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LỜI CẢM ƠN 

hỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở ban ngành năm 2020 (DDCI) là công trình 

đánh giá thực tiễn về Năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh tại 

các huyện, thị xã, thành phố và sở ban ngành của tỉnh Lào Cai.  

Báo cáo DDCI 2020 được xây dựng và phát triển bởi Dự án “Xếp hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh 

cấp huyện, thành phố và sở ban ngành” trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai là đơn vị 

điều phối chung toàn bộ dự án. Hoạt động DDCI nhận được sự hỗ trợ của dự án “Thúc đẩy Bình 

đẳng Giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch” 

(GREAT) với sự tài trợ của Chính phủ Australia. Cục Thống kê tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thực 

hiện khảo sát DDCI đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và HTX trên địa bàn tỉnh. Công ty 

Tư vấn về Quản lý Kinh tế (Economica Vietnam) chịu trách nhiệm về phương pháp luận về chỉ số 

DDCI, phân tích dữ liệu điều tra và xếp hạng DDCI. 

Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo và sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Lào Cai và Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) tỉnh. DDCI nhận được sự quan tâm và chỉ 

đạo quyết liệt của UBND tỉnh Lào Cai. Sự chỉ đạo kịp thời và thư ngỏ từ UBND tỉnh gửi các cơ sở 

SXKD đã tăng cao tính minh bạch thông tin và góp phần khích lệ tinh thần cải cách. Chúng tôi đặc 

biệt cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và và các sở, ban 

ngành tại tỉnh, cũng như lãnh đạo tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Lào Cai đã ủng hộ quá 

trình triển khai thực hiện DDCI tại tỉnh Lào Cai.   

Bản báo cáo này sẽ không thể hoàn thành nếu như không có những đóng góp quan trọng của 

Cục Thống kê Tỉnh Lào Cai. Toàn bộ công tác điều tra, khảo sát trực tiếp tại 09 huyện, thị xã, 

thành phố được thực hiện bởi Cục Thống kê thông qua đơn vị khảo sát độc lập. Nhóm nghiên cứu 

xin trân trọng cảm ơn các lãnh đạo của Cục Thống kê tỉnh, nhóm chuyên gia và các cán bộ khảo 

sát đã trực tiếp tổ chức công việc khảo sát và nhập dữ liệu từ hoạt động điều tra viên ở từng địa 

phương. Chúng tôi ghi nhận sự cố gắng của các cán bộ của Cục Thống kê và tinh thần trách 

nhiệm của các điều tra viên độc lập để đảm bảo cuộc điều tra được thực hiện khách quan, có chất 

lượng và đúng tiến độ thời gian. 

Nhóm nghiên cứu trân trọng cảm ơn những đóng góp từ các chuyên gia và cán bộ hỗ trợ của dự 

án GREAT. Các ý kiến đóng góp của chuyên gia từ Dự án đã góp phần cải thiện phương pháp 

luận về DDCI, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và phát triển bao trùm. Với sự 

đóng góp của dự án GREAT, các yếu tố về bình đẳng giới và phát triển bao trùm đã được lồng 

ghép chặt chẽ hơn trong phương pháp luận DDCI và được nhân rộng, áp dụng trong DDCI của 

nhiều tỉnh khác.  

Dự án cảm ơn những góp ý quý báu về mặt phương pháp luận và đóng góp nâng cao năng lực 

cạnh tranh từ ông Nguyễn Đình Cung (cố vấn cấp cao, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và 

Quản lý Kinh tế Trung ương), ông Phan Đức Hiếu (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý 

Kinh tế Trung ương), bà Nguyễn Minh Thảo (Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương), 

đặc biệt cảm ơn chuyên gia từ Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam gồm ông Đậu Anh Tuấn 

(Trưởng ban Pháp chế, VCCI), ông Phạm Ngọc Thạch (Phó Trưởng ban Pháp chế, VCCI), cũng 

như rất nhiều các chuyên gia khác.  

Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp về mặt nội dung và 

chuyên môn của cán bộ các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, Hội liên hiệp phụ nữ 

tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ và các cơ quan khác trong quá trình 

xây dựng phương pháp luận của nghiên cứu này.

C 
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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 
 

1.1. DDCI - Sự cần thiết  
Sự cần thiết của việc đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh 

doanh cấp huyện và sở ban ngành 

Nhiều năm nay, việc hướng về cơ sở sản xuất kinh doanh, hướng về các nhà đầu tư, cải cách thủ 

tục hành chính và chính phủ điện tử đang là một chủ trương và “điểm sáng” của Lào Cai. Kể từ 

năm đầu tiên thực hiện đánh giá nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện đến nay, môi trường kinh 

doanh tại Lào Cai đã được nhiều chuyển biến tích cực nhờ vào những nỗ lực cải cách của chính 

quyền tỉnh, các sở ban ngành và chính quyền địa phương trên toàn tỉnh. Từ năm 2004, Lào Cai đã 

tiên phong trong cơ chế bộ phận một cửa, cải cách và rút ngắn thời gian hoàn thiện các thủ tục để 

doanh nghiệp đi vào hoạt động. Năm 2013, để tạo ra sự cạnh tranh giữa các địa phương, một lần 

nữa, Lào Cai tiên phong xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, đánh giá năng lực cạnh 

tranh và điều hành tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai. Mô hình này được đánh giá 

là một sáng kiến quan trọng, được các doanh nghiệp/nhà đầu tư hoan nghênh và nhiều tỉnh thành 

khác trong cả nước tham khảo. Đến nay, khoảng 54 tỉnh thành trong cả nước đã và đang triển khai 

đánh giá năng lực cạnh tranh địa phương.  

Theo đuổi những yêu cầu đổi mới của môi trường kinh doanh và yêu cầu trong phát triển kinh tế xã 

hội địa phương với những thay đổi mới, năm 2019, Lào Cai tiếp tục mở rộng đánh giá các sở ban 

ngành nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, truyền lửa cải cách đến tất cả các sở ban ngành trong 

toàn tỉnh. Một lần nữa, Lào Cai thể hiện sự cấp tiến của mình khi đưa các yếu tố phát triển bền 

vững và yếu tố giới vào trong bộ chỉ số, để làm tài liệu tham khảo cho các địa phương và sở ban 

ngành trong công tác điều hành.   

Dù vậy, dư địa cải cách môi trường kinh doanh tại Lào Cai vẫn còn nhiều. Trên bình diện toàn quốc, 

với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), điểm số tăng nhẹ nhưng chưa đủ bứt phá thứ hạng 

để đuổi kịp các tỉnh thành khác. Đặc biệt, trong bối cảnh chung dịch bệnh Covid 2019, ảnh hưởng 

nặng nề đến sản xuất kinh doanh, môi trường kinh doanh tại tỉnh có nhiều biến động, các cơ sở 

sản xuất kinh doanh kì vọng lớn hơn với chính quyền địa phương và sở ban ngành trong bối cảnh 

chung. Với những thành quả và bài học trong quá khứ, đứng trước những thay đổi hiện tại, năm 

2020, Lào Cai tiếp tục thực hiện đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị xã, thành phố 

và sở ban ngành. Kết quả của chỉ số là tài liệu tham khảo quan trọng để đưa ra bức tranh sản xuất 

kinh doanh và môi trường kinh doanh tại địa phương, là đầu vào cho những đánh giá, cải thiện 

chính sách. 

Trên cơ sở Bộ chỉ số DDCI Lào Cai 2019, năm 2020 dự án mở rộng thêm đánh giá một số sở ban 

ngành có tác động, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, HTX và 

cơ sở SXKD, tạo thành một bộ chỉ số DDCI hoàn chỉnh, đồng bộ đem lại những tác động thay đổi 

lớn cho môi trường kinh doanh của tỉnh. 

Đánh giá được tài trợ một phần bởi dự án GREAT. 

Dự án GREAT 

Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát 

triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT) được chính phủ Australia tài trợ và quản lý 

bởi công ty CowaterSogema. Cơ quan chủ quản của dự án là Ủy ban Nhân dân Tỉnh Sơn La và 

Lào Cai.  

GREAT là dự án trọng tâm của Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) tại Việt Nam- chính thức triển 

khai từ tháng 11 năm 2017 và kéo dài trong 5 năm (2017-2021) với mục tiêu tăng cường bình đẳng 

giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ (WEE) ở khu vực Tây Bắc nơi có nhiều dân tộc 

cùng chung sống. Đối tượng hưởng lợi chính của dự án là phụ nữ tại hai tỉnh Sơn La và Lào Cai, 
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trong đó mục tiêu bao trùm là phụ nữ từ các cộng đồng dân tộc thiểu số do hiện có 20 dân tộc đang 

sinh sống trên địa bàn tỉnh Sơn La và 25 nhóm ngành dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  Mục tiêu 

của dự án GREAT là:  

Mục tiêu 1 – Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ địa phương: Phụ nữ sống tại địa phương 

được tăng cường năng lực, cơ hội và lựa chọn nhằm tham gia tích cực và hưởng lợi từ kinh doanh 

nông nghiệp, du lịch; 

Mục tiêu 2 – Quan hệ đối tác kinh doanh cùng phụ nữ: Lựa chọn các đối tác tư nhân trong lĩnh vực 

nông nghiệp và du lịch nhằm tạo cơ hội tăng thu nhập bền vững cho phụ nữ trong vai trò người sản 

xuất, nhà cung cấp, người giao dịch và doanh nhân, và vận hành trên cơ sở tôn trọng bình đằng 

giới. 

Mục tiêu 3 – Cải thiện quản lý nhà nước và chính sách: Các cơ quan quản lý nhà nước củng cố các 

chính sách, và thực thi các kế hoạch, quy định và dịch vụ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội 

toàn diện.  

Thực tế cho thấy trong quản trị địa phương hiện nay, các chính sách đề cập đến yếu tố giới còn 

chưa đầy đủ, việc thực thi và tạo điều kiện cho phụ nữ và các nhóm thiệt thòi trong xã hội làm chủ 

kinh tế còn nhiều khó khăn. “Một phần là do các mục tiêu quản trị, hệ thống và dịch vụ ở tất cả các 

cấp được xác định, thiết kế và quản lý chủ yếu bới nam giới, và ra quyết định chính bởi nam giới. 

Do đó nó thường thể hiện các ưu tiên và quan điểm của nam giới. Ngay cả khi phụ nữ được nhắm 

làm mục tiêu, thì các nhu cầu và mong đợi của phụ nữ cũng là dựa trên các giả định của nam giới. 

Ngoài ra, nếu phụ nữ có được tham gia quản lý, ra quyết định (cùng với nam giới), thì cũng thường 

bị hạn chế bởi thiếu thống kê đáp ứng giới và chính xác thông tin về hoàn cảnh và nhu cầu của phụ 

nữ, đặc biệt là phụ nữ ở các nhóm thiệt thòi”. Trong thực tế, doanh nghiệp nữ và doanh nghiệp của 

các nhóm thường gặp nhiều rào cản hơn (trình độ học vấn, khả năng giao tiếp, tự tin …) so với 

nam giới, dẫn tới việc tiếp cận và hưởng lợi hạn chế hơn; 

Thực hiện DCCI tính đến yếu tố giới và bao trùm dựa trên: quyền tiếp cận thông tin, sử dụng và 

hưởng lợi dịch vụ, luật bình đẳng giới…giúp DN/HTX/hộ KD của phụ nữ được tiếp cận với các dịch 

vụ, cho phép họ phát triển và sử dụng đầy đủ khả năng của mình để phát triển doanh nghiệp, và 

hỗ trợ họ thực hiện đầy đủ các quyền tiếp cận thông tin, sử dụng và hưởng lợi dịch vụ và quyền 

bình đẳng của phụ nữ. 

 

Sử dụng DDCI 

Tác động tiềm năng của dự án nhằm tạo những cú hích cho các huyện/thị xã/thành phố và sở, ban, 

ngành trong việc ban hành và thực hiện các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh nói chung, 

nâng cao đời sống phụ nữ nông thôn, DTTS nói riêng. Những kết quả trên cũng chính là cơ sở thúc 

đẩy lợi ích kinh tế và trao quyền cho phụ nữ. Bên cạnh đó, dự án đồng thời xây dựng các chuyên 

đề riêng, tập trung đưa ra thực trạng và giải quyết các khó khăn, đưa tiếng nói của người phụ nữ 

làm kinh doanh đến gần hơn với cấp chính quyền. 

DDCI Lào Cai tập hợp các đánh giá về cảm nhận của các cơ sở sản xuất kinh doanh, cụ thể là các 

hộ kinh doanh, các tổ hợp tác, HTX, các doanh nghiệp về công tác điều hành kinh tế của các cơ 

quan chính quyền cấp huyện, các các sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương một cách hệ thống. 

Thông qua kết quả trên, các đơn vị, địa phương sẽ có những đánh giá, điều chỉnh thích hợp nhằm 

cải thiện môi trường kinh doanh, đáp ứng giới tại tỉnh. Mục tiêu cuối cùng chính là mang lại lợi ích 

cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch 

hơn cho các chủ cơ sở sản xuất, tăng niềm tin vào hệ thống chính quyền và tăng động lực phát 

triển kinh tế tại tỉnh. Hơn thế nữa, điểm đổi mới và toàn diện hơn so với cách đánh giá DCI cũ là 

cách tiếp cận toàn diện tới các nhóm đối tượng yếu thế và các vấn đề phát triển bao trùm (giới, môi 
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trường sinh thái…) để từ đó, có những giải pháp toàn diện với mục đích “không ai bị bỏ lại phía 

sau” nhằm phát triển KT-XH một cách bền vững.  

Báo cáo và dữ liệu DDCI trở thành một nguồn thông tin hữu ích và được sử dụng phổ biến cho 

nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau: 

• Những nhà đầu tư đã, đang và sắp có ý định đầu tư vào địa bàn tỉnh... bao gồm cả những 

doanh nghiệp vi mô do phụ nữ làm chủ trong hai ngành du lịch và nông nghiệp 

• 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, 

bao gồm cả các cơ sở sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ và cơ sở sản xuất kinh 

doanh do các đối tượng thuộc nhóm thiệt thòi làm chủ. 

• 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. 

• 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 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. 

• 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. 
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1.2. Chỉ số thành phần và các chỉ tiêu 
1.2.1. Hệ thống chỉ số thành phần và các chỉ tiêu trong DDCI 

DDCI năm 2020 Lào Cai gồm hai nhóm chỉ số (i) DDCI cấp huyện và (ii) DDCi sở ban ngành 

Chương 1. Bối cảnh chung 

Các Chỉ số thành phần của DDCI 
Do nhiệm vụ, chức năng quản lý điều hành giữa cơ quan chính quyền cấp huyện và các sở, ban, ngành 
là khác nhau, và đối tượng phục vụ chính của các cơ quan này cũng khác nhau, DDCI sử dụng hai 
nhóm chỉ số nhằm đánh giá năng lực điều hành của chính quyền cấp huyện và của cấp sở ban ngành. 
Các chỉ số thành phần này có tính phổ quát và phù hợp là thang điểm chung với tất cả các đối tượng 
trong từng nhóm cơ quan chính quyền được đánh giá.  
 
 

DDCI CẤP HUYỆN 

Chỉ số thành phần cốt lõi gồm có 11 chỉ số thành phần 

tổng hợp từ hệ thống các chỉ tiêu. Các chỉ số thành 

phần và chỉ tiêu này thể hiện các lĩnh vực quản lý, điều 

hành kinh tế và liên quan trực tiếp tới các cơ sở sản 

xuất kinh doanh và môi trường kinh doanh tại tỉnh. 

1. Chi phí gia nhập thị trường 

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

3. Chất lượng dịch vụ công trong cấp phép và hiệu 

quả của công tác thanh tra, kiểm tra 

4. Hiệu quả của thủ tục thuế 

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

6. Hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải 

trình 

7. Minh bạch thông tin và đối xử công bằng 

8. Hiệu quả cải cách TTHC, chất lượng dịch vụ công và 

hiệu quả của bộ phận một cửa 

9. Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh 

10. Chi phí không chính thức 

11. Hiệu quả của công tác an ninh trật tư đảm bảo môi 

trường kinh doanh an toàn 

Bên cạnh đó, DDCI cấp huyện còn được xây dựng bao 

gồm một số chỉ số thành phần mở rộng như: (i) Ứng 

dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử trong 

quản lý, điều hành; (ii) Chi phí thời gian thực hiện TTHC 

và dịch vụ công và (iii) Chú trọng tới phát triển bền 

vững và bao trùm trong quản lý, điều hành. 

DDCI SỞ BAN NGÀNH 

Chỉ số thành phần và chỉ tiêu của DDCI 

cấp sở, ban, ngành sẽ bao gồm hai phần 

chính: 6 Chỉ số thành phần cốt lõi và 3 

chỉ số thành phần mở rộng 

1. Hiệu quả thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, quy hoạch, kế 

hoạch 

2. Chất lượng dịch vụ công 

3. Minh bạch thông tin và đối xử công 

bằng 

4. Tính năng động và trách nhiệm giải 

trình của cán bộ lãnh đạo sở, ngành 

5. Chi phí không chính thức 

6. Hỗ trợ kinh doanh và doanh nghiệp 

 

Bên cạnh đó, DDCI sở ban ngành còn có 

thể được xây dựng bao gồm một số chỉ 

số thành phần mở rộng như: (i) Ứng 

dụng công nghệ thông tin, chính phủ 

điện tử trong quản lý, điều hành; (ii) Chi 

phí thời gian thực hiện TTHC và dịch vụ 

công và (iii) Chú trọng tới phát triển bền 

vững và bao trùm trong quản lý, điều 

hành. 

 

DDCI được đo lường thông qua các chỉ số thành phần và chỉ tiêu.  Các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu 
có tính đại diện và là mẫu số chung để so sánh về năng lực quản lý, điều hành kinh tế giữa các huyện, 
thị và các sở ngành. Đây là nguyên tắc nhằm đảm bảo tính hợp lý và khả năng so sánh, xếp hạng công 
bằng giữa các sở, ban, ngành và địa phương. 

 



19 
 
CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN VÀ SỞ BAN NGÀNH – DDCI LÀO CAI 2020 

1.2.2. Đặc điểm của mẫu khảo sát DDCI 2020 

Năm 2020, mẫu khảo sát của Lào Cai tăng thêm 100 đơn 

vị, với 1.500 mẫu khảo sát. Trong đó, DDCI 2020 tổng 

hợp  (i) 1.000 ý kiến của các cơ sở sản xuất kinh doanh 

(chủ yếu là HKD cá thể, một số DN và HTX) trong DDCI 

cấp huyện (sau đây gọi tắt là HKD) và (ii) 500 ý kiến từ 

chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, một số HKD cá thể trong 

DDCI sở ban ngành (sau đây gọi tắt là DN/HTX). 

Mẫu khảo sát cấp huyện được lựa chọn theo phương 

pháp ngẫu nhiên phân tầng đổng tỷ lệ. Mẫu sở ban 

ngành, lựa chọn dựa trên nguyên tắc các cơ sở SXKD 

có tìm hiểu, hiểu biết, tương tác, thực hiện TTHC hoặc 

sử dụng dịch vụ công của sở ban ngành trong năm vừa 

qua. 
 

o MẪU KHẢO SÁT DDCI CẤP HUYỆN 

Năm 2020, DDCI cấp huyện tiếp tục khảo sát 1.000 chủ cơ sở SXKD tại địa bàn 09 huyện, thị xã, 

thành phố tỉnh Lào Cai, với 41,48% chủ hộ là nữ, 58,52% chủ hộ nam giới. Tỷ lệ dân tộc thiểu sổ 

làm chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh trong mẫu khảo sát là 24,15% (tăng lên 7,62% so với năm 

2019). Tỷ lệ chủ cơ sở SXKD là người khuyết tật chiếm 0,3%. 

Biểu đồ 1.1. Tỷ lệ cơ sở SXKD trong mẫu khảo sát DDCI Cấp huyện năm 2020 theo địa bàn 

  

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Theo lĩnh vực ngành nghề, thương mại dịch vụ vẫn là ngành nghề kinh doanh chiếm tỷ trọng cao 

trong phân phối mẫu (72,55%), tiếp đến là ngành công nghiệp xây dựng (11,52%), ngành nông 

lâm nghiệp thủy sản (9,22%) và du lịch (6,71%). Tỷ lệ này tương đồng với quần thể mẫu tổng các 

cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020.  

Theo độ tuổi, điểm nổi bật là tỷ lệ người trẻ, độ tuổi dưới 30 làm chủ hộ kinh doanh tăng lên gần 

gấp đôi (từ 4,61% năm 2019 lên đến 8,62% năm 2020). Mặc dù vậy, độ tuổi 31-44 và 45-60 vẫn 

chiếm ưu thế trong độ tuổi kinh doanh, tỷ lệ tương ứng lần lượt là 40,88% và 39,68%. Chủ cơ sở 

SXKD với độ tuổi trên 60 tuổi chiếm 10,82%. Cũng có thể thấy rằng, tỷ lệ cơ sở SXKD có chủ sở 
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hữu dưới 30 tuổi đang trở lên tăng lên đáng kể. Họ là những người có lợi thế về thể lực tốt, tiếp 

thu nhanh tiến bộ khoa học kĩ thuật và hoạt bát. Tuy nhiên, cũng là những người còn ít kinh 

nghiệm.  Tuy vậy, việc người trẻ tuổi, khởi nghiệp chiếm một tỷ trọng nhất định trong thành phần 

kinh tế  cũng là một điểm sáng đáng quan tâm, để có  các tham mưu, thiết kế chính sách, hỗ trợ 

phù hợp. Ngược lại, các cá nhân thành lập doanh nghiệp ở độ tuổi cao hơn chiếm đa số trong tỷ 

trọng cũng là điều hiển nhiên, ở họ có ưu điểm nhiều kinh nghiệm, kĩ năng và tinh thần trách 

nhiệm.

o MẪU KHẢO SÁT DDCI SỞ BAN NGÀNH 

 Mục tiêu hướng tới của việc triển khai DDCI sở, ban, ngành là thúc đẩy cải thiện chất lượng quản 

lý, điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành tại mỗi tỉnh, tạo động lực cải cách liên tục và đồng 

bộ giữa các ngành, các cấp nhằm tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, thông thoáng, 

minh bạch tại địa phương.  

 

Năm 2020, số lượng mẫu của lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đơn thư của DN và 

HKD rất hạn chế (do nhiều doanh nghiệp trong danh sách mẫu tổng thể phá sản, dừng hoạt động 

nên không thể tiếp cận trong khảo sát). Do đó, để đảm bảo công bằng trong bảng xếp hạng giữa 

DDCI SỞ BAN NGÀNH 
 

DDCI Sở ban ngành sẽ tập trung đánh giá các 

sở, ngành và cơ quan cấp tỉnh chính như 

sau:   

 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng 

3. Phòng PCCC&CHCN – Công an tỉnh 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

5. Cục Thuế 

6. Cục Hải quan   

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

8. Bảo hiểm Xã hội  

9. Sở Công Thương 

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

11. Sở Y Tế 

12. Sở Giáo dục và Đào tạo 

13. Sở Khoa học và Công nghệ 

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

15. Sở Thông tin và Truyền thông 

16. Sở Tư pháp 

17. Sở Tài chính 

18. Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh  

19. Cục quản lý thị trường tỉnh 

20. Ban quản lý khu kinh tế 

 

Thông qua điều tra DDCI, có thể dễ dàng 

chẩn đoán được về chất lượng điều hành 

trong các lĩnh vực cụ thể như sau: 

1. Đăng ký Kinh doanh 

2. Đầu tư 

3. Xây dựng 

4. Giao thông, vận tải 

5. Phòng cháy chữa cháy 

6. Đất đai 

7. Tài nguyên Môi trường 

8. Thuế 

9. Hải quan 

10. Giao thông, Vận tải 

11. Lao động, Dạy nghề và An toàn lao động 

12. Công nghiệp, Thương mại 

13. Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản 

14. Y tế 

15. Giáo dục, Đào tạo 

16. Khoa học, Công nghệ  

17. Văn hóa, Du lịch 

18. Thông tin, Truyền thông, Viễn thông 

19. Tư pháp 

20. Tài chính 

21. Ngân hàng, tín dụng 

22. Quản lý thị trường 

23. Quản lý khu kinh tế 
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các sở ban ngành, kết quả xếp hạng của lĩnh vực “Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đơn thư 

của DN và HKD” sẽ không đưa vào bảng xếp hạng chung cùng các sở ban ngành khác. Mặc dù 

vậy, điểm số của lĩnh vực “Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đơn thư của DN và HKD” vẫn 

được ghi nhận, phân nhóm, phân tích, là tài liệu tham khảo. 

DDCI sở ban ngành là tập hợp “tiếng nói” của 500 DN/HTX (một số HKD) cảm nhận về môi trường 

kinh doanh nói chung, chất lượng điều hành kinh tế với mỗi sở ban ngành riêng biệt. 

Theo giới tính, 31,46% DN/HTX trong mẫu khảo sát do phụ nữ làm chủ/điều hành, 68,34% còn lại 

là các DN/HTX do nam giới quản lý. 4,81% chủ DN/HTX trong mẫu khảo sát DDCI 2020 là người 

dân tộc thiểu số (tỷ lệ này cũng không thay đổi nhiều so với năm 2019).  

Ở một khía cạnh khác, tỷ lệ nữ trong trong ban giám đốc/hội đồng quản trị chủ yếu dưới 20% . 

Với 51,95% DN/HTX có tỷ lệ nữ dưới 20% trong ban giám đốc/hội đồng quản trị. 

Theo độ tuổi, so với năm 2019, tỷ trọng trong độ tuổi kinh doanh có một số chuyển dịch nhất định. 

Chiếm đa số là độ tuổi 31-44 tuổi với 47% (năm 2019 là 40,60%), kế tiếp là độ tuổi 45-60 (năm 

2019 là 44,11%). Các độ tuổi còn lại, tỷ trọng dường như không thay đổi so với năm 2019, lần 

lượt là 7% với trên 60 tuổi, 7,8% với 20-30 tuổi và 1,2% nhỏ hơn 20 tuổi. 

Theo kết quả khảo sát năm 2020, có 11,04% doanh nghiệp/HTX có tiền thân từ HKD cá thể hoặc 

tổ nhóm hợp tác, giảm so với năm 2019 (năm 2019 là 16,75%). Trên 87,5% các DN/HTX thành 

lập mới hoàn toàn theo luật doanh nghiệp.
 

Nghiên cứu sâu hơn về các đặc điểm mẫu của doanh nghiệp, thời gian thành lập của doanh 

nghiệp phân bổ rải rác để đảm bảo không bỏ qua nhóm đối tượng DN/HTX nào, tuy nhiên nghiên 

cứu tập trung vào những cơ sở SXKD thành lập trong những năm gần đây với 19,44% thành lập 

trong 1-2 năm gần đây  và 31,66% thành lập trong vòng 2-5 năm gần đây.  

Biểu đồ 1.2. Tỷ lệ trong mẫu khảo sát DDCI sở ban ngành năm 2020 theo thời gian ĐKKD 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020
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CHƯƠNG 2. CẢM NHẬN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 
  

Bức tranh chung của tình hình sản xuất kinh doanh các cơ sở SXKD tại Lào Cai năm 2020 mang 

đậm dấu ấn của tác động đại dịch Covid 19. Từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid 19, thiên 

tai diễn biến phức tạp, ảnh hưởng và trở lại nhiều lần tại Việt Nam, tạo ra những tác động khó 

khăn lớn tới các cơ sở SXKD. Bằng chứng là “sức khỏe doanh nghiệp” giảm sút, đặc biệt với các 

DN/HTX nhỏ, kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch và công nghiệp, xây dựng… 

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, thiên tai kéo dài hơn dự báo mặc cho những nỗ lực kiểm soát 

dịch bệnh và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của chính quyền các cấp. Hiện nay, thời điểm kết thúc 

và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 là chưa thể xác định, và những tác động tương lai vẫn còn 

rình rập tới tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở SXKD. Điều này ảnh hưởng không nhỏ 

đến tình hình tài chính, nhân sự, thực trạng kinh doanh của các DN/HTX/HKD hiện tại và niềm tin 

kinh doanh trong tương lai. 

Các phân tích sau đây được ghi nhận từ cuộc khảo sát với hơn 1.000 cơ sở SXKD (phần lớn là hộ 

kinh doanh) và 500 ý kiến từ các DN/HTX/một số ít HKD sẽ làm rõ rét các nhận định trên. 

2.1. Tình hình và triển vọng kinh doanh nhìn từ DDCI cấp huyện 
Khi nhìn nhận về tình hình kinh doanh của các HKD tại Lào Cai, doanh thu là một trong những 

tiêu chí để đánh giá. So với năm 2019, quy mô doanh thu của các cơ sở SXKD trong mẫu cấp 

huyện giảm đi đáng kể. Chiếm đa số là các cơ sở SXKD với mức doanh thu <100 triệu với 71,97% 

(tăng mạnh so với con số 54,9% của năm 2019). Đồng nghĩa với nó, tỷ lệ cơ sở SXKD có mức 

doanh thu từ 100-500 triệu giảm đi gần 10% và sự xuất hiện của các mức doanh thu lớn hơn càng 

hạn chế. 

Biểu đồ 2.1. Tỷ lệ theo doanh thu của các cơ sở SXKD qua DDCI cấp huyện năm 2020 

Năm 2019 Năm 2020 

  
Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

 

Tương tự doanh thu, các số liệu về tình hình hoạt động của cơ sở SXKD cũng có nhiều tín hiệu 

thiếu tích cực. Nếu như trong năm 2019, 75,7% số cơ sở SXKD trong mẫu khảo sát cho rằng họ 

kinh doanh “lãi chút ít” trong năm vừa qua, 4,9% hộ “lãi như mong muốn” thì đến năm 2020 tỷ lệ 

cơ sở SXKD có “lãi chút ít” giảm đi một nửa và tỷ lệ cơ sở SXKD “lãi như mong muốn” không đáng 

kể.27,05% cơ sở SXKD cầm cự ở mức hòa vốn (tăng hơn hai lần so với năm 2019). Đáng chú ý, 

tỷ lệ “thua lỗ lớn” tăng gấp 3,43 lần (từ 6,6% năm 2019 lên đến 22,65% năm 2020) và tỷ lệ “thua 

lỗ lớn” chiếm đến 13,33%. Một cách tổng quát, có thể thấy rằng, cứ trung bình 10 cơ sở SXKD 

đang hoạt động trong năm 2020 thì 3 cơ sở hòa vốn, 3 cơ sở thua lỗ chút ít và thua lỗ lớn, số còn 

lại lợi nhuận không đáng kể. 
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Biểu đồ 2.2. Tình hình hoạt động của các cơ sở SXKD qua DDCI cấp huyện năm 2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

Tất yếu, thực trạng sản xuất kinh doanh và những tác động từ thị trường ảnh hưởng lớn đến niềm 

tin kinh doanh và triển vọng kinh doanh của các HKD. Năm 2020, 81% cơ sở SXKD mong muốn 

duy trì với quy mô hiện tại và 10,3% HKD có dự định giảm quy mô hoặc đóng cửa cơ sở SXKD. 

Cũng chính vì vậy, số lượng HKD mong muốn chuyển đổi, đăng kí thành lập DN theo luật DN là 

rất khiêm tốn. Dường như các HKD đang khá thận trọng với thị trường năm 2021.

Bảng 2.1. Lao động tại các hộ kinh doanh qua DDCI cấp huyện năm 2020 

Tiêu chí Tổng số 

Nam Nữ 

Tổng số Tỷ lệ Tổng số Tỷ lệ 

Tp Lào Cai 453 178 39.29% 275 60.71% 

Thị xã Sa Pa 329 157 47.72% 172 52.28% 

Bảo Thắng 272 149 54.78% 123 45.22% 

Bắc Hà 155 75 48.39% 80 51.61% 

Bảo Yên 115 74 64.35% 41 35.65% 

Văn Bàn 114 68 59.65% 46 40.35% 

Bát Xát 93 50 53.76% 43 46.24% 

Mường Khương 81 51 62.96% 30 37.04% 

Si Mai Cai 65 37 56.92% 28 43.08% 

Tổng 1677 839 50.03% 838 49.97% 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

Năm 2020, tại Lào Cai, số lượng lao động trung bình làm việc tại các hộ kinh doanh là 1,66 (nhỏ 

hơn mức 1,7 lao động/HKD của năm 2019), thấp hơn mức trung bình toàn quốc (1,677-1,8 

người/HKD trong giai đoạn 2010-20171). Cũng có thể thấy rằng, cơ hội việc làm tại các HKD có 

phần bị thu hẹp trong năm 2020 so với năm trước đó. Đây cũng là hệ quả tất yếu của những chuỗi 

ngày sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, lưu thông khó khăn và niềm tin 

kinh doanh giảm. Mặc dù vậy, tỷ lệ lao động nam và nữ cân bằng trong các cơ sở SXKD là một 

điểm tích cực trên con đường theo đuổi phát triển bền vững. Lao động khuyết tật chiếm 0,54%, 

tăng lên so với năm 2019, tuy nhiên vẫn là một con số khiêm tốn. Việc tăng cường tạo việc làm 

 
1Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thuc-trang-hoat-dong-cua-ho-kinh-doanh-o-viet-nam-
302038.html 

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thuc-trang-hoat-dong-cua-ho-kinh-doanh-o-viet-nam-302038.html
http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thuc-trang-hoat-dong-cua-ho-kinh-doanh-o-viet-nam-302038.html
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và cơ hội kinh doanh cho người khuyết tật, người yếu thế vẫn là một nhiệm vụ cần kiên trì thực 

hiện. 

Sức ép thị trường, thời tiết, cạnh tranh… cộng thêm các tác động từ cú sốc Covid 19 khiến các 

HKD gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh những thông tin về doanh thu, lợi nhuận, niềm tin kinh doanh, 

khảo sát DDCI còn tìm hiểu về tác động của Covid tới các HKD tại địa phương. Trên bình diện 

chung, 79,5% HKD cho rằng tác động của Covid là tiêu cực, trong đó, có tới 36,2% chịu tác động 

rất tiêu cực. Mặc dù vậy, vẫn có 9,4% HKD tìm thấy cơ hội kinh doanh của mình trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, cho dù các cơ hội này là chưa rõ ràng và chưa mang lại 

lợi nhuận lớn.  

Phân tích theo ngành nghề, các HKD trong lĩnh vực du lịch chịu tác động nặng nề nhất với 92,54% 

chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid, kế đến là công nghiệp xây dựng (82,6%), thương mại dịch 

vụ (79,97%) và nông lâm ngư nghiệp (61,95%). Tác động đối với phụ nữ làm chủ HKD nặng nề 

hơn nam giới, với 83,58% HKD do phụ nữ làm chủ phản ánh các tác động tiêu cực của đại dịch. 

Chủ HKD là dân tộc thiểu số ít chịu ảnh hưởng hơn, với 65,95% cho rằng các tác động từ dịch 

bệnh Covid 19 là nặng nề.  
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2.2. Tình hình và triển vọng kinh doanh nhìn từ DDCI sở ban ngành 
Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tại Lào Cai năm 2020 chưa tích cực. Chiếm quá nửa 

là các DN/HTX có doanh thu dưới 1 tỷ VND.  Về lợi nhuận, nếu như năm 2019, có 73,68% DN/HTX 

có lãi thì đến năm 2020, con số này giảm còn 40,43%. Số doanh nghiệp hòa vốn tăng lên đến 

20,2%. Đáng chú ý, có tới 39,39% DN/HTX trong mẫu khảo sát báo lỗ. Tỷ lệ thua lỗ lớn tăng từ 

1% năm 2019 lên đến 9,09% năm 2020.

Biểu đồ 2.3. Doanh thu của các DN/HTX qua DDCI sở ban ngành 

Năm 2019 Năm 2020 

 
 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Đối diện với những thách thức của năm qua, nhiều doanh nghiệp vẫn thể hiện niềm tin kinh doanh 

trong tương lai và mong muốn biến thách thức thành sức bật. 4,2% DN/HTX có kế hoạch mở rộng 

kinh doanh một cách đáng kể, 21,8% DN/HTX mở rộng kinh doanh một chút. 62% tiếp tục quy mô 

kinh doanh hiện tại. Nghĩa là, ¼ trong tổng số DN/HTX được khảo sát vẫn kì vọng vào triển vọng 

kinh doanh trong năm tới sẽ khả quan hơn. Mặc dù vậy, cũng phải thừa nhận rằng, tỷ lệ DN/HTX 

dự định đóng cửa, dừng sản xuất kinh doanh tăng trên hai lần (từ 1,75% năm 2019 lên đến 4% 

năm 2020). Bên cạnh đó, tỷ trọng DN/HTX giảm quy mô kinh doanh cũng tăng từ 4,01% năm 2019 

lên gần gấp đôi, ở ngưỡng 8% năm 2020.  Những số liệu trên phản ánh tình hình khó khăn thực 

tế trong sản xuất kinh doanh và kì vọng kinh doanh của các DN/HTX trong năm 2020 với nhiều 

biến động. 

 

Biểu đồ 2.4. Tình hình và triển vọng kinh doanh của các DN/HTX qua DDCI sở ban ngành 

Tình hình sản xuất kinh doanh 

Năm 2019 Năm 2020 

  
 

Chương 2. Cảm nhận chung về MTKD 
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Triển vọng kinh doanh 

Năm 2019 Năm 2020 

 
 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam (2020), Khảo sát DDCI Lào Cai 2020. 

Mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, 500 DN/HTX trong mẫu khảo sát vẫn 

tạo việc làm cho 14.656 lao động, tương đương quy mô lao động trung bình là 29 lao động/doanh 

nghiệp. Tỷ lệ lao động nam, nữ lần lượt là 60,43% và 39,39%. Tỷ lệ lao động nữ còn thấp hơn 

nhiều so với nam giới, song khoảng cách này đã được thu hẹp hơn với năm 2019 (66,25% lao 

động nam và 33,75% lao động nữ). Việc làm cho người khuyết tật tại các doanh nghiệp/hợp tác 

xã tại Lào Cai vẫn cần được khuyến kích, tỷ lệ này chưa đáng kể (0,01%) trong tổng mẫu thu về. 

Năm 2020, toàn quốc trong đó có Lào Cai đã chịu những tác động khó lường của dịch 

bệnh. Mọi người dân, bao gồm cả các chủ doanh nghiệp, người lao động đều cần tuân thủ, chấp 

hành các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Trong bối cảnh đó, nhiều DN/HTX trì trệ 

sản xuất, nhu cầu tiêu dùng thấp dẫn đến các DN/HTX kinh doanh lĩnh vực dịch vụ, du lịch chịu 

tác động lớn nhất. Quá trình khảo sát cũng ghi nhận không ít DN/HTX đóng cửa, dừng sản xuất, 

không thể tiếp cận khảo sát. Tuy nhiên, đứng trước thách thức trên vẫn tồn tại những cơ hội, nhiều 

DN/HTX đã vượt qua sóng gió và yêu cầu khắt khe của thị trường, tìm ra những lối đi riêng cho 

mình để duy trì, và mở rộng sản xuất. 8,8% tìm thấy cơ hội mới để phát triển. 

Cụ thể, 84,4% DN/HTX chịu tác động tiêu cực từ Covid 19. Trong đó 34,2% cho rằng các 

tác động này là rất tiêu cực, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, thị trường. Theo lĩnh vực, các 

DN/HTX du lịch tiếp tục chịu tác động nặng nề với 92,31%. Tiếp đến là DN/HTX trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ (87,16%), công nghiệp xây dựng (78,02%) và nông lâm ngư nghiệp (66,66%). 

Theo giới tính, DN/HTX do phụ nữ làm chủ chịu tác động nhiều hơn nam giới với tỷ lệ 86,63%. 

Theo địa bàn, kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng, Tp Lào Cai, Sa Pa và Bảo Thắng là các địa 

phương có tỷ trọng DN/HTX/HKD chịu tác động tiêu cực từ Covid 19 nhiều hơn tỷ trọng tại các 

địa phương khác. 

Một phép so sánh, trên bình diện quốc gia, theo kết quả Điều tra đột xuất của Tổng cục 

thống kê2, 85,7% DN trên cả nước bị tác động bởi Covid -19 trên nhiều phương diện. Trong đó, 

khu vực công nghiệp xây dụng với tỷ lệ tác động 86,1% và thương mại dịch vụ là 85,9%. Khu vực 

nông lâm thủy sản chịu ít tác động hơn (78,7%). Có thể thấy rằng, sự ảnh hưởng của Covid 19 

đến sản xuất kinh doanh tại Lào Cai năm 2020 khá tương đồng với kết quả toàn quốc. Những ảnh 

hưởng trên phần nào tác động tiêu cực tới tâm lý kinh doanh của các DN/HTX tại địa phương. 

  

 
2 Tổng cục Thống kê tiếp tục tiến hành cuộc Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch COVID-19 tới hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lần thứ 2 theo Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT, ngày 7/9/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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CHƯƠNG 3. CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN 
 

3.1. Điểm số và xếp hạng DDCI cấp huyện 
Bảng 3.1 thể hiện điểm số và xếp hạng của điểm tổng hợp chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện 

tại Lào Cai. Văn Bàn tiếp tục giữ vị trí đầu bảng xếp hạng với 94,80 điểm, thuộc nhóm “rất tốt”. 

Tiếp theo là vị trí thứ hai thuộc về Tp. Lào Cai (78,36 điểm), và thứ ba là Bảo Thắng (74,85 điểm), 

thuộc nhóm “khá”. 

Si Ma Cai (74,78 điểm), Sa Pa (74,5 điểm), Mường Khương (74,2 điểm), Bảo Yên (72,15 điểm), 

cũng thuộc nhóm “khá” của bảng xếp hạng. Điểm số sít sao với vị trí liền kề, Bát Xát (72,09 điểm) 

và Bắc Hà (70,66 điểm) ở vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng.  

Kết quả DDCI 2020 có thể tóm tắt thông qua 3 đặc điểm chính: một là, điểm số trung bình chung 

toàn tỉnh đều giảm, từ 79,5 xuống 76,3; hai là, khoảng cách điểm số giữa vị trí đầu bảng và cuối 

bảng có phần nới rộng so với năm trước đó với 24,24 điểm; ba là, phần lớn các huyện, thị xã, 

thành phố đều giảm điểm hoặc giảm bậc. 

Phân nhóm điều hành cụ thể hơn theo các mức độ từ “rất tốt”, “khá” được thể hiện trong bản đồ 

ở Hình 3.1 và Biểu đồ 3.1. Bảng 3.1  là kết quả điểm số mười một chỉ số thành phần (CSTP) cốt 

lõi của các huyện, thành phố. DDCI 2020 cấp huyện bao gồm các CSTP cốt lõi và CSTP mở rộng.  

Năm 2020, DDCI cấp huyện bổ sung thêm CSTP cốt lõi “Hiệu quả của công tác an ninh trật tự 

đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn”. Thực chất, một số chỉ tiêu của CSTP này đã được lồng 

ghép đánh giá từ năm 2019. Kết quả khảo sát năm 2020 kì vọng làm nổi bật hơn các thông điệp, 

bổ sung và hoàn thiện thêm CSTP số 11 về ANTT. 

Bảng 3.1. Điểm số chỉ số thành phần theo DDCI 2020 

Chỉ sô thành phần Bắc Hà Bảo 
Thắng 

Bảo 
Yên 

Bát 
Xát 

Mường 
Khương 

Sa 
Pa 

Si 
Ma 
Cai 

TP. 
Lào 
Cai 

Văn 
Bàn 

Chi phí gia nhập thị trường 7.58 7.73 7.45 7.23 7.28 7.65 7.39 7.87 9.65 

Khả năng tiếp cận đất đai 
và địa điểm kinh doanh  

6.72 6.9 6.63 6.65 6.75 6.95 6.91 7.31 9.30 

Hiệu quả trong cấp phép, 
thanh tra, kiểm tra 

6.83 7.05 6.76 6.97 6.91 7.04 7.15 7.47 9.28 

Hiệu quả của thủ tục thuế 7.5 7.5 7.1 6.92 7.9 7.81 7.61 7.55 9.36 

Tính năng động, tiên 
phong của lãnh đạo huyện 

6.29 7.24 6.95 6.94 7.3 7.04 7.22 7.62 9.72 

Hiệu quả công tác đối 
thoại,trách nhiệm giải trình 

5.55 7.21 6.98 6.61 7.05 6.9 6.74 7.42 9.67 

Tính minh bạch thông tin 
và đối xử công bằng 

6.53 6.95 6.97 6.53 6.82 6.92 6.93 7.39 9.47 

Hiệu quả cải cách TTHC 
và bộ phận một cửa 

6.87 7.42 7.24 7.31 7.15 7.29 7.5 7.89 9.16 

Hiệu quả hoạt động hỗ trợ 
kinh doanh 

6.44 7.07 6.88 6.76 7.12 6.94 7.27 7.5 9.14 

Chi phí không chính thức 9.58 9.29 8.45 9.11 9.09 9.2 9.45 9.57 10 

Hiệu quả của công tác 
ANTT đảm bảo MTKD  

7.84 7.97 7.96 8.27 8.25 8.21 8.09 8.61 9.53 

Tổng (theo thang điểm 10) 7.07 7.49 7.22 7.21 7.42 7.45 7.48 7.84 9.48 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 
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Hình 3.1. Bản đồ phân nhóm năng lực điều hành kinh tế theo DDCI 2020 

 

 

Biểu đồ 3.1. Thứ hạng và điểm số DDCI cấp huyện năm 2020 – tỉnh Lào Cai 

  

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

 

70.66

72.09

72.15

74.20

74.50

74.78

74.85

78.36

94.80

0 20 40 60 80 100

Bắc Hà

Bát Xát

Bảo Yên

Mường Khương

Sa Pa

Si Ma Cai

Bảo Thắng

TP. Lào Cai

Văn Bàn

Thang điểm 100

Rất tốt 

Khá 



33 
 
CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN VÀ SỞ BAN NGÀNH – DDCI LÀO CAI 2020 

 

 

3.2. Hồ sơ DDCI theo các huyện, thành phố

3.2.1. Văn Bàn 

Điểm số DDCI  

Để nhìn nhận rõ sự khác biệt trong điểm số tổng hợp giữa các huyện, thị xã, thành 

phố. Điểm số DDCI tổng hợp được tính trên thang điểm 100. Điểm số các chỉ số 

thành phần được trình bày tiếp sau đây được tính toán dựa trên thang điểm tối đa 

là 10 điểm. 

Văn Bàn tăng 3,6 điểm so với năm 2019, đạt 94,8 điểm, tiếp tục giữ vị trí thứ nhất 

trong bảng xếp hạng, thuộc nhóm “Rất tốt”. Văn Bàn là huyện hiếm hoi có kết quả 

của tất các CSTP đều trên 9 điểm, nhiều CSTP đứng thứ nhất so với các huyện, 

thị xã, thành phố khác.  

Mặc dù vậy, phân tích sâu từng CSTP và chỉ tiêu, Văn Bàn cũng còn những dư địa 

khác cần cải thiện.  

Kết quả 11 chỉ số thành phần 

 

 

  

1 

VĂN BÀN 
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3.2.2. Thành phố Lào Cai 

 

Điểm số 

Thành phố Lào Cai lội ngược dòng từ vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng năm 2019, 

lên vị trí thứ “á quân” của bảng xếp hạng năm 2020 với điểm số tổng hợp 78,36 

điểm. So với năm trước đó, TP Lào Cai tăng 1,56 điểm. Thực tế, trong lịch sử xếp 

hạng DCI trước đó, TP Lào Cai cũng từng có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. 

Mặc dù vậy, cũng cần lưu ý rằng, các thay đổi của TP Lào Cai còn chậm, mức 

điểm 78,36, thuộc nhóm “khá”, chưa phải kết quả thực sự khả quan. Ngoài chi phí 

không chính thức và hiệu quả công tác an ninh trật tự, đảm bảo môi trường kinh 

doanh an toàn, các chỉ số thành phần còn lại của Lào Cai vẫn ở mức “khá”, không 

có nhiều thay đổi so với năm trước đó. 

 

Kết quả 11 chỉ số thành phần 

 
 

 

  

2 

TP. LÀO CAI 
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3.2.3. Bảo Thắng 

 

Điểm số DDCI cấp huyện 

Bảo Thắng giảm 2,25 điểm so với kết quả năm 2019, đạt 74,85 điểm, thuộc nhóm 

“khá”, xếp vị trí thứ ba của bảng xếp hạng năm 2020. 

Có thể thấy rằng, điểm số trung bình chung của các huyện và thành phố thuộc Lào 

Cai năm 2020 giảm so với năm 2019. Một số huyện, thị xã, thành phố giảm điểm 

nhưng tốc độ giảm điểm nhỏ hơn các huyện, thị xã, thành phố khác, dẫn đến, 

huyện, thị xã, thành phố đó vẫn có được thứ hạng tốt trong bảng xếp hạng. 

Một mặt, cũng cần thừa nhận nỗ lực của chính quyền địa phương Bảo Thắng trong 

nỗ lực cải cách TTHC và dịch vụ công tại huyện trong bối cảnh năm 2020, đặc biệt 

Bảo Thắng là 1/3 địa phương có tỷ trọng cơ sở SXKD chịu ảnh hưởng bởi Covid 

19 khá lớn (theo đánh giá của các cơ sở SXKD trong cơ mẫu). Tuy nhiên, ở khía 

cạnh khác, không thể chủ quan bởi thứ hạng này.  

Bảo Thắng cần quan tâm nhiều hơn nữa đến minh bạch thông tin và đỗi xử công 

bẳng, khả năng kiếp cận đật đai và địa điểm kinh doanh. Thực tế, 02 CSTP này 

giảm điểm sâu so với năm 2019, thuộc nhóm “trung bình”, với gam màu cam đáng 

báo động. 

 

Kết quả 11 chỉ số thành phần 

 

 

  

3 

BẢO THẮNG 
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3.2.4. Si Ma Cai 

 

Điểm số DDCI cấp huyện 

Si Ma Cai từ vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng năm 2019 xuống vị trí thứ 4 trong bảng 

xếp hạng, năm 2020 với 74,78 điểm. Si Ma Cai giảm 5,92 điểm. Điều này phần 

nào cho thấy sự thiếu bền vững trong nâng cao năng lực cạnh tranh tại địa bàn. 

Phân tích sâu các CSTP có thể thấy rằng, phần lớn các CSTP vừa sụt điểm, sụt 

hạng và rơi khỏi nhóm xếp hạng “rất tốt”, “tốt” xuống nhóm khá và nhóm thấp hơn. 

Điểm yếu của điểm số DDCI Si Ma Cai tập trung vào CSTP “Minh bạch thông tin 

và đối xử công bằng”, “Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh” và “hiệu 

quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình”. “Khả năng tiếp cận đất đai và địa 

điểm kinh doanh” tiếp tục là điểm nghẽn trong nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Si Mai Cai từ năm 2019. Trong khi đó, hai chỉ số còn lại của Si Ma Cai từng có 

điểm số “tốt” và “khá” năm 2019. Mặc dù vậy, thứ hạng không được giữ vững năm 

2020, dẫn đến điểm số sụt giảm đáng tiếc. 

 

Kết quả 11 chỉ số thành phần 
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SI MA CAI 
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3.2.5. Thị xã Sa Pa 

 

Điểm số DDCI cấp huyện 

Cũng tương tự với huyện, thị xã, thành phố khác, trong bối cảnh chung, điểm số 

DDCI của Sa Pa giảm từ 75,30 năm 2019 xuống còn 74,5 điểm năm 2020. Điểm 

số này, giữ Sa Pa ở vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng năm 2020, tiến lên 3 bậc trong 

bảng xếp hạng so với thứ hạng năm 2019. 

Với kết quả thuộc nhóm “khá” và nhiều CSTP thuộc mức điểm “trung bình”, nhiệm 

vụ cải cách môi trường kinh doanh tại Sa Pa năm 2021 và những năm tới còn rất 

nhiều khó khăn. Chẳng hạn như Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh, 

Hoạt động hỗ trợ kinh doanh, minh bạch thông tin và hiệu quả công tác đói thoại, 

giải trình. 

 

Kết quả 11 chỉ số thành phần 
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3.2.6. Mường Khương 

 

 

Điểm số DDCI cấp huyện 

Mường Khương ở vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng năm 2020, với 74,2 điểm và thuộc 

nhóm xếp hạng “khá”. Về bản chất, Mường Khương giảm cả thứ hạng và điểm số 

(giảm 3,1 điểm).  

Minh bạch thông tin và đối xử công bằng tại Mường Khương có điểm số chưa cao 

năm 2019, tuy nhiên, năm 2020, kết quả của CSTP này vẫn chưa có nhiều thay 

đổi, tiếp tục trở thành “gánh nặng” điểm số với các CSTP nói chung. Bên cạnh đó, 

hiệu quả trong cấp phép thanh tra, kiểm tra và khả năng tiếp cận đất đai, địa điểm 

kinh doanh trở thành những điểm yếu mới được nhận diện năm 2020 của Mường 

Khương. 

 

Kết quả 11 chỉ số thành phần 
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 3.2.7. Bảo Yên 

 

Điểm số DDCI cấp huyện 

Bảo Yên tiến bộ 2 bậc trong bảng xếp hạng, từ vị trí cuối cùng năm 2019 lên vị trí 

thứ 7 năm 2020. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, điểm số của Bảo Yên vẫn sụt 

giảm so với năm trước đó. Năm 2020, điểm số DDCI của Bảo Yên là 72,15 điểm 

(năm 2019 là 74,80 điểm). 

Ngoài chi phí không chính thức, các khía cạnh cần quan tâm của Bảo Yên phân 

bố rải rác trên nhiều lĩnh vực. Khi phân tích cụ thể theo từng chỉ tiêu, sự thay đổi 

và tiến bộ của Bảo Yên trong công tác nâng cao năng lực cạnh tranh được ghi 

nhận khó rõ nét qua một số chỉ tiêu liên quan đến công nghệ thông tin, cổng thông 

tin điện tử, giới... Tuy nhiên, những thay đổi này chưa nhiều, chưa đủ để bù đắp 

sự sụt giảm của các chỉ tiêu, CSTP khác trong bảng điểm tổng hợp. 

 

Kết quả 11 chỉ số thành phần 
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3.2.8. Bát Xát 

 

Điểm số DDCI cấp huyện 

Bát Xát giảm sâu cả về vị trí và điểm số. Năm 2020, điểm số của Bát Xát là 72,09 

điểm. Năm trước đó, con số này là 79,8 – tiếm cận nhóm “tốt”.’ 

Bát Xát vẫn được ghi nhận tích cực ở chi phí không chính thức, hiệu quả cải cách 

TTHC và bộ phận một cửa từ năm 2019 và có một số thay đổi tốt hơn trong năm 

2020. CSTP số 11 về an ninh trật tự và đảm bảo an ninh an toàn của Bát Xát cũng 

có điểm số tốt. Tuy nhiên, các CSTP còn lại của Bát Xát sụt giảm lớn về điểm số 

và phân nhóm, kéo theo điểm số chung của địa phương giảm.  

 

Kết quả 11 chỉ số thành phần 
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3.2.9. Bắc Hà 

 

Điểm số DDCI cấp huyện 

Bắc Hà là một trường hợp đáng tiếc khi phân tích kết quả DDCI 2020. Bắc Hà đạt 

70,66 điểm, xếp vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng. Năm 2019, điểm số của Bắc 

Hà là 79,4 điểm. 

Thứ hạng của các CSTP tại Bắc Hà trong bảng xếp hạng riêng của huyện khá 

tương đồng so với năm 2019. Nghĩa là, các CSTP như Chi phí không chính thức, 

Chi phí gia nhập thị trường, Hiệu quả của thủ tục thuế vẫn là các CSTP tích cực 

nhất tại huyện (mặc dù vậy, nhìn chung, điểm số của các CSTP này vẫn giảm so 

với năm trước đó). Ở chiều ngược lại, minh bạch thông tin, hiệu quả công tác đối 

thoại và khả năng tiếp cận đất đai tiếp tục là các chỉ số cần quan tâm. 

Cũng cần lưu ý rằng, thực trạng SXKD sau đại dịch sẽ có nhiều thay đổi, đặc biệt 

sau sự tái khởi động và chuyển hướng kinh doanh của nhiều cơ sở SXKD. Nhu 

cầu, kì vọng của các HKD/DN/HTX cũng trở nên đa dạng hơn. Các dòng tài chính, 

thị trường, phương thức kinh doanh, phương thức tiếp cận sản xuất... cũng có thể 

thay đổi hoặc đổi chiều trong một nhóm nhỏ... Đây vừa là thách thức, vừa là cơ 

hội để các địa phương thể hiện trách nhiệm, vai trò và sự sáng tạo trên con đường 

đồng hành cùng các HKD/DN/HTX cải cách môi trường kinh doanh. Địa phương 

nào tiếp tục đón đầu xu hướng, tiếp cận, lắng nghe các khó khăn, và tiếp tục duy 

trì bền vững địa phương đó sẽ nắm được “cơ hội vàng” để thay đổi môi trường 

kinh doanh tại địa bàn, tạo bước đà phát triển – là yếu tố cốt lõi thay đổi điểm số, 

đảo ngược vị trí trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh. 

 

Kết quả 11 chỉ số thành phần 
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3.3. Hồ sơ DDCI cấp huyện theo Chỉ số thành phần cốt lõi 
3.3.1. Chi phí gia nhập thị trường

Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, việc tạo điều kiện thuận 

lợi để các cơ sở SXKD gia nhập thị trường, đưa mô hình kinh tế vào thực thi, hướng dẫn cụ thể, 

hạn chế các chỉ dẫn chung chung, định tính... là những hoạt động rất cần thiết. Điều này càng trở 

nên quan trọng để đón đầu sự trở lại, gia nhập và tái gia nhập thị trường từ một bộ phận HKD 

phục hồi kinh tế sau đại dịch. Các nội dung trên cũng được phân tích trong các chỉ tiêu chi tiết của 

CSTP gia nhập thị trường.  

Gia nhập thị trường được cho là CSTP dễ dàng cải thiện nhất, gắn liền với các chỉ tiêu cụ thể. 

Mặc dù vậy, kết quả DDCI 2020 không mấy khả quan. Năm 2020, điểm số trung bình chỉ số Chi 

phí gia nhập thị trường của Lào Cai đạt 7,76 điểm, giảm 0,29 điểm so với năm trước đó. Nếu xét 

chung 11 CSTP cấp huyện trong cùng bảng xếp hạng thì CSTP gia nhập thị trường đứng vị trí thứ 

ba. Điểm số CSTP Chi phí gia nhập thị trường cũng có sự khác biệt giữa các địa phương, Văn 

Bàn có mức điểm đứng đầu với 9,65 điểm, trong khi đó ở cuối bảng xếp hạng riêng cho CSTP 

này là Bát Xát (7,23 điểm).  

Biểu đồ 3.2. Điểm số CSTP “Chi phí gia nhập thị trường” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Tuy nhiên, đánh giá về chỉ số gia nhập thị trường cũng cần có cái nhìn khách quan, để không bỏ 

qua những nỗ lực, dù lớn hay nhỏ của các địa phương. Gia nhập thị trường vẫn là một trong số ít 

chỉ số thành phần có điểm số của tất cả các huyện, thị xã, thành phố từ mức khá trở lên. Ngoại 

trừ điểm số vượt trội của Văn Bàn, điểm số của các địa phương khác bám đuổi sít sao với chênh 

lệch không đáng kể. 

Bảo Thắng và Văn Bàn là hai huyện có điểm số CSTP này tăng nhẹ so với năm 2019. Bên cạnh 

đó, Bắc Hà được ghi nhận tích cực hơn khi xem xét “số lần đi lại để có được giấy đăng ký kinh 

doanh sau giấy hẹn” (tăng 0,04 điểm). Bảo Thắng tăng mạnh điểm trong việc cung cấp thông tin  

đầu vào cho cơ sở SXKD đăng kí kinh doanh (thời gian tìm hiểu thông tin giảm xuống đáng kể, 

ứng dụng trang web trong tìm hiểu thông tin biểu mẫu tốt hơn). Tp. Lào Cai và Văn Bàn đều được 
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đánh giá cao trong việc giảm số lần đi lại để hoàn thiện hồ sơ và lấy giấy phép. Bát Xát được đánh 

giá rất tích cực trong việc tạo điều kiện, không phải đi lại nhiều để hoàn thành hồ sơ đăng kí. Mặc 

dù còn thấp hơn mức trung bình chung, nhưng Bảo Yên có một bước tiến dài  trong việc đẩy mạnh 

ứng dụng trang web huyện đăng tải thông tin và biểu mẫu (tăng 2,42 điểm so với năm 2019) và  

ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công (tăng 0,76 điểm). 

Mặc dù vậy, những điểm tích cực trên cũng chưa đủ để kéo điểm số của CSTP “chi phí gia nhập 

thị trường” lên một mức điểm mới. Bởi lẽ, các chỉ tiêu còn lại giảm điểm. “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)” vẫn tiếp tục là vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng tại hầu hết 

các huyện, thị xã, thành phố tại  Lào Cai. Qua khảo sát nhanh cổng thông tin điện tử của các 

huyện, thị xã, thành phố, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều có hướng dẫn và liên kết đến 

trang thủ tục hành chính công của thành phố Lào Cai. Mặc dù vậy, mức độ hướng dẫn, độ thuận 

lợi, cập nhật thông tin... của các địa phương theo nhu cầu của từng địa phương có nhiều khác 

biệt. Cảm nhận của các HKD dựa theo nhu cầu của họ, vì lẽ đó, cũng không đồng nhất giữa các 

địa phương. 

Trong khi đó, cùng với sự tiến bộ của xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin càng đòi hỏi phải đi 

vào chiều sâu. Ứng dụng CNTT và chính phủ điện tử là nhiệm vụ quan trọng, vấn đề cốt lõi trong 

tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Các địa phương nên có sự chuẩn bị trước cả về nhân 

lực, tài chính, truyền thông để không “đi sau” trong công cuộc đổi mới công nghệ, đổi mới cách 

làm. Chẳng hạn như giãn cách xã hội trong năm 2020 cũng đã tạo một cú hích trong sự phát triển 

của công nghệ, đổi mới phương thức giao tiếp, làm việc. 

Biểu đồ 3.3. Điểm số mức độ hữu dụng của cổng thông tin huyện, thị xã, thành phố 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

 

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

Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh tiếp tục là CSTP có điểm số thấp nhất trong 

bảng xếp hạng các CSTP DDCI năm 2020. Kết quả này không có sự thay đổi so với năm 2019, 
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thậm chí có đôi phần thiếu tích cực. Điểm trung bình chung của CSTP  liên quan đến tiếp cận đất 

đai là 7,13 điểm, giảm 0,28 điểm so với năm 2019. 

Theo địa phương, ngoại trừ Văn Bàn (9,3 điểm) và TP. Lào Cai (7,31 điểm), các huyện còn lại đều 

có mức điếm trung bình với gam màu cam đáng báo động. Nếu như năm 2019, Bảo Yên và Sa 

Pa là hai địa phương còn nhiều khó khăn trong nâng cao điểm số CSTP “Tiếp cận đất đai và địa 

điểm kinh doanh” thì đến năm 2020, kết quả khảo sát chỉ ra rằng, khó khăn trên dàn trải trên cả  7 

huyện, thị xã, thành phố còn lại.  

Một số điểm tích cực có thể ghi nhận như: Văn Bàn tiếp tục giữ thứ hạng ổn định trong tiếp cận 

đất đai và địa điểm kinh doanh (tăng 0,44 điểm so với năm 2019), Tp Lào Cai giảm nhẹ (0,06 

điểm) trong CSTP này nhưng vẫn là một địa phương được đánh giá tích cực. Điểm số của Tp Lào 

Cai được giữ vững phần nhiều do sự hài lòng của các cơ sở SXKD về chất lượng quy hoạch, kế 

hoạch, ổn định đất đai. Mặc dù vậy, điểm số của Tp Lào Cai trong CSTP dừng lại ở nhóm khá. 

Điều này cho thấy các cơ sở SXKD chưa thực sự hết khó khăn trong tiếp cận đất đai. Tp Lào Cai 

vẫn cần tập trung vào thuận lợi trong địa điểm kinh doanh, tính ổn định trong địa điểm kinh doanh, 

giảm rủi ro giải phóng mặt bằng, cải cách hiệu quả chung trong TTHC liên quan đất đai và địa 

điểm kinh doanh. Sa Pa tăng 0,18 điểm khi đánh giá CSTP liên quan đến đất đai và tính thuận lợi 

có được địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, cũng không khó khăn để nhận ra, điểm số của Sa Pa 

năm 2020 vẫn thuộc nhóm trung bình, đang tiệm cận nhóm “khá”. Năm 2020, Sa Pa đã được các 

cơ sở SXKD ghi nhận khá tính cực trong tính ổn định của địa điểm SXKD. Kì vọng của các cơ sở 

SXKD tại Sa Pa tập trung vào việc mong muốn có được địa điểm kinh doanh trong khu đất mới 

được quy hoạch và chất lượng quy hoạch tại địa bàn. 

Ở chiều ngược lại, Bảo Yên, Bảo Thắng, Mường Khương cần lưu ý trong tính thuận lợi có địa 

điểm kinh doanh. Đánh giá của các cơ sở SXKD năm 2020 cho chỉ tiêu này đang thấp hơn so với 

năm 2019. Khả năng tiếp cận đất đai của Bắc Hà giảm điểm mạnh so với năm trước đó. 

Biểu đồ 3.4. Điểm số CSTP “Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Theo chỉ tiêu, kết quả có nhiều nét tương đồng so với năm 2019, rủi ro về mặt bằng kinh doanh 

tiếp tục là chỉ tiêu duy nhất đạt mức điểm chung bình chung thuộc nhóm tốt với 8,37 điểm, cho dù 

có giảm 0,19 điểm so với năm trước đó. Đặc trưng cơ bản của các hộ kinh doanh là nhiều hộ dùng 
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đất nhà ở để kinh doanh nên tính ổn định về đất đai trước thu hồi, giải tỏa thường cao hơn so với 

các DN/HTX. 

Mức độ thuận lợi để có được địa điểm kinh doanh đạt 7,05 điểm, giảm 0,55 điểm so với năm 2019. 

10,13% số cơ sở SXKD tham gia khảo sát cho rằng còn khó khăn, hoặc rất khó khăn để có được 

địa điểm kinh doanh. Trong khi đó, 38,21% cho rằng thuận lợi ở mức độ “bình thường”. 

Chất lượng chung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai năm 2020 đạt 7,06 điểm, tiếp tục giảm 

0,54 điểm. Ngoại trừ Văn Bàn, Tp Lào Cai, Sa Pa, điểm số của chỉ tiêu này tại các huyện còn lại 

đều ở mức trung bình (dưới 7 điểm) và giảm so với năm 2019. 

Khả năng được thuê đất tại các khu đất mới có điểm số trung bình là 6,31 điểm, tăng 0,14 điểm 

so với năm trước đó. Đây là chỉ tiêu duy nhất trong CSTP liên quan đến đất đai tăng điểm. Cho 

dfu vậy, mức điểm trong nhóm “trung bình” (dưới 7 điểm) vẫn là một thách thức lớn của các huyện, 

thị xã, thành phố tại tỉnh Lào Cai. Si Ma Cai và Sa Pa có một số cải thiện tích cực khi xem xét 

riêng chỉ tiêu này, góp phần vào việc tăng điểm số chung của chỉ tiêu.

Biểu đồ 3.5. Điểm số chỉ tiêu “Khả năng được thuê đất tại các khu đất mới” 

Năm 2019 Năm 2020 

  

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2019, 2020 

 “Hiệu quả chung của thủ tục hành chính, dịch vụ công về đất đai – địa chính tại huyện”, đạt 6,84 

điểm, giảm 0,27 điểm. Xét chung toàn tỉnh, 1,9% cơ sở SXKD còn cho rằng các TTHC và dịch vụ 

công quá phức tạp và khó khăn, 5,6% cho rằng các thủ tục này còn nhiều bất cập. 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.6. Điểm số chỉ tiêu “Hiệu quả chung của thủ tục hành chính, dịch vụ công về đất 
đai – địa chính tại huyện” 
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Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai, 2020 

3.3.3. Hiệu quả trong cấp phép, thanh tra, kiểm tra

Các địa phương có những lý do quan trọng để thực hiện thanh tra, kiểm tra trong khuôn khổ luật 

pháp. Tuy nhiên, khi nhận thấy thanh tra, kiểm tra chồng chéo, có dấu hiệu, xu hướng gia tăng 

gánh nặng cho các cơ sở SXKD thì cần xem xét khách quan, lắng nghe ý kiến của cả đối tượng 

thanh tra, kiểm tra, để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. 

 

Theo kết quả khảo sát DDCI 2020, điểm số trung bình chung của CSTP “Hiệu quả trong cấp phép, 

thanh tra, kiểm tra” là 7,27 điểm, giảm 0,5 điểm. Hiệu quả trong cấp phép, thanh tra, kiểm tra xếp 

thứ 7/11 CSTP tính điểm năm 2020, ở nhóm điểm “khá”. 

 

Theo địa phương, Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà và Bảo Yên có mức điểm trong CSTP này 

dưới mức 7 điểm. Ngoài quản lý thị trường thì CSTP này của Bắc Hà giảm điểm mạnh ở hầu hết 

các chỉ tiêu. 

Biểu đồ 3.7. Điểm số CSTP “Hiệu quả trong cấp phép, thanh tra, kiểm tra” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Tại tỉnh Lào Cai, cấp phép, kiểm tra trong xây dựng đang là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn, chỉ đạt 

6,95 điểm, giảm điểm so với năm 2019. Các chỉ tiêu còn lại về an toàn và vệ sinh, môi trường, 
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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 ở mức trên 7.  

Số lượng các đợt thanh tra, kiểm tra, tính chung toàn tỉnh đạt 8,54 điểm, ở nhóm điểm tốt. Cũng 

cần lưu ý rằng, tác động này một phần ảnh hưởng từ  việc thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 

4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với Covid-19, hoạt động thanh tra, kiểm tra 

nói chung giảm thiểu về số lượng.  

Tuy nhiên, phân tích sâu về số lần thanh tra/kiểm tra trên một đơn vị đang có dấu hiệu tiêu cực, 

khi tỷ trọng số lần thanh tra kiểm tra trên 5 lần đang tăng lên, từ 0,5% năm 2019 lên đến 3,11% 

năm 2020.  

Biểu đồ 3.8. Tỷ trọng số lượng các đợt thanh tra, kiểm tra 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

 

3.3.4. Hiệu quả của thủ tục thuế
 

Năm 2020 là chặng cuối trong giai đoạn thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 

2011-2020: Xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh nhiệm vụ thu 

ngân sách nhà nước, ngành thuế đã đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm thời gian đi lại và nộp thuế, 

công khai, niêm yết mức thế theo hướng đơn giản, giảm thời gian và chi phí cho các cơ sở SXKD. 

Song hành cũng các giải pháp trên, hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để 

thuận lợi, minh bạch, công bằng, trong việc nộp thuế cũng là các nhiệm vụ cần thúc đẩy. 

Mặc dù vậy, cải cách hiệu quả của thủ tục thuế tại các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, bất 

cập trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa phương thức nộp thuế. 

Theo kết quả khảo sát năm 2020, hiệu quả của thủ tục thuế tại các địa phương xếp vị trí thứ tư 

trong bảng xếp hạng các CSTP.  
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Biểu đồ 3.9. Điểm số CSTP “Hiệu quả thủ tục Thuế” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

Nhìn chung, hiệu quả về thủ tục thuế tại các địa phương cũng có những cải thiện nhất định trong 

thời gian vừa qua. Xét trên mặt bằng chung toàn tỉnh, thời gian đi lại, số lần đi lại để nộp thuế giảm 

dần, cơ bản đạt được mong muốn của chủ các cơ sở SXKD. Bát Xát, Si Ma Cai và thành phố Lào 

Cai là 3 địa phương tăng điểm số về chỉ tiêu này. Tuy nhiên, điểm nghẽn của thủ tục thuế tại các 

hầu hết các địa phương là ứng dụng công nghệ thông tin trong nộp thuế chưa được đẩy mạnh, 

chưa có các phương pháp để thúc đẩy người nộp thuế sử dụng các phương thức đa dạng, minh 

bạch hơn trong nộp thuế. Ở chiều ngược lại, Bắc Hà, Bảo Thắng và Sa Pa là những huyện có đã 

tích cực đẩy mạnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình nộp thuế của cơ sở 

sản xuất kinh doanh. 

Đi sâu phân tích theo chỉ tiêu, “Thời gian tìm hiểu về thông tin, quy định về thủ tục thuế”, “Thời 

gian hoàn thành hồ sơ, giấy tờ thủ tục thuế”, “Số lần đi lại để hoàn thành thủ tục thuế” với mức 

điểm lần lượt là 8,55; 8,87 và 9,21 là những chỉ tiêu các cơ sở SXKD tương đối hài lòng ở hầu hết 

các huyện, thị xã, thành phố. Mặc dù vậy, vẫn còn những dư địa cần cải thiện. Cụ thể, về thời gian 

tìm hiểu thông tin, các HKD tại Văn Bàn, Mường Khương, Bảo Yên dường như mất nhiều thời 

gian hơn để tìm hiểu về thông tin, quy định về thủ tục thuế năm 2020 so với năm trước đó. Trong 

khi Bảo Thắng, Si Ma Cai được chủ các HKD đánh giá thời gian tìm hiểu thông tin đã được rút 

ngắn. Thời gian hoàn thành giấy tờ, hồ sơ tại Si Ma Cai và thành phố Lào Cai cũng ghi nhận 

những điểm tích cực. Các HKD không mất quá nhiều thời gian đi lại để hoàn thành hồ sơ thuế. 
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Biểu đồ 3.10. Số lần đi lại nộp thuế 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

“Mức độ công khai số thuế phải nộp của đối tượng chịu thuế”, “Tính công bằng về mức thuế phải 

nộp”, “Hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thuế” thuộc nhóm chỉ tiêu 

cần lưu ý cải thiện. Mức điểm trung bình chung của 3 chỉ tiêu này trong ngưỡng 7-8 điểm (thuộc 

nhóm khá) và có phần giảm nhẹ điểm so với năm 2019. Tính công bằng và mức độ công khai thuế 

phải nộp là hai yếu tố mà các cơ sở SXKD luôn quan tâm, tạo dựng niềm tin kinh doanh và sản 

xuất.  

Để đẩy mạnh công khai, minh bạch trong việc nộp thuế, việc ứng dụng hiệu quả trong việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quá trình nộp thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh là một trong 

những giải pháp cần thực hiện. Mặc dù thời gian đi lại và hoàn thiện hồ sơ thuế, nộp thuế không 

phải trở ngại lớn với các HKD hiện tại tại Lào Cai. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin 

về lâu dài sẽ làm thay đổi lớn phương thức nộp thuế cũ, rút ngắn thời gian, quan trọng hơn, góp 

phần công khai, minh bạch số thuế phải nộp và giảm nhũng nhiễu. Dường như những tác động 

này chưa được nhìn nhận đầy đủ và thúc đẩy tại các huyện, thị xã, thành phố trong năm vừa qua. 

Bằng chứng là điểm số chỉ tiêu liên quan đến ứng dụng công nghệ trong nộp thuế chỉ đạt 4,33 

điểm, thuộc nhóm trung bình, cho dù đã tăng 0,34 điểm. Trung bình chung toàn tỉnh, vẫn còn gần 

50% các cơ sở SXKD không ứng dụng CNTT (bao gồm cả tìm hiểu thông tin) trong nộp thuế và 

tìm hiểu các thủ tục về thuế. Tỷ lệ này cũng đã có phần cải thiện so với năm 2019, song, mức tăng 

chưa đáng kể. 

Biểu đồ 3.11. Hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình nộp thuế 
của cơ sở sản xuất kinh doanh 

Năm 2019 
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Năm 2020 

 
 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Phân tích theo địa phương, có thể thấy rằng, Bảo Yên, Bát Xát, Si Ma Cai là những địa phương 
mà việc ứng dụng CNTT trong nộp thuế còn chậm hơn các địa phương khác. Văn Bàn, Sa Pa, 
Bảo Thắng có tỷ lệ người dùng internet trong tìm hiểu thông tin, ứng dụng nộp thuế cao hơn. Sa 
Pa và Bảo Thắng cũng là hai địa phương có điểm số về chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin 
trong nộp thuế tăng đáng kể so với năm trước đó, mức tăng tương ứng là 2,3 điểm và 2,13 điểm. 
Văn Bàn, Sa Pa có tỷ lệ người nộp thuế qua tài khoản sau khi khai mẫu biểu trên mạng trên 30% 
là con số đáng khích lệ. 

Bảng 3.2. Hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình nộp thuế theo 
địa phương 

 

Tiêu chí 

(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 

Bắc Hà 30.95% 22.62% 11.90% 25.00% 9.52% 

Bảo Thắng 35.10% 23.18% 24.50% 12.58% 4.64% 

Bảo Yên 96.30% 0.00% 3.70% 0.00% 0.00% 

Bát Xát 90.74% 1.85% 3.70% 0.00% 3.70% 

Mường 
Khương 

64.15% 15.09% 5.66% 9.43% 5.66% 

Sa Pa 35.97% 11.51% 16.55% 4.32% 31.65% 

Si Ma Cai 71.11% 8.89% 13.33% 4.44% 2.22% 

TP. Lào Cai 67.31% 21.68% 4.53% 4.21% 2.27% 

Văn Bàn 1.20% 0.00% 6.02% 25.30% 67.47% 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020
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3.3.5. Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện
 

Điểm số tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện trung bình chung các huyện, thị xã, thành 
phố tại Lào Cai năm 2020 giảm so với năm 2019. Năm 2020, CSTP này đạt 7,37 điểm, giảm 0,44 
điểm so với năm 2019. Tp. Lào Cai là trường hợp duy nhất điểm số về tính năng động tăng cao, 
lên ngưỡng 7,62 điểm. Điểm số của Văn Bàn giảm nhẹ. Các huyện còn lại, điểm số giảm đáng 
kể. Các cơ sở SXKD tại Bảo Yên, Bát Xát và Bắc Hà chưa nhận thấy các các sáng kiến, kinh 
nghiệm tốt nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư rõ nết trong năm vừa qua. 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 của các huyện trên cũng chưa nhận được đánh giá cao của các cơ sở 
SXKD tại huyện. Do đó, điểm số các huyện, thị xã, thành phố trên sụt giảm khỏi nhóm khá, rơi vào 
nhóm “trung bình” trong năm 2020. 

Biểu đồ 3.12. Điểm số CSTP “Tính năng động, tiên phong của Lãnh đạo huyện” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

Một lần nữa, tương tự năm 2019, vị trí của các địa phương trong bảng xếp hạng chung có sự 

tương đồng nhất định trong bảng xếp hạng về tính năng động và tiên phong. Điều đó không đồng 

nghĩa tính năng động và tiên phong của lãnh đạo quyết định trực tiếp và toàn diện năng lực cạnh 

tranh của một địa phương, bởi lẽ có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và sự 

hài lòng của các cơ sở SXKD tại địa phương đó. Tuy nhiên, về mặt số liệu, có sự tương quan 

thuận giữa vị trí xếp hạng của các địa phương và CSTP này.  

Về chỉ tiêu, hầu hết các chỉ tiêu hình thành CSTP đang xem xét đều thuộc ngưỡng 7-8 điểm. Chính 

vì vậy, điểm số trung bình của chỉ tiêu “Tích cực, chủ động đưa ra các sáng kiến, kinh nghiệm tốt 

nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư” (6,11 điểm) và “Tính tích cực và hiệu quả trong 

việc 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 sản xuất kinh doanh” (6,13 điểm) ảnh hưởng không nhỏ đến tính 

cạnh tranh tại các huyện, thị xã, thành phố tại Lào Cai trong năm vừa qua. Trong báo cáo phân 

tích DDCI 2019, hai chỉ tiêu trên đã được đề cập và phân tích. Mặc dù vậy, kết quả năm 2020 của 

hai chỉ tiêu trên không có nhiều thay đổi. Thậm chí, điểm số còn sụt giảm mạnh tại Bắc Hà, Bảo 

Yên, Bát Xát và Si Ma Cai. Các số liệu trên đang chỉ dấu cho chính quyền các huyện, thị xã, thành 
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phố về sự thiếu vắng của các sáng kiến, chương trình, cơ chế liên thông và giải quyết công việc 

phù hợp, liên quan đến cải cách hành chính cho các cơ sở SXKD tại huyện. 

Bảng 3.3. Một số chỉ tiêu trong CSTP “Tính năng động, tiên phong của Lãnh đạo huyện” 

CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/CHỈ 
TIÊU 

HUYỆN 

Bắc 
Hà 

Bảo 
Thắn

g 

Bảo 
Yên 

Bát 
Xát 

Mườ
ng 

Khư
ơng 

Sa Pa 

Si 
Ma 
Cai 

TP. 
Lào 
Cai 

Văn 
Bàn 

Tích cực đưa ra các sáng 
kiến, chương trình nhằm cắt 
giảm chi phí và thời gian, hỗ 
trợ các cơ sở SXKD tại huyện 

4.36 6.11 4.86 5.49 6.3 5.67 6.04 6.52 9.59 

Tính tích cực trong việc 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 

4.38 6.08 4.8 5.71 6.34 5.75 6.04 6.42 9.64 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

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

 

Hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình là chỉ số thành phần xếp thứ 10/11 CSTP 

chung của Lào Cai năm 2020. Rõ ràng, trách nhiệm giải trình và công tác đối thoại tại các huyện,thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh Lài Cai cần được đẩy mạnh hơn nữa. Cũng phải thừa nhận rằng, năm 

2020 ràng buộc các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khó khăn và hạn chế di chuyển. Mặc dù vậy, 

nhiều huyện, thị xã, thành phố vẫn đổi mới cách làm, tương tác trực tuyến và đa dạng phương 

pháp đối thoại, giải trình, kéo gần khoảng cách giữa các cơ sở SXKD và cấp chính quyền. Mục 

tiêu kép được đặt ra: một mặt, làm thế nào để tăng cường công tác đối thoại và giải trình, mặt 

khác, vẫn cần nâng cao chất lượng đối thoại và đảm bảo an toàn. 

 

DDCI 2020 tiếp tục lựa chọn 06 chỉ tiêu của năm 2019, bổ sung 01 chỉ tiêu trong năm 2020 để 

đánh giá việc tăng cường đối thoại và trách nhiệm giải trình tại địa phương. CSTP này đạt 7,13 

điểm năm 2020, giảm 0,43 điểm so với năm 2019, chỉ đứng trước CSTP tiếp cận đất đai và địa 

điểm kinh doanh trong bảng xếp hạng chung các CSTP. 
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Biểu đồ 3.13. Điểm số CSTP “Hiệu quả của công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Nếu như năm 2019, CSTP đối thoại và trách nhiệm giải trình cho thấy sự đối lập giữa vị trí đừng 

đầu của Văn Bàn và áp chót của Sa Pa trong bảng xếp hạng, thì đến năm 2020, Sa Pa đã có 

những cải thiện nhất định. Sa Pa tăng cả điểm số và thứ bậc xếp hạng, lên 6,9 điểm, xếp vị trí thứ 

6/9 trong bảng xếp hạng về đối thoại và trách nhiệm giải trình. Điểm số này chưa tạo ra sự khác 

biệt lớn cho Sa Pa, nhưng cũng cho thấy những cải cách nhất định tại thị xã. Năm 2020 chứng 

kiến thêm sự tụt dốc đáng tiếc cả về điểm số và xếp hạng của Si Ma Cai, Bát Xát, Bắc Hà. Khi 3 

địa phương này đạt ngưỡng điểm dưới 7 điểm và ở mức trung bình. 

Xét chung toàn tỉnh, tỷ lệ được mời tham gia góp ý chính sách tại các địa phương còn thấp. Đặc 

biệt tỷ lệ “thường xuyên” được mời giảm từ 26,41% năm 2019 xuống 17,92% năm 2020.  

Biểu đồ 3.14.Tỷ lệ được mời tham gia góp ý về các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển của huyện, xã, ngành có liên quan tới hoạt động của cơ sở SXKD 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 
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Yếu tố nổi bật và có sự đồng thuận cao trong phân tích là “nội dung của hoạt động đối thoại có 

giải quyết thỏa đáng yêu cầu/vấn đề của các cơ sở SXKD không” là vấn đề hiệu quả được nhiều 

đối tượng quan tâm. Xét về chỉ tiêu này, điểm số năm 2020 là 6,75, tiếp tục giảm 0,52 điểm. Hoạt 

động đối thoại và trách nhiệm giải trình có dấu hiệu giảm cả về số lượng và chất lượng theo cảm 

nhận chung của các cơ sở SXKD. 

Khi nhu cầu đối thoại và giải trình tăng lên, các cơ sở SXKD cũng kì vọng các vấn đề của mình 

được giải quyết, tháo gỡ khó khăn. 96,2% đống ý với ý kiến “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”. 

Các cơ sở SXKD cũng đánh giá tốt “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”. 

Biểu đồ 3.15.Tỷ lệ đồng ý 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 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

3.3.7. Tính minh bạch thông tin và đối xử công bằng
 

Minh bạch thông tin và đối xử công bằng có bảng điểm tổng hợp không mấy tích cực khi điểm số 

giảm sâu 0,71 điểm so với năm 2019, dừng ở mức 7,17 điểm. Đây cũng là một trong 3 CSTP có 

điểm số thấp nhất, kéo giảm điểm số chung của toàn tỉnh Lào Cai. Trong bối cảnh đó, tính minh 

bạch thông tin và đối xử công bằng nên được xác định là một CSTP cần ưu tiên cải thiện. 

Theo địa phương, Văn Bàn, Bảo Yên và Mường Khương có mức điểm ổn định hoặc tăng nhẹ. 

Các địa phương còn lại có mức điểm sụt giảm rõ rệt, chẳng hạn như Bắc Hà, Bảo Thắng, Bát Xát. 

Điều này ảnh hưởng lớn đến thứ hạng xếp hạng của các địa phương trong bảng điểm tổng hợp. 

Ngoại trừ Văn Bàn, Tp. Lào Cai có mức điểm 7,39, là địa phương duy nhất thuộc nhóm “khá”. Tp. 

Lào Cai được các cơ sở SXKD ghi nhận tích cực ở các chỉ tiêu liên quan đến phổ biến thông tin 

quy phạm pháp luật (7,97 điểm), đối xử công bằng khi tiếp cận thông tin kinh doanh (7,87 điểm), 

tiếp cận cơ hội kinh doanh (7,83), công khai các khoản thu ngân sách (7,9). Trong thực tế, năm 

2020, Tp. Lào Cai cũng tập trung công khai các TTHC công, các dự án, quy hoạch; đổi mới quy 

trình, thủ tục giao dịch trong giải quyết công việc với công dân và doanh nghiệp. Theo ý kiến của 

một số cơ sở SXKD, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, phường được 

niêm yết công khai tại nhà văn hóa khu dân cư nhằm giúp dễ dàng tra cứu, chuẩn bị đầy đủ các 

thành phần hồ sơ trước khi giao dịch tại xã, phường tránh phải đi lại nhiều lần. Bên cạnh đó, thành 

phố Lào Cai đang đẩy mạnh giải quyết các TTHC mức độ 3, 4, đặc biệt là khi Nghị định số 
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45/2020/NĐ-CP ra đời quy định về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Tp Lào Cai tiếp 

tục công khai minh bạch các loại văn bản trên mạng. 

Biểu đồ 3.16. Điểm số CSTP “Tính minh bạch thông tin và đối xử công bằng” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Khi xem xét các chỉ tiêu liên quan đến mức độ công khai, minh bạch, tất cả các chi tiêu đều giảm 

từ 0,2-0,8 điểm, vắng bóng các chỉ tiêu có điểm số tích cực. Đáng chú ý, “mức độ thuận lợi khi 

tiếp cận và tính công khai của thông tin về chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh” giảm 0,77 

điểm, “Hiệu quả trang web của huyện nhằm cung cấp thông tin cho các cơ sở sản xuất kinh doanh” 

giảm 0,79 điểm; “Hiệu quả của việc sử dụng các thông báo nơi công cộng và đài phát thanh huyện 

trong việc cung cấp thông tin cho các cơ sở sản xuất kinh doanh” giảm 0,51 điểm. 

Nhìn chung, 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 vẫn được các cơ sở SXKD nhìn nhận tích cực, chủ động, 

với mức điểm 7,82 điểm. Văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, huyện, 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 có  mức điểm lần lượt là 6,94 và 6,74 điểm, giảm so với năm 2019, rơi khỏi ngưỡng điểm 

khá, là những vấn đề mới phát sinh trong năm 2020. 

Về mức thuế phải nộp, chỉ tiêu này cũng giảm 0,57 điểm so với năm 2019, nhưng vẫn ổn định 

trong ngưỡng khá 7,14 điểm. Nhìn vào chỉ tiêu này, có thể thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa Văn 

Bàn, Tp, Lào Cai, Si Ma Cai với các địa phương còn lại. 3 địa phương kể trên được cơ sở SXKD 

đánh giá ở mức điểm khá. Mặc dù vậy, cũng không quá lạc quan vào kết quả này, khi mà, xét trên 

bình diện chung, điểm số và niềm tin của các cơ sở SXKD về tính minh bạch, công khai giảm.  

Tương tự, việc minh bạch về “Chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh (vay vốn ưu đãi, chương 

trình khuyến nông, khuyến công…)” cũng được ghi nhận tốt hơn ở Văn Bàn, Tp, Lào Cai, Si Ma 

Cai so với các địa phương còn lại. 

Chuyển đến thông tin về đấu thầu, mua sắm công của các công trình, dịch vụ do huyện quản lý, 

bức tranh u ám hơn với điểm số hầu hết dưới 7 điểm, gam màu cam đậm với sự đảo chiều đáng 

kể thứ hạng của các huyện, thị xã, thành phố. Công khai, minh bạch trong đấu thầu là  đòi hỏi 
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nhiều nỗ lực của các địa phương. Đây cũng là một trong những thước đo giá trị của đấu thầu, ảnh 

hưởng đến thời gian và chi phí của các cơ sở SXKD – CSTP mà Lào Cai đang đạt điểm số rất 

thấp trong bảng xếp hạng PCI. Công khai minh bạch trong đấu thầu không nằm ngoài mục tiêu 

mà hệ thống hệ thống pháp luật đấu thầu hướng tới, tăng cường giám sát hiệu quả mua sắm 

công. Do đó, nếu không thực sự nâng cao hiệu quả minh bạch thông tin và đối xử công bằng nói 

chung, trong công tác đầu thầu và mua sắm công nói chung, môi trường kinh doanh của các địa 

phương và toàn tỉnh sẽ gặp không ít chông gai trên con đường cải cách. 

Biểu đồ 3.17. Minh bạch thông tin và đối xử công bằng trong đấu thầu, mua sắm công của 
các công trình, dịch vụ do huyện quản lý 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

Ngân sách của các địa phương được công khai tương đối dưới góc nhìn của các cơ sở SXKD. 

Điểm số cho chỉ tiêu này là 7,56 điểm – là một trong những chỉ tiêu có điểm số thuộc nhóm khá 

khi nhắc tới minh bạch thông tin và đối xử công bằng. 

Dường như việc ứng dụng cổng thông tin của các huyện trong việc cung cấp các thông tin cần 

thiết cho các cơ sở SXKD tại huyện vẫn chưa đạt được kì vọng, đúng và đủ nhu cầu của các cơ 

sở SXKD. Điểm số của chỉ tiêu này không những được cải thiện mà còn giảm mạnh điểm so với 

năm 2019 (giảm 0,79 điểm). Mặc cho đây là điểm yếu để được chỉ ra từ kết quả khảo sát năm 

trước đó, và nhiều địa phương đã xây dựng phương án cải thiện tình trạng trên. 

Biểu đồ 3.18. Cổng thông tin điện tử của huyện trong việc cung cấp các thông tin cần 
thiết cho các cơ sở SXKD tại huyện 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 
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Những số liệu về tỷ trọng đánh giá tính hiệu quả của các thông tin điện tử trong cung cấp thông 

tin hỗ trợ SXKD có thể thấy rằng có sự hiện diện của việc cung cấp thông tin nhưng tính hiệu quả 

còn thấp, chưa đạt được mức mong muốn và đúng nhu cầu của các cơ sở SXKD. 

Bên cạnh đó, so với năm 2019, các kênh cung cấp thông tin truyền thống như thông báo nơi công 

cộng và đài phát thanh huyện cũng trở nên kém hiệu quả hơn theo đánh giá của các cơ sở SXKD. 

Nếm năm 2019, tỷ lệ cơ sở SXKD cho rằng các kênh thông tin này “rất hiệu quả” hoặc “khá hiệu 

quả” chiếm đến 69,75% thì đến năm 2020, con số này giảm còn 47,55%. Cùng với sự phát triển 

của guồng quay công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học trong và ngoài nước, khi các cách cung 

cấp thông tin truyền thống đang dần trở nên kém phù hợp, việc cập nhật và ứng dụng cách phương 

thức cung cấp thông tin mới lại không được đẩy mạnh. Điều đó dẫn đến một dự báo kém khả 

quan cho minh bạch thông tin trong thời gian tới. Tất cả các địa phương thuộc tỉnh Lào Cai cần 

nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này và có những biện pháp, bố trí nhân lực, vật lực thỏa đáng để 

nâng cao hiệu quả. 

Biểu đồ 3.19. 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 

Năm 2019 

 

Năm 2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

3.3.8. Hiệu quả cải cách TTHC và bộ phận một cửa
 

So với các CSTP khác, hiệu quả cải cách TTHC và bộ phận một cửa ở vị trí 5/11, đạt 7,54 điểm, 

giảm 0,44 điểm so với năm 2019. Môi trường kinh doanh chịu tác động rất lớn từ việc có cải cách 

TTHC và thực hiện tốt các TTHC, dịch vụ công tại bộ phận một cửa hay không. Dù có nhiều yếu 

tố bất ổn và khó dự báo trong những năm tiếp theo, những biện pháp cải cách TTHC và dịch vụ 
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công vẫn cần thực hiện và có kế hoạch lâu dài. Thậm chí, cải cách TTHC được xem như một giải 

pháp giúp các cơ sở SXKD vượt qua khó khăn thị trường.  

Nhìn chung, bộ phận một cửa và cải cách TTHC không có quá nhiều khác biệt giữa các địa 

phương, ngoại trừ Bắc Hà với mức điểm 6,87 điểm. So với chính địa phương mình, Bắc Hà cũng 

đã giảm điểm so với năm 2019. 

Biểu đồ 3.20. Điểm số CSTP “Hiệu quả cải cách TTHC và bộ phận một cửa” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Trong cải cách TTHC và bộ phận một cửa, hiệu quả công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch 

vụ công, thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa là  có mức điểm chung thuộc nhóm tốt, 8,01 điểm. 

Sa Pa, Tp. Lào Cai, Văn Bàn là các địa phương có điểm số  cao hơn các địa phương còn lại. Bên 

cạnh các địa phương trên, Bảo Yên cũng có nhiều tiến bộ trong ứng dụng công nghệ thông tin, 

với điểm số tăng lên 0,26 điểm. Mặc dù vậy, điểm số 7,9 của Bảo Yên vẫn chưa thuộc nhóm tốt. 

Cũng cần lưu ý rằng, tại thời điểm này, những khó khăn, thách thức và cơ hội đang song hành, 

các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng nên tự nắm bắt quyền lợi của mình, tự thực hiện và thử cách 

làm mới, nếu không sẽ bỏ cơ hội tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. 

Muốn vậy, việc tuyên truyền và bền bỉ hướng dẫn cụ thể tại các bộ phận một cửa, cổng thông tin 

là hết sức quan trọng. Các chỉ tiêu không tăng điểm riêng rẽ mà có sự hỗ trợ, cùng phối hợp. 

Trong bối cảnh niềm tin kinh doanh của các cơ sở SXKD sụt giảm nghiêm trọng, nhiều HKD trong 

lĩnh vực du lịch, công nghiệp – xây dựng phải giảm sản xuất hoặc đóng cửa, môi trường kinh 

doanh càng phải phát huy rõ vai trò hỗ trợ nền kinh tế. Trong thời điểm này, Hiệu quả cải cách 

TTHC và bộ phận một cửa dưới góc nhìn của các cơ sở SXKD trở nên kém tích cực hơn (giảm 

điểm ở tất cả các chỉ tiêu) là một thực tế cần nghiêm túc nhìn nhận. 

Bàn về “Nỗ lực và sáng kiến của các cơ quan chính quyền tại huyện nhằm cải cách thủ tục hành 

chính”, ngoài Văn Bàn và thành phố Lào Cai đạt mức điểm trên 8 điểm, các địa phương còn lại 

đều giảm điểm so với năm 2019. Dưới góc nhìn của các cơ sở SXKD trong mẫu khảo sát, năm 

2020 các sáng kiến cải cách dường như chậm chạp và chưa đi vào thực thi như năm trước đó.  

Mức độ cải thiện của thủ tục hành chính của huyện tiếp tục được ghi nhận tốt ở Tp. Lào Cai và 

Văn Bàn. Trong khi đó, các địa phương còn lại không có quá nhiều khác biệt, giới hạn trong mức 
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điểm khá “7-8 điểm”. Bảo Yên, Mường Khương tăng lần lượt 0,44 điểm và 0,12 điểm so với năm 

2019. Năm 2020 ghi nhận nhiều chỉ tiêu tăng điểm của Bảo Yên. Đây đều là các chỉ tiêu liên quan 

trực tiếp đến cơ sở SXKD và sự sáng tạo, tiến bộ trong cải cách hành chính. Mặc dù vậy, việc 

tăng điểm một số chỉ tiêu chưa mang lại khác biệt rõ rệt trong tổng điểm của huyện. 

Biểu đồ 3.21. Điểm số “Nỗ lực và sáng kiến của các cơ quan chính quyền tại huyện nhằm 
cải cách thủ tục hành chính” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

 

Cảm nhận về Hiệu quả của bộ phận một cửa dịch vụ công, bao gồm tuân thủ thời gian quy định 

thực hiện thủ tục, năng lực và thái độ của cán bộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, kết quả cũng có 

sự khác biệt giữa các huyện, thị xã, thành phố. So với mặt bằng chung, cải cách TTHC và bộ phận 

một cửa tại Bắc Hà vẫn đang lỡ một nhịp so với các địa phương còn lại. Điểm số chỉ tiêu đồng 

đều giữa các lĩnh vực, tiệm cận ngưỡng điểm khá. Cải cách TTHC ở bộ phận một cửa của Bảo 

Thắng năm 2020 có điểm số giảm, trong đó lĩnh vực liên quan tài nguyên – khoáng sản cần chú 

trọng.  

Các chỉ dấu từ điểm số cho thấy Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương  nên quan tâm nhiều hơn đến 

lĩnh vực đất đai – địa chính và Xây dựng.  Đây là 2 lĩnh vực có đánh giá chưa tích cực từ các cơ 

sở SXKD.  Ngoài ra,  lĩnh vực liên quan nông nghiệp và tài nguyên – khoáng sản của Mường 

Khương cũng chưa đáp ứng được kì vọng của các HKD.  

So với các địa phương khác, Sa Pa có điểm số các chỉ tiêu cao hơn. Tuy nhiên, khi đối chiếu với 

chính mình năm 2019, Sa Pa đang lùi một bước ở các lĩnh vực đăng kí kinh doanh, nông nghiệp,  

lao động, văn hóa – thể thao và du lịch.  Tương tự trường hợp của Sa Pa, Si Ma Cai cũng thua 

kém điểm số của chính mình năm 2019, với điểm số sụt giảm mạnh ở lĩnh vực công nghiệp (giảm 

0,91 điểm). Ở chiều ngược lại, TTHC liên quan đến lĩnh vực đăng kí kinh doanh và đất đai – địa 

chính tại Si Ma Cai được nhìn nhận tích cực hơn. Tp Lào Cai và Văn Bàn  có điểm số khá ổn định 

trong năm vừa qua, tăng/giảm điểm số không đáng kể khi xem xét các chỉ tiêu này.
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Bảng 3.4. Mức độ cải thiện chung của việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công  

CHỈ SỐ THÀNH PHẦN 

/CHỈ TIÊU 

HUYỆN 

TB Tỉnh 
Bắc Hà 

Bảo 

Thắng 

Bảo 

Yên 
Bát Xát 

M.Khư

ơng 
Sa Pa 

Si Ma 

Cai 

TP. Lào 

Cai 

Văn 

Bàn 

Mức độ cải thiện chung của 

việc thực hiện thủ tục hành 

chính, dịch vụ công tại huyện 

trong lĩnh vực: 

7.14 7.89 7.36 7.59 7.58 7.9 7.33 8.08 9.66 7.84 

Đăng ký kinh doanh 6.67 7.31 7.28 7.64 7.06 7.18 7.73 7.75 9.59 7.58 

Đất đai- địa chính 6.64 7.03 6.99 6.73 6.79 6.73 7.07 7.76 8.07 7.09 

Xây dựng 6.67 7.11 6.91 6.91 6.91 7.01 7.29 7.75 8.6 7.24 

Công nghiệp 6.69 7.32 7.04 7.24 7.09 7.08 7.33 7.81 9.04 7.4 

Nông nghiệp 6.69 7.34 7.09 7.42 6.98 7.19 7.69 7.84 9.25 7.5 

Dịch vụ, thương mại 6.69 7.54 7.06 7.38 7.13 7.29 7.64 7.88 9.16 7.53 

Tài nguyên, khoáng sản 6.69 6.99 7.06 7.16 6.87 7.18 7.29 7.83 8.82 7.32 

Lao động 6.71 7.27 7.14 7.49 7.13 7.25 7.78 7.81 8.96 7.5 

Văn hóa - thể thao - du lịch 6.71 7.35 7.2 7.42 7.06 7.38 7.73 7.87 9.25 7.55 

 Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

3.3.9. Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh
 

Nếu như năm 2019, Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh tại các địa bàn thuộc tỉnh Lào Cai là 

một trong bốn CSTP có điểm thấp nhất, thì đến năm 2020, CSTP này lại tiếp tục giảm sút 1 thang 

điểm, xuống vị trí 8/11 trong bảng xếp hạng các CSTP. Đây cũng là một trong những nội dung 

được đánh giá trong PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh). Với sự cải cách chậm chạp tại một 

số chỉ tiêu và sụt giảm điểm với CSTP tổng hợp, bức tranh về cải thiện hỗ trợ hoạt động kinh 

doanh của Lào Cai còn nhiều mảng tối, khó đặt niềm tin và kì vọng vào thời gian tới nếu không có 

sự quan tâm đầy đủ. 

CSTP Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh đạt 7,24 điểm, giảm 0,54 điểm so với năm 2020. 

Ngoại trừ Văn Bàn và Tp. Lào Cai tiếp tục có những hỗ trợ nhận được đánh giá cao từ các cơ sở 

SXKD, các địa phương còn lại đều giảm điểm. Đáng chú ý, không những giảm điểm tổng thể, tất 

các các chỉ tiêu của các địa phương còn lại đều giảm. Một cách quan sát khác, kì vọng hỗ trợ của 

các cơ sở SXKD đang được đáp ứng kém hơn so với năm 2019, bất kể lĩnh vực nào. 

Ngay cả Văn Bàn là địa phương có điểm số tốt, thì Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh cũng 

vẫn là CSTP thấp điểm nhất trong các CSTP của huyện. Thực trạng này diễn ra từ năm 2019 và 

đến năm 2020, hỗ trợ kinh doanh vẫn không đuổi kịp tốc độ cải thiện của các lĩnh vực khác tại 

huyện. Si Ma Cai là địa phương đã từng được đánh giá tích cực trong hỗ trợ sản xuất kinh doanh 

năm 2019. Các cơ sở SXKD trong kì đánh giá năm 2019 đều rất hài lòng và mong đợi những hỗ 

trợ tài chính, kĩ thuật cho các năm tiếp theo. Tuy nhiên, điều đáng buồn là hiệu quả hỗ trợ này 
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giảm đi rõ rệt thông qua quan sát điểm số năm 2020. Si Ma Cai giảm 0,78 điểm, dừng lại ở mức 

7,27 điểm. 

Mặc dù vậy, điểm số của Si Ma Cai chưa phải thấp nhất trong bảng xếp hạng. Với mức điểm dưới 

ngưỡng 7, Bắc Hà, Bảo Yên, Sa Pa còn rất nhiều thách thức trong năm tiếp theo để cải thiện 

CSTP này. 

Biểu đồ 3.22. Điểm số CSTP “Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

Đi sâu phân tích các chỉ tiêu, Hiệu quả của chương trình hỗ trợ các cơ sở SXKD khởi sự doanh 

nghiệp là chỉ tiêu có điểm số thấp nhất (7,02 điểm) với 7/9 huyện/thị xã/thành phố có mức điểm 

dưới trung bình chung. Lí giải cho điều này có thể thấy rằng, việc thành lập các HKD tại cấp huyện 

năm 2020 là hạn chế dưới tác động của khó khăn kinh tế chung. Một số HKD thành lập chủ yếu 

theo tiền lệ, tự phát và nhận được ít hướng dẫn, hỗ trợ của địa phương. 

 

Tiếp theo chỉ tiêu về khởi sự kinh doanh, Hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại (liên kết 

ngành nghề, tìm kiếm thị trường) cũng được đánh giá. Văn Bàn, Tp Lào Cai và Si Ma Cai là 3 địa 

phương có điểm số trên mức trung bình chung 7,07 điểm. Các địa phương còn lại dừng lại ở mức 

điểm trung bình. Thực tế chứng minh, tìm kiếm thị trường, đặc biệt với các HKD làm nông sản, 

xây dựng – công nghiệp là một trong những đặc điểm nổi bật của năng lực cạnh tranh ở cấp vi 

mô (cấp DN/tổ chức/đơn vị). Mặc dù vậy, năm 2020, việc tìm kiếm thị trường và xúc tiến thương 

mại hạn chế, ít nhiều ảnh hường đến các cơ sở SXKD vốn đã khá lúng túng trong việc tìm đầu ra 

sản phẩm, nay lại càng khó khăn khi điều kiện xuất nhập khẩu kiểm soát chặt chẽ. 

 

Trong bối cảnh đó, Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kế hoạch tuyển dụng và hỗ trợ đào 

tạo dạy nghề cho người lao động trên địa bàn cấp huyện; Hiệu quả công tác phổ biến thông tin ưu 

đãi vốn vay và các chương trình tín dụng sản xuất kinh doanh cũng không cho thấy những tín hiệu 

khả quan, khi điểm số lần lượt là 7,11 và 7,25, giảm tương ứng 0,69 và 0,79 điểm so với năm 

2019. Lao động và vốn là những trụ cột đáng kể với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ lẻ. 
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Do đó, hiệu quả hỗ trợ kém sẽ không tạo nên khác biệt và đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng 

cơ sở SXKD. 

Biểu đồ 3.23. Hiệu quả công tác phổ biến thông tin ưu đãi vốn vay và các chương trình tín 
dụng sản xuất kinh doanh 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

 

Tương tự, hiệu quả tổ chức, thực hiện các chương trình thi đua, khen thưởng các cơ sở SXKD 

và Sự quan tâm của chính quyền huyện về bình đẳng giới và dân tộc thiểu số trong các chương 

trình hỗ trợ có mức điểm 7,06 và 7,91 đều giảm điểm so với năm 2019. 

 

Hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong một năm được dự báo kinh tế còn tiếp tục khó khăn là rất quan 

trọng. Đối với thị trường, niềm tin kinh doanh là yếu tố có tính nhạy cảm đặc biệt. Nếu thiếu niềm 

tin vào các tín hiệu của thị trường, cộng thêm cơ chế thiếu minh bạch, hỗ trợ thì cộng đồng các 

cơ sở SXKD dường như dễ rơi vào mất định hướng, tự phát. Thị trường tiếp tục thiếu vắng các 

cơ sở SXKD tìm ra cơ hội mới và dám đương đầu với các thách thức để tạo kết quả sản xuất khác 

biệt, gia tăng giá trị thặng dư cho xã hội. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm, chính quyền địa 

phương thể hiện vai trò năng động, trách nhiệm để tạo điều kiện cho các cơ sở SXKD. 

 

3.3.10. Chi phí không chính thức
 

Các sơ sở SXKD tại cấp huyện cho rằng chi phí không chính thức đã không còn là gánh nặng quá 

nặng nề tại môi trường kinh doanh cấp huyện/thị xã/thành phố. Theo dõi và phân tích kết quả khảo 

sát DCI  và DDCI các năm, chi phí không chính thức với các HKD khi thực hiện thủ tục hành chính, 

đăng kí thành lập HKD tại các huyện/thị xã/thành phố, chi phí không chính thức đã có phần giảm 

cả về quy mô và tần số. Sẽ là quá sớm để chủ quan với chi phí không chính thức, khi vẫn còn tồn  

tại HKD phải chi trả chi phí này và kết quả cũng có sự khác biệt tương đối giữa các địa phương. 
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Biểu đồ 3.24. Điểm số CSTP “Chi phí không chính thức” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

Năm 2020, chi phí không chính thức đạt 9,3 điểm, là CSTP duy nhất tăng điểm và  vẫn là CSTP 

có điểm số tốt nhất khi xếp hạng môi trường cạnh tranh cấp huyện. Theo địa phương, Bảo Yên , 

Mường Khương và Si Ma Cai giảm nhẹ điểm số, các địa phương còn lại đều có kết quả tích cực. 

Bảo Yên là địa phương xếp thấp nhất bảng xếp hạng Chi phí không chính thức với 8,45 điểm. 

Điểm số sụt giảm ở đồng đều các lĩnh vực được đánh giá. Tp. Lào Cai có nhiều khác biệt điểm số 

so với năm 2019, khi tăng 1,36 điểm, đem đến thứ hạng tốt hơn cho Tp. Lào Cai. 

Vẫn tồn tại 35,9% HKD cho rằng họ phải chi trả chi phí không chính thức khi thực hiện các TTHC 

tại các huyện/thị xã/thành phố, cho dù đã giảm 12,8% so với năm 2019. 

Biểu đồ 3.25. Tỷ lệ phản ánh về độ phổ biến của chi phí không chính thức 

 tại các huyện, thị xã, thành phố Lào Cai 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 
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Theo địa phương, Văn Bàn dường như không ghi  nhận kết quả phản ánh chi phí không chính 

thức tại cấp huyện. Các địa phương còn lại, tỷ lệ còn tồn tại chi phí không chính thức (ở tất cả các 

cấp độ) có sự khác biệt đáng kể. Bảo Yên, Bát Xát và Si Ma Cai là các địa phương tỷ lệ chi phí 

khôn chính thức tồn đọng còn cao, vượt xa ngưỡng trung bình chung của toàn tỉnh.  

Biểu đồ 3.26. Tỷ lệ phổ biến của chi phí không chính thức theo địa phương 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

3.3.11. Hiệu quả của công tác an ninh trật tự đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn 
 

Hiệu quả của công tác an ninh trật tự đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn là chỉ số mới bổ 

sung trong DDCI cấp huyện 2020. Thực tế, trong bộ chỉ số năm 2019, một số chỉ tiêu về an ninh 

trật tự, an toàn kinh doanh đã được lồng ghép vào bộ câu hỏi. Tuy nhiên, để làm nổi bật, nhấn 

mạnh vai trò của an ninh, an toàn trong SXKD, theo nhu cầu quan tâm của địa phương, năm 2020, 

DDCI tách riêng thành một CSTP với hệ thống các chỉ tiêu được bổ sung. 

Những năm qua, tình hình an ninh trật tự đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn của Lào Cai 

chịu tác động từ nhiệu mặt của tình hình chung, đặc biệt khi tỉnh là tỉnh vùng cao, có biên giới, 

cửa khẩu. Tình hình thiên tai, dịch bệnh tiếp tục gây những trở ngại, ảnh hưởng đến SXKD chung. 

Bên cạn an ninh truyền thống, các hình thức an ninh phi truyền thống như sự xuất hiện của tội 

phạm internet, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn... có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến 

SXKD của các HKD. Tạo dựng niềm tin kinh doanh tốt và môi trường an toàn để phát triển là nhu 

cầu thiết yếu của các cơ sở SXKD. 

Năm 2020, tại Lào Cai, đánh giá về tình hình an ninh với các cơ sở SXKD tại địa phương tương 

đối ổn đinh, điểm số trung bình chung cho CSTP này đạt 8,3 điểm, xếp thứ 2 sau Chi phí không 

chính thức. Chủ các cơ sở SXKD không quá lo ngại về các tình huống bạo động, cực đoan, tội 

phạm trên địa bàn.  
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Biểu đồ 3.27. Điểm số CSTP “Hiệu quả của công tác an ninh trật tự đảm bảo môi trường 
kinh doanh an toàn” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

Phân tích sâu từng chỉ tiêu, hiệu quản an ninh trật tự và an toàn kinh doanh vẫn còn nhiều dư địa 

để cải thiện ở mỗi địa phương. Chỉ tiêu “tích cực hiệu quả trong việc hỗ trợ các cơ sở SXKD tại 

huyện trong các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự” đạt 8,27 điểm (thuộc nhóm tốt). Trên 90% 

các cơ sở SXKD đồng ý và tin tưởng vào môi trường kinh doanh an toàn, yên ổn. 

Khi được hỏi về sự tồn tại của “Hiện tượng tội phạm quấy nhiễu cơ sở SXKD tại địa phương”, hầu 

hết các địa phương nhận định rằng hiện tượng tội phạm quấy nhiễu đã giảm bớt. Song, vẫn còn 

tồn tại một số trường hợp (chiểm tỷ trọng nhỏ), gây ảnh hưởng đến SXKD ở Bắc Hà, Bảo Thắng, 

Tp. Lào Cai và Sa Pa. 

Biểu đồ 3.28. Tỷ lệ ý kiến nhận định  Hiện tượng tội phạm quấy nhiễu cơ sở SXKD tại địa 
phương hoàn toàn không tồn tại 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

Nhìn chung, các cơ sở SXKD tương đối hài lòng về tình hình an ninh trật tự và an toàn trong kinh 

doanh tại địa phương. Đánh giá chung cho chỉ tiêu này, điểm số trung bình đạt 8,35 điểm, thuộc 

nhóm tốt. 
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3.4. Hồ sơ DDCI cấp huyện theo Chỉ số thành phần mở rộng 
3.4.1. Ứng dụng công nghệ thông tin (chính phủ điện tử) trong quản lý, điều hành

Cải cách hành chính công không nên tách rời sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin như 

cách nhiều địa phương hiện nay đang theo đuổi. Công nghệ thông tin nên được xem là công cụ 

nhanh chóng và hiệu quả để góp phần công khai, minh  bạch thông tin và giảm thời gian đi lại, 

giảm chi phí phi chính thức. Hiện nay, nhìn chung trên toàn quốc, nhiều địa phương vẫn loay hoay 

với việc ứng dụng công nghệ thông tin do chưa tìm ra giải pháp kĩ thuật, cơ sở hạ tầng thông tin 

và chưa tạo dựng được thói quen mới ứng dụng và sử dụng công nghệ. Tuy nhiên, thực tế khách 

quan đã chứng minh, sự phát triển của công nghệ là không thể ngăn cản và len lỏi vào từng hộ 

gia đình. Trong tương lai, không một lĩnh vực nào có thể đứng ngoài các tác động và ứng dụng 

của công nghệ. Do đó, đón đầu, tạo dựng thói quen và có những bước chuẩn bị nền tảng, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính là nhiệm vụ khó khăn nhưng cần thực hiện 

sớm và đồng bộ. Hướng tới xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả, hiện đại. 
 

Ở một khía cạnh nào đó, năm 2020 đã tạo một cú hích cho sự phát triển công nghệ thông tin, cho 

cả các cơ sở SXKD và cấp chính quyền. Các giải pháp trực tuyến dường như là giải pháp cho các 

hoạt động có thể diễn ra trong bối cảnh hạn chế di chuyển, hạn chế tập trung đông đúc trong bối 

cảnh dịch bệnh. Nhiều địa phương có các giải pháp mới, tận dụng thời cơ để đưa chính quyền 

điện tử và một giai đoạn ứng dụng mới. Với các địa phương tại Lào Cai, vai trò của ứng dụng 

công nghệ thông tin đã được nhìn nhận trong nhiều năm qua, tuy nhiên chưa rõ nét, chưa thực 

sự tạo ra chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ. Muốn tạo sự bứt phá trong cải cách hành chính, 

CNTT là một công cụ không nên bỏ qua. Mường Khương, Si Ma Cai và Bát Xát cần lưu ý về điểm 

số CSTP liên quan đến CNTT.  

Biểu đồ 3.29. Điểm số CSTP “Ứng dụng công nghệ thông tin (chính phủ điện tử) trong      

quản lý, điều hành” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Không thể phủ nhận nhiều huyện/thị xã/thành phố thuộc Lào Cai đã dựa trên kết quả DDCI 2019, 

phân tích và đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại địa phương. Chẳng hạn như trường hợp của Bảo Yên. 

Nhưng sự thay đổi còn chậm, mức điểm tăng từ 5,11 điểm lên đến 5,83 điểm vẫn chưa đủ để đưa 

Bảo Yên ra khỏi nhóm “trung bình” trong ứng dụng CNTT. Cũng cần khách quan nhìn nhận, Bảo 
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Yên là huyện vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn trong thuyết phục các cơ sở SXKD sử dụng 

dịch vụ liên quan đến CNTT. Tuy nhiên, Bảo Yên hoàn toàn có thể nỗ lực, kiên trì giải thích và 

hướng dẫn những tác động mới cho chủ các cơ sở SXKD tại địa bàn. Bên cạnh đó, việc tiếp tục 

nâng cao hiệu quả cổng thông tin điện tử trong cung cấp các thông tin cần thiết, tải các biểu mẫu 

và công khai thông tin... là những giải pháp trong ngắn hạn hoàn toàn có thể thực hiện. Bằng 

chứng là trong năm vừa qua, điểm số của các chỉ tiêu trên ở Bảo Yên đã có bước tiến nhất định 

so với bản thân địa phương năm trước đó. Sa Pa, Bảo Thắng cũng tăng điểm, nhưng vẫn chưa 

vượt ngưỡng trung bình. 

Đánh giá về hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại địa phương, các 

cơ sở SXKD nhìn nhận tích cực tại các chỉ tiêu "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" (8,01 

điểm) và "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" (7,78 điểm). Ở chiều ngược lại, 

các chỉ tiêu liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong nộp thuế, cung cấp thông tin của 

cổng thông tin điện tử còn nhiều hạn chế. 

3.4.2. Chi phí, thời gian thực hiện TTHC và dịch vụ công

Năm 2020 cũng là năm đầu tiên CSTP về chi phí, thời gian thực hiện TTHC và dịch vụ công được 

bổ sung tại Lào Cai. Trong những năm qua, nhiều địa phương thuộc tỉnh đã mạnh dạn cải cách 

với nhiều sáng kiến giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC trên khuôn khổ pháp luật, cải thiện 

thái độ phục vụ để giảm bớt thời gian tìm hiểu, đi lại cho chủ các cơ sở SXKD. Xuất phát từ nhu 

cầu tìm hiểu thực tiễn, tránh các cải cách này chỉ cắt giảm “trên giấy tờ” và mang tính thời điểm, 

tỉnh Lào Cai rất quan tâm và chú trọng xem xét các hiệu quả thực tế đạt được về chi phí, thời gian 

tại tỉnh. CSTP bao gồm nhiều chỉ tiêu liên quan đến thời gian tìm hiểu, đi lại, thực hiện các TTHC 

và sử dụng dịch vụ công cũng như đánh giá nỗ lực cải cách mà các địa phương mang lại trong 

lĩnh vực này. Đây cũng chính là vấn đề mà nhiều cơ sở SXKD quan tâm và phản ánh thông qua 

các cuộc khảo sát và giám sát ngắn sau điều tra. 

 

Biểu đồ 3.30. Điểm số CSTP “Chi phí, thời gian thực hiện TTHC và dịch vụ công” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Với 8,24 điểm trung bình cho các huyện/thị xã/thành phố, về mặt tổng thể, các cơ sở SXKD tương 

đối hài lòng về chi phí thời gian khi thực hiện thủ tục. Cũng cần lưu ý rằng, đối tượng SXKD phục 

vụ chính tại các huyện, thị xã, thành phố là các HKD, một số thủ tục không quá phức tạp của DN. 
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Do đó, một kết quả khả quan về chi phí thời gian tại các địa phương chưa phản ánh đầy đủ thực 

trạng toàn tỉnh. Cần bổ sung với các phân tích tại sở ban ngành sẽ được đề trong phần sau của 

báo cáo. 
 

Tập trung vào chi phí, thời gian thực hiện TTHC và sử dụng dịch vụ công tại huyện, có thể thấy 

rằng, cảm nhận của các cơ sở sản xuất kinh doanh hầu hết ở mức khá và tốt, với tất cả các chỉ 

tiêu. Điểm yếu của CSTP này tập trung vào chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính, dịch 

vụ công về đất đai – địa chính tại huyện (6,84 điểm). Đây cũng là điểm yếu chung khi đề cập đến 

vấn đề đất đai tại các địa bàn thuộc tỉnh Lào Cai. 

3.4.3. Phát triển bền vững và bao trùm

Để bổ sung cho đánh giá về phát triển bền vững vào bao trùm, DDCI 2020 đã nghiên cứu nhận 

định của các cơ sở SXKD về  việc chú trọng quan tâm đến các vấn đề giới, phát triển bền vững 

trong điều hành kinh tế xã hội. 95,9% ý kiến đồng ý rằng các vấn đề trên đã được quan tâm trong 

công tác điều hành tại các địa phương. Đáng chú ý, trong đó vẫn còn 20,52% “đồng ý một phần”. 

Một cách hiểu khác, vẫn còn tồn tại những trường hợp cho thỏa đáng với sự kì vọng của các cơ 

sở SXKD. 

Tổng hợp điểm số từ các chỉ tiêu liên quan đến phát triển bền vững và bao trùm, DDCI 2020 cung 

cấp thang điểm cho 09 huyện/thành phố với điểm số trung bình 7,66 điểm. Văn Bàn ở vị trí thứ 

nhất với 9,71 điểm. Bắc Hà xếp vị trí cuối cùng với 6,6 điểm. Khoảng cách giữa vị trí đầu bảng và 

cuối bảng là 3,11 điểm và có phần nới rộng hơn năm 2019. 

Biểu đồ 3.31. Điểm số CSTP “Phát triển bền vững và bao trùm” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

CSTP này quan tâm đến " tiếng nói, sự tham gia, hưởng lợi của 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”  với 

7,65 điểm. Bảo Yên với điểm số 6,88 điểm là huyện duy nhất có điểm số dưới ngưỡng 7. 

Khi được hỏi về việc  vai trò và tính năng động của lãnh đạo nữ trong quá trình quản lý và điều 

hành kinh tế” (ví dụ: chú trọng đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, tạo 
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điều kiện để vai trò và tính năng động của lãnh đạo nữ trong quá trình quản lý và điều hành kinh 

tế”, 97,8% ý kiến đồng ý với mức độ “đồng ý” không giống nhau: 13,2% hoàn toàn đồng ý, 61,9% 

đồng ý và 22,7% đồng ý một phần. Vẫn còn tồn tại một tỷ lệ nhỏ (2,2%) chủ cơ sở SXKD không 

đồng ý với nhận xét, quan sát trên. 

Các cơ sở SXKD đánh giá cao và tương đối đồng đều với chỉ tiêu “đảm bảo để phụ nữ và các 

nhóm yếu thế được tiếp cận các dịch vụ một cách an toàn khi thực hiện thủ tục hành chính”, tạo 

điều kiện để DN nữ, dân tộc thiểu số, DN của các nhóm thiệt thòi (người khuyết tật, dân tộc rất ít 

người...) được tiếp cận hiệu quả vào các chương trình hỗ trợ của huyện, theo đúng chủ trương 

chính sách của nhà nước với điểm số lần lượt là 7,89 và 7,91 điểm. Không ghi nhận điểm số dưới 

7 của bất kì địa phương khi phân tích hai chỉ tiêu trên. 

Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, các cơ sở SXKD tại Bắc Hà, Bát Xát địa phương chưa được 

hỗ trợ đầy đủ và hiệu quả, hợp lý nhằm hỗ trợ cơ sở SXKD, DN/HTX trong các trường hợp thiên 

tai, dịch bệnh (VD: covid 19). Phản ứng với thiên tai, dịch bệnh trước những thay đổi từ tự nhiên, 

con người là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững và môi trường sống, 

cũng như môi trường SXKD trong dài hạn. 

Biểu đồ 3.32. Lãnh đạo huyện đã tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp hợp lý và 
hiệu quả nhằm hỗ trợ cơ sở SXKD, DN/HTX trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Liên quan đến đối thoại và lắng nghe tiếng nói của chủ cơ sở SXKD là nữ, chỉ tiêu liên quan đến 

“tạo cơ hội để DN nữ/nhóm thiệt thòi… được bày tỏ ý kiến, lắng nghe và phản hồi/giải trình trong 

các đối thoại” chỉ đạt 7,29 điểm. Điểm số của chỉ tiêu này phân nhóm 09 huyện/thành phố tại Lào 

Cai thành 02 nhóm đối lập. Ở nhóm thực hiện tốt gồm có: Văn Bàn, Tp. Lào Cai và Bảo Thắng. 

Nhóm còn lại chưa nhận được đánh giá cao từ các cơ sở SXKD, đặc biệt các cơ sở do phụ nữ 

làm chủ. Bắc Hà với 4.86 điểm là điểm số thấp nhất. Phân tích cụ thể trường hợp của Bắc Hà, có 

đến 41,6% cơ sở SXKD trong mẫu khảo sát không được tham gia đối thoại, góp ý tại địa phương. 

Trong đó bao gồm cả các HKD do phụ nữ làm chủ. 
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CHƯƠNG 4. CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SỞ BAN NGÀNH 
 

4.1. Điểm số và xếp hạng DDCI sở ban ngành 
Với thang điểm tối đa là 100, điểm tổng hợp chỉ số năng lực cạnh tranh sở ban ngành và thứ hạng 

tương ứng được trình bày tại Biểu đồ 4.1. 

Kết quả xếp hạng ghi nhận mức điểm trung bình chung 78,12 điểm, giảm điểm so với năm 2019. 

Không những giảm mức điểm chung mà vị trí thấp nhất và cao nhất của bảng xếp hạng đều giảm 

điều rất nhiều so với năm 2019. Trong bối cảnh đó, sự cạnh tranh giữa các sở ban ngành càng 

trở nên gay gắt, xuất hiện các “nhóm cạnh tranh” với điểm số chênh lệch trong từng nhóm là không 

đáng kể. Sở Giáo dục và Đào tạo đứng thứ nhất với 80,98 điểm. Xếp ở vị trí cuối cùng là sở Tư 

pháp với 73,57 điểm. Hầu hết các sở ban ngành đều ở mức điểm khá. 

Nếu như năm 2019 chênh lệch giữa sở, ban, ngành xếp vị trí thứ nhất và vị trí cuối cùng trong 

bảng xếp hạng là 5,96 điểm thì đến năm 2020, khoảng cách này càng gia tăng, ở mức 7,41 điểm.  

Kết quả này một phần ảnh hưởng và khá tương đồng với sức giảm chung của DDCI cấp huyện 

và bối cảnh chung giảm sút trong niềm tin kinh doanh, triển vọng kinh doanh của các cơ sở SXKD 

trên địa bàn tỉnh. Điều đó cho thấy, cải cách môi trường kinh doanh tại Lào Cai nói chung, tại mỗi 

địa phương và sở ban ngành nói riêng cần nhận dạng thêm không chỉ thách thức mới mà còn là 

các điểm yếu nội tại và có những biện pháp cải cách phù hợp. Một trong những hành động thiết 

thực là “hỗ trợ doanh nghiệp và kinh doanh” - cũng là chỉ số được bổ sung đánh giá trong DDCI 

2020.  

Cũng cần lưu ý rằng, kết quả khảo sát đang đề cập đến những vấn đề liên quan trực tiếp đến các 

cơ sở sản xuất kinh doanh, không bao trùm toàn bộ các chức năng, nhiệm vụ khác của các sở, 

ban ngành. Phạm vi đang xem xét trong báo cáo dựa trên phương diện đánh giá môi trường kinh 

doanh và năng lực cạnh tranh.

Để nhìn nhận rõ sự cạnh tranh trên bảng xếp hạng, riêng điểm số tổng hợp chung sẽ được quy 

về thang điểm 100 điểm. Trong khi đó điểm số các chỉ số thành phần ở thang điểm 10.  
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Biểu đồ 4.1. DDCI sở ban ngành năm 2020 – tỉnh Lào Cai  

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

*Ghi chú: Điểm số của sở VH,TT&DL là 77,831. Điểm số của Cục Thuế là 77,830 (thang điểm 

100) 
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4.2. Hồ sơ DDCI theo các sở ban ngành 

 

4.2.1.   Sở Giáo dục và Đào tạo

Điểm số DDCI 

Với 80,98 điểm (thang điểm 100), môi trường kinh doanh của Sở Giáo dục và Đào 

tạo được đánh giá ở vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng. Điểm số này đưa môi trường 

kinh doanh và năng lực cạnh tranh của sở từ nhóm “khá” của bảng xếp hạng lên 

nhóm “tốt”. Cũng cần lưu ý và phân biệt rõ, DDCI đánh giá chức năng nhiệm vụ 

liên quan đến việc tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh (ở đây là các 

cơ sở giáo dục tư thục, tư nhân, trung tâm tiếng anh, kĩ năng mềm...) ở cấp thẩm 

quyền của Sở GD&ĐT. Kết quả đánh giá không bao trùm các lĩnh vực, chức năng, 

nhiệm vụ khác. 

Dưới lăng kính các cơ sở sản xuất kinh doanh, sở GD&ĐT được đánh giá đã có 

những bước tiến trong tạo điều kiện để các cơ sở SXKD hoạt động trên khuôn khổ 

của pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện tốt, chất lượng 

dịch vụ công và thái độ, năng lực phục vụ tiến bộ và hạn chế chi phí không chính 

thức. Trong khuôn khổ, đối tượng cơ sở SXKD được phục vụ của sở GD&ĐT đánh 

giá tích cực các kết quả mà sở GD&ĐT mang lại cho họ trong năm vừa qua.  

Điều này cũng góp phần gửi gắm thông điệp đến các sở ban ngành tưởng chừng 

có số lượng đối tượng phục vụ là DN/HTX (một số HKD) ít hơn các sở ban ngành 

khác. Ở quy mô cung cấp TTHC và dịch vụ công dù lớn hay nhỏ, nếu các sở ban 

ngành đó làm tốt, hướng tới phục vụ doanh nghiệp, thân thiện, hiện đại, chắc chắn 

sẽ xây đựng được niềm tin của DN, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh 

chung toàn tỉnh. Ở chiều ngược lại, chủ quan, xem nhẹ, bỏ qua một nhóm đối 

tượng sẽ dẫn đến kết quả thiếu tích cực, thiếu bền vững. 

Tuy nhiên, cho dù xem xét vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng, điểm số các CSTP 

và chỉ tiêu vẫn còn nhiều hạn chế. Điểm số của sở GD&DT cũng chỉ vừa vượt 

ngưỡng 80 điểm, còn khoảng cách rất lớn tới điểm tối đa. Bên cạnh đó, sở GD&ĐT 

vẫn còn ít nhất 03 CSTP cần học tập kinh nghiệm từ các sở, ban, ngành khác, khi 

điểm số chưa đạt tối đa. 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí 
Sở 

GD&ĐT 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

8.18 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 8.11 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.90 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.84 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.83 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.72 7.61 7.07 8.02 

     

1 
Sở GD&ĐT 
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4.2.2.   Ngân hàng Nhà nước  (chi nhánh tỉnh Lào Cai)

Điểm số DDCI 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng 

với 79,87 điểm. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên NHNN có mặt trong bảng xếp 

hạng. 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí 
NHHH (chi 

nhánh 
tỉnh) 

Trung 
bình tỉnh 

Điểm thấp 
nhất 

Điểm cao 
nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

8.11 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.79 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.89 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.90 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.21 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

8.02 7.61 7.07 8.02 

     

 

 

 

4.2.3.   Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

Điểm số DDCI 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đạt 79,83 điểm, thuộc nhóm điều hành “khá” 

và ở vị trí thứ ba của bảng xếp hạng DDCI 2020. Điểm số của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tăng 0,55 điểm so với năm trước đó. 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí 
Sở LĐ-
TB&XH  

Trung 
bình tỉnh 

Điểm thấp 
nhất 

Điểm cao 
nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

8.12 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.91 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.90 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.85 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.37 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.75 7.61 7.07 8.02 

 
 

    

 

2 
NHNN 

(chi nhánh tỉnh)  

3 
Sở LĐ-

TB&XH 
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4.2.4.   Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Điểm số DDCI 

Giảm 1,4 điểm so với năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đứng ở vị trí thứ 4 trong 

bảng xếp hạng với điểm số tổng hợp 79,72 điểm. Năm 2020 nổi bật với khoảng 

cách tương đối nhỏ giữa điểm số các sở ,ban,ngành liền kề. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư được đánh giá thông qua 2 lĩnh vực chính: Đăng kí kinh 

doanh và Đầu tư. Điểm số của 2 lĩnh vực này, xét trên thang điểm 10, có sự chênh 

lệch. Trong khi lĩnh vực Đăng kí kinh doanh đạt 7,98 điểm thì lĩnh vực Đầu tư chỉ 

đạt 7,96 điểm. 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí 
Sở 

KH&ĐT 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

8.14 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.88 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.94 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.92 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.14 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.81 7.61 7.07 8.02 

 

4.2.5. Sở Y tế 
Điểm số DDCI 

Tăng 0,04 điểm, Sở Y tế xếp vị trí thứ 5 với 79,68 điểm, chênh lệch không đáng kể 

so với vị trí liền trước. Điểm số này giữ Sở Y tế trong nhóm điều hành “khá”.  

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí Sở Y tế  
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

8.05 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.79 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.82 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.71 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.86 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.58 7.61 7.07 8.02 

     

 

 

5 
Sở Y tế 

4 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
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4.2.6.   Bảo hiểm Xã hội  
 

Điểm số DDCI:  

Bảo hiểm Xã hội giảm 0,96 điểm so với năm 2019, đạt 79,18 điểm, thuộc nhóm 

điều hành “khá”. Năm 2020, BHXH ở vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng. 

 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí BHXH 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

8.09 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.78 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.81 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.67 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.51 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.65 7.61 7.07 8.02 

     

 

4.2.7.   Sở Công thương 
Điểm số DDCI 

Sở Công thương với điểm số 78,90, giảm 0,24 điểm so với năm trước đó. Sở Công 

thương ở vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng. 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí 
Sở  

Công 
thương  

Trung 
bình tỉnh 

Điểm thấp 
nhất 

Điểm cao 
nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

7.95 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.76 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.79 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.76 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.20 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.88 7.61 7.07 8.02 

     

 

 

 

6 
Bảo hiểm  

xã hội 

7 
Sở Công 

thương 
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4.2.8.   Sở Tài chính  

Điểm số DDCI:  

Năm 2020 là năm đầu tiên Sở tài chính xuất hiện trong bảng xếp hạng DDCI, gia 

tăng sự cạnh tranh giữa các đơn vị. Sở Tài chính khởi động với 78,53 điểm, xếp 

vị trí thứ 08 của bảng xếp hạng. 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí Sở  
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

7.96 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.73 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.82 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.77 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.15 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.69 7.61 7.07 8.02 

     

 

 

4.2.9.   Sở Tài nguyên và Môi trường 
Điểm số DDCI:  

Sở Tài nguyên và Môi trường giảm 2,61 điểm, đạt 78,35 điểm, cách vị trí liền trước 

khoảng cách sít sao (0,18 điểm). Sở Tài nguyên và Môi trường xếp vị trí thứ 9 trong 

bảng xếp hạng. 

Điểm số của sở Tài nguyên và Môi trường được tổng hợp từ lĩnh vực Đất đai và 

Tài nguyên môi trường khác (trừ lĩnh vực đất đai) với điểm số lĩnh vực tương ứng 

là: 7,81 và 7,87 (trên thang điểm 10), không có nhiều chênh lệch giữa hai lĩnh vực. 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí 
Sở 

TN&MT 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

7.88 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.73 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.66 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.74 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.18 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.82 7.61 7.07 8.02 

     

8 
Sở tài chính 

9 
Sở TN&MT 



79 
 
CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN VÀ SỞ BAN NGÀNH – DDCI LÀO CAI 2020 

4.2.10.   Cục Quản lý thị trường  

Điểm số DDCI 

Cục Quản lý thị trường ở vị trí thứ 10 với 77,98 điểm. Đây cũng là năm đầu tiên, 

Cục Quản lý thị trường là đối tượng đánh giá DDCI. 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí Cục QLTT 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

7.93 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.66 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.66 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.70 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.13 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.66 7.61 7.07 8.02 

     

 

 

 

4.2.11.   Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Điểm số DDCI 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 77,97 điểm, thuộc nhóm điều hành 

Khá và xếp vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng DDCI sở ban ngành, giảm 5,77 điểm 

so với năm 2019. Đây là một mức giảm điểm đáng kể. 

Kết quả 5 chỉ số thành phần 

Tiêu chí 
Sở 

NN&PTNT 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

7.97 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.76 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.45 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.54 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.30 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.75 7.61 7.07 8.02 

     

 

 

10 
Cục Quản lý  

thị trường 

11 
Sở 

NN&PTNT 
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4.2.12.   Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH 

Điểm số DDCI 

Với điểm số 77,95, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc nhóm điều hành “khá”, 

và đứng ở vị trí số 12 trong bảng xếp hạng. 

Kết quả 5 chỉ số thành phần 

Tiêu chí PCCC 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

7.89 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.61 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.76 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.64 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.29 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.58 7.61 7.07 8.02 

     

 

 

4.2.13.   Sở Giao thông vận tải – Xây dựng 

Điểm số DDCI 

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng đạt 77,85 điểm, giảm 2,75 điểm, thuộc nhóm 

điều hành “Khá”. Năm 2020, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng đang ở vị trí khiêm 

tốn trong bảng xếp hạng (vị trí 13). 

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng được đánh giá dựa trên hai lĩnh vực Giao thông 

vận tải (7,91 điểm/thang điểm 10), Xây dựng (7,72 điểm/thang điểm 10) 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí 
Sở GTVT-

XD 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

7.81 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.68 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.66 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.68 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.41 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.47 7.61 7.07 8.02 

     

 

12 
Phòng cháy 

chữa cháy 

13 
Sở GTVT-XD 
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4.2.14.   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Điểm số DDCI 

Điểm số của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 77,83 điểm, xếp vị trí 14 trong 

bảng xếp hạng. Điểm số của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong nhóm điều 

hành “Khá”, tăng nhẹ (0,05 điểm) so với năm 2019. 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí 
Sở VH-
TT&DL 

Trung 
bình tỉnh 

Điểm thấp 
nhất 

Điểm cao 
nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

8.09 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.72 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.76 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.86 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 7.61 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.66 7.61 7.07 8.02 

     

 

 

4.2.15.   Cục Thuế 

Điểm số DDCI 

Năm 2020, Cục Thuế chỉ đạt mức điểm khiêm tốn 77,83 điểm, giảm 2,51 điểm so 

với năm 2019. Với điểm số này, Cục Thuế ở vị trí thứ 15 của bảng xếp hạng. 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí Cục Thuế 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

8.08 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.70 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.64 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.60 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.25 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.43 7.61 7.07 8.02 

     

 

 

14 
Sở VH,TT&DL 

15 
Cục Thuế 
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4.2.16.   Cục Hải quan 

Điểm số DDCI 

Năm 2020, Cục Hải quan chỉ đạt mức điểm 76,47 điểm, giảm 2,09 điểm so với 

năm 2019. Với điểm số này, Cục Hải quan xếp vị trí thứ 16 của bảng xếp hạng. 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí 
Cục  

Hải quan 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

7.88 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.56 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.54 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.51 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.08 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.31 7.61 7.07 8.02 

     

 

 

 

 

4.2.17.   Sở Thông tin và Truyền thông 

Điểm số DDCI 

Sở Thông tin và Truyền thông đạt 76,10 điểm, giảm 3,66 điểm so với năm 2019 và 

xếp vị trí 17 trong bảng xếp hạng 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí Sở TT&TT 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

7.92 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.58 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.66 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.50 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 7.55 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.45 7.61 7.07 8.02 

 

  

16 
Cục 

 Hải quan 

17 
Sở thông tin 

&T. thông 
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4.2.18.   Ban Quản lý Khu kinh tế 

Điểm số DDCI 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai có điểm số 76,05 điểm, thuộc nhóm “khá” và 

ở vị trí 18 trong bảng xếp hạng 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí BQLKKT 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

7.75 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.71 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.27 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.38 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 8.23 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.29 7.61 7.07 8.02 

     

 

 

4.2.19.   Sở Khoa học và Công nghệ 

Điểm số DDCI 

Sở Khoa học và Công nghệ là trường hợp đáng tiếc khi giảm sâu 4,61 điểm so với 

năm 2019, ở ngưỡng 75,95 điểm, xếp vị trí 19 trong bảng xếp hạng DDCI 2020 

Kết quả 5 chỉ số thành phần 

Tiêu chí 
Sở 

KH&CN 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

7.73 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.39 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.58 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.56 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 7.94 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.36 7.61 7.07 8.02 

 

  

18 
BQLKKT 

19 
Sở KH&CN 
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4.2.20.   Sở Tư pháp 

Điểm số DDCI 

Ở vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng, Sở Tư pháp có điểm số 73,57, giảm 6,45 

điểm so với năm 2019. Sở Tư pháp cũng là trường hợp sở ban ngành có mức 

điểm giảm sâu nhất so với năm đánh giá trước đó. Mặc dù vậy, môi trường kinh 

doanh và năng lực cạnh tranh của sở tư pháp vẫn được đánh giá thuộc nhóm 

“khá”. 

Kết quả 6 chỉ số thành phần 

Tiêu chí 
Sở  

Tư pháp 
Trung 

bình tỉnh 
Điểm thấp 

nhất 
Điểm cao 

nhất 

Hiệu quả thực hiện các văn bản 
Quy phạm pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch 

7.65 7.96 7.65 8.18 

Chất lượng dịch vụ công 7.27 7.73 7.27 8.11 

Minh bạch thông tin và đối xử 
công bằng 

7.26 7.70 7.26 7.94 

Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo 

7.35 7.69 7.35 7.92 

Chi phí không chính thức 7.54 8.18 7.54 8.86 

Hỗ trợ kinh doanh và doanh 
nghiệp 

7.07 7.61 7.07 8.02 

 

 

 

  

20 
Sở Tư pháp 

Thanh tra cũng là đơn vị được đưa vào đối tượng đánh giá DDCI năm 2020. 

Tuy nhiên, do số lượng đối tượng đánh giá khiêm tốn, nhiều DN/HTX thuộc đối tượng đánh giá đã 

phá sản, ngừng hoạt động do bối cảnh khách quan năm 2020. Do đó, không đủ cơ sở thống kê để 

đánh giá, xếp hạng điểm số của Thanh tra, nhằm đảm bảo công bằng giữa các đơn vị. 

Mặc dù vậy, những ý kiến được ghi nhận trong phiếu lĩnh vực thanh tra vẫn có giá trị lớn, góp phần 

cải thiện môi trường kinh doanh chung. Giá trị của các ý kiến này vẫn được ghi nhận đầy đủ khi phân 

tích theo chiều dọc (theo các CSTP và chỉ tiêu tương ứng). 

Ngoài ra, kết quả đánh giá cũng có ý nghĩa tham khảo với ngành thanh tra. Điểm số tổng hợp cho lĩnh 

vực thanh tra là 79,8 điểm. Theo CSTP, Chất lượng dịch vụ công được đánh giá tốt nhất với 8,25 điểm; 

tiếp đến là vị trí của CSTP liên quan HIệu quả thực hiện các văn bản quy định của pháp luật và chi phí 

không chính thức với 8 điểm. Tính năng động và trách nhiệm giải trình đạt điểm số 7,92, ở vị trí thứ 

ba. Ngay tiếp sau đó là CSTP Hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp với 7,87 điểm. Lĩnh vực thanh tra cần 

đẩy mạnh cải thiện Minh bạch thông tin và công bằng, khi CSTP này chỉ chiếm 7,85 điểm. 
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4.3. Hồ sơ DDCI sở ban ngành theo chỉ số thành phần cốt lõi 
4.3.1. Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch

“Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” đạt 7,96 điểm, giảm 

0,14 điểm so với năm 2019, thuộc nhóm điểm “điều hành khá”. Đáng chú ý, dường như các sở 

ban ngành có nhiều hoạt động liên quan trực tiếp, ảnh hưởng đến đông đảo DN/HTX tốc độ cải 

cách hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đang chững lại. 

Bằng chứng là, 12/20 sở ban ngành trong bảng xếp hạng thuộc nhóm điểm “khá” , dải điểm phân 

bổ từ 7,65 đến 7,97 điểm. 

Biểu đồ 4.2. Điểm số CSTP “Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy 
hoạch, kế hoạch” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

“Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” được tổng hợp từ 

sáu chỉ tiêu. Chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ trợ, quy hoạch 

là chỉ tiêu có điểm số thấp nhất, với 7,65 điểm. Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai được đánh giá 

với 8,14 điểm là mức điểm cao nhất. Ở cuối bảng xếp hạng của riêng chỉ tiêu này, Sở Tư pháp 

với 6,83 điểm tiếp tục xếp cuối cùng của bảng xếp hạng. 

Bàn về ,“hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp”, chỉ tiêu 

đạt điểm số 7,92. Cải cách thời gian và chi phí cho DN/HTX từng được đánh giá là chỉ tiêu tích 

cực năm 2019. Bước sang kết quả DDCI 2020, chỉ tiêu này đã giảm 0,57 điểm, sụt hạng từ nhóm 

điều hành “tốt” xuống “khá”. 

 “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” đạt 7,69 điểm. Điểm số khá đồng đều giữa các 

sở ban ngành. Sở Giáo dục và đào tạo tiếp tục được đánh giá cao chỉ tiêu này với mức điểm thuộc 

nhóm “tốt”. Kết quả này là tương đồng với năm 2019, khi cộng đồng doanh nghiệp cũng đã có 

những phản ứng tích cực với thực hiện và vận dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, 

quy hoạch, kế hoạch sở GD&ĐT. Điều này phần nào giải thích cho thứ hạng cao nhất khi xem xét 

chung CSTP liên quan “Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch”. 
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Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với năm đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng 

cũng là một trong hai đơn vị được xem xét tốt (8,08 điểm) với chỉ tiêu này. 

Các chỉ tiêu liên quan “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân tộc thiểu số, xã hội…) được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế hoạch” và “các nội dung 

về 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” đạt lần 

lượt 7,78 và 7,76, thuộc nhóm “khá” và không có nhiều khác biệt giữa các sở ban ngành. Dường 

như các nội dung liên quan đến phát triển bền vững và bình đẳng giới trong thực thi các văn bản, 

quy phạm, kế hoạch không phải gánh nặng với các đơn vị. Mặc dù vậy, điểm số của các chỉ tiêu 

kể trên cũng giảm so với năm trước đó. 

Số lần thanh tra, kiểm tra là chỉ tiêu nổi bật trong CSTP khi đạt điểm số trung bình cao nhất 8,98 

điểm, tăng 0,86 điểm. Yếu tố khách quan tác động không nhỏ đến kết quả này trong bối cảnh kiềm 

chế dịch bệnh, giảm bớt thanh tra, kiểm tra và tạo điều kiện của cộng đồng doanh nghiệp phục 

hồi sản xuất. Do đó, không thể chủ quan với kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2020. Điểm số này 

cũng là một con số đáng kì vọng với cộng đồng doanh nghiệp trong tương lai. 

Trả lời cho câu hỏi về số lần thanh tra, kiểm tra với các DN/HTX trong năm qua,  số lần thanh tra 

kiểm tra giảm rõ rệt. Số lần thanh tra trên 5 lần giảm từ 5,22% xuống còn 2,59%. Hiện tượng 

DN/HTX bị nhũng nhiễu do thanh tra, kiểm tra vì  vậy cũng có đôi phần giảm nhẹ.

Biểu đồ 4.3. Tỷ trọng số lần thanh tra, kiểm tra 

Năm 2019 Năm 2020 

  
Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

 

Nhìn chung, hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật tại sở ban ngành Lào Cai vẫn là 

một trong những điểm mạnh của các sở ban ngành tại tỉnh. Năm 2020 chứng kiến sự sụt giảm 

của nhiều yếu tố, trong đó hiệu quả thực thi chính sách tại tỉnh cũng có phần giảm điểm. Cộng 

đồng doanh nghiệp kì vọng ngày càng lớn hơn vào hiệu quả các chính sách, chương trình từ phía 

các cấp chính quyền và sở ban ngành. 

4.3.2. Chất lượng dịch vụ công

Chất lượng dịch vụ công được tổng hợp điểm từ 08 chỉ tiêu, tổng hợp từ kết quả phản hồi của 

500 DN/HTX. Điểm số trung bình cho CSTP này đạt 7,73 điểm, giảm 0,34 điểm so với năm 2019. 

Ngoại trừ Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn có mức điểm “tốt”, chất lượng dịch vụ công của các sở, 

ban, ngành còn lại vẫn loanh quanh trong vùng giới hạn “khá”, từ 7- dưới 8 điểm.
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Biểu đồ 4.4. Điểm số CSTP “Chất lượng dịch vụ công” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Tất cả các chỉ tiêu có thể so sánh với năm 2019 của CSTP “Chất lượng dịch vụ công” đều giảm 

điểm so với năm 2019. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công trong trong lĩnh vực thuộc chức năng 

quản lý đạt 7,71 điểm. Đứng đầu chỉ tiêu vẫn là cái tên quen thuộc của sở GD&ĐT. Sở KH&CN 

với 7,28 điểm, ở vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng riêng chỉ tiêu kể trên. 

Khi được hỏi về hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến trong cung cấp dịch vụ công, các DN/HTX 

còn băn khoăn với các ứng dụng công, điểm số dành cho chỉ tiêu này là 7,73 điểm, giảm 0,33 

điểm. 

76,98% các cơ sở SXKD hài lòng về bộ phận một cửa. Phần còn lại, đánh giá bộ phận một cửa ở 

mức độ trung bình hoặc kém hơn. Do đó, cải thiện chất lượng dịch vụ tại bộ phận một cửa vẫn là 

mục tiêu cốt lõi mà tất cả các sở ban ngành tại Lào Cai cần kiên trì theo đuổi. Bằng chứng là, quy 

về điểm số, điểm số của chỉ tiêu về hiệu quả bộ phận một cửa vẫn là con số chưa đạt kì vọng 

(7,76 điểm). 

Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình, cung cấp các hướng dẫn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp 

cũng là tiêu chí được xem xét khi đánh giá chất lượng dịch vụ công. Chỉ tiêu này đạt trung bình 

7,76 điểm. Cộng đồng doanh nghiệp tương đối hài lòng về sự nhiệt tình cung cấp thông tin và 

hướng dẫn của cán bộ bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo (8,11 điểm),  Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội (8,0 điểm). Sở Khoa học và Công nghệ cũng tăng 0,11 điểm khi xem xét 

chỉ tiêu liên quan đến thái độ phục vụ, cung cấp thông tin. Năm 2020 ghi nhận rất hiếm hoi các 

trường hợp tăng điểm chỉ tiêu. Do đó, đây là một điểm tích cực đáng ghi nhận của Sở Khoa học 

và Công nghệ. Mặc dù vậy, với 7,22 điểm, sở KH&CN vẫn xếp cuối cùng bảng xếp hạng riêng 

dành cho chỉ tiêu thái độ phục vụ và sự nhiệt tình, cung cấp hướng dẫn, thông tin, do khoảng cách 

điểm số quá xa với các sở, ban, ngành còn lại. 
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Biểu đồ 4.5. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình khi tiếp xúc với doanh nghiệp  

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua “Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc giải quyết các vấn đề 

liên quan” trong đánh giá chất lượng dịch vụ công. Điểm số trung bình chung của chỉ tiêu này là 

7,68, giảm 0,4 điểm. Bằng chứng trên phần nào cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các sở ban 

ngành dưới góc nhìn của cộng đồng DN/HTX đang có phần thiếu hiệu quả so với năm trước đó. 

Đáng chú ý, ngoại trừ các sở ban ngành mới được đánh giá năm 2020, chỉ tiêu này giảm điểm 

khá đồng đều tại tất cả các sở ban ngành còn lại. 

Hiệu quả phối hợp giữa các sở ban ngành với Văn phòng ủy ban trong việc giải quyết TTHC và 

dịch vụ công cũng được xem xét và đánh giá. Đối chiếu với ngưỡng điểm trung bình 7,73 điểm, 

hiệu quả phối hợp giữa các sở ban ngành và VPUB ở mức khá. Các sở ban ngành có hiệu quả 

phối hợp tốt hơn phân nhóm còn lại gồm có: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Sở Công thương, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, BQL Khu kinh tế. Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và Sở Giao thông vận tải - Xây dựng ở vị trí trung vị. 
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Biểu đồ 4.6. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ban ngành với Văn phòng ủy ban trong việc 
giải quyết TTHC và dịch vụ công cũng được xem xét và đánh giá 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Đánh giá về việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận 

ở mức điểm chung là 7,73 điểm. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh là các sở ban ngành có mức điểm tốt. Việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở ban ngành 

còn là điểm tắc nghẽn với các sở ban ngành xếp nhóm cuối của bảng xếp hạng chỉ tiêu như Cục 

Quản lý thị trường (7,53 điểm), Cục Hải quan (7,52 điểm), BQLKKT (7,49 điểm) và Sở Tư pháp 

(7,33 điểm). 

Các khó khăn/rào cản tiếp cận của phụ nữ, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh doanh (như trình độ, khả 

năng giao tiếp/ngôn ngữ, mức độ áp dụng công nghệ thông tin… hạn chế), cũng đã được quan 

tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công trong trường hợp của hầu hết các sở ban ngành.  

98,86% đồng ý với nhận định này. 

4.3.3. Minh bạch thông tin và đối xử công bằng

Giảm 0,31 điểm, đạt 7,7 điểm và xếp thứ 4/6 CSTP, minh bạch thông tin và đối xử công bằng sụt 

giảm điếm đáng kể, là vấn đề đáng quan tâm của nhiều sở ban ngành trong danh sách đánh giá. 

Quan sát bảng xếp hạng riêng cho CSTP liên quan minh bạch thông tin và đối xử công bằng có 

thể thấy sự vắng bóng  của những sở ban ngành từng thuộc nhóm “tốt” trong năm 2019 như sở 

nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở thông tin và truyền thông, sở khoa học và công nghệ. 

Thay vào đó, vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng CSTP liên quan thông tin năm 2020 cũng chỉ đạt 7,94 

điểm và thuộc nhóm “khá”. Thậm chí, điểm số này của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội cũng giảm so với năm trước đó. 

Những đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng CSTP chưa chắc là những đơn vị có tốc độ cải cách lớn 

nhất mà là những đơn vị có tốc độ giảm điểm thấp hơn các sở ban ngành còn lại. Một khi thông 

tin trở nên kém minh bạch và công bằng, niềm tin kinh doanh cũng vì thế mà ít nhiều bị ảnh hưởng.
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Biểu đồ 4.7. Điểm số CSTP “Minh bạch thông tin và đối xử công bằng” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

DDCI Lào Cai đánh giá tính minh bạch thông tin qua 9 tiêu chí. Không có quá nhiều khác biệt khi 

so sánh giữa các tiêu chí. “Chất lượng của thông tin hướng dẫn về TTHC, dịch vụ công trong lĩnh 

vực thuộc chức năng quản lý trên cổng thông tin của sở ban ngành” là chỉ tiêu đạt điểm số cao 

hơn so với các chỉ tiêu còn lại, với 7,83 điểm. Các DN/HTX đánh giá cao hơn chất lượng thông tin 

trên cổng thông tin của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa 

– Thể thao và Du lịch với mức điểm lần lượt là 8,25 điểm; 8,05 điểm và 8 điểm. Điểm số của các 

sở ban ngành còn lại dừng lại ở nhóm điểm “khá”. Chất lượng thông tin trên các cổng thông tin đã 

được các sở ban ngành chú trọng từ lâu trong công tác điều hành. Kết quả khảo sát năm 2019 

cũng đánh giá cao chỉ tiêu này. Mặc dù vậy, kì vọng của các DN/HTX ngày càng tăng lên, đòi hòi 

nhiều nỗ lực hơn nữa từ các sở ban ngành. 
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Biểu đồ 4.8. Điểm số chỉ tiêu “Chất lượng của thông tin hướng dẫn website của sở, 
ngành” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

“Tính dễ dàng trong tiếp cận thông tin hướng dẫn về TTHC, dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc chức 

năng quản lý” đạt 7,77. Trong khi đó,  “tính dễ hiểu của các văn bản, thông tin, tài liệu hướng dẫn 

về TTHC, dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý” đạt 7,59 điểm và “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” có điểm số trung bình là 7,64. 

Việc phổ biến, cung cấp hướng dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

của các sở ban ngành cũng được đánh giá tương đối hiệu quả, với mức điểm 7,67/10 điểm. Xét 

trên bình diện toàn tỉnh, vẫn còn tồn tại 0,61% DN/HTX cho rằng việc cung cấp thông tin chưa chủ 

động và hiệu quả. 1,98% phản hồi hiếm khi các thông tin được cung cấp. Theo kết quả kháo sát 

2020, tỷ lệ phản hồi chưa tích cực trên tập trung nhiều với các phiếu đánh giá BQLKKT và Sở Tư 

pháp. 

Biểu đồ 4.9. Tính chủ động và hiệu quả của việc phổ biến, cung cấp hướng dẫn về văn 
bản pháp luật trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 
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Bàn về tính công bằng,  điểm số chỉ tiêu “Công bằng, không phân biệt đối xử với một doanh nghiệp, 

hoặc một số nhóm doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực thuộc 

chức năng quản lý” đạt 7,64 điểm. “Công bằng, không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp khi 

thực hiện TTHC và tiếp cận ưu đãi, chính sách trong lĩnh vực thuộc chức quản lý” là 7,67 điểm. 

Cục Thuế, Cục Hải quan và Sở tư pháp là những đơn vị có mức điểm thấp hơn so với các sở ban 

ngành còn lại, mặc dù thuộc nhóm điểm “khá”. 

4.3.4. Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo

Theo kết quả xếp hạng DDCI Lào Cai năm 2020, CSTP “Tính năng động và trách nhiệm giải trình 

của cán bộ lãnh đạo” không những không tăng mà giảm 0,24 điểm. Tính trung bình chung các sở 

ban ngành, điểm số của CSTP này là 7,69. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước chi 

nhánh tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch với lần lượt 7,92 điểm và 7,9 điểm và 7,86 điểm, 

thuộc nhóm dẫn đầu, tiệm cận nhóm “tốt”. Với 7,35 điểm, sở Tư pháp đứng cuối bảng xếp hạng 

về CSTP này. 

Biểu đồ 4.10. Điểm số CSTP “Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh 
đạo” 

 
Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

 
Theo kết quả PCI năm gần nhất, khi đánh giá về tiêu chí “Có sáng kiến hay ở cấp tỉnh, nhưng 

chưa được thực thi tốt ở các sở/ngành”, 77% DN/HTX đồng ý với nhận định trên. DDCI 2020 mở 

rộng, phân tích sâu hơn, tìm hiểu về việc “tính tích cực chủ động của lãnh đạo sở ban ngành trong 

thực hiện sáng kiến, chương trình cải cách” tại từng sở ban ngành trong danh sách đánh giá. Kết 

quả chỉ ra rằng 8,35% DN/HTX “hết sức tích cực, chủ động”, 51,06% DN/HTX đánh giá ở mức 

tương đối. Chỉ tiêu này giảm cả về tỷ trọng và điểm số so với năm 2019. Tỷ trọng này còn thấp 

với Cục Hải quan, BQLKKT và Sở Tư pháp. Tương ứng, điểm số chỉ tiêu về sáng kiến, chương 

trình cải cách của Cục Hải quan, BQLKKT và Sở Tư pháp lần lượt là 6,99; 6,46 và 6,42 điểm. 
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Bảng 4.1. Tính tích cực, chủ động của lãnh đạo sở, ngành trong thực hiện sáng kiến, 

 chương trình cải cách  

Tiêu chí Tỉ lệ % 

1. Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì 0.38 % 

2. Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng rất hiếm khi 4.63 % 

3. Trung bình 35.58 % 

4. Tương đối tích cực và chủ động 51.06 % 

5. Hết sức tích cực và chủ động 8.35 % 

Tổng 100% 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

DN/HTX cũng bày tỏ mong muốn được quan tâm, hỗ trợ giải quyết các khó khăn trong sản xuất 

kinh doanh. 10,33% ý kiến cho rằng các khó khăn vướng mắc đã được hỗ trợ và giải quyết tốt. 

64,61% đánh giá ở mức tương đối. Còn lại, các ý kiến đánh giá chưa tích cực hoặc có thực hiện 

nhưng không nghiêm túc. Rõ ràng, việc hỗ trợ giải quyết các khó khăn đều được các sở ban 

ngành quan tâm và dành nguồn lực nhất định. Tuy nhiên, chất lượng và mức độ quan tâm là khác 

nhau giữa các sở ban ngành. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh với 7,92 điểm là điểm số cao 

nhất khi xét riêng chỉ tiêu hỗ trợ các khó khăn của đối tượng được đánh giá. Kết quả này cũng 

tương tự với kết quả khảo sát PCI năm 2019, 73% DN/HTX cho rằng các vướng mắc được giải 

quyết kịp thời. 

Thúc đẩy đối thoại xã hội, cải thiện năng suất và điều kiện việc làm là những nội dung quan trọng 

trong nâng cao năng lực cạnh tranh. DDCI cũng quan tâm đến việc thực hiện đối thoại và chất 

lượng các cuộc đối thoại, cũng như việc tạo điều kiện bình đẳng, để nữ giới, các đối tượng yếu 

thế trong xã hội được lắng nghe, phản hồi ý kiến. Đánh giá về việc “Tích cực tham gia đối thoại 

với doanh nghiệp”, cộng đồng DN/HTX mong muốn được lắng nghe  nhiều hơn từ sở tư pháp 

(7,33 điểm), cục hải quan (7,32 điểm) và BQLKKT (7,2 điểm). Để giảm thiểu các cú sốc bên ngoài, 

việc đối thoại, lắng nghe các kiến nghị, khó khăn và giải quyết kịp thời là một biện pháp quan 

trọng. Chất lượng các cuộc đối thoại được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá trung bình chung là 

7,64 điểm. Đáng chú ý, cộng đồng DN không chỉ mong muốn gia tăng số lượng cuộc đối thoại mà 

còn bày tỏ nguyện vọng nâng cao chất lượng đối thoại, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị. Các 

kết quả này cũng hoàn toàn phù hợp với ghi nhận trước đó từ báo cáo PCI. 100% nhận được 

phản hồi nhưng chỉ 83% hài lòng về chất lượng phản hồi xét trên bình diện toàn tỉnh. Nghĩa là vẫn 

tồn tại những DN/HTX chưa hài lòng về chất lượng các cuộc đối thoại, tập trung nhiều vào các 

đơn vị có điểm số chỉ tiêu thấp kể trên. 

Lãnh đạo sở ban ngành đang ngày càng tích cực, quan tâm tới dân tộc thiểu số, bình đẳng giới, 

doanh nhân nữ, khuyến khích DN nữ bình đẳng tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi chính 

sách, chương trình, quy hoạch, và bình đẳng hưởng lợi từ các chương trình quy hoạch này. Bằng 

chứng là 98,94% đồng ý với nhận định trên. Điểm số về chỉ tiêu “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” (ví dụ: chú trọng đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, tạo 

điều kiện để phụ nữ cân bằng công việc -gia đình...)” đạt 7,85 điểm, cao hơn mức điểm trung bình 

chung của các chỉ tiêu cùng CSTP được đánh giá. Bàn về nhận định “Lãnh đạo sở ban ngành tỉnh 
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đã tạo điều kiện, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ trong đối thoại chính sách thuộc lĩnh vực 

quản lý này trong khuôn khổ quy định của pháp luật” 99,46% bày tỏ sự đồng tình. 

Tinh thần trách nhiệm người đứng đầu một lần nữa là chỉ tiêu cao điểm nhất khi đánh giá CSTP 

này. Lãnh đạo các sở ban ngành đều phát huy tinh thần trách nhiệm dưới góc nhìn của các 

DN/HTX trong mẫu đánh giá. Sự theo đuổi điểm số giữa các sở ban ngành về tinh thần trách 

nhiệm khá cạnh tranh, với sự chênh lệch giữa các sở ban ngành liền kề là không đáng kể. 

Biểu đồ 4.11. Điểm số chỉ tiêu “Tinh thần trách nhiệm” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

4.3.5. Chi phí không chính thức

Trong bối cảnh các CSTP khác đều giảm điểm, thứ hạng, hoặc giảm cả điểm số và thứ hạng, thì 

Chi phí không chính thức đưa ra một bức tranh tích cực hơn cho môi trường kinh doanh. Theo kết 

quả khảo sát năm 2020 từ 500 DN/HTX/HKD, điểm số chi phí không chính thức tăng, với trung 

bình 8,18, thuộc nhóm điểm “tốt”. 

Điều đó không hoàn toàn đồng nghĩa vấn đề chi phí không chính thức không tồn tại. Các dữ liệu 

mang đến thông điệp: chi phí không chính thức đang có dấu hiệu giảm tại một số sở ban ngành, 

mang lại niềm tin kinh doanh và điều kiện thuận lợi hoặc “có thể chấp nhận” với các DN/HTX. 

Cũng cần đặt điểm số trên phân tích trong bối cảnh năm 2020, khi các TTHC, sự thành lập DN/HTX 

cũng có nhiều khác biệt so với các năm trước đó. 
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Biểu đồ 4.12. Điểm số CSTP “Chi phí không chính thức” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Cho dù có dấu hiệu giảm, nhưng chi phí không chính thức vẫn đang tồn tại với 57,33% số DN/HTX 

khảo sát, giảm 11,06%. Như vậy, chi phí không chính thức tại Lào Cai vẫn đang vượt  mức trung 

bình toàn quốc (53,6%).  Quan trọng hơn, tỷ trọng này vẫn còn cách rất xa mục tiêu Chính phủ 

đặt ra tại Nghị quyết 139/2018 là đến năm 2020 giảm một nửa tỷ lệ DN phải chi trả chi phí không 

chính thức.

Biểu đồ 4.13. Mức độ phổ biến của chi phí không chính thức 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy 13,21% cho rằng các chi phí này không tạo gánh nặng cho 

DN/HTX, giảm chút ít (3,46% so với năm 2019). Cũng cần lưu ý rằng, cho dù một số DN/HTX chủ 

động chi trả không chính thức hoặc cho rằng mức chi trả không tạo gánh nặng thì nguyên nhân 

sâu xa vẫn bắt nguồn từ hệ lụy mà chi phí không chính thức mang lại. Đó là việc tạo thói quen, 

chi trả chi phí không chính thức để công việc được giải quyết tốt hơn, là biểu hiện của sự bất công 
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bằng, minh bạch trong giải quyết TTHC và dịch vụ công. Về lâu dài, có thể để lại tiền lệ xấu và 

nhũng nhiễu DN/HTX. 

Xu thế chi phí không chính thức cũng được dự báo trong báo cáo DDCI 2020, 39,61% DN/HTX kì 

vọng giảm đáng kể và trở nên ít phổ biến hơn. Công cuộc chống “tham nhũng vặt”, giảm chi phí 

không chính thức tại Lào Cai đã có dấu hiệu tích cực, song, vẫn còn không ít gian nan. 

4.3.6. Hỗ trợ kinh doanh và doanh nghiệp

Hỗ trợ kinh doanh và doanh nghiệp là CSTP mới bổ sung vào bộ chỉ số DDCI 2020 dựa trên nhu 

cầu thực tế và mức độ quan tâm tại địa phương. Những hỗ trợ của sở ban ngành tập trung vào 

hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc; biện pháp hợp lý và hiệu quả nhằm hỗ trợ cơ sở SXKD, DN, 

HTX trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh (ví dụ như Covid-19)”; các hoạt động, chương trình 

và sáng kiến hỗ trợ DN/HTX, lắng nghe và cung cấp các thông tin hỗ trợ minh bạch và hiệu quả 

hỗ trợ. 

Đánh giá về CSTP “hỗ trợ kinh doanh và doanh nghiệp”, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh có 

điểm số thuộc nhóm tốt (8,02 điểm). Các sở ban ngành còn lại thuộc nhóm điểm “khá”. Kết quả 

khảo sát chưa ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ nào từ các sở ban ngành trong hỗ trợ kinh doanh 

và doanh nghiệp – điều mà cộng đồng doanh nghiệp đang mong muốn. Do đó, cảm nhận của các 

DN/HTX cho CSTP này trung bình chỉ đạt 7,61 điểm. 9/20 sở ban ngành trên bảng xếp hạng thấp 

hơn mức điểm trung bình. 

Biểu đồ 4.14. Điểm số CSTP “Hỗ trợ kinh doanh và doanh nghiệp” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 là sự kiện không thể bỏ qua trong năm 2020. Làn sóng ảnh 

hưởng mạnh mẽ của dịch bệnh đến các cơ sở SXKD phần lớn là tiêu cực, đứt gãy nhiều chuỗi 

sản xuất và cung ứng sản phẩm. Không những vậy, người lao động mất việc làm, giảm thu nhập 

và các vấn đề xã hội khác vừa là hệ lụy, vừa là thách thức với cộng đồng doanh nghiệp. Các giải 

pháp hỗ trợ của Chính phủ đã được lên kế hoạch và thực hiện. Tuy nhiên, tỷ lệ DN/HTX phản hồi 

đã nhận được các hỗ trợ phù hợp chưa cao. Tại các địa phương, vẫn còn thiếu vắng các hỗ trợ 

trên nhiều lĩnh vực, không chỉ trong năm 2020 mà còn trong tương lai phát triển của cộng đồng 

doanh nghiệp trong những năm tiếp theo. Với bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào kế hoạch 5 
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năm sắp tới, những hỗ trợ, trong ngắn hạn để vực dậy, tháo gỡ khó khăn cho các DN/HTX, trong 

dài hạn phát triển nền sản xuất hiện đại là không thể thiếu. 

Đánh giá về chính sách hỗ trợ trong bối cảnh năm 2020, “Lãnh đạo sở, ban, ngành đã tích cực, 

chủ động thực hiện các biện pháp hợp lý và hiệu quả nhằm hỗ trợ cơ sở SXKD, DN, HTX trong 

các trường hợp thiên tai, dịch bệnh (ví dụ như Covid-19)”, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh 

Lào Cai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương và Sở Tài chính là những đơn vị được 

nhìn nhận với điểm số tích cực hơn so với các sở ban ngành còn lại. 

Biểu đồ 4.15. Điểm số chỉ tiêu “Lãnh đạo sở, ban, ngành đã tích cực, chủ động thực hiện 

các biện pháp hợp lý và hiệu quả nhằm hỗ trợ cơ sở SXKD trong các trường hợp thiên 

tai, dịch bệnh” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Về việc thực hiện các chương trình hỗ trợ, 6,54% DN/HTX hoàn toàn đồng ý với nhận định “Sở 

ban ngành đã rất tích cực và thường xuyên tổ chức các hoạt động, chương trình và sáng kiến hỗ 

trợ DN/HTX trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực này”. Và 69,43% “đồng ý” với nhận định trên. Nhìn 

chung, các sáng kiến, chương trình và hỗ trợ vẫn được các sở ban ngành thực hiện trong năm 

vừa qua và được sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, không phải lúc nào số lượng hỗ trợ cũng song hành cùng chất lượng. Theo đánh giá 

của các DN/HTX, chất lượng các chương trình hỗ trợ của NHNN chi nhánh tỉnh, sở Công thương, 

sở Tài nguyên môi trường được đánh giá tốt hơn. Ở chiều ngược lại, sở KH&CN, BQLKKT và sở 

Tư pháp có điểm số chưa cao. 
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4.4. Hồ sơ DDCI sở ban ngành theo chỉ số thành phần mở rộng 
4.4.1. Ứng dụng công nghệ thông tin (Chính phủ điện tử e –gov)

Lịch sử phát triển cho thấy không địa phương, đơn vị nào có thể đi ngược lại xu hướng phát triển 

và tiến bộ chung của toàn xã hội. Dòng chảy công nghệ thông tin mang lại những giải pháp mới 

cho các địa phương và sở ban ngành trong cải cách TTHC, giảm bớt chi phí thời gian cho DN/HTX. 

Các DN/HTX tham gia sản xuất ngày nay ngày càng hiện đại, tiếp cận công nghệ tốt hơn và góp 

phần vào sự phát triển chung của công nghệ. Bắt kịp và đón đầu xu hướng, tốc độ phát triển của 

chính phủ điện tử không nên ở khoảng cách tụt hậu với tốc độ phát triển chung. 

 

Điểm số trung bình về “Chính phủ điện tử” tại các sở ban ngành là 7,78 điểm. Không thể phủ nhận 

rằng các sở ban ngành đều chú trọng xây dựng chính phủ điện tử, ở mức độ phát triển khác nhau. 

CSTP này không chỉ đánh giá mức độ ứng dụng mà đứng ở góc độ của các DN/HTX, tính hữu 

dụng của công nghệ thông tin tới họ trong năm vừa qua cũng được xem xét. Các đánh giá hoàn 

toàn mang tính thời điểm, vì sự phát triển và cập nhật không ngừng của công nghệ. 

Biểu đồ 4.16. Điểm số CSTP “Chính phủ điện tử” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Vê 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 các lĩnh vực quản lý, Sở Công thương được đánh giá tốt nhất 

với 8,15 điểm. Tiếp đên là vị trí của Sở Y tế (7,94) và Sở Tài chính (7,93), Bảo hiểm xã hội (7,88). 

Các đơn vị này đã cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin hướng dẫn, văn bản biểu mẫu cần 

thiết để doanh nghiệp thuận lợi trong tra cứu, thực hiện dịch vụ công. Do đó, nhìn nhận của các 

doanh nghiệp có phần tích cực hơn các sở ban ngành còn lại. 

Chất lượng của thông tin hướng dẫn về trong lĩnh vực quản lý này trên cổng thông tin của sở, 

ngành gọi tên Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và Sở Lao động - Thương binh và xã hội là các đơn vị được đánh giá cao với mức 

điểm lần lượt là 8,25 điểm; 8,05, 8 điểm và 7,97 điểm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(7,5 điểm), BQLKKT (7,18 điểm) cần chú trọng chất lượng thông tin hướng dẫn theo góc nhìn của 

cộng đồng doanh nghiệp. 
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Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) tiếp tục được nhìn nhận tốt với sở Giáo dục và Đào 

tạo (8,11 điểm), sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (8 điểm). Các sở ban ngành còn lại ở nhóm điểm 

khá. 

Việc xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử và đô thị thông minh được chú trọng, quan tâm tại 

Lào Cai. Theo đó, 5 lĩnh vực được tỉnh xác định ưu tiên trong xây dựng chính quyền điện tử là: du 

lịch; giáo dục; y tế; giao thông, môi trường và cảnh báo thiên tai. Tương ứng, là trách nhiệm của 

các Sở: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Giao thông vận 

tải – Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường. Bức tranh xếp hạng đang dần có sự thay đổi và 

đúng hướng với sự quan tâm của tỉnh. 

4.4.2. Chi phí thời gian

Chi phí thời gian đạt trung bình 8,45 điểm, thuộc nhóm điểm tốt. Cũng cần lưu ý rằng điểm số 

CSTP Chi phí thời gian năm 2020 của Lào Cai có nhiều tiến bộ chủ yếu là do số lần tranh tra, kiểm 

tra, kiểm tra chuyên ngành giảm. Rõ ràng, bối cảnh hạn chế của năm 2020 cũng góp phần đưa ra 

một bức tranh đối chứng tốt cho các sở ban ngành. Bởi lẽ, thực tế giảm số lượng thanh tra kiểm 

tra, quan trọng hơn là giảm nhũng nhiễu trong quá trình thanh tra, kiểm tra sẽ ảnh hưởng tích cực, 

chuyển biến mạnh mẽ đến niềm tin DN/HTX. 

Biểu đồ 4.17. Điểm số CSTP “Chi phí thời gian” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Điểm số chỉ tiêu Hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp 

đạt điểm 7,92 điểm. Số lần thanh tra, kiểm tra đạt trung bình điểm là 8,98 điểm. Việc bứt phá trong 

cải thiện số lần thanh tra kiểm tra được xác định là vô cùng cần thiết, góp phần tăng sự hài lòng 

của DN/HTX. Tuy nhiên, đối chiếu với DCI các năm và DDCI năm 2019, chỉ tiêu về thanh tra, kiểm 

tra vẫn được khoanh vùng là điểm yếu, cần sự thay đổi vững chắc và bài bản trong tương lai. 

 

Năm 2020, CSTP Chi phí thời gian được đưa vào chỉ số mở rộng, nhằm tham khảo, sẽ được tiếp 

tục hoàn thiện và bổ sung trong các năm tiếp theo để phản ánh chi tiết hơn các góc khuất chi phí 

thời gian tại tỉnh. 
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4.4.3. Phát triển bền vững và bao trùm

Điểm số trung bình CSTP phát triển bền vững và bao trùm theo góc độ DDCI sở ban ngành Lào 
Cai đạt 7,77 điểm. Điểm số này có phần giảm so với năm trước đó. Năm 2019, chỉ số này đạt 8,08 
điểm. Quan trọng hơn, ngoại trừ Sở Giáo dục và Đào tạo đạt mức điểm tốt, các sở ban ngành còn 
lại đều giảm điểm, thuộc nhóm khác khi phân tích về CSTP phát triển bền vững và bao trùm.

Biểu đồ 4.18. Điểm số CSTP “Phát triển bền vững và bao trùm” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020
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Tăng từ 06 chỉ tiêu lên 08 chỉ tiêu, chỉ số phát triển bền vững và bao trùm ngày càng đòi hỏi khắt 

khe hơn nỗ lực từ các sở ban ngành.  Hầu hết các sở, ngành có quan hệ mật thiết đến các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đều không đạt kỳ vọng của doanh nghiệp về phát 

triển bền vững và bao trùm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 7,59 điểm là một điểm 

số và thứ hạng khiêm tốn. Tiếp theo là Cục Hải quan và Sở Tư pháp với lần lượt 7,58 điểm và 

7,52 điểm là các sở ban ngành cần quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề phát triển bền vững. 

Thiên tai, dịch bệnh và phản ứng của các sở ban ngành là tiêu chí đầu tiên được để cập khi xem 

xét chỉ số này. Ở cấp sở ban ngành, điểm số chỉ tiêu đạt  7,58 điểm.  

Vấn đề phát triển bao trùm (giới, dân tộc thiểu số, xã hội…) đã được Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch quan tâm nhất trong trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế hoạch. Việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

được các DN/HTX đánh giá tương đối tốt với chỉ tiêu này (7,94 điểm) là một tín hiệu đáng mừng, 

gia tăng năng lực cạnh tranh du lịch của Lào Cai. 

Bên cạnh đó, chỉ tiêu “dân tộc thiểu số, bình đẳng giới, doanh nhân nữ, khuyến khích DN nữ bình 

đẳng tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách, chương trình, quy hoạch, và bình đẳng 

hưởng lợi từ các chương trình quy hoạch” với điểm trung bình 7,86. Các nội dung về 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 đạt 7,76 và “Lãnh đạo sở ban 

ngành 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” (ví dụ: chú trọng đào tạo, nâng cao 

nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, tạo điều kiện để phụ nữ cân bằng công việc -gia đình” 

đạt 7,85 điểm. 

Việc tham gia đối thoại chính sách được tạo điều kiện bình đẳng giữa nam và nữ giới. Trả lời cho 

câu hỏi về sự tham gia của phụ nữ trong đối thoại chính sách thuộc lĩnh vực quản lý này trong 

khuôn khổ quy định của pháp luật, các DN/HTX đánh giá mức điểm 7,85. Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở GD&ĐT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục 

được đánh giá cao với mức điểm trên 8 điểm. Các sở ban ngành còn lại có mức điểm từ 7,55- 

dưới 8 điểm. 

Các doanh nghiệp do nữ làm chủ/ điều hành được đối xử và được tạo cơ hội tiếp cận thông tin 

bình đẳng với các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành với 7,8 điểm. Chỉ tiêu này có sự xuất 

hiện mới của BQLKKT, Sở Thông tin và Truyền thông thuộc nhóm tốt. Bình đẳng trong tiếp cận 

thông tin là một trong những tiêu chí đầu tiên, tích cực giúp các chủ DN/HTX là nữ giới tiếp cận 

thị trường minh bạch và thuận lợi. Bình đẳng trong tiếp cận thông tin có sự góp mặt tích cực của 

Sở Thông tin và truyền thông (8 điểm, nhóm tốt). Các chỉ tiêu còn lại có sự thay đổi không đáng 

kể. 
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BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ GÓC NHÌN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH  

CẤP HUYỆN VÀ SỞ BAN NGÀNH 2020  

5.1. Tổng quan cơ sở SXKD, DN do phụ nữ làm chủ trong DDCI 
 

5.1.1. Đặc điểm hộ kinh doanh, doanh nghiệp, HTX do phụ nữ làm chủ trong DDCI 
 

a. Đặc điểm theo giới trong khảo sát DDCI cấp huyện năm 2020 
 

Trong thành phần tham gia khảo sát DDCI cấp huyện Lào Cai năm 2020, tỷ lệ nữ giới làm chủ hộ 

kinh doanh là 41,48% (giảm một chút so với tỷ lệ nữ giới làm chủ là 43,03% của DDCI cấp huyện 

Lào Cai năm 2019), còn lại, 58,52% các hộ kinh doanh do nam giới làm chủ. Qua điều tra chọn 

mẫu theo tỷ lệ số hộ kinh doanh tại từng huyện trên tổng số HKD tại tỉnh Lào Cai, số phiếu thu 

được thể hiện bức tranh thu nhỏ tình hình kinh doanh của các hộ kinh doanh của tỉnh. Dựa trên 

số phiếu thu được của toàn bộ cuộc điều tra DDCI năm 2020, thành phố Lào Cai năm nay tiếp tục 

là địa phương có nhiều hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ nhất tỉnh Lào Cai, gấp gần 3 lần địa 

phương đứng thứ hai là huyện Bảo Thắng. Các huyện như Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, 

Văn Bàn và Si Ma Cai là những địa phương có số hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tương đối 

hạn chế.  

Theo lĩnh vực, ngành nghề, cơ sở SXKD do phụ nữ làm chủ tham gia khảo sát DDCI cấp huyện 

của Lào Cai năm 2020 chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ (84,31%), các lĩnh 

vực khác chiếm một tỷ lệ nhỏ (15,69%), trong đó, lĩnh vực du lịch (5,31%), lĩnh vực nông lâm thủy 

sản và du lịch (5,31%) và lĩnh vực công nghiệp chiếm 5,07%. Tương tự kết quả khảo sát năm 

2019, kết quả điều tra DDCI cấp huyện năm 2020 cũng cho thấy hầu hết hộ kinh doanh do phụ 

nữ làm chủ là các hộ buôn bán nhỏ (với doanh thu dưới 100 triệu), tập trung chủ yếu ở nơi đông 

dân cư. 
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Biểu đồ 5.1. Tỷ lệ phân bổ theo giới và theo địa bàn của DDCI cấp huyện năm 2020 

 
Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

 

Cũng theo mẫu khảo sát DDCI, theo dân tộc thì 13,56% số cơ sở SXKD do phụ nữ làm chủ tham 

gia khảo sát DDCI cấp huyện năm 2020 là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ cao hơn tỷ lệ 9,79% năm 

2019. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nam giới năm 2020 là 31,73% cao hơn tỷ lệ của năm 2019 là 

21,55%. Một cách hiểu khác, trung bình 10 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tại Lào Cai thì có 

khoảng 1 tới 2 chủ hộ là dân tộc thiểu số. Trong khi đó, trung bình 10 hộ kinh doanh do nam giới 

làm chủ tại Lào Cai thì có đến hơn ba chủ hộ là dân tộc thiểu số. Kết quả điều tra cho thấy, năm 

2020 đã có nhiều cải thiện hơn về vấn đề sự chủ động của tham gia vào làm chủ sản xuất kinh 

doanh của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong cả hai giới mặc dù tỷ lệ của nữ 

vẫn thấp hơn tỷ lệ của nam giới.  

 

Phụ nữ làm chủ các các cơ sở SXKD trong điều tra DDCI cấp huyện năm 2020 có độ tuổi phần 

lớn là trên 45 -60 tuổi (43,10%), tiếp đó là phụ nữ trong độ tuổi 31-44 (35,35%). Phụ nữ dưới 30 

tuổi hoặc trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ nhỏ trong chủ các hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ chiếm 

10,41% và gần 11,14% tương ứng. Tỷ lệ này có khác biệt khi so sánh với nam giới, và lớn hơn 

so với năm 2019. Cụ thể, độ tuổi phổ biến mà nam giới làm chủ các hộ kinh doanh chủ yếu là từ 

31-44 tuổi (khoảng 44,77%), tiếp theo là nam giới trong độ thuổi 45-60 với tỷ lệ là 37,39%. Tỷ lệ 

nam giới làm chủ hộ kinh doanh ở độ tuổi dưới 30 chiếm 7,38% trong khi đó tỷ lệ này ở độ tuổi 

trên 60 tuổi chiếm gần 10,46%.  

 

Theo thống kê mẫu khảo sát DDCI cấp huyện của Lào Cai năm 2020, lao động của các cơ sở 

SXKD tham gia khảo sát phân bố không đồng đều, tỷ lệ tập trung chủ yếu ở các huyện, thành phố, 

thị xã có số lượng cơ sở SXKD lớn hơn các đơn vị khác, đó là thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa 
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Theo địa bàn, phân tích DDCI Cấp huyện Lào Cai năm 2020, thì số liệu khảo sát cho thấy tỷ lệ 

chủ hộ kinh doanh theo giới tính có sự khác biệt giữa các huyện, thị xã, thành phố Lào Cai, 

huyện Bát Xát là đơn vị có tỷ lệ nữ giới tham gia vào sản xuất kinh doanh cao hơn các đơn vị 

khác. Điều này tương tự với số liệu khảo sát năm 2019, cho thấy bức tranh về giới của tỉnh Lào 

Cai thông qua DDCI ổn định, đặc biệt là qua đại dịch Covid-19 vừa qua. Các huyện như Si Ma 

Cai, Mường Khương, Bảo Yên có tỷ lệ nữ giới tham gia là chủ cơ sở SXKD thấp nhất tỉnh Lào Cai 

với tỷ lệ hạn chế, dưới 30%.  
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và, huyện Bảo Yên. Tỷ lệ phân bổ lao động trong mẫu khảo sát DDCI năm 2020 khá đồng đều 

theo giới xét trên toàn tỉnh, với tỷ lệ lao động nam chiếm khoảng 50%. Tỷ lệ lao động nữ trong các 

hộ kinh doanh do nữ làm chủ cũng cao hơn (81%) so với so với nam giới làm chủ (31,05%). 

Biểu đồ 5.2. Phân bổ độ tuổi của các cơ sở SXKD do nam giới hoặc phụ nữ làm chủ tham 
gia DDCI cấp huyện của Lào Cai năm 2020 

Nam giới 
Nữ giới 

 
 

Nguồn: Kết quả khảo sát DDCI Lào Cai 2020 
 

b. Đặc điểm theo giới trong khảo sát DDCI Sở Ban Ngành Lào Cai 2020 
 

Tỷ lệ nữ giới làm chủ doanh nghiệp theo khảo sát DDCI sở ban ngành năm 2020 là 31,46% thấp 

hơn so với tỷ lệ này trong khảo sát DDCI sở ban ngành năm 2019 là 34,50%. Trong khi, tỷ lệ nam 

giới làm chủ DN/HTX tham gia khảo sát DDCI năm 2020 là 68,34%. Theo lĩnh vực, tương tự như 

mẫu khảo sát năm 2019, điều tra DDCI sở ban ngành năm 2020 cho thấy phụ nữ làm chủ doanh 

nghiệp tập trung chủ yếu ở lĩnh vực thương mại – dịch vụ (85,99%), kế đến là lĩnh vực công nghiệp 

– xây dựng (8,28%). Trong khi đó, lĩnh vực mà các doanh nghiệp do nam giới làm chủ đa dạng 

hơn, tập trung ở lĩnh vực thương mại – dịch vụ (67,45%), phân bổ ở lĩnh vực công nghiệp – xây 

dựng (22,58%). Tỷ lệ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông/lâm ngư nghiệp và dịch vụ ở nam giới 

cũng cao hơn nữ giới, điều này cũng khá là trùng khớp với tỷ lệ của năm 2019. 
 

Theo dân tộc, số liệu về mẫu của khảo sát DDCI năm 2020 cũng chỉ ra rằng, nếu chỉ xét riêng các 

doanh nghiệp/ HTX có chủ là người dân tộc thiểu số tham gia điều tra DDCI, 41,67% số doanh 

nghiệp này được điều hành bởi phụ nữ (tỷ lệ này cao hơn so với năm 2019, và 58,33% được điều 

hành bởi nam giới. Như vậy, tỷ lệ phụ nữ là dân tộc giữ chức vụ quan trọng trong ban lãnh đạo 

hoặc điều hành doanh nghiệp/HTX có cải thiện so với năm 2019.  
 

 
 

Biểu đồ 5.3. Phân bổ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia DDCI 2020 theo giới tính và độ tuổi 

Nam giới 
Nữ giới  

 

 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

 

Độ tuổi phổ biến của các nữ doanh nhân/nữ điều hành doanh nghiệp/ hợp tác xã trong khảo sát 

DDCI sở ban ngành năm 2020 nằm trong khoảng từ 31-44 tuổi (52,87%), kế đến là độ tuổi 45-60 

tuổi (29,94%). Tỷ lệ này có chút khác biệt so với năm 2019, khi tuổi trung bình của chủ DN/HTX 
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là nữ giới có phần trẻ hơn trong năm 2020. Năm 2020, độ tuổi trung bình của chủ DN/HTX là nam 

giới cũng trẻ hơn so với năm 2019, khi 44,28% chủ DN/HTX tham gia khảo sát DDCI là nam giới 

có độ tuổi trong khoảng 31-44 tuổi, 40,18% nằm trong độ tuổi 45-60 tuổi. Tỷ lệ doanh nhân trẻ là 

nam giới và nữ giới trong độ tuổi 20-30 tuổi khá khiêm tốn, trong đó nam giới chiếm gần 5% còn 

nữ giới chiếm khoảng 14%.  

 

Có khoảng 74 % số DN/HTX tham gia Điều tra DDCI 2020 do phụ nữ làm chủ là thành lập mới 

hoàn toàn, 26% tiền thân là HKD cá thể. Tỷ lệ này khá là khác biệt so với tỷ lệ DN/ HTX tham gia 

khảo sát DDCI năm 2020 do nam giới làm chủ, 93,60% DN/HTX do nam giới làm chủ là được 

thành lập mới hoàn toàn, chỉ có 6,40% chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh. 

 

Tỷ lệ lao động nữ trong các DN/HTX cũng có sự khác biệt theo giới tính chủ sở hữu. Tỷ lệ này 

được ghi nhận là 37,83% với các DN/HTX do nam giới làm chủ và 50,26% với các DN/HTX do nữ 

giới làm chủ. 

 

5.1.2. Tình hình sản xuất và triển vọng kinh doanh của các HKD, DN/HTX theo giới  

a. Tình hình sản xuất và triển vọng kinh doanh của các cơ sở SXKD tham gia DDCI cấp 

huyện năm 2020 theo giới 

Trong năm vừa qua, có khoảng trên 73,67% cơ sở SXKD tham gia DDCI cấp huyện năm 2020 do 

phụ nữ làm chủ đạt doanh thu dưới 100 triệu, tỷ lệ này cao hơn so với năm 2019. Hầu hết quy mô 

hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đều ở quy mô siêu nhỏ. Có 21,15% số cơ sở SXKD do phụ nữ 

làm chủ đạt doanh thu trong khoảng 100 triệu tới 500 triệu. Một tỷ lệ rất nhỏ hộ kinh doanh do phụ 

nữ làm chủ đạt doanh thu một năm trên 500 triệu (khoảng hơn 2%). Kết quả này cho thấy, năm 

2020 dường như là một năm khó khăn hơn so với năm 2019 của các cơ sở SXKD do phụ nữ làm 

chủ, khi mà nhiều yếu tố tác động tới tình hình kinh doanh của họ như dịch bệnh, giãn cách xã 

hội… 

Biểu đồ 5.4 cho thấy cơ sở SXKD do nam giới làm chủ đạt có tỷ lệ đạt được doanh thu cao trên 

100 triệu một năm lớn hơn tỷ lệ này trong số cơ sở SXKD do phụ nữ làm chủ. Phụ nữ dường như 

quản lý kinh doanh ở quy mô nhỏ tốt hơn đặc biệt ở mức doanh thu dưới 100 triệu. Điều này cũng 

tương tự so với kết quả hoạt động kinh doanh của theo điều tra khảo sát DDCI năm 2019.  

Biểu đồ 5.4. Doanh thu của cơ sở SXKD trong DDCI cấp huyện 2020 trong năm vừa qua 
do phụ nữ hoặc nam giới làm chủ 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 
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Bên cạnh đó, so với năm 2019, với tình hình kinh doanh như trên thì tỷ lệ cơ sở SXKD tham gia 

khảo sát DDCI cấp huyện năm 2020 do nữ làm chủ có lãi và lãi như mong muốn khá cao đạt thấp 

hơi, tương đương khoảng hơn 41%, cao hơn một chút so với tỷ lệ này của nam giới là khoảng 

39,5%. Trái với tỷ lệ báo cáo lãi, tỷ lệ báo cáo lỗ của cơ sở SXKD trong khảo sát DDCI 2020 do 

phụ nữ làm chủ rất ít chiếm gần 43%, cao hơn một chút so với tỷ lệ thua lỗ của cơ sở SXKD do 

nam giới làm chủ là hơn 37%. Kết quả này phản ánh tình hình khó khăn của các cơ sở SXKD trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020 dưới tác động của dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

Biểu đồ 5.5.Triển vọng kinh doanh theo giới qua góc nhìn DDCI 

 
Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

 

Biểu đồ 5.5 cho thấy hầu hết các cơ sở SXKD tham gia khảo sát DDCI 2020 do phụ nữ làm chủ 

có kế hoạch sẽ tiếp tục với quy mô kinh doanh hiện tại (chiếm 82,37%) cao hơn chút so với tỷ lệ 

này ở cơ sở SXKD do nam giới làm chủ (chiếm 79,97%). Trong khi đó tỷ lệ cơ sở SXKD do nam 

giới làm chủ có kế hoạch tăng quy mô sản xuất kinh doanh là 9,76% cao hơn một chút so với tỷ 

lệ này ở nữ giới là 6,52%. Tuy nhiên, với tình hình kinh doanh không mấy lạc quan của năm 2020, 

thì có một lượng nhỏ cơ sở SXKD chủ yếu là hộ kinh doanh muốn giảm quy mô, thậm chí là đóng 

của cơ sở của mình, khoảng 4-6% ở cả hai giới.  

b. Tình hình sản xuất và triển vọng kinh doanh của các DN, HTX tham gia khảo sát DDCI sở 

ban ngành năm 2020 theo giới 
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Biểu đồ 5.6. Doanh thu của DN/ HTX do phụ nữ hoặc nam giới làm chủ năm 2019 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 
 

Tương tự như tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở SXKD trong DDCI cấp huyện năm 

2020 do phụ nữ làm chủ, phần lớn doanh nghiệp/ hợp tác xã do phụ nữ làm chủ trong DDCI sở 

ban ngành năm 2020 có quy mô nhỏ dưới một tỷ đồng (chiếm 61,94%) cao hơn tỷ lệ này ở doanh 

nghiệp/ hợp tác xã do nam giới làm chủ (chiếm 39,40%). Khoảng 20% doanh nghiệp do phụ nữ 

làm chủ có doanh thu trong khoảng 1 tỷ tới 5 tỷ đồng. Ở mức doanh thu cao hơn, trên 1 tỷ đồng 

đối với khối doanh nghiệp thì tỷ lệ do nam giới làm chủ cao hơn tỷ lệ do phụ nữ làm chủ. Kết quả 

này cũng khá tương đồng với tỷ lệ thu được từ kết quả năm trước của DDCI sở ban ngành năm 

2019. 

Biểu đồ 5.7. Triển vọng kinh doanh theo giới qua góc nhìn DDCI 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 
 

Theo kết quả điều tra của DDCI Sở ban ngành năm 2020, đối với doanh nghiệp/hợp tác xã do phụ 

nữ làm chủ, tỷ lệ doanh nghiệp sẽ tiếp tục với quy mô hiện tại đạt khoảng 71,97% tổng số doanh 

nghiệp do phụ nữ làm chủ. Tỷ lệ này ít hơn ở doanh nghiệp do nam giới làm chủ (chiếm 57,48%). 

Điểm lạc quan là tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có ý định mở rộng quy mô kinh doanh đạt 

tỷ lệ khá lớn chiếm gần 18%, trong khi đó tỷ lệ này cao hơn ở tỷ lệ doanh nghiệp do nam giới làm 
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chủ (khoảng gần 30%). Hơn 10% số đại diện doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được hỏi trả lời họ 

có kế hoạch giảm quy mô kinh doanh hoặc đóng cửa doanh nghiệp, trong khi đó tỷ lệ này ở 

DN/HTX do nam giới làm chủ là gần 13%. Sở dĩ tỷ lệ DN/HTX do cả nam giới và nữ giới làm chủ 

có ý định giảm quy mô hoặc đóng cửa theo điều tra DDCI năm 2020 cao hơn năm 2019 có thể do 

ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung của toàn cầu nói chung và của Việt Nam nói riêng, mà 

trong đó COVID-19 có tác động đáng kể. 

 

5.2. Cảm nhận chung về bình đẳng giới từ góc nhìn DDCI  
Cũng giống như DDCI năm 2019, DDCI cấp huyện và sở ban ngành của tỉnh Lào Cai năm 2020 

cũng đề cập đến vấn đề bình đẳng giới thông quan hệ thống các câu hỏi được lồng ghép trong 

chỉ số thành phần cốt lõi. Một mặt các câu hỏi này ghi nhận cảm nhận chung của các cơ sở SXKD 

về môi trường kinh doanh, quá trình xây dựng chính sách và điều hành kinh tế đã quan tâm đúng 

mực đến các nội dung về giới hay chưa. Mặt khác, hệ thống chỉ số giới được lồng ghép trong 

DDCI cho phép nhìn nhận, so sánh thông qua cảm nhận của chủ cơ sở SXKD là nam giới và nữ 

giới, từ đó phân tích những khác biệt và đưa ra bức tranh thực trạng. Phần tiếp sau đây sẽ lần 

lượt trình bày các nội dung trên thông qua DDCI cấp huyện và DDCI sở ban ngành năm 2020. 

5.2.1. Cảm nhận chung về bình đẳng giới từ góc nhìn DDCI cấp huyện

Hầu hết đại diện cơ sở SXKD tham gia khảo sát DDCI cấp huyện năm 2020 đều đồng ý và đồng 

ý một phần với nhận định định “Cơ chính quyền Huyện đã thực sự chú ý tới cơ sở sản xuất kinh 

doanh do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản 

lý, điều hành kinh tế”. Tỷ lệ không đồng ý chiếm một phần rất nhỏ khoảng 4,10%, tỷ lệ này cao 

hơn một chút so với năm 2020. 

Biểu đồ 5.8. Tỷ lệ hộ kinh doanh cho rằng vấn đề bình đẳng giới đã được chú trọng, quan 
tâm trong công tác điều hành của các huyện, thành phố 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Tỷ lệ đại diện cơ sở SXKD tham gia trả lời DDCI cấp huyện năm 2020 đồng ý rằng chính quyền 

cấp huyện đã phát huy vai trò và tính năng động của lãnh đạo nữ trong quá trình quản lý điều 

hành kinh tế đạt 75%. Chỉ 22,70% tỷ lệ chủ hộ kinh doanh được hỏi đồng ý một phần. Tương tự 

năm 2019, tỷ lệ này không có quá nhiều khác biệt khi so sánh qua góc nhìn của chủ cơ sở SXKD 

là nam giới và nữ giới. 

DDCI cấp huyện của tỉnh Lào Cai năm 2020 cũng đã điều tra khảo sát về cảm nhận của các cơ 

sở SXKD tại các địa phương về việc chính quyền huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm chú trọng 

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 địa phương mình. Kết quả cho thấy hơn 96% số người được khảo sát đồng 
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ý và đồng ý một phần về nhận định này, có thấp hơn một chút khoảng 2-3% so với kết quả khảo 

sát năm 2019.  

Biểu đồ 5.9. Tỷ lệ đại diện Cơ sở SXKD cho rằng chính quyền cấp huyện đã quan tâm, chú 
ý tới các yếu tố về giới trong các chương trình hỗ trợ các cơ sở SXKD tại huyện 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020  
 

Trong câu hỏi liên quan tới nhận định “Chính quyền huyện/thị xã/thành phố đã đặc biệt chú ý tới 

tiếng nói, sự tham gia, hưởng lợi của phụ nữ kinh doanh trong công tác quản lý, điều hành kinh 

tế, triển khai chính sách…”, hơn 75% đại diện cơ sở SXKD tham gia khảo sát DDCI cấp huyện 

năm 2020 cho biết họ đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý với nhận định trên (có phần giảm so với tỷ 

lệ 85,1% năm 2019). Bên cạnh đó, 22% ý kiến đồng ý một phần.Tỷ lệ tương tự với các câu hỏi 

liên quan tới việc chính quyền địa phương đã quan tâm tới việc tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo 

nữ tham gia vào công tác điều hành kinh tế.  

 

5.2.2. Cảm nhận chung về bình đẳng giới từ góc nhìn DDCI sở ban ngành

Tương tự khảo sát DDCI năm 2019, khảo sát DDCI sở ban ngành của tỉnh Lào Cai năm 2020 

cũng đã lấy ý kiến của DN/HTX về vấn đề liên quan tới các nội dung về phát triển bao trùm (bình 

đẳng giới, dân tộc thiểu số, xã hội,…) đã được quan tâm chú ý trong quá trình thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch của các sở, ban, ngành ví dụ như chú ý lắng nghe 

ý kiến/khó khăn của các cơ sở SXKD của phụ nữ, người yếu thế, tăng cơ hội nâng cao năng lực 

kinh doanh, tiếp cận thông tin. Hơn 79% số DN được hỏi đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý với nhận 

định trên, 18,60% đồng ý một phần. Nếu chia theo giới tính, thì tỷ lệ DN/HTX do nữ giới làm chủ 

đồng ý với quan điểm trên cao hơn tỷ lệ DN/HTX do nam giới làm chủ (chi tiết xem Biểu đồ 5.10).  
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Biểu đồ 5.10. Tỷ lệ DN/HTX cho rằng vấn đề bình đẳng giới, phát triển bao trùm đã được 
chú trọng, quan tâm trong công tác điều hành của các sở ban ngành 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Liên quan tới lãnh đạo các sở, ban, ngành đã chú ý tới vấn đề bình đẳng giới, doanh nhân nữ, 

khuyến khích phụ nữ kinh doanh trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, chương trình hỗ 

trợ, quy hoạch, hơn 86% đại diện DN/HTX tham gia khảo sát DDCI năm 2020 được hỏi đồng ý và 

hoàn toàn đồng ý (thấp hơn một chút so với tỷ lệ 90% năm 2019), hơn 12% trong số họ đồng ý 

một phần. Chỉ hơn 1% trong số họ là không đồng ý với ý kiến trên. Về vai trò của lãnh đạo nữ 

trong các sở, ban, ngành đã được phát huy và nâng cao, tỷ lệ đồng ý và đồng ý một phần đại diện 

doanh nghiệp cũng tương tự, với tỷ lệ 86% và 13% tương ứng. 

DDCI năm 2020 được xây dựng dựa trên nền tảng DDCI năm 2019, cảm nhận về bình đẳng giới 

từ góc nhìn DDCI sở ban ngành được thể hiện cụ thể qua hệ thống các chỉ tiêu đo lường về giới. 

DDCI tìm hiểu và phân tích sâu và xếp hạng theo thang điểm 10. Nhận xét về chỉ tiêu “quan tâm, 

chú ý tới các yếu tố giới trong thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế hoạch”, điểm số trung bình 

chung toàn tỉnh là 7,78 điểm, thấp hơn điểm trung bình toàn tỉnh năm 2019 là 8,03 điểm. Phân 

tích theo giới,  DN/HTX do nữ giới làm chủ nhìn chung đánh giá chỉ tiêu này tích cực hơn DN/HTX 

do nam giới làm chủ (đạt 7,78 điểm). Trong khi đó, đại diện các DN/HTX do nam giới làm chủ chỉ 

dành mức điểm 7,76 điểm cho chỉ tiêu kể trên. 

 

Chỉ tiêu mức độ quan tâm đến các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh doanh, khuyến 

khích doanh nhân nữ bình đẳng tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách, chương 

trình, quy hoạch, và bình đẳng hưởng lợi từ các chương trình quy hoạch này, đạt số điểm trung 

bình 7,86/thang điểm 10 ở nhóm “khá”. Đại diện các DN/HTX do phụ nữ làm chủ đánh giá chỉ tiêu 

này ở mức điểm 7,78 điểm. Trong khi điểm số tương ứng do nam giới đánh giá là 7,87 điểm. Điểm 

số này có phần sụt giảm so với năm 2019, khi điểm số trung bình năm 2019 là 8,23 điểm (theo 

đánh giá của nam giới: 8,27 và nữ giới là 8,15). 
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Khi được hỏi về mức độ bình đẳng giới thể hiện 

qua việc 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, công 

bằng thì có tới trên 82 % đại diện DN/HTX tham 

gia khảo sát DDCI 2020 trả lời họ đồng ý và 

hoàn toàn đồng ý với việc DN/HTX do phụ nữ 

và nam giới làm chủ được đối xử công bằng 

trong tiếp cận thông tin và các cơ hội kinh 

doanh. Chỉ có hơn 1% là không đồng ý và số 

còn lại là đồng ý một phần.  

 

Tính dễ dàng, khả năng tiếp cận TTHC, dịch vụ 

công của phụ nữ, nhóm người yếu thế được 

các doanh nghiệp/hợp tác xã trong điều tra 

DDCI năm 2020 đánh giá ở mức độ “khá” (7,68 

điểm). Kết quả là có chút chênh lệch khi doanh 

nghiệp do phụ nữ làm chủ chấm 7,72 điểm 

trong khi doanh nghiệp do nam giới làm chủ 

chấm chỉ tiêu này thấp hơn đạt 7,6 điểm.  

 

DDCI năm 2020 quan tâm tới vai trò, tính năng 

động của lãnh đạo nữ trong quản lý điều hành của các sở ban ngành. Kết quả khảo sát DDCI 2020 

đánh giá chỉ tiêu này đạt trung bình toàn tỉnh là 7,85 điểm, gần với mức điểm “tốt”, không có nhiều 

khác biệt khi xem xét cảm nhận chung của doanh nghiệp do nam giới và nữ giới làm chủ (chỉ 

chênh nhau 0,09 điểm). Việc lãnh đạo nữ được đánh giá cao (tuy thấp hơn năm 2019 một chút) 

trong quản lý điều hành của các cơ quan ban ngành được doanh nghiệp do nam giới và nữ giới 

đánh giá khá tương đồng, không có nhiều khác biệt lớn ở mức điểm 7,86 và 7,77 tương ứng. b30 

 

 

  

Các vấn đề về bình đẳng giới được đại diện các 

hộ kinh doanh và doanh nghiệp/ hợp tác xã 

đánh giá ở mức điểm “khá” và “tiệm cận tốt” 

cho thấy một bức tranh về bình đẳng giới tại 

tỉnh Lào Cai. Tuy điểm số có thấp hơn năm 

2019 một chút, nhưng vẫn ở mức điểm khá 

cao. 

Tương tự năm 2019, kết quả DDCI năm 2020 

cho thấy sự đánh giá có chút khác biệt ở đại 

diện cơ sở SXKD do nam giới và phụ nữ làm chủ 

ở một số chỉ tiêu, nhưng nhìn chung sự khác 

biệt là không nhiều.  

Cơ quan sở ban ngành và chính quyền địa 

phương vẫn có biên độ để cải thiện hơn nữa 

các vấn đề liên quan tới giới, để đạt được mức 

đánh giá cao hơn trong thời gian tới.  
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5.3. So sánh cảm nhận về công tác quản lý, điều hành kinh tế của chủ cơ sở 

SXKD, DN/HTX theo giới 

Hai phần dưới đây là các biểu đồ thể hiện sự khác biệt trong cảm nhận của đại diện các cơ sở 

SXKD, DN/HTX trong khảo sát DDCI Lào Cai năm 2020 theo giới tính của chủ sở hữu. Phần đầu 

là sự khác biệt trong DDCI cấp huyện năm 2020, phần sau là sự khác biệt trong DDCI sở ban 

ngành năm 2020. Góc nhìn của lăng kính giới thực sự khác biệt lớn trong DDCI sở ban ngành thể 

hiện qua việc đại diện DN/HTX có chủ là nam giới đánh giá Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị có 

năng lực điều hành cao hơn so với các sở ban ngành khác, trong khi đại diện DN/HTX có chủ là 

nữ giới đánh giá Sở Công thương là đơn vị nổi trội hơn cả so với các đơn vị khác. Sự khác biệt 

theo quan điểm của đại diện các cơ sở SXKD, DN/HTX do nữ giới hoặc nam giới làm chủ cần 

được các đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành quan tâm chú ý 

trong quá trình điều hành phát triển kinh tế-xã hội của đơn vị mình. 

5.3.1. DDCI cấp huyện

Xếp hạng DDCI cấp huyện 2020 theo cảm nhận của nữ và nam chủ cơ sở SXKD   

Biểu đồ 5.11. Điểm số DDCI cấp huyện thông qua cảm nhận của chủ cơ sở SXKD là nam giới 

 

Biểu đồ 5.12. Điểm số DDCI cấp huyện thông qua cảm nhận của chủ cơ sở SXKD là nữ giới 

  

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 
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Tốt 

Khá 

Trung bình khá 



115 
 
CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN VÀ SỞ BAN NGÀNH – DDCI LÀO CAI 2020 

5.3.2. DDCI sở ban ngành Lào Cai năm 2020 

Xếp hạng DDCI sở ban ngành theo cảm nhận của nữ và nam chủ DN/HTX 

Biểu đồ 5.13. Điểm số DDCI SBN 2020  thông qua cảm nhận của 
đại diện DN/HTX có chủ là nam giới 

 

 

Biểu đồ 5.14. Điểm số DDCI SBN 2020 thông qua cảm nhận của 
đại diện DN/ HTX có chủ là nữ giới 

  

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 
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CHUYÊN ĐỀ: CẢM NHẬN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH DU LỊCH 

TRONG CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN VÀ SỞ BAN 

NGÀNH 2020 
 

Xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã đưa 
ra từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đến đại hội Đảng bộ lần thứ XV, du lịch được xác định là 
khâu “đột phá” để tạo nên sự phát triển đồng bộ về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của toàn tỉnh. 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng Lào Cai 
thành điểm du lịch hấp dẫn nhất của vùng Tây Bắc, là một trong những trọng điểm du lịch của Việt 

Nam, là một trung tâm du lịch lớn của quốc tế3. Du lịch Lào Cai đang bước vào giai đoạn mới, 

trong bối cảnh tỉnh ban hành kế hoạch Phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai 
đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Thực tế ngành du lịch Lào Cai đã và đang trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển. 
Ngành du lịch của Lào Cai là một bộ phận không thể tách rời của chiến lược phát triển du lịch Việt 
Nam, là một trong ba vùng được quy hoạch phát triển theo đề án phát triển du lịch Việt Nam đến 
năm 2020, tầm nhìn 2030. Trong những năm qua, ngành du lịch của tỉnh đã khẳng định được 
phần nào vào đóng góp GDP, tạo việc làm mới. Phát triển du lịch không chỉ mang lại lợi nhuận 
cho các cơ sở SXKD cung cấp dịch vụ du lịch mà còn góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, cung 
cách phục vụ, tạo việc làm. Đặc biệt với bản sắc dân tộc độc đáo và những nét đẹp thu hút du 
lịch, ngành du lịch Lào Cai còn góp phần quan trọng trong tạo việc làm đầy đủ cho phụ nữ, người 
yếu thế trong xã hội, dân tộc thiểu số... Du lịch Lào Cai thể hiện rõ lợi thế từ vị trí “Cầu nối” trên 
tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.Các hoạt động 
thúc đẩy phát triển du lịch đã phần nào bài bản hơn và mang lại hiệu quả. Ngành du lịch không 
chỉ cạnh tranh với các địa phương khác trong cả nước mà còn cần đảm nhận vai trò nâng cao 
thương hiệu, vị trí trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, thu hút khách du lịch trong và ngoài 
nước. 

Song hành cùng các cơ hội phát triển, du lịch Lào Cai cũng đối diện với những trở ngại lớn. Những 
yếu tố bất lợi đó có thể đến từ môi trường vĩ mô (kinh tế thế giới suy giảm, thắt chặt chi tiêu, ảnh 

 
3 Theo Sở Văn hóa thể thao và du lịch: 
https://svhttdl.laocai.gov.vn/Default.aspx?sname=svhttdl&sid=1233&pageid=27664 



118 
 
CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN VÀ SỞ BAN NGÀNH – DDCI LÀO CAI 2020 

hưởng đại dịch Covid 19, ảnh hưởng từ môi trường kinh doanh thay đổi), cũng có thể đến từ môi 
trường vi mô (lợi thế cạnh tranh của bản thân các DN/HTX chưa cao, sản phẩm thiếu đa dạng, 
trùng lặp, chất lượng dịch vụ, giới thiệu sản phẩm chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng...). Việc 
phát triển quá “nóng” về du lịch khi hạ tầng giao thông và cơ sở lưu trú, chất lượng dịch vụ chưa 
đủ đáp ứng cũng tạo áp lực lên sự phát triển của ngành du lịch. Vấn đề đảm bảo an ninh an toàn, 
vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và di sản văn hóa truyền thống, chèo kéo du khách, phát 
triển nhân lực... cũng là những mối lo ngại trong quản lý chính sách vĩ mô. 

Trước bối cảnh thị trường du lịch quốc tế đóng băng do ảnh hưởng của Covid-19, thị trường nội 
địa nhiều biến động, một môi trường kinh doanh thân thiện, tạo điều kiện, lắng nghe ý kiến của 
các DN/HTX/HKD và hỗ trợ sự phát triển chung của các đối tượng là biện pháp cần thiết cho sự 
phục hồi và phát triển của ngành du lịch. Các vấn đề thời sự trong công tác quản lý điều hành 
thông qua việc so sánh, đánh giá các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong công tác hỗ trợ 
doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong thời kỳ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh như Covid-
19, khi giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp hay các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng được 
phản ánh trong kết quả DDCI 2020. Ở một góc nhìn khác, chuyên sâu hơn, năm 2020, DDCI lựa 
chọn ghi nhận cảm nhận của các cơ sở SXKD trong chỉ số NLCT cấp huyện và sở ban ngành là 
chuyên đề trong báo cáo năm. Với hi vọng, đưa ra bức tranh tổng quan về du lịch tại Lào Cai qua 
góc nhìn DDCI và đưa những đánh giá, cảm nhận của các cơ sở SXKD du lịch đến gần hơn với 
các cấp chính quyền. 

Khảo sát DDCI 2020 cũng quan tâm đến các cơ sở SXKD trong lĩnh vực du lịch. Với mẫu cấp 
huyện, các HKD trong lĩnh vực du lịch chiếm 6,71%, phân bổ rải rác tại các địa bàn. Với mẫu phiếu 
cấp sở ban ngành, doanh nghiệp du lịch chiếm 2,6% tổng mẫu, thực hiện TTHC tại sở kế hoạch 
và đầu tư, sở xây dựng, sở giao thông vận tải, sở nông nghiệp, sở văn hóa – thể thao và du lịch, 
sở thông tin truyền thông viễn thông... Khảo sát góp phần đưa cảm nhận của các cơ sở SXKD 
trong lĩnh vực du lịch đến gần hơn với các cấp chính quyền và sở ban ngành, góp phần chung 
vào sự phát triển của du lịch tỉnh Lào Cai. 

6.1. Tổng quan chung về cơ sở SXKD du lịch trong điều tra DDCI Lào Cai 

6.1.1. Cơ sở SXKD du lịch trong mẫu cấp huyện 

Với mẫu cấp huyện, HKD du lịch trong mẫu khảo sát ngẫu nhiên chủ yếu do nam giới làm chủ 

67,16%. Tỷ lệ này cao hơn so với mức trung bình chung các ngành nghề tại Lào Cai (58,52%). 

Theo dân tộc, chỉ có 25,37%  chủ các HKD du lịch trong mẫu khảo sát thuộc dân tộc thiểu số. Họ 

chủ yếu là chủ các homestay, khách sạn nhỏ...  trong chuỗi ngành du lịch. Cần thúc đẩy nhiều 

hơn nữa  vai trò của nữ giới và dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế du lịch tại địa phương.

Biểu đồ 6.1. Cơ cấu giới tính và dân tộc thiểu số của giám đốc DN/ HTX nông lâm thủy 
sản trong DDCI Lào Cai 2019 

 

Tỷ lệ HKD du lịch theo giới tính 

 

Tỷ lệ HKD du lịch theo dân tộc 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

 
Độ tuổi phổ biến của chủ các HKD trong lĩnh vực du lịch cũng nằm trong khoảng 31-44 tuổi 
(46,27%) và 45-60 tuổi (37,31%). Đây là độ tuổi có nhiều kinh nghiệm cũng như tích lũy ban đầu 
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trong quá trình xây dựng thương hiệu và phát triển dịch vụ. Hầu hết các HKD du lịch trong mẫu 
khảo sát đều đăng kí thành lập với thời gian gần đây.  

 

6.1.2. Doanh nghiệp/Hợp tác xã du lịch trong mẫu sở ban ngành 

Phân tích các DN/HTX trong mẫu sở ban ngành, tỷ lệ DN/HTX du lịch do phụ nữ làm chủ còn hạn 

chế. Bên cạnh đó, tỷ lệ dân tộc thiểu số thành lập và quản lý các doanh nghiệp làm du lịch cùng 

còn khá khiêm tốn. 

Biểu đồ 6.2. Cơ cấu giới tính và dân tộc thiểu số của giám đốc DN/ HTX nông lâm thủy 
sản trong DDCI Lào Cai 2020 

 
 

Tỷ lệ DN/HTX du lịch theo giới tính Tỷ lệ DN/HTX du lịch theo dân tộc 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

 
Với các DN/HTX làm du lịch trong mẫu khảo sát, độ tuổi phổ biến cũng từ 45-60 tuổi (61,54%). 
Tiêp theo, độ tuổi 20-30 tuổi và 31-44 tuổi đều chiếm tỷ lệ 15,38%.  

 

6.2. Tình hình sản xuất kinh doanh và triển vọng kinh doanh của các cơ sở SXKD trong 

ngành du lịch 

6.2.1. Hộ kinh doanh du lịch trong mẫu cấp huyện 

Năm 2020, so với các ngành kinh tế khác, đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề 

tới các cơ sở SXKD trong lĩnh vực du lịch và cung ứng dịch vụ liên quan. Với qui mô nhỏ, chủ yếu 

là hộ gia đình tự lao động, kinh doanh nhà nghỉ, homestay, các điểm du lịch sinh thái, hộ kinh 

doanh du lịch tại Lào Cai không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch. Du lịch thất thu, 

lao động tạm nghỉ không có việc làm, nhưng các khoản chi phí đầu vào như chi trả chi phí địa 

điểm kinh doanh, hao phí trang thiết bị, lãi suất... vẫn là những gánh nặng với các hộ kinh 

doanh.Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, đây cũng là “thời gian nghỉ” để các hộ kinh doanh nhìn lại chiến 

lược kinh doanh của mình, tu sửa vật chất, chuẩn bị tốt hơn cho tương lai ngành du lịch. Muốn 

vậy, sự đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện, môi trường kinh doanh tốt tại các địa phương là không 

thể thiếu. 

Tình hình sản xuất kinh doanh và triển vọng kinh doanh của các hộ kinh doanh du lịch tại Lào Cai 

năm vừa qua được ghi nhận qua những con số không mấy khả quan. Doanh thu của các HKD du 

lịch chủ yếu ở mức dưới 100 triệu (56,72%). 
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Biểu đồ 6.3. Tỷ lệ theo doanh thu của hộ kinh doanh du lịch theo điều tra DDCI  

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

Mặc dù vậy, các số liệu về doanh thu chỉ cho thấy một tác động nhỏ và hạn chế với hộ kinh doanh 
du lịch ở Lào Cai, nhưng điều tồi tệ hơn có thể thấy khi nhìn vào tình hình lãi/lỗ và triển vọng kinh 
doanh của các HKD du lịch tại tỉnh. Số liệu khảo sát DDCI 2020 vắng bóng các hộ kinh doanh du 
lịch lãi như mong muốn. Thay vào đó, tỷ lệ thua lỗ lớn chiếm tới 29,85%, là con số chưa từng 
được ghi nhận trong lịch sử khảo sát DDCI với ngành du lịch. Tỷ lệ thua lỗ chút ít cũng lên tới 
23,88%. Và 34,33% các HKD cầm cự, ổn định, hòa vốn. Nghĩa là, Lào Cai đang phải chứng kiến 
quá nửa (53,73%) các HKD trong ngành du lịch làm ăn thua lỗ trong năm 2020. 
 
Với thực trạng sản xuất kinh doanh như trên, nhiều HKD trong ngành du lịch có dấu hiệu nản lòng. 
Bằng chứng là chỉ có 4,48% HKD du lịch mong muốn tăng quy mô, tuy nhiên vẫn ở hình thức 
HKD, mà không hình thành doanh nghiệp. 65,57% sẽ kinh doanh với quy mô hiện tại. 13.43% có 
kế hoạch giảm quy mô kinh doanh. Nghiêm trọng hơn, 16,42% HKD du lịch đóng cửa cơ sở SXKD. 
Báo cáo DDCI 2020 cho thấy sự sụt giảm niềm tin kinh doanh chưa từng có trong ngành du lịch. 
 

Biểu đồ 6.4. Tình hình SXKD và triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành 

Tình hình sản xuất kinh doanh 

 

Triền vọng kinh doanh 
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Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

DDCI cũng khảo sát về ảnh hưởng của Covid 19 với các HKD, 92,54% các HKD trong ngành du 
lịch thuộc mẩu khảo sát chịu tác động của đại dịch. Trong đó, 80,60% là thiệt hại rất nặng nề. Năm 
2020, các HKD du lịch phải đảm bảo mục tiêu kép. Trước hết, các HKD cần đảm bảo an toàn sức 
khỏe cho bản thân và du khách, cộng đồng theo quy định và hướng dẫn của nhà nước, nỗ lực 
của các cấp. Song hành với mục tiêu trên, các HKD du lịch cũng cần hồi phục và duy trì “sức khỏe 
kinh tế” của cơ sở SXKD. Việc phục hồi các HKD du lịch có vai trò quan trọng trong phục hồi kinh 
tế nói chung. Do bản thân du lịch đã là một ngành tổng hợp, ảnh hưởng liên tiếp và mạnh mẽ đến 
các ngành dịch vụ khác trong chuỗi phát triển.  

Đối diện với thách thức chung, 1,49% HKD vẫn lạc quan trong kinh doanh và 1,49% cho rằng đây 
là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ SXKD. Theo ý kiến ghi nhận từ khảo sát, các HKD ghi nhận đây cũng 
là cơ hội để chủ các cơ sở SXKD nhìn nhận lại các vấn đề còn tồn tại. Chẳng hạn như việc cân 
đối giữa khách du lịch nội địa và khách nước ngoài. Du khách nước ngoài và trải nghiệm là khách 
hàng lớn của các homestay và dịch vụ kèm theo. Tuy nhiên, các chính sách hạn chế di chuyển và 
đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng gần như cắt giảm hoàn toàn lượng khách này. Buộc các 
HKD du lịch cần giảm mức giá thấp chưa từng có và hoàn thiện hơn chất lượng dịch vụ, để thu 
hút lượng khách trong nước. Không những thử áp dụng lĩnh vực kinh doanh mới mà những cách 
làm mới trong quảng bá sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng cách tiếp cận qua các 
hiệp hội cũng được áp dụng. Tình thế cấp bách khi phải lựa chọn giữa nguy cơ đóng cửa và duy 
trì doanh thu đã vô tình thúc đẩy những quyết định “táo bạo” và thử thách mới cho một số HKD. 
Trong số đó, có những HKD nắm bắt được thời cơ, cũng tìm ra được cách làm mới và hướng đi 
mới cho mình. Mặc dù vậy, tỷ lệ này cũng không nhiều, chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn (dưới 2%). 

Biểu đồ 6.5. Ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến các HKD ngành du lịch 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 
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6.2.2. Doanh nghiệp/Hợp tác xã du lịch trong mẫu sở ban ngành 

Không nằm ngoài sự ảnh hưởng của tình hình trong nước năm qua, các DN/HTX du lịch tại Lào 

Cai năm 2020 gặp phải nhiều khó khăn. So sánh với các HKD, quy mô và vốn của các DN/HTX 

thường lớn hơn, mức doanh thu cũng tương đối lớn. Mặc dù vậy, năm 2020 cũng không ghi nhận 

mức doanh thu khả quan. Theo tỷ lệ, 46,15% DN/HTX du lịch trong mẫu khảo sát có doanh thu 

dưới 1 tỷ đồng trong năm 2020. 

Biểu đồ 6.6. Tỷ lệ theo doanh thu của hộ kinh doanh du lịch theo điều tra DDCI  

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

 

Năm vừa qua, nhiều cơ sở lưu trú phải đóng cửa trong thời gian dài, tạm thời ảnh hưởng đến dịch 

vụ. Nửa đầu và giữa năm 2020, các DN/HTX trong ngành du lịch cũng khan hiếm các đoàn du 

lịch, ăn nghỉ, sử dụng dịch vụ. Nửa sau năm 2020, tình hình khả quan hơn khi lượng khách du 

lịch nội địa tăng lên. Mặc dù vậy, tổng quan trong cả năm khảo sát, tình hình sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp du lịch kém hơn so với năm trước đó. Bằng chứng là chỉ có 7,69% các 

doanh nghiệp du lịch trong mẫu khảo sát “lãi chút ít”,  hoặc lãi không đáng kể. 92,31% các doanh 

nghiệp du lịch làm ăn thua lỗ. Đặc biệt, 38,46% doanh nghiệp du lịch thua lỗ lớn. Nghĩa là, trung 

bình cứ 10 doanh nghiệp du lịch tại Lào Cai thì có đến gần 4 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ lớn 

trong năm 2020.  

Kết quả DDCI 2020 ghi nhận những nhận định trên thông quan con số. 7,69% doanh nghiệp du 

lịch trong mẫu khảo sát đóng cửa. Cũng cần lưu ý rằng, con số 7,69% trên chưa phản ánh hết 

toàn bộ tỷ lệ DN du lịch tạm ngừng sản xuất kinh doanh trên toàn tỉnh. Do quá trình khảo sát cũng 

ghi nhận nhiều doanh nghiệp du lịch, tập trung nhiều ở Sa Pa, Bát Xát và Tp. Lào Cai đóng cửa, 

tạm ngừng sản xuất kinh doanh và không thể tiếp cận trong khảo sát. 23,08% DN du lịch thu hẹp 

mô hình kinh doanh hoặc chi nhánh kinh doanh, giảm lao động. Còn lại, các doanh nghiệp du lịch 

cố gắng duy trì quy mô kinh doanh. 

Biểu đồ 6.7. Tình hình SXKD và triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành 

Tình hình sản xuất kinh doanh 
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Triển vọng kinh doanh 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Đánh giá ảnh hưởng của Covid 19 đến các doanh nghiệp thông qua khảo sát, 92,31% tác động 

tiêu cực đến các doanh nghiệp du lịch. 84,32% cho rằng các tác động này là rất tiêu cực. Ở chiều 

ngược lại, 7,69% doanh nghiệp tìm thấy cơ hội và hướng đi mới, tiến hành tái cấu trúc ngành để 

đạt kết quả kinh doanh và niềm tin kinh doanh khả quan hơn. Phỏng vấn sâu các doanh nghiệp 

tìm ra cơ hội mới, chủ các doanh nghiệp cho rằng du lịch quốc tế là một phần rất quan trọng với 

du lịch Lào Cai, đặc biệt với các điểm du lịch như Sa Pa, Y Tý (Bát Xát)...Không phủ nhận quan 

điểm đó, nhưng với tình hình diễn biến phức tạp và khó dự báo hiện tại, một số doanh nghiệp du 

lịch nhìn nhận cơ hội kinh doanh  theo góc nhìn khác, trước mắt tập trung vào du lịch nội địa , về 

lâu dài cân bằng du lịch nội địa và quốc tế, đa dạng các sản phẩm và cách làm mới để thu hút 

khách du lịch.  Một khi du lịch trong nước được khẳng định và tranh thủ thời gian hoàn thiện sản 

phẩm, sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam sẽ vươn tầm mới, thu hút khách nước ngoài với điểm 

đến an toàn và hấp dẫn.
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6.3. Cảm nhận của các DN/HTX/HKD du lịch về môi trường kinh doanh qua các chỉ số thành 

phần của DDCI Lào Cai 2020 

6.3.1. Cảm nhận của hộ kinh doanh trong ngành du lịch qua DDCI 2020 

Thời điểm ngành du lịch đang có khoảng trống thời gian để củng cố kế hoạch kinh doanh và tái 

cấu trúc một cách phù hợp cũng là lúc chính quyền các cấp cần có những giải pháp hỗ trợ các cơ 

sở SXKD và tháo gỡ những khó khăn hiện có của ngành. Trên thực tế, những khó khăn của các 

hộ kinh doanh du lịch không chỉ đến từ cú sốc giảm cầu trong và sau đại dịch, mà còn đến từ môi 

trường kinh doanh. Thị trường du lịch Lào Cai sau tái cấu trúc (bao gồm cả chủ động và bị động) 

sẽ hình thành một chu phát triển mới, với những điều chỉnh sâu về định hướng khách hàng, sản 

phẩm và dịch vụ được cung cấp, tăng/giảm quy mô, mở rộng hoặc chuyển hướng kinh doanh... 

Các thay đổi trên ít nhiều có liên quan đến chính sách và quản lý nhà nước tại các cấp chính 

quyền. 

Nhìn nhận chung về môi trường kinh doanh trong năm vừa qua, 28,36% HKD du lịch cho rằng có 

cải thiện đáng kể, 50,74% HKD trong ngành du lịch ghi nhận sự cải thiện nhưng còn chậm chạp, 

không mang lại thay đổi rõ rệt. Chi tiết hơn, khi được hỏi về vấn đề quan tâm đến nữ giới, dân tộc 

thiểu số và các đối tượng yếu thế trong xã hội, 91,05% HKD du lịch đồng ý với nhận định trên. 

Các HKD đều thống nhất về việc chính quyền địa phương đã có quan tâm đến các vấn đề lịch sử, 

văn hóa trong quá trình phát triển du lịch tại địa phương. 

Biểu đồ 6.8. Cảm nhận của các HKD du lịch về môi trường kinh doanh địa phương 

 

 Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Đánh giá của các HKD trong ngành du lịch về môi trường kinh doanh cũng được quy về điểm số 

và xếp theo thang điểm. Các HKD du lịch cho rằng chi phí không chính thức đã giảm trong năm 

vừa qua, chi phí gia nhập thị trường tại các địa phương được cải thiện tốt, hiệu quả an ninh trật 

tự tại các huyện/thị xã/thành phố cũng được chú trọng và thủ tục thuế cũng đã có những thay đổi 

tích cực. Ở chiều ngược lại, hiệu quả bộ phận một cửa, minh bạch thông tin, hỗ trợ kinh doanh, 

tính năng động tiên phong của lãnh đạo, tiếp cận đất đai, công tác đối thoại, trách nhiệm giải trình 

và hiệu quả trong cấp phép, thanh tra kiểm tra vẫn là những vấn đề mà các HKD du lịch còn gặp 

nhiều khó khăn. Rõ ràng, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần quan tâm xoay quanh các hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực du lịch. 
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Biểu đồ 6.9. Điểm số DDCI cấp huyện 2020 qua góc nhìn hộ kinh doanh ngành du lịch 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Chi phí gia nhập thị trường được các HKD đánh giá với mức điểm trung bình 8,14. Cũng cần lưu 
ý rằng, tỷ lệ HKD thành lập trong năm vừa rồi liên quan đến lĩnh vực du lịch là không đáng kể. 
Trong chi phí gia nhập thị trường, tổng thời gian mà hộ kinh doanh tìm hiểu thông tin về trình tự, 
thủ tục để đăng ký kinh doanh (lần đầu hoặc bổ sung thay đổi) vẫn còn chưa đạt kì vọng của các 
HKD du lịch, mức điểm trung bình là 7,8. Các địa phương cần thúc đẩy tuyên truyền và minh bạch 
thông tin để giảm thời gian tìm hiểu thủ tục cho các HKD muốn khởi sự trong lĩnh vực du lịch. Đặc 
biệt trong bối cảnh năm tới, khi làn sóng phục hồi và quay trở lại, thành lập mới của HKD du lịch 
có thể diễn ra. 

Rào cản gia nhập thị trường thấp nhưng vẫn tồn tại và hình thành các rào cản khác làm chậm sự 
phát triển của du lịch Lào Cai. Chẳng hạn như Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh 
từ lâu đã là vấn đề mà nhiều HKD trong lĩnh vực du lịch quan tâm. Đây cũng là vấn đề còn nhiều 
tồn tại trong năm qua, đạt mức điểm khá (7,52 điểm) và là 1 trong 3 CSTP cần ưu tiên cải thiện 
trong những năm tới. Bàn về tiếp cận đất đai, 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) còn hạn chế (6,98 điểm). Chất lượng chung về quy hoạch sử dụng đất (7,23 điểm), và 
mức độ thuận lợi để có được địa điểm kinh doanh (7,28 điểm) cũng là những vấn đề mà chính 
quyền các địa phương cần quan tâm. 

Hiệu quả trong cấp phép và thanh tra, kiểm tra xét riêng theo đánh giá của các HKD du lịch chỉ 
đạt mức điểm trung bình là 7,27, thuộc nhóm khá. Cấp phép, kiểm tra xây dựng (trong thẩm quyền 
của huyện) (6,85 điểm) là rào cản lớn đối với các HKD du lịch tại địa phương. Số lượng các đợt 
thanh tra, kiểm tra mà HKD du lịch  phải tiếp trong năm 2020 vẫn còn nhiều theo cảm nhận của 
các chủ hộ kinh doanh. Do đó, điểm số cho chỉ tiêu này chỉ đạt 6,51 điểm, ở mức trung bình. Cấp 
phép, thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực khác như an toàn, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, 
môi trường, lao động... cũng không ghi nhận  cải thiện nổi trội dưới góc nhìn HKD du lịch. Do đó, 
không chỉ tiêu nào đủ sức bật để kéo điểm số CSTP về cấp phép, thanh tra, kiểm tra lên thang 
điểm tốt hơn. Nhìn chung, vấn đề hiệu quả trong cấp phép, thanh tra, kiểm tra ngành du lịch tại 
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các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai còn tồn tại nhiều bất cập, chưa đạt kì vọng của 
HKD. Đây cũng là lí do chính làm cho CSTP này có điểm số thấp nhất so với các chỉ số còn lại. 

Hiệu quả của thủ tục thuế được đánh giá tương đối tốt với mức điểm trung bình 8,03. Mảng tối 
cần cải thiện trong hiệu quả thủ tục thuế vẫn tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin. Chỉ 
tiêu này chỉ đạt 5,41 điểm. Có thể thấy rằng, các HKD trong lĩnh vực du lịch về cơ bản đều có kinh 
nghiệm tiếp cận công nghệ thông tin trong quảng bá sản phẩm. Với sự phát triển của các hình 
thức giao dịch tiền tệ, HKD du lịch nên là đối tượng tiên phong áp dụng các công nghệ trong thu-
chi, trong đó có bao gồm nghĩa vụ nộp thuế. Việc khuyến khích các HKD chuyển đổi hình thức 
nộp thuế, từ trực tiếp sang trực tuyến sẽ góp phần cải thiện hình ảnh của du lịch địa phương và 
du lịch Việt Nam. Các địa phương nên lưu ý vấn đề này để nâng tầm thương hiệu du lịch Lào Cai. 
Tại Sa Pa, ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thuế nói chung và trong lĩnh vực du lịch nói 
riêng đã có nhiều thay đổi tích cực hơn so với các địa phương còn lại. 

Về tính năng động, tiên phong của lãnh đạo địa phương, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, các 
HKD mong chờ các sáng kiến, cải cách từ phía chính quyền để cải thiện tốt hơn TTHC, các vấn 
đề liên quan đến du lịch. Điểm số CSTP này đạt 7,6 điểm, vẫn nằm trong nhóm 4 CSTP có điểm 
số thấp nhất dưới góc nhìn của HKD du lịch. Hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch cho rằng vẫn 
đang thiếu các sáng kiến, chương trình nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh và 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. 

Hiệu quả đối thoại và trách nhiệm giải trình cũng khiêm tốn ở mức điểm khá 7,46 điểm. Thực tế 
tỉnh Lào Cai đã quan tâm, tổ chức đối thoại doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Mặc dù vậy, đối 
tượng HKD chưa được quan tâm đầy đủ trong cùng lĩnh vực này. 37,85% các hộ kinh doanh du 
lịch cơ bản chưa hài lòng về số lượng các cuộc đối thoại. Chất lượng các cuộc đối thoại đa số ở 
mức bình thường (52,23%), và 4,48% cho rằng không có nội dung hoặc nội dung không phù hợp. 
Chỉ có 8,96% HKD du lịch đánh giá rất cao các cuộc đối thoại, đã tập trung vào các vấn đề nóng 
và giải quyết kịp thời các khó khăn mà HKD trong ngành đề cập. 16,41% HKD du lịch chưa bao 
giờ được mời tham gia ý kiến đóng góp cho các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của 
huyện, xã, ngành có liên quan tới hoạt động của cơ sở SXKD.Phản ánh khách quan, điểm số chỉ 
tiêu liên quan đến tham gia đóng góp ý kiến chính sách, quy hoạch chỉ đạt 6,42 điểm, mức trung 
bình. 

Minh bạch thông tin và đối xử công bằng dường như có mối tương quan thuận với hiệu quả đối 
thoại và trách nhiệm giải trình. Điểm số cho CSTP này đạt 7,7, điểm dưới góc nhìn HKD du lịch. 
Đáng chú ý, cổng thông tin của các địa phương cũng chưa đảm nhận tốt vai trò  trong việc cung 
cấp các thông tin cần thiết cho các cơ sở SXKD (7,28 điểm, thấp hơn mức điểm trung bình). Việc 
phổ biến thông tin chung, thông tin quy hoạch, xây dựng, thông tin đấu thầu, mua sắm công cũng 
được nhìn nhận ở mức độ trung  bình, cải thiện chậm chạp trong những năm qua. Tính công bằng 
giữa các HKD, giữa HKD với DN, và giữa chủ doanh nghiệp theo giới tính, theo dân tộc được nhìn 
nhận tương đối tốt, với mức điểm trên 8. 

Hiệu quả cải cách TTHC và bộ phận một cửa đạt 7,8 điểm. Theo đánh giá riêng của các HKD 
trong lĩnh vực du lịch, tại bộ phận một cửa các sáng kiến cải cách liên tục được thực hiện (8,23 
điểm), ứng dụng công nghệ thông tin tương đối tốt (8,23 điểm), những cải thiện chung cũng được 
ghi nhận (8,22 điểm). Theo lĩnh vực, dịch vụ - thương mại và văn hóa – thể thao – du lịch là các 
lĩnh vực có nhiều cải thiện nhất tại bộ phận một cửa. Tất nhiên, các đánh giá trên đang được nhìn 
nhận dưới góc độ các HKD trong lĩnh vực du lịch, những người thực hiện nhiều TTHC liên quan 
đến một vài lĩnh vực cụ thể. 

Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh là CSTP được kì vọng lớn nhất đối với các HKD du lịch. 
Thực tế, đáp lại kì vọng của các HKD, kết quả trong năm vừa qua ghi nhận không mấy tích cực. 
CSTP này chỉ đạt 7,66 điểm. Xúc tiến thương mại, hỗ trợ liên kết, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu 
thụ sản phẩm (7,48 điểm), Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề và tuyển dụng lao động cho người lao động 
trên địa bàn cấp huyện (7,52 điểm),  Hỗ trợ về vốn vay ưu đãi, tín dụng sản xuất kinh doanh được 
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triển khai thực hiện ở huyện (7,66 điểm) là 3 chỉ tiêu đạt điểm số thấp nhất, cũng là 3 mong muốn 
cao nhất của các HKD du lịch trong thời gian tới. Không khó khăn để nhận ra các chỉ tiêu trên liên 
quan đến thị trường tiêu thụ, đào tạo lao động và vốn kinh doanh, cũng chính là 3 điểm nghẽn lớn 
trong ngành du lịch nói chung, du lịch Lào Cai nói riêng. Đặc biệt, khi lượt khách giảm, các sản 
phẩm dịch vụ cần tìm đầu ra tốt hơn. Nhiều HKD còn lúng túng trong việc kết hợp chuỗi sản phẩm 
dịch vụ thay vì một dịch vụ đơn lẻ. Một số lao động của HKD là lao động gia đình, tranh thủ mùa 
vụ nông nhàn, điều kiện gia đình để kinh doanh thêm sản phẩm dịch vụ. Do đó, lao động không 
được đào tạo bài bản, chưa mang đến sự hài lòng cho du khách, ảnh hưởng không nhỏ đến chất 
lượng du lịch địa phương. Nhận diện được điểm yếu này, các HKD bày tỏ mong muốn được hỗ 
trợ từ các chương trình đào tạo từ địa phương tốt hơn. 

Chi phí không chính thức đạt mức điểm 9,45 điểm. Với các HKD, chi phí không chính thức không 
phải gánh nặng quá nặng nề. Mặc dù vậy, đất đai – địa chính, thuế vẫn là hai lĩnh vực mà HKD 
du lịch phải chi trả chi phí không chính thức trong một vài trường hợp. 

Hiệu quả công tác an ninh trật tự và đảm bảo điều kiện kinh doanh an toàn càng trở nên quan 
trọng hơn hết với ngành du lịch, khi các HKD có lượt khách ra – vào liên tục, và tính chất phức 
tạp của ngành nghề. Với mức điểm 8,27, tình hình an ninh trật tự thời gian qua tại Lào Cai được 
các HKD du lịch đánh giá tương đối tốt, ngoại trừ vẫn còn tồn tại một vài trường hợp nhỏ lẻ tội 
phạm quấy nhiễu cơ sở SXKD tại địa phương... 

Mở rộng các vấn đề mà tỉnh quan tâm, HKD du lịch cũng đánh giá điểm số “Ứng dụng công nghệ 
thông tin (chính phủ điện tử - e-gov) (7,43 điểm), Chi phí, thời gian thực hiện TTHC và dịch vụ 
công (8,28 điểm), Phát triển bền vững và bao trùm (7,84 điểm).  
 

6.3.2. Cảm nhận của doanh nghiệp/hợp tác xã du lịch qua góc nhìn DDCI 2020 

Dưới góc nhìn của các DN/HTX du lịch, môi trường kinh doanh tại các sở ban ngành đạt 7,3 điểm, 
thuộc nhóm khá. Mức điểm này cũng thấp hơn so với mức trung bình chung các lĩnh vực toàn 
tỉnh. Điều đó phần nào cho thấy các DN/HTX đang đánh giá môi trường kinh doanh và năng lực 
cạnh tranh dưới góc độ ngành kém hơn so với các ngành còn lại.  

Nhận xét chung về chất lượng quản lý, điều hành trong năm vừa qua, các DN/HTX du lịch trong 
mẫu khảo sát đánh giá các cải thiện còn rất chậm. 61,54% nhìn nhận các cải thiện. 

Biểu đồ 6.10. Nhận xét chung về chất lượng quản lý, điều hành đánh giá của các DN/HTX 
du lịch 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 
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Biểu đồ 6.11. Điểm số DDCI 2020 sở ban ngành qua góc nhìn doanh nghiệp ngành du lịch 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Các DN/HTX du lịch vẫn tin tưởng và đánh giá cao hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật, quy hoạch và kế hoạch với mức điểm 7,66 điểm. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh 
vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua là chỉ tiêu tích cực nhất (8,54 điểm) 
với số lần thanh tra, kiểm tra giảm trong năm vừa qua. Các chỉ tiêu còn lại cũng ở mức khá theo 
đánh giá của các DN/HTX liên quan. 
 
Chất lượng dịch vụ công đạt 7,15 điểm, chênh lệch không đáng kể so với CSTP đứng sau. Chất 
lượng dịch vụ công dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp ngành du lịch đang đứng trước 
thách thức về hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov), hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành 
trong việc giải quyết các vấn đề; các khó khăn/rào cản tiếp cận của phụ nữ, dân tộc thiểu số, phụ 
nữ kinh doanh và đùn đẩy trách nhiệm. Các chỉ tiêu này đều có mức điểm dưới 7. Vẫn tồn tại 
27,27% các ý kiến cho rằng sở ban ngành đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở ban ngành hoặc lên 
cấp có thẩm quyền cao hơn khi xử lý các TTHC và dịch vụ công liên quan lĩnh vực du lịch. 
 
Minh bạch thông tin và đối xử công bằng đạt 7,24 điểm. Nếu như các chỉ tiêu về minh bạch thông 
tin được các DN/HTX du lịch nhìn nhận tích cực hơn thì các chỉ tiêu về đối xử công bằng lại có 
điểm số thấp hơn, vừa đủ vượt ngưỡng 7 điểm. Kết quả này trái ngược với các HKD trong cũng 
lĩnh vực. Còn quá sớm để khắng định sự thiếu công bằng giữa các DN/HTX khi tiếp cận thông tin, 
dịch vụ thuộc lĩnh vực du lịch. Nhưng điểm số trên phần nào đưa ra các chỉ dấu cần đảm bảo sự 
công bằng giữa các đối tượng được cung cấp dịch vụ dù ở quy mô, giới tính hay dân tộc nào. 
 
Tính năng động và trách nhiệm giải trình đạt 7,14 điểm, là một trong hai CSTP thấp điểm nhât 
theo đánh giá của các DN/HTX du lịch liên quan. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu sáng kiến, chương 
trình cải cách và mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh. Trong khi đó, các chỉ tiêu 
khác của CSTP cũng không có sự nổi bật về điểm số, phản ánh thực tế cải cách chậm chạp như 
đã được ghi nhận tại phần trước của báo cáo. 
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Chi phí không chính thức giảm cả về quy mô và số lượng, một cách tích cực. 7,55 điểm cho CSTP 
này là số điểm mà các DN/HTX du lịch đánh giá. Tuy nhiên, khi so sánh với sự cải thiện chung 
trên toàn tỉnh, dường như các DN/HTX trong ngành du lịch đang phải chịu mức chi phí lớn hơn 
và kém tích cực hơn các lĩnh vực còn lại. Phân tích cụ thể, 66,67% DN/HTX du lịch trong mẫu 
khảo sát vẫn phải chi trả các khoản chi phí không chính thức trong năm vừa qua. Khi được hỏi về 
xu hướng trong tương lai, 75,76% đối tượng được phỏng vấn liên quan tin tưởng chi phí không 
chính thức sẽ giảm nhưng giảm nhẹ, 9,09% cho rằng không có sự thay đổi nào trong tương lai và 
6,06% cho rằng chi phí không chính thức sẽ tiếp tục tăng không ngừng trong thời gian tới, tiếp tục 
là gánh nặng cho các DN/HTX kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.  
 
Hỗ trợ kinh doanh và doanh nghiệp đạt 7,04 điểm, điểm số thấp nhất trong các CSTP được đánh 
giá. Sự thiếu vắng của các chương trình hỗ trợ phù hợp là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả 
CSTP chưa cao. 24,24% các DN/HTX kì vọng nhiều hơn vào các sáng kiến. Đứng trước thách 
thức của đại dịch Covid và những tổn thất sau đại dịch, các DN/HTX du lịch cho rằng, các biện 
pháp hỗ trợ của sở ban ngành là chưa đầy đủ.  
 

Biểu đồ 6.12. “Lãnh đạo sở, ban, ngành đã tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp 

hợp lý và hiệu quả nhằm hỗ trợ cơ sở SXKD, DN, HTX trong các trường hợp thiên tai, 

dịch bệnh (ví dụ như Covid-19)”. 

 

 

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020 

Không phủ nhận những hành động kịp thời của chính quyền tỉnh Lào Cai trong năm 2020 hỗ trợ 
ngành du lịch tỉnh. Đáng kể như Chương trình kích cầu du lịch Lào Cai “Mùa Hè Sa Pa năm 2020” 
có sự tham gia của 82 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, du lịch trên địa bàn tỉnh tác động tích 
cực đến hình ảnh, thương hiệu và thu hút khách du lịch đến với Lào Cai.  
 
Tuy nhiên, vấn đề mà các DN/HTX du lịch quan tâm còn rất nhiều dư địa để cải thiện. Trả lời cho 
câu hỏi tại sao khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam còn chưa cạnh tranh với nhiều nước trong 
khu vực, các DN/HTX trong mẫu khảo sát cũng tự nhìn nhận được các vấn đề tại địa phương như 
quảng bá sản phẩm, quảng bá du lịch kém, chất lượng lao động, chưa đủ vốn để mở rộng sản 
phẩm, dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu, tình trạng chèo kéo, lợi dụng sức lao động của trẻ 
em... Không những vậy, khách hàng nội địa cũng so sánh, nhìn nhận chưa xứng tầm du lịch trong 
nước. Do đó, các biện pháp định hướng, hỗ trợ từ các sở ban ngành liên quan đến DN/HTX du 
lịch là rất cần thiết, xóa đi các rào cản, để khi mở cửa đón du khách quốc tế và thu hút thêm lượng 
khách nội địa, du lịch Lào Cai đã có những bước chuẩn bị sẵn sàng. 
 
Mở rộng sự quan tâm với các DN/HTX ngành du lịch, khảo sát DDCI 2020 cũng tính điểm và xếp 
hạng 3 chỉ số mở rộng, với tách riêng các đánh giá của ngành du lịch. Đó là “Ứng dụng công nghệ 
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thông tin (chính phủ điện tử - e-gov) (7,18 điểm), Chi phí, thời gian thực hiện TTHC và dịch vụ 
công (8,1 điểm), Phát triển bền vững và bao trùm (7,26 điểm).  
 
Với các DN/HTX du lịch áp dụng công nghệ và đi theo hướng phát triển bền vững là những vấn 
đề nổi bật. Các giải pháp công nghệ không chỉ đóng vai trò trong quảng bá sản phẩm, thanh toán, 
kết nối khách hàng mà trong bối cảnh mới, công nghệ còn góp phần đảm bảo an toàn, giảm rủi ro 
sức khỏe cho du khách và cộng đồng. Đây là vấn đề mà rất nhiều du khách quan tâm. Do đó, 
không thể đặt sự phát triển du lịch tách rời sự phát triển của công nghệ khi nhu cầu trên thế giới 
đang tăng cao. Bởi lẽ, du lịch Lào Cai bên cạnh phục vụ khách trong nước còn hướng tới tầm khu 
vực và quốc tế thì việc phát triển công nghệ thông tin trong du lịch dường như là yêu cầu cấp thiết. 
Khi sự tiến bộ công nghệ của các DN/HTX du lịch tăng lên, thì chất lượng dịch vụ và hướng dẫn, 
ứng dụng công nghệ của các sở ban ngành liên quan cũng không nên tụt hậu so với khối tư nhân, 
để đáp ứng nhu cầu của các DN/HTX du lịch và xa hơn là sự phát triển chung.  
 
Dễ dàng nhận thấy, du lịch sinh thái, du lịch bảo vệ môi trường đang là lựa chọn ưu tiên và tìm 
kiếm của nhiều du khách trong và ngoài nước. Du lịch theo hướng tăng trưởng xanh vừa bảo vệ 
cuộc sống chung, vừa đạt lợi nhuận do thu hút được lượng khách du lịch quan tâm. Tỉnh Lào Cai 
cũng sớm nhận ra được cấp thiết và vai trò của du lịch xanh. Bằng chứng là du lịch tăng trưởng 
xanh cũng là một hướng đi hướng tới của Lào Cai. Đối chiếu lại điểm số  CSTP Phát triển bền 
vững và bao trùm chưa đạt được kết quả mong muốn của tỉnh. Hoạt động du lịch có quan hệ chặt 
chẽ với môi trường khai thác. Những cảnh quan, nét đẹp tự nhiên của môi trường và hệ sinh thái 
xung quanh môi trường là tiềm năng và đầu vào để phát triển du lịch. Kinh doanh du lịch ở một 
giới hạn nhất định có thể tác động cải thiện cảnh quan. Tuy nhiên, nếu sự kết hợp không hợp lí 
sẽ dễ dàng dẫn đến phá hủy và tàn phá môi trường chung. Giảm giá trị của các tài nguyên chính 
là giảm giá trị tương lai của du lịch. Vì vậy, ở bất cứ quốc gia, địa phương phát triển du lịch nào 
cũng cần có sự quy hoạch và các chính sách thích hợp, cân bằng giữa phát triển du lịch và phát 
triển bền vững. Nhiều du khách có sự e dè khi tiếp cận dịch vụ vào những mùa cao điểm hoặc 
những vùng phát triển du lịch xa rời bảo vệ môi trường. Các địa phương cũng phải có các chương 
trình, quản lý thông minh hơn và lưu ý các vấn đề trên. 
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PHỤ LỤC 
Phụ lục: So sánh chi tiết về cảm nhận giới theo chỉ số thành phần 
 
So sánh cảm nhận giới theo chỉ số thành phần trong DDCI cấp huyện

Phần tiếp theo đây sẽ cung cấp điểm số từng chỉ số thành phần dưới góc nhìn của đại diện hộ 

kinh doanh do nam giới làm chủ và đại diện hộ kinh doanh do nữ giới làm chủ. 

 

Chỉ số thành phần cốt lõi: 

CHI PHÍ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 

  

 

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 
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HIỆU QUẢ TRONG CẤP PHÉP, THANH TRA, KIỂM TRA 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 

  

 

 

 

HIỆU QUẢ CỦA THỦ TỤC THUẾ 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 
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TÍNH NĂNG ĐỘNG, TIÊN PHONG CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 

  

 

 

 

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐỐI THOẠI VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 
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MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 

  

 

 

HIỆU QUẢ BỘ PHẬN MỘT CỬA 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 
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HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KINH DOANH 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 

  

 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 
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HIỆU QUẢ CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ, ĐẢM BẢO MTKD AN TOÀN 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 
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Chỉ số thành phần mở rộng 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ - EGOV) 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 

  

CHI PHÍ, THỜI GIAN THỰC HIỆN TTHC VÀ DỊCH VỤ CÔNG 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 

  

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM 

Chủ HKD là Nam giới Chủ HKD là Nữ giới 
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So sánh cảm nhận giới theo chỉ số thành phần trong DDCI sở ban ngành

Chỉ số thành phần cốt lõi 

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

Chủ DN là Nam giới Chủ DN là Nữ giới 

 
 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

Chủ DN là Nam giới Chủ DN là Nữ giới 
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MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

Chủ HKD là Nam giới Chủ DN là Nữ giới 

  

 

 

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

Chủ DN là Nam giới Chủ DN là Nữ giới 
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CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

Chủ DN là Nam giới Chủ DN là Nữ giới 

  

 

HỖ TRỢ KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP 

Chủ DN là Nam giới Chủ DN là Nữ giới 
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Chỉ số thành phần mở rộng 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ - e-gov) 

Chủ DN là Nam giới Chủ DN là Nữ giới 

  

CHI PHÍ, THỜI GIAN THỰC HIỆN TTHC VÀ DỊCH VỤ CÔNG 

Chủ DN là Nam giới Chủ DN là Nữ giới 

 
 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM 

Chủ DN là Nam giới Chủ DN là Nữ giới 
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