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I. Tổng quan chung về thành phố Lào Cai 

Thành phố Lào Cai là thành phố biên giới, vùng cao, nằm hai bên bờ sông 

Hồng, có 12 km đường biên giới với Trung Quốc (giáp giới bờ Sông Hồng và 

sông Nậm Thi) có điều kiện giao thông thuận lợi. Trải dài từ 220 25' đến 220 30' 

vĩ độ Bắc, từ 1030 37' đến 1040 22' kinh độ Đông, thành phố Lào Cai cách Thủ 

đô Hà Nội 296 km theo đường sắt và 264 km theo đường bộ về phía Tây Bắc; 

cách thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khoảng 500 km. Hiện 

nay, Thành phố Lào Cai đã là Thành phố đô thị loại II có diện tích 282,13 km2 

với tổng dân số năm 2020 là 143.550 người (mật độ dân số trung bình là 509 

người/km2), tỷ lệ đô thị hóa là 76%. Thành phố hiện  có 17 đơn vị hành chính 

trực thuộc, bao gồm 10 phường: Lào Cai, Duyên Hải, Cốc Lếu, Kim Tân, Pom 

Hán, Bắc Lệnh, Xuân Tăng, Bắc Cường, Nam Cường, Bình Minh và 7 xã: Vạn 

Hòa, Đồng Tuyển, Cam Đường, Tả Phời và Hợp Thành, Cốc San, Thống Nhất. 

II. Phân tích chi tiết DDCI 2019 của thành phố Lào Cai 

1. Xếp hạng chung 

Đối với kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp thành phố năm 

2019, thành phố Lào Cai được đánh giá điểm số là 76,8 điểm/ 100 điểm. Với 

điểm số này, Thành phố Lào Cai đang ở vị trí thứ 7/9 của bảng xếp hạng. Các 

chỉ số thành phần của thành phố thấp nhất là 7,25 điểm. 

2. Phân tích chỉ số thành phần cốt lõi 

2.1. Chi phí gia nhập thị trường 

Đối với thành phố Lào Cai 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 (7,96 

điểm) đứng thứ 4 trong 9 huyện, thị. Một phần là do thành phố đã và đang áp dụng 

việc tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích với trên 15 % 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 thành 

phố 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. Tuy nhiên, mức độ hữu dụng của 



trang web của thành phố trong việc tìm kiếm thông tin, tải xuống các biểu mẫu 

cũng là một chỉ tiêu được đánh giá là chưa hữu dụng. 

Song vấn đề đặt ra ở đây là khả năng tiếp cận, khai thác thông tin từ cổng 

dịch vụ công và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ 

liên quan đến trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh đang là vấn đề cần phải giải 

quyết. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là mức độ hữu dụng, tính tiện, 

hữu dụng chưa cao, người dân gặp khó khăn trong việc xác định nội dung cần 

tìm. Một yếu tố không thể không nói đến là khả năng khai thác, sử dụng công 

nghệ thông tin của người dân cũng là vấn đề đáng để bàn thảo. Công tác tuyên 

truyền, cung cấp thông tin ở cơ sở và việc tiếp nhận, hướng dẫn cũng như sử 

dụng công nghệ thông tin của cán bộ cấp xã là vấn đề đáng lo ngại. Đó là những 

yếu tố cản trở việc nâng cao chỉ số chi phí gia nhập thị trường như hiện nay. 

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

Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh là chỉ số thành phần có 

mức điểm thấp 7,37 điểm (đứng thứ 3 trong 9 huyện, thị). 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, phường 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 đề bàn thảo. Thủ tục hành 

chính và các quy định trong Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn cũng là vấn đề 

gây cho người dân nhiều bức xúc, 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 không cao 

do việc quy hoạch xây dựng còn chưa kịp thời, thay đổi liên tục với sự phát triển 

và chưa có tính thống nhất cao với quy hoạch sử dụng đất. Dẫn đến tình trạng 

quy hoạch treo còn diễn ra rải rác ở một số nơi, một số địa phương.  

Trên địa bàn thành phố có 03 cụm công nghiệp được đầu tư và đi vào hoạt 

động, tuy nhiên còn nhiều vấn đề trong quá trình tiếp cận thuê đất cũng là yếu tố 

gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, nhất là với các cơ sở nhỏ, lẻ trong khi 

các cơ sở sản xuất lại không được phép hoạt động trong khu dân cư. 

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, phường 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, phường 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 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 cấp phép, kiểm tra trong xây dựng, an toàn và vệ sinh, môi 

trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, quy định về lao động, khai 

thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, và quản lý thị trường đều ở mức điểm trên 7  

đứng thứ 3 trong 9 huyện, thị.  

Hiệu quả của công tác cấp phép xây dựng đang gây ra nhiều bức xúc cho 

người dân, một trong những nguyên nhân chủ yếu là việc sai lệch giữa diện tích 

thực tế trên thực địa và thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây ra 

việc tranh chấp, khiếu nại giữa các hộ dân liền kề. Ngoài ra, việc kiểm tra thực 

địa trước cấp phép việc phối hợp giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp còn 

chưa hiệu quả, một số xã còn kiêm nhiệm nhiều mảng việc dẫn đến sự chậm trễ, 

mất thời gian để giải quyết thủ tục hành chính.  

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 

Hiệu quả của thủ tục thuế là chỉ số thành phần có mức điểm thấp 7,58 điểm 

(đứng thứ 8 trong 9 huyện, thị). 

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 8.05 điểm do đội ngũ quản lý địa bàn thực chưa 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, chưa thực sự hiệu quả. 

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 

Kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

phường, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và 

tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đồng thời tăng 

cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu nhằm đánh giá và 

thúc đẩy sự vào cuộc sát sao hơn, mạnh mẽ hơn của người đứng đầu. 

Lãnh đạo thành phố 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 thành phố 

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 

Cần chủ động và tích cực hơn trong việc gặp gỡ, tiếp xúc với người dân, tăng 

cường trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, kịp thời phát hiện các điểm yếu kém trong 

quản lý để khắc phục và nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân.  

Nâng cao trách nhiệm giải trình thông qua hoạt động chất vấn, trả lời chất 

vẫn của HĐND; giải trình về phản ánh của cơ quan báo chí, truyền thông; ý kiến 

của nhân dân thông qua Modul hỏi đáp, Cổng thông tin điện tử thành phố và các 

trang thông tin; ý kiến phản ánh trực tiếp của người dân. 

Lãnh đạo thành phố thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân 

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. 

2.7. Minh bạch thông tin và đối xử công bằng 

- Việc công khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các quy 

hoạch chi tiết về các lĩnh vực; quy hoạch sử dụng đất với các thông tin công 

khai về giải tỏa và giá đền bù trong giải phóng mặt bằng, các thông tin về đấu 

thầu, đấu giá, mua sắm công các công trình, dịch vụ trên phương tiện thông tin 

đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của thành phố và các đơn vị trực thuộc 

còn thực hiện chưa hiệu quả. 

- Việc minh bạch các tài liệu pháp lý như Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Nghị 

quyết, Quyết định… được công bố ngay sau khi được phê duyệt; Công khai các 

quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn để các doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh dễ dàng tiếp cận và lựa chọn địa bàn và lĩnh vực đầu tư còn chưa kịp thời. 

2.8. Hiệu quả cải cách, TTHC, chất lượng dịch vụ công và hiệu quả của bộ 

phận một cửa 

Hiệu quả cải cách, TTHC, chất lượng dịch vụ công và hiệu quả của bộ phận 

một cửa là chỉ số thành phần có mức điểm thấp 7,37 điểm (đứng thứ 5 trong 9 

huyện, thị). 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 mang 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 còn đáng phải bàn 

thảo. Thái độ phục vụ nhân dân của bộ phận cán bộ đang là vấn đề cần giải 

quyết ngay. Nhất là đối với các đối tượng trực tiếp làm việc với người dân. 

2.9. Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh  

Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh là chỉ số thành phần có mức điểm 

thấp 7,51 điểm (đứng thứ 7 trong 9 huyện, thị).  

Cơ chế hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, hỗ trợ liên kết, 

tìm kiếm thị trường và thi đua, khen thưởng còn thiếu và yếu. 

Nguồn lực đầu tư của thành phố 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 thành phố. 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 công tác hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh là không có cơ quan 

chuyên trách tham mưu cho thành phố 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 7,5 

điểm. Một yếu tố nữa là nguồn lực đầu tư của thành phố 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. 

2.10. Chi phí không chính thức 

Chi phí không chính thức là chỉ số thành phần có mức điểm thấp nhất 8,2 

điểm (đứng cuối trong 9 huyện, thị). 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. Đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng - đất đai, lĩnh vực cấp giấy phép 

con như: giấy phép rượu, thuốc lá, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm… 

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 cổng thông tin điện tử của thành phố đã có cán bộ công nghệ thông 

tin quản trị khá hiệu quả, kịp thời điều chỉnh nhưng 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, phường 

còn chưa hiệu quả. Một bộ phận cán bộ cấp xã, phường 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 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 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. 

Trên đây là Kế hoạch cải thiện chỉ số DDCI thành phố Lào Cai năm 2020./. 
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