới  

Nhiệt độ trung bình cả năm khoảng 20°C, tháng lạnh nhất dưới 12°C, chế độ 

nhiệt có sự thay đổi theo các đai cao rõ rệt và thay đổi nhiệt độ diễn ra ngay trong 

phạm vi một xã, ở vùng ven sông Chảy, các thung lũng thấp nhiệt độ thường cao, 

cường độ chiếu sáng lớn hơn so với các khu vực đai cao trên 800m. 

Lượng mưa trung bình năm đạt mức từ l.300mm đến 2.000mm tập trung vào 

các tháng 6, 7 và 8. Các tháng còn lại trong năm mưa ít, cường độ không tập trung. 

Số ngày mưa trong năm khoảng trên 150 ngày. 

Độ ẩm trung bình cả năm khoảng từ 83% - 87%, về mùa mưa độ ẩm không 

khí lớn hơn thường từ 85 - 88%. Độ ẩm không khí thay đổi theo từng vùng lãnh 

thổ của huyện. Vùng núi cao trên 800mm, độ ẩm không khí thấp và hanh khô. 

Dân số trung bình trên địa bàn huyện 65.890 người, mật độ dân số 118.475 

người/km2; bao gồm 14 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm trên 40%; 

trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động thấp. 

Huyện Mường Khương có 16 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn 

Mường Khương (huyện lỵ) và 15 xã: Bản Lầu, Bản Xen, Cao Sơn, Dìn Chin, La Pan 

Tẩn, Lùng Khấu Nhin, Lùng Vai, Nậm Chảy, Nấm Lư, Pha Long, Tả Gia Khâu, Tả 

Ngài Chồ, Tả Thàng, Thanh Bình, Tung Chung Phố 

 II. Phân tích chi tiết DDCI 2019 của huyện Mường Khương 
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 1. Xếp hạng chung 

 Đối với kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2019, 

huyện Mường Khương được 77,3 điểm, xếp vị trí thứ trung vị trong bảng xếp hạng 

(thứ 5) của các huyện, thành phố, thị xã. cụ thể các chỉ tiêu đạt được như chi phí 

gia nhập thị trường đạt 7.93 điểm; khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh 

doanh đạt 7.43 điểm; hiệu quả của thủ tục thuế đạt 8.05 điểm; hiệu quả trong cấp 

phép thanh tra, kiểm tra đạ 7.90 điểm; tính năng động tiên phong của lãnh đạo 

huyện đạt 7.53 điểm; hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình đạt 7.00 

điểm; tính minh bạch thông tin và đối sử công bằng đạt 6.80 điểm; hiệu quả của 

việc cải cách thủ tục hành chính và bộ phận một cửa đạt 7.80 điểm… 

 Qua các kết quả nêu trên đặt ra vấn đề mở rộng cần quan tâm hơn nữa đến 

hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình, cũng như minh bạch thông tin 

và đối xử công bằng, đây là hai chỉ số thành phần có kết quả chưa cao của huyện, 

cùng với đó cần ứng dụng công nghệ thông tin (chính phủ điện tử - e -gov) của 

huyện mang lại độ hữu dụng, tiện lợi và khả năng khai thác của người dân, hộ kinh 

doanh và doanh nghiệp. 

 2. Phân tích chỉ số thành phần cốt lõi 

 2.1. Chi phí gia nhập thị trường 

 Đối với huyện Mường Khương thời gian tìm hiểu thông tin về trình tự, thủ 

tục, yêu cầu để đăng ký (lần đầu hoặc bổ sung thay đổi) cơ sở sản xuất kinh doanh, 

số lần đi lại để có được giấy đăng ký kinh doanh sau giấy hẹn và hiệu quả chung 

của thủ tục hành chính, dịch vụ công về đăng ký kinh doanh đang được đánh giá 

khá cao. Một phần là do huyện đã và đang áp dụng việc tiếp nhận và trả kết quả 

thông qua hệ thống một cửa một cửa liên thông của huyện, dịch vụ bưu chính công 

ích với trên 30% số thủ tục được thực hiện tại bộ phận một cửa. Đồng thời áp dụng 

dịch vụ công trực tuyến để người dân không phải đi lại nhiều trong quá trình thực 

hiện thủ tục đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc thay đổi. Một phần nữa, tại bộ phận 

một cửa của huyện đã công khai tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến việc 

đăng ký kinh doanh dể tiếp cận, tra cứu và hoàn thiện thủ tục.  

 2.2. Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh 

 Việc cung cấp thông tin, niêm yết công khai về quy hoạch sử dụng đất, kế 

hoạch sử dụng đất, quỹ đất trên địa bàn các xã đang là nguyên nhân gây ảnh hưởng 

tới khả năng tiếp cận đất đai của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ngay cả khi nắm 

bắt được thông tin về quỹ đất thì khả năng tiếp cận được do việc cán bộ cấp xã 

chưa nắm chắc về chuyên môn, nghiệp vụ cũng là vấn đề đáng để bàn thảo. Thủ 

tục hành chính và các quy định trong Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn cũng là 
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vấn đề gây khó khăn trở ngại cho người dân tiếp cận, nhất là trong quá trình phát 

triển, nhu cầu của người dân tăng cao như hiện nay.  

 Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng tạo ra tính ổn định chưa cao do 

việc quy hoạch xây dựng vẫn còn xẩy ra một số ít dự án chưa kịp thời ở một số 

nơi, một số địa phương. 

 2.3. Hiệu quả trong cấp phép, thanh tra, kiểm tra và an ninh trật tự 

 Hiệu quả của công tác cấp phép xây dựng làm khá tốt công tác cấp phép xây 

dựng như kiểm tra thực địa trước cấp phép, việc phối hợp giữa cơ quan chủ trì và 

cơ quan phối hợp chặt chẽ hiệu quả, thời gian để giải quyết thủ tục hành chính 

đúng theo quy định.  

 Hoạt động hiệu quả của ba cơ quan quản lý thị trường, đảm bảo an ninh trật 

tự và cơ quan kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường đang bị đánh giá ở mức khá. Bên 

cạnh những kết quả đạt được cũng có một số lý do khách quan gây ảnh hưởng đến 

hiệu quả trong chỉ tiêu này là: Một phần lý do mà người dân đưa ra có thể liên 

quan trực tiếp tới việc cạnh tranh hàng hóa giữa các nhà cung cấp, những thắc mắc 

liên quan trực tiếp tới việc các hộ kinh doanh không thực sự thuận lợi khi bước 

chân vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thêm vào đó là việc bố trí lực lượng khá 

mỏng do biên chế ngày một tinh giản cũng làm giảm phần nào tính hiệu quả của 

công tác quản lý. Hơn nữa, việc huyện có một cơ quan chuyên ngành về tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng là khá khó khăn, do việc sắp xếp bộ máy tinh gọn và chức 

năng nhiệm vụ thuộc về cơ quan cấp tỉnh. Một yếu tố nữa cũng ảnh hưởng khá 

nhiều đến chỉ số thành phần này, mà trọng tâm là hiệu quả của dịch vụ công về cấp 

phép, kiểm tra an toàn vệ sinh trong hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch, bảo 

vệ môi trường, phòng cháy - chữa cháy, lao động và an toàn lao động. Tuy nhiên, 

xét về khía cạnh cơ quan thực hiện hầu hết đều là đơn vị thuộc cấp tỉnh.  

 Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về cấp phép, kiểm tra việc 

thực hiện các quy định về môi trường vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn 

nhân lực tại cơ quan thực hiện các thủ tục hành chính, số lượng công chức ngày 

một tinh giản, khối lượng công việc ngày một lớn, chủ yếu thông qua hệ thống 

công nghệ thông tin. Việc thẩm định và xác nhận hồ sơ môi trường cấp huyện gặp 

nhiều khó khăn trong việc xác định phù hợp quy hoạch sử dụng đất, mục đích sử 

dụng đất do nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện các thủ tục về đất đai, 

xây dựng. Hồ sơ môi trường được thực hiện dựa trên bản thuyết minh dự án chưa 

được phê duyệt sẽ gây khó khăn cho người dân nếu xảy ra trường hợp có sự thay 

đổi, phải thực hiện lại thủ tục, tăng số lần và chi phí đi lại của người dân, cơ sở sản 

xuất kinh doanh.  

 2.4. Hiệu quả của thủ tục thuế 
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 Các thủ tục về thuế đang là vấn đề khá được quan tâm của cộng đồng doanh 

nghiệp nói chung và của hộ kinh doanh nói riêng. Việc người dân đánh giá về thời 

gian tìm hiểu thông tin, quy định, hoàn thành hồ sơ, giấy tờ về thủ tục thuế, mức 

độ công khai về số thuế phải nộp của đối tượng chịu thuế đang được đánh giá khá 

cao (8.05 điểm) do đội ngũ quản lý địa bàn thực sự đi sâu, đi sát vào từng địa 

phương, đến từng nhà để quản lý, hỗ trợ, việc niêm yết công khai liên tục tại trụ sở 

UBND các xã, thị trấn được thực hiện chưa được thường xuyên liên tục trong 

tháng.  

 Tuy nhiên hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thuế 

tới từng người dân còn hạn chế là do địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa dân cư ở dải 

rác không tập trung.  

 Hiện tại ngành Thuế là một trong những ngành tiên phong trong công tác cải 

cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý thuế. 

Toàn bộ ứng dụng CNTT được thực hiện xuyên suốt, thống nhất từ cấp Tổng cục 

Thuế đến cấp Chi cục Thuế. Vì lý do bảo mật dữ liệu và độ phức tạp của các mẫu 

tờ khai phải thực hiện của Người nộp thuế, nên việc kê khai và nộp thuế của Người 

nộp thuế khi thực hiện trên các ứng dụng CNTT của Ngành thuế còn gặp một số 

khó khăn nhất định. Hơn nữa, việc thường xuyên xuống nắm chắc địa bàn làm cho 

người dân có những hiểu nhầm về việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên dẫn tới 

điểm số của chỉ tiêu đạt tương đối thấp. 

 2.5. Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện 

 Lãnh đạo huyện đã thường xuyên lắng nghe, thấu hiểu và thực hiện hiệu quả 

quy định, chính sách của Nhà nước vì lợi ích của cơ sở sản xuất kinh doanh và 

trách nhiệm của người đứng đầu. Song vấn đề về tính tích cực chủ động đưa ra các 

giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm tốt nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và cơ 

chế liên thông, phối hợp giữa các phòng ban cấp huyện nhằm hỗ trợ giải quyết các 

công việc cho các cơ sở sản xuất kinh doanh đang là vấn đề tiếp tục quan tâm giải 

quyết. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là việc các cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc cơ quan nhà nước đều làm công tác kiêm nhiệm nên kinh nghiệm, thời 

gian hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc là rất hạn chế.   

2.6. Hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình 

 Lãnh đạo huyện thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân, các 

hộ kinh doanh, các hợp tác xã và doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ 

giải quyết các khó khăn vướng mắc. Sự hài lòng của người dân với các kết quả giải 

quyết kiến nghị của người dân đang được đánh giá ở mức khá, chưa thực sự thỏa 

mãn được mong muốn.  
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 2.7. Hiệu quả cải cách, TTHC, chất lượng dịch vụ công và hiệu quả của bộ 

phận một cửa 

 Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, cũng như đẩy mức độ cải cách 

hành chính công lên mức độ 3, 4 là một thành công của chính quyền. Song nó đem 

lại những hệ lụy không hề nhỏ ảnh hưởng trực tiếp tới người dân. Việc nhận thức, 

khả năng sử dụng công nghệ thông tin hay việc cung cấp dịch vụ của bưu chính 

công ích đang là vấn đề cần phải bàn, nhất là trong giai đoạn dịch vụ công dần 

chuyển sang cho Bưu điện thực hiện như hiện nay. Đội ngũ cán bộ của bên bưu 

chính không được đào tạo bài bản, chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, cộng với 

sự chủ quan đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc người dân phải thực hiện các thủ tục 

hành chính nhiều lần do làm sai biểu mẫu, hướng dẫn kê khai không đúng yêu cầu 

và hồ sơ chưa đầy đủ. Thêm vào đó, là năng lực của cán bộ tiếp nhận tại bộ phận 

một cửa của cấp xã, các cơ quan, đơn vị cần phải bồi dưỡng thêm. Thái độ phục vụ 

nhân dân của bộ phận cán bộ đang cần phải chú trọng hơn. Nhất là đối với các đối 

tượng trực tiếp làm việc với người dân. 

 2.9. Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh  

 Về công tác hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh là không có cơ quan 

chuyên trách tham mưu cho huyện trong lĩnh vực này. Hầu hết các hoạt động hỗ 

trợ đều đến từ các cán bộ bán chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Do đó, nhìn mặt 

bằng chung của các huyện, thành phố, thị xã đều ở mức khá là 7,62 điểm. Một yếu 

tố nữa là nguồn lực đầu tư của huyện hầu như vẫn phụ thuộc vào trợ cấp của ngân 

sách tỉnh, các chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng do các cơ quan ngành dọc 

hoặc đơn vị của tỉnh thực hiện. Nên có sự phụ thuộc không nhỏ vào các yếu tố bên 

ngoài.  

 Mặt khác, các nguồn vốn ưu đãi dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hay 

hộ kinh doanh còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Mặc dù chính sách pháp luật và lộ 

trình đã có nhưng nguồn ngân sách hỗ trợ còn hạn hẹp do ngân sách địa phương 

chưa đủ đáp ứng chi thường xuyên và đầu tư phát triển của huyện. Việc phát động 

phong trào thi đua yêu nước đối với các thành phần kinh tế còn chưa thực sự được 

các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện.  

 Về bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chưa thực sự 

được quan tâm, một số còn có sự phân biệt giữa nam và nữ trong các địa bàn vùng 

sâu vùng xa là còn hiện hữu, một phần là do công tác tuyên truyền vận động người 

dân thay đổi nhận thức còn chưa hiệu quả. Công tác dân số gia đình, quyền bình 

đẳng của phụ nữ còn chưa được triển khai đồng bộ, thường xuyên một phần cũng 

là do nguồn lực còn thiếu và yếu về mọi mặt, trông chờ sự hỗ trợ của ngân sách 

nhà nước. 
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 2.10. Chi phí không chính thức 

 Một trong những lợi thế của huyện Mường Khươnglà việc người dân, hộ 

kinh doanh hay doanh nghiệp không phải bỏ ra hoặc bỏ rất ít chi phí không chính 

thức để được tham gia sản xuất kinh doanh hoặc thành lập đơn vị sản xuất kinh 

doanh. Một trong số những nguyên nhân dẫn đến là hệ thống thủ tục hành chính 

còn đang rườm rà, chưa tối ưu hóa, một số quy định còn ràng buộc người dân thực 

hiện các phần chi phí bên ngoài quy định để hoàn thành thủ tục. Đây là hệ quả tất 

yếu của các chỉ số thành phần gồm: Chi phí gia nhập thị trường; hiệu quả trong cấp 

phép và thanh tra, kiểm tra; tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện; 

 3. Chỉ số thành phần mở rộng 

 3.1. Ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử trong quản lý, điều 

hành 

 Việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật để ứng dụng công nghệ thông tin đã và 

đang được quan tâm phát triển, song một phần yếu tố do khâu đầu tư còn chưa 

đồng bộ, hệ thống phần mềm mới phát triển còn chưa thực sự đi vào cuộc sống, 

việc tích hợp cùng đồng thời nhiều tính năng trên phần mềm còn chưa được chú 

trọng.  

 Mặc dù trang Website của huyện đã có cán bộ công nghệ thông tin quản trị 

khá hiệu quả song do chuyên môn được đào tạo vẫn cần được bồi dưỡng thêm với 

yêu cầu về góc độ hiệu quả mà người dân mong muốn cũng là một vấn đề gây ảnh 

hưởng tới chỉ số thành phần mở rộng này.  

 Tính hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử trong 

quản lý cũng bị ảnh hưởng bởi việc người dân có biết tới, có thể sử dụng được hay 

không một phần là do công tác tuyên truyền vận động của các xã còn chưa hiệu 

quả. Một bộ phận cán bộ cấp xã chưa thực sự giỏi trong sử dụng công nghệ thông 

tin cũng làm ảnh hưởng ít nhiều tới việc triển khai các dịch vụ và hỗ trợ người dân, 

làm cho thời gian đi lại, chờ đợi. 

 Một phần nữa là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình nộp thuế 

còn chưa được chú trọng, nhất là việc người dân phải đợi để nộp thuế tại ngân 

hàng hoặc kho bạc nhà nước. Việc cán bộ hỗ trợ người dân trong việc xử lý các hồ 

sơ thủ tục cũng là vấn đề cần cải thiện và khắc phục trong thời gian tới.  

3.2. Chú trọng tới phát triển bền vững và bao trùm trong quản lý, điều 

hành 

 Riêng đối với chỉ tiêu mở rộng này, hiện đang là một vấn đề đáng quan tâm, 

nhất là trong thời điểm hiện nay. Công tác bình đẳng giới đã được quan tâm triển 

khai song vẫn chưa thực sự hiệu quả. Một phần là do tập tục, tập quán sinh hoạt và 
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tư tưởng đã ăn sâu vào suy nghĩ của mọi người. Việc một doanh nhân hoặc một hộ 

kinh doanh đứng đầu là nữ giới không còn là thiểu số, số lượng các nữ doanh nhân 

đã phát triển, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn khá mạnh. Song một phần 

yếu tố là nữ giới cũng làm cho họ có những yếu thế hơn so với phái mạnh. Nhìn 

vào cơ cấu lãnh đạo, nhất là các lãnh đạo nữ người dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện là khá ít, một phần do năng lực, trình độ học vấn của các gia đình còn chưa 

cao, một bộ phận thoát ly khỏi gia đình là chưa nhiều. Đa số là do tư tưởng trọng 

nam khinh nữ, nữ giới thường ít được học tập, lao động bên ngoài hơn nam giới. 

Đó là hệ quả của công tác tuyên truyền vận động, về đào tạo và thay đổi nhận thức 

của người dân còn chưa được tốt. 
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