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LỜI CẢM ƠN 

hỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương năm 2021 (DDCI năm 

2021) là công trình đánh giá thực tiễn năm thứ hai về năng lực điều hành kinh tế và cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại các Sở, ban, ngành và địa phương của thành 

phố Hải Phòng.  

Kết quả đánh giá DDCI Hải Phòng năm 2021 là việc thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân 

nhân thành phố Hải Phòng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, 

xây dựng Báo cáo phương pháp luận, Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, 

ngành và địa phương năm 2021, góp ý hoàn thiện báo cáo phân tích, đánh giá; Cục Thống kê 

thành phố Hải Phòng thực hiện khảo sát DDCI Hải Phòng 2021; đơn vị tư vấn phân tích dữ 

liệu, hoàn thiện báo cáo đánh giá và xếp hạng DDCI 2021. 

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

thành phố Hải Phòng và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành, 

cũng như lãnh đạo tại các địa phương của thành phố đã ủng hộ quá trình triển khai thực hiện 

đánh giá DDCI.   

Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo của Cục Thống kê thành phố, nhóm chuyên 

gia và các cán bộ khảo sát của Cục Thống kê đã trực tiếp tổ chức công việc khảo sát và nhập 

dữ liệu từ hoạt động điều tra ở từng địa phương diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 

bùng phát. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của các cán bộ Cục Thống kê và tinh thần 

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

lượng và đúng tiến độ thời gian.  

Xin đặc biệt cảm ơn những góp ý quý báu về phương pháp luận từ các chuyên gia Liên đoàn 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gồm ông Đậu Anh Tuấn (Trưởng ban Pháp chế, VCCI), 

ông Phạm Ngọc Thạch (Phó Trưởng ban Pháp chế, VCCI), ông Phan Đức Hiếu (Chuyên gia 

kinh tế) 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 nội dung và 

chuyên môn của nhóm triển khai DDCI, cán bộ các Sở, ban, ngành và địa phương, các Hiệp 

hội Doanh nghiệp - Doanh nhân trên địa bàn thành phố và các cơ quan khác trong quá trình 

hoàn thiện phương pháp luận và triển khai Kế hoạch. 

C 
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CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG  

 

 

 

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19, năm 2021 ghi nhận những dấu 

ấn cải cách mạnh mẽ của Hải Phòng khi thành phố là địa phương có tốc độ tăng trưởng cao 

nhất cả nước. Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển thành phố 

Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 35/2021/QH15 thí điểm 

về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng cùng với truyền thống 

“Trung dũng - Quyết thắng”, thành phố Hải Phòng đã có nhiều cải cách tiến bộ cho môi 

trường đầu tư, kinh doanh và được kì vọng từ một cực tăng trưởng trở thành một động lực 

phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.   

1.1. Tác động của DDCI Hải Phòng 

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn cho các DN, HTX, 

HKD và nhà đầu tư, thành phố Hải Phòng lần đầu tiên triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020. DDCI là cầu nối và chiếc gương 

phản ánh chất lượng điều hành kinh tế của các cấp chính quyền thành phố và môi trường đầu 

tư, kinh doanh thông qua cảm nhận và đánh giá của các DN, HTX, HKD hoạt động trên địa 

bàn. Kết quả khảo sát năm 2020 được các lãnh đạo thành phố đánh giá cao về ý nghĩa và tác 

động lan tỏa. Tại hội thảo công bố kết quả DDCI 2020, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh: “Việc đánh giá DDCI là một bước đi mạnh mẽ và nỗ 

lực cải cách của Hải Phòng hướng tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao 

năng lực cạnh tranh một cách toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang 

diễn biến phức tạp và doanh nghiệp đang là đối tượng chịu nhiều tổn thương”. “Kết quả đánh 
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giá DDCI của năm 

2020 và các năm sau 

sẽ là công cụ đo 

lường cụ thể để lãnh 

đạo thành phố có 

những đánh giá 

chính xác hơn về bộ 

máy của mình. Qua 

đó, có những điều 

chỉnh kịp thời trong 

công tác quản lý, chỉ 

đạo và điều hành, 

nhằm thực hiện mục 

tiêu nâng cao chất 

lượng thực thi chính 

sách, chất lượng giải 

trình của các Sở, 

ngành, địa phương”, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định.  

Các chuyên gia cũng đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh thông qua việc triển khai DDCI. Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Liên 

đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá, việc Hải Phòng thực hiện và 

công bố DDCI là sự thể hiện cam kết cao của chính quyền thành phố trong nỗ lực cải thiện hơn 

nữa môi trường đầu tư, kinh doanh. Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, việc Hải Phòng kiên quyết cải thiện môi trường đầu 

tư, kinh doanh thông qua bộ chỉ số PCI và DDCI sẽ giúp địa phương hình thành nét văn hóa 

mới. Đó là coi cải cách, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh 

tranh trở thành một phong trào rộng khắp, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tất cả Sở, 

ngành, địa phương1. 

Các Sở, ban, ngành và địa phương đã có những phản ứng nhanh chóng về kết quả xếp hạng 

DDCI 2020. Nhiều đơn vị đã đưa chỉ số DDCI là một trong những nhiệm cụ cải cách quan 

trọng của đơn vị, bên cạnh những chỉ số khác như chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ 

số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

(SIPAS)… Nhiều đơn vị cũng thực hiện phân tích kết quả để chẩn đoán các lĩnh vực quản lý 

của đơn vị như Cục Thuế thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa 

học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong đó Sở TN&MT là đơn vị 

đầu tiên trong thành phố tổ chức hội thảo phân tích chuyên sâu về chỉ số DDCI trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường2, để phân tích và nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu trong lĩnh 

vực quản lý và đưa ra những giải pháp cải thiện phù hợp.  

DDCI với sự tham gia của hơn 2.500 DN, HTX, HKD khảo sát đã tập hợp được những ý kiến, 

đánh giá tương đối sát thực về môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố. DDCI bước đầu 

trở thành một trong những công cụ hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước trong đề xuất lập 

chính sách để thực hiện những chính sách cải cách thiết thực nhất cho cộng đồng kinh doanh.  

 
1 https://www.pcivietnam.vn/tin-tuc-su-kien/chi-so-pci-va-ddci-cua-hai-phong-nang-cap-do-moi-ct3733.html 
2 http://www.baohaiphong.com.vn/baohp/vn/home/InfoDetail.jsp?ID=60905&cat=88 

             

 

Kết quả đánh giá DDCI của năm 2020 và các năm sau 

sẽ là công cụ đo lường cụ thể để lãnh đạo thành phố 

có những đánh giá chính xác hơn về bộ máy của mình. 

Qua đó, có những điều chỉnh kịp thời trong công tác 

quản lý, chỉ đạo và điều hành, nhằm thực hiện mục tiêu 

nâng cao chất lượng thực thi chính sách, chất lượng 

giải trình của các sở, ngành, địa phương. 

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng 

“ 
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1.2. Quy trình triển khai DDCI Hải Phòng năm 2021 

Trên cơ sở chỉ số PCI áp dụng cho cấp tỉnh, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế 

hoạch số 240/KH-UBND về việc triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, 

ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 của thành phố Hải Phòng. Năm 2020, Hải Phòng lần 

đầu tiên triển khai đánh giá DDCI và đã thu nhận được những kết quả tương đối tích cực. Tiếp 

tục duy trì tinh thần cải cách này, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND 

về thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2020; 

triển khai đánh giá DDCI năm 2021 của thành phố Hải Phòng cho việc triển khai tiếp tục thực 

hiện DDCI năm 2021.  

DDCI Hải Phòng năm 2021 tiếp tục tập hợp các đánh giá về cảm nhận của các cơ sở sản xuất 

kinh doanh (SXKD), bao gồm là các DN, HTX, HKD về công tác điều hành kinh tế của các 

Sở, ban, ngành và địa phương một cách hệ thống. Thông qua kết quả đánh giá DDCI, các Sở, 

ban, ngành và địa phương sẽ đánh giá, điều chỉnh thích hợp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh tại thành phố.  

Quy trình xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và 

địa phương được chia thành bốn bước chính như sau: 

 

 

 

Bước 1: Điều chỉnh phương pháp luận DDCI và phiếu điều tra: Hiệu chỉnh bộ chỉ số DDCI 

Hải Phòng sẽ dựa trên việc nghiên cứu tình hình thực tiễn, rút kinh nghiệm từ việc xây dựng 

phương pháp luận và quá trình triển khai điều tra, khảo sát, kết quả phân tích DDCI Hải Phòng 

năm 2020. Đồng thời hiệu chỉnh lại các công cụ khảo sát và phân tích, xử lý dữ liệu.  

Bước 2: Tiến hành điều tra đối với các cơ sở kinh tế (DN, HTX, HKD): DDCI Hải Phòng 

sẽ khảo sát các DN, HTX, HKD thông qua khảo sát trực tiếp và trực tuyến. Các phiếu thu về 

sẽ được rà soát, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng phiếu trả lời, sau đó sẽ được làm sạch và 

nhập liệu vào hệ thống xử lý dữ liệu.  

Bước 3: Phân tích số liệu và xây dựng báo cáo xếp hạng: Đơn vị tư vấn sẽ thực hiện tổng 

hợp, phân tích, đánh giá dữ liệu khảo sát, điều tra DDCI năm 2021 của thành phố Hải Phòng, 

tính toán điểm số và xếp hạng các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, từ đó xây dựng 

báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt về DDCI năm 2021 của thành phố Hải Phòng 

Bước 4: Công bố kết quả DDCI: Sau khi kết quả đánh giá, xếp hạng DDCI năm 2021 được 

UBND thành phố phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tổ 

chức công bố kết quả và chia sẻ dữ liệu trên môi trường Internet. 
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1.3. Phương pháp khảo sát DDCI Hải Phòng 

❖ Đối tượng tham gia khảo sát 

DDCI cấp Sở, ban, ngành 

Đối tượng trả lời phiếu DDCI cấp Sở, ban, ngành chủ yếu là DN và HTX. Trong một số trường 

hợp, các HKD có thể lựa chọn tham gia đánh giá phiếu Sở, ban, ngành khi các HKD đó thực 

sự có tương tác về quản lý điều hành hoặc thực hiện TTHC với Sở, ban, ngành. Trong báo cáo 

về sau sẽ sử dụng thống nhất thuật ngữ “DN/HTX” để đại diện chung cho các đối tượng đánh 

giá DDCI Sở, ban, ngành.   

DDCI cấp địa phương 

Đối tượng trả lời phiếu DDCI cấp địa phương chủ yếu là các HKD. Ngoài ra, các HTX hoặc 

DN có đăng ký hoặc hoạt động ở quận, huyện và có tương tác với chính quyền cũng có thể lựa 

chọn trả lời phiếu khảo sát DDCI cấp địa phương. Do đó, trong DDCI cấp địa phương, báo cáo 

về sau sẽ sử dụng thống nhất thuật ngữ “HKD” để đại diện chung cho các đối tượng đánh giá 

DDCI cấp địa phương. 

❖ Phương pháp chọn mẫu 

Danh sách mẫu khảo sát được tổng hợp từ danh sách tổng hợp các DN, HTX, HKD từng làm 

TTHC tại các Sở, ban, ngành và địa phương do các đơn vị này cung cấp và danh sách DN, 

HTX, HKD đang hoạt động do Cục Thống kê thành phố cung cấp cùng với danh sách DN, 

HTX, HKD có thực hiện nghĩa vụ nộp thuế do Cục Thuế thành phố cung cấp. Nhóm nghiên 

cứu sử dụng ba danh sách trên để xác định dàn mẫu đảm bảo tính ngẫu nhiên, tránh trường 

hợp chỉ lựa chọn mẫu tốt hoặc lựa chọn quá nhiều mẫu đánh giá tiêu cực và tính đại diện để 

đảm bảo các DN, HTX, HKD ở các lĩnh vực, ngành nghề được tham gia và phản ánh được 

chính xác tổng thể mẫu ở thành phố. Ngoài ra, một lý do quan trọng khác là để tránh tình trạng 

danh sách chỉ có những DN, HTX, HKD có quá trình thực hiện TTHC tốt, không phát sinh 

vấn đề được lựa chọn, nhóm nghiên cứu kết hợp cùng danh sách các cơ sở kinh doanh do Cục 

Thống kê và Cục Thuế thành phố cung cấp để bổ sung thêm danh sách với những trường hợp 

thiếu mẫu hoặc cần mẫu bổ sung. Những cơ sở này vẫn đảm bảo đúng các tiêu chí chọn mẫu 

và đủ hiểu biết về cơ quan để đánh giá chính xác và khách quan. 

Việc chọn mẫu sẽ thực hiện theo các bước như sau: 

• Bước 1: Tổng hợp, rà soát và xác minh lại danh sách mẫu từ 3 đầu mối cung cấp. Nhóm 

nghiên cứu sẽ loại bỏ các mẫu trùng lặp (do 1 cơ sở có thể thực hiện nhiều thủ tục ở 1 

cơ quan) và làm sạch danh sách. 

• Bước 2: Dựa trên số lượng mẫu tổng thể được tổng hợp, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành 

xây dựng khung chọn mẫu bằng cách tính toán tỉ lệ và số lượng phân bổ mẫu dự kiến 

cho 2 bộ phiếu cấp Sở, ban, ngành và địa phương. 
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• Bước 3: Tiến hành chọn mẫu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo tỷ lệ đảm 

bảo các nguyên tắc cơ bản như có ý nghĩa thống kê (tức là số cơ sở đạt được mức tối 

thiểu đối với từng đơn vị) và phù hợp với tỷ lệ cơ sở thực hiện TTHC hoặc đang hoạt 

động ở địa phương (Đơn vị nào có nhiều cơ sở thực hiện TTHC/đang hoạt động thì lấy 

mẫu nhiều hơn đơn vị có ít cơ sở thực hiện TTHC/đang hoạt động).  

Trong quá trình chọn mẫu này, nhóm nghiên cứu sẽ đồng thời xây dựng một số lượng mẫu dự 

phòng cũng được thực hiện theo các nguyên tắc chọn ngẫu nhiên để thay thế trong trường hợp 

không thể liên lạc được DN, HTX, HKD hoặc cơ sở không hợp tác trả lời phiếu khảo sát.  

Cụ thể, phương pháp chọn mẫu cho từng bộ phiếu như sau: 

Chọn mẫu điều tra đối với phiếu DDCI cấp Sở, ban, ngành  

Các DN/HTX được lựa chọn để đánh giá những lĩnh vực mà họ đã từng làm việc hoặc có đủ 

hiểu biết về các Sở, ban, ngành thông qua 24 mẫu phiếu đánh giá 24 lĩnh vực của 21 Sở, ban, 

ngành. Mẫu khảo sát sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và theo tỉ lệ DN/HTX có 

tương tác với Sở, ban, ngành (theo danh sách mẫu mà các Sở, ban, ngành đã cung cấp trước 

đó), đối với một số Sở, ban, ngành có ít DN/HTX tương tác, danh sách mẫu sẽ ưu tiên lấy mẫu 

trước và lấy mẫu gần như toàn bộ danh sách mà Sở, ban, ngành cung cấp cũng như bổ sung 

thêm dựa trên phân loại ngành nghề đặc thù có tương tác và hiểu biết về Sở, ban, ngành đó. 

Đồng thời, nhằm cân đối tỉ lệ phân bổ mẫu giữa các Sở, ban, ngành, mẫu khảo sát cũng giới 

hạn số lượng mẫu đối với các Sở, ban, ngành có số lượng DN/HTX tương tác lớn (Thuế, Bảo 

hiểm xã hội, Hải quan…) cho phù hợp. 

Mẫu điều tra cho DDCI cấp Sở, ban, ngành được lựa chọn trên nguyên tắc đảm bảo bao quát 

các lĩnh vực chức năng quản lý nhà nước, điều hành kinh tế và dịch vụ công của Sở, ban, 

ngành.  

Mẫu điều tra sẽ đảm bảo rằng mỗi Sở, ban, ngành thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước/ 

dịch vụ công sẽ phải có tối thiếu 30 phiếu trả lời. Với các Sở, ban, ngành cỡ mẫu nhỏ hơn 30 

sẽ đánh giá toàn bộ các DN/HTX thực hiện TTHC và sử dụng dịch vụ công với Sở, ban, ngành 

đó như đã nêu ở trên. 

Chọn mẫu điều tra đối với phiếu DDCI cấp địa phương  

Phương pháp chọn mẫu khảo sát của DDCI cấp địa phương cũng là phương pháp chọn mẫu 

ngẫu nhiên nhưng theo cách phân tầng đồng tỉ lệ tại mỗi địa phương để đảm bảo tính đại diện 

của tất cả các nhóm HKD theo số lượng, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Tỉ lệ này được tính 

toán dựa trên tỉ lệ số HKD ở địa phương đó trên tổng số HKD của thành phố. Với các địa 

phương có số lượng HKD thấp, mẫu HKD sẽ được điều chỉnh nhằm đảm bảo số lượng mẫu 

tối thiểu về mặt thống kê và cân đối với các địa phương có số lượng HKD lớn. 



 

17 
 

1.4. Hệ thống chỉ số, chỉ tiêu thành phần DDCI Hải Phòng năm 2021 

Vai trò nhiệm vụ, chức năng quản lý của các Sở, ban, ngành có sự khác biệt rất lớn so với các 

cơ quan chính quyền cấp địa phương. Bên cạnh đó, đối tượng phục vụ cũng như đối tượng có 

quan hệ tương tác thường xuyên giữa các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cũng rất 

khác nhau. Trong khi các đối tượng phục vụ chính của các Sở, ban, ngành là doanh nghiệp (và 

một phần nhỏ là các HTX, HKD) thì các địa phương, đối tượng phục vụ chính lại là HKD (và 

một phần là với các DN, HTX). Vì lý do này để đảm bảo đánh giá chính xác, công bằng, DDCI 

được xây dựng gồm hai bộ chỉ số: (i) bộ chỉ số DDCI đối với cấp Sở, ban, ngành và (ii) bộ chỉ 

số DDCI cấp địa phương. Các chỉ số thành phần này có tính phổ quát chung và phù hợp với tất 

cả các đơn vị và do vậy là thang điểm chung với tất cả các đối tượng trong từng nhóm cơ quan 

chính quyền được đánh giá. Những chỉ số này được mô tả tóm tắt dưới đây: 

• (1) Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép: Chỉ số này liên quan đến tất cả các thủ 

tục mà các cơ sở kinh tế phải thực hiện để đi vào hoạt động hoặc để dự án của mình đi 

vào hoạt động, như đăng kí kinh doanh, thủ tục đầu tư, thủ tục đăng kí lao động, bảo 

hiểm xã hội, cấp phép đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đất đai, xây dựng, 

phòng cháy chữa cháy, môi trường…   

• (2) Tính minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin: Chỉ số này đánh giá khả năng và 

sự dễ dàng khi DN, HTX, HKD có thể tiếp cận những thông tin cần thiết cho hoạt động 

kinh doanh và mức độ hữu dụng của ứng dụng CNTT trong cung cấp thông tin tới các 

đối tượng kinh doanh.  

• (3) Chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật: Chỉ số này đo lường thời 

gian mà các DN, HTX, HKD phải bỏ ra khi thực hiện TTHC và tuân thủ các quy định 

pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh, cụ thể được đo lường bằng thời gian hay 

số lần đi lại cho việc tìm hiểu quy định, thủ tục, chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, liên lạc, tiếp 

xúc với cơ quan có liên quan để thực hiện TTHC hoặc quy định của pháp luật, hoặc 

bằng thời gian DN phải dành cho việc tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra bởi các cơ quan 

quản lý.  

• (4) Chi phí không chính thức: Chỉ số này đánh giá về phạm vi và mức độ của các khoản 

chi phí không chính thức mà các DN, HTX, HKD phải bỏ ra khi thực hiện các TTHC, 

khi thực hiện các quy định pháp luật hoặc trong quá trình tương tác với các cơ quan 

chính quyền trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

• (5) Tính năng động và hiệu lực của các cơ quan chính quyền: Chỉ số này tập trung vào 

các vấn đề như sự năng động, sáng tạo, tính tiên phong, chủ động, tích cực của các cơ 

quan chính quyền trong thực hiện các quy định chính sách của pháp luật và UBND 

thành phố; hiệu quả trong giải quyết các vướng mắc, khó khăn để tạo thuận lợi cho các 

DN, HTX, HKD. 

• (6) Cạnh tranh bình đẳng: Chỉ số này đề cập đến sự đối xử công bằng giữa các cơ sở 

kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi gia nhập thị trường, khi tiếp cận các cơ 

hội kinh doanh, nguồn lực cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh, khi tiếp cận các 

chương trình, chính sách hỗ trợ. Cạnh tranh bình đẳng trong phạm vi khảo sát DDCI 

đưa ra được hiểu là không có sự phân biệt đối xử giữa các đối tượng kinh doanh với 

nhau theo hình thức sở hữu, theo quy mô của cơ sở sản xuất kinh doanh hay theo mức 

độ thân hữu với cơ quan chính quyền (ví dụ giữa DNNN với các cơ sở kinh doanh thuộc 

khu vực tư nhân, giữa DN, HTX, HKD lớn với DN, HTX, HKD nhỏ, giữa DN, HTX, 

HKD với DN, HTX, HKD “thân hữu” với chính quyền, giữa HKD với DN, HTX). 
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• (7) Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh: Chỉ số này tập trung đến các lĩnh vực thuộc chức năng 

của các Sở, ban, ngành và địa phương trong việc thu hút đầu tư, tạo điều kiện giúp các 

cơ sở kinh tế phát triển tốt nhất và đo lường mức độ hiệu quả của các chương trình hỗ 

trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, các chương trình, chính sách hỗ trợ có tác động tới 

hoạt động kinh doanh của các DN, HTX, HKD. 

• (8) Hiệu lực thực thi văn bản chính sách và thiết chế pháp lý: Chỉ số này được xây dựng 

nhằm đánh giá hiệu quả của các cơ quan chính quyền trong việc triển khai thực hiện 

các quy định pháp luật, chính sách (một nội dung quan trọng của thể chế) và cơ chế xử 

lý các khiếu nại, tố cáo từ phía cộng đồng dân doanh và các nhà đầu tư liên quan tới 

quá trình thực thi các quy định pháp luật. 

Ngoài ra, riêng với DDCI cấp địa phương chỉ số này còn đánh giá thêm khía cạnh “an 

ninh trật tự” trong việc đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh 

an toàn, giảm thiểu các trường hợp gây nhũng nhiễu, phiền hà cho các DN, HTX, HKD 

hoạt động trên địa bàn từ góc độ an ninh, trật tự. 

• (9) Vai trò của người đứng đầu: Chỉ số thành phần này tập trung vào đo lường tính 

năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo trong quá trình điều hành và triển khai, thực 

thi chính sách, pháp luật cũng như việc tích cực tham gia vào các hoạt động đối thoại, 

hỗ trợ giải quyết các vướng mắc cho các DN, HTX, HKD.  

• (10) Tiếp cận đất đai: Chỉ số này chỉ áp dụng đối với DDCI địa phương (quận, huyện). 

Chỉ số này chỉ đo lường mức độ thuận lợi có được địa điểm kinh doanh và tính minh 

bạch, hiệu quả của cơ chế giải quyết các thủ tục, quy trình về đất đai tại các quận, huyện 

trên địa bàn thành phố. 
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1.5. Những sáng kiến được triển khai trong DDCI Hải Phòng năm 2020 tiếp tục được kế 

thừa 

Tiếp tục lồng ghép các yếu tố về phát triển bao trùm, bền vững, xã hội, và môi trường  

Năm 2021, DDCI Hải Phòng tiếp tục đề cập tới những vấn đề về môi trường, sinh thái, biến 

đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trong khảo sát; các vấn đề về xã hội, phát triển bền vững; các 

vấn đề phát triển trong thời kì công nghiệp 4.0, chuyển đổi số… Vượt qua cách tiếp cận 

truyền thống nhiều năm, việc lồng ghép các chỉ tiêu này thể hiện sự quan tâm và tạo điều 

kiện cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh bền vững, nhằm thúc đẩy cải cách thể chế 

về môi trường và hoạt động đầu tư thân thiện với môi trường tại thành phố, đồng thời 

thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia hành động vì môi trường. Những vấn đề này đã được 

đưa vào đúng thời điểm Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) cũng như 

Các chỉ số thành phần của DDCI 
 

DDCI CẤP SỞ, BAN, NGÀNH 

Chỉ số thành phần của DDCI được sử dụng 

nhằm đánh giá năng lực điều hành của cấp Sở, 

ban, ngành bao gồm 9 CSTP như sau:  

1. Gia nhập thị trường và hoạt động cấp 

phép* 

2. Tính minh bạch và ứng dụng công nghệ 

thông tin 

3. Tính năng động và hiệu lực của Sở, ban, 

ngành 

4. Chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân 

thủ quy định pháp luật 

5. Chi phí không chính thức. 

6. Cạnh tranh bình đẳng 

7. Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh 

8. Hiệu lực thực thi văn bản chính sách và 

thiết chế pháp lý 

9. Vai trò của người đứng đầu Sở, ban, 

ngành 

DDCI CẤP ĐỊA PHƯƠNG 

Chỉ số thành phần của DDCI được sử dụng 

nhằm đánh giá năng lực điều hành của cấp địa 

phương gồm 10 CSTP như sau: 

1. Gia nhập thị trường và hoạt động cấp 

phép** 

2. Tính minh bạch và ứng dụng công nghệ 

thông tin 

3. Tính năng động và hiệu lực của chính 

quyền địa phương 

4. Chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân 

thủ quy định pháp luật 

5. Chi phí không chính thức 

6. Cạnh tranh bình đẳng 

7. Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh 

8. Hiệu lực thực thi văn bản chính sách, thiết 

chế pháp lý và an ninh trật tự 

9. Vai trò của người đứng đầu ở địa phương 

10. Tiếp cận đất đai 

*, **: Trong bộ chỉ số DDCI Hải Phòng, chỉ số “gia nhập thị trường và cấp phép” được hiểu là chỉ 

số liên quan đến tất cả các thủ tục mà các cơ sở kinh tế phải thực hiện để đi vào hoạt động hoặc để 

dự án của minh đi vào hoạt động. Cách tiếp cận này phù hợp với xu thế chung và được sử dụng 

nhiều trong các phương pháp đánh giá như chỉ số “khởi sự kinh doanh” trong báo cáo Doing business 

của World Bank, chỉ số “gia nhập thị trường” trong báo cáo PCI của VCCI, chỉ số “khởi sự doanh 

nghiệp” trong báo cáo APCI của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính 

phủ.  
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việc Chỉ số Xanh sẽ 

được thực hiện 

lồng ghép với khảo 

sát Chỉ số Năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) do VCCI 

thực hiện với sự hỗ 

trợ của USAID3. 

Đồng thời đây 

cũng là một trong 

những giải pháp, 

nhiệm vụ mà Thủ 

tướng Phạm Minh 

Chính đã nhấn mạnh trong buổi làm việc các lãnh đạo thành phố về tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội: “phải xác định nguồn lực bên trong (với ba trụ cột là con người, thiên 

nhiên, truyền thống văn hóa-lịch sử) là cơ bản, lâu dài, chiến lược, quyết định, còn nguồn 

lực bên ngoài (gồm nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị…) là quan trọng và đột phá”. 

DDCI Hải Phòng hướng tới đánh giá chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh qua góc 

nhìn của DN, HTX, HKD, đồng thời mong muốn đưa các chỉ tiêu này trở thành một công 

cụ hữu ích cung cấp thông tin kịp thời hỗ trợ chính quyền trong hoạch định chính sách 

và phát triển hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường.   

Đánh giá tác động của Dịch COVID-19 tới hoạt động của các DN, HTX, HKD 

Trước tình hình dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu cải thiện, nền kinh tế liên tục đứng trước 

những thách thức và khó khăn, cộng đồng DN, HTX, HKD liên tục phải gồng mình chống 

chịu. Để phản ánh được tiếng nói của các cơ sở kinh tế tới các cấp chính quyền thì tiếp tục lắng 

nghe và tháo gỡ những khó khăn cho DN, HTX, HKD trong dịch COVID-19 là rất cần thiết. 

Do đó, DDCI với vai trò là cầu nối và phản ánh bức tranh môi trường đầu tư, kinh doanh ở 

thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì những nội dung này trong quá trình triển khai DDCI Hải 

Phòng năm 2021.  

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong triển khai DDCI Hải Phòng 2021 

Trên kinh nghiệm và thực tiễn triển khai DDCI năm 2020 tại thành phố và các tỉnh khác, 

Economica Vietnam đã nâng cấp và cải thiện phương pháp luận cũng như cách thức triển khai 

DDCI, với mục tiêu nhằm đảm bảo DDCI phản ánh chính xác hơn, kịp thời hơn, toàn diện hơn 

các mặt quản lý, điều hành kinh tế tại các Sở, ban, ngành và các quận, huyện. Phương pháp 

luận được cải tiến cũng cho phép sử dụng các ứng dụng CNTT và nền tảng Internet để hỗ trợ 

 
3 https://pcivietnam.vn/tin-tuc-su-kien/my-ho-tro-viet-nam-phat-trien-cong-cu-huong-toi-kinh-te-xanh-

ct3789.html 

             

 

Xác định nguồn lực bên trong (với ba trụ cột là 

con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa - 

lịch sử) là cơ bản, lâu dài, chiến lược, quyết 

định, còn nguồn lực bên ngoài (gồm nguồn vốn, 

công nghệ, năng lực quản trị…) là quan trọng 

và đột phá. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính 

“ 
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cho việc triển khai DDCI, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc triển khai, thực hiện, khai 

thác và sử dụng kết quả DDCI, phục vụ cho công tác điều hành, lập kế hoạch cải thiện chất 

lượng quản lý, điều hành kinh tế của các Sở, ban, ngành, quận, huyện, qua đó nâng cao chất 

lượng môi trường kinh doanh và đầu tư và năng lực cạnh tranh tại các thành phố. 

Năm 2021, DDCI Hải Phòng đã đẩy mạnh triển khai khảo sát trực tuyến đặc biệt trong bối 

cảnh diễn biến dịch COVID-19 phức tạp với đối tượng chủ yếu là DN/HTX và một số HKD. 

Việc áp dụng CNTT được triển khai chủ yếu dưới hình thức DN/HTX thực hiện trên nền tảng 

webform hoặc một số trường hợp là HKD, điều tra viên sử dụng điện thoại thông minh/máy 

tính bảng phỏng vấn trực tiếp và hoàn thành phiếu trên webform. Việc khuyến khích khảo sát 

trực tuyến sẽ giúp đảm bảo tiến độ khảo sát, tránh các trường hợp gián đoạn trong trường hợp 

thực hiện giãn cách xã hội hoặc ở khu vực phong tỏa, cách ly… Kết quả năm 2021 ghi nhận tỉ 

lệ trả lời phiếu khảo sát trực tuyến lên tới 70,14% tổng số phiếu thu về.  

1.6. Những điểm mới trong DDCI Hải Phòng năm 2021 

Mẫu khảo sát đa dạng hơn: DDCI năm 2021 đã mở rộng đối tượng tham gia khảo sát. Cụ thể: 

phiếu Sở, ban, ngành tăng tỉ lệ HTX tham gia đánh giá ở các Sở, ban, ngành với tỉ lệ HTX năm 

nay chiếm 2,19%. Phiếu địa phương cũng cho phép thêm các DN và HTX có thực hiện TTHC 

hoặc đủ hiểu biết về địa phương đang hoạt động cùng tham gia đánh giá với các HKD chiếm 

3,95%. Việc mở rộng đối tượng tham gia đánh giá vẫn đảm bảo các nguyên tắc chọn mẫu và 

dựa trên thực tế danh sách mẫu được tổng hợp về, đồng thời giúp các phân tích số liệu về chất 

lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh linh hoạt và thuyết phục hơn với sự tham 

gia của nhiều nhóm đối tượng. 

Phát triển và bổ sung một số câu hỏi mới: Phiếu khảo sát năm 2021 bổ sung thêm phần ý kiến 

đóng góp với một số câu hỏi mở để các DN, HTX, HKD đóng góp ý kiến thêm về những vấn 

đề chính mà họ thấy cần cải thiện trong thời gian tới. Những ý kiến này được tổng hợp và phân 

tích trong báo cáo. 

Cải tiến và hoàn thiện những CSTP hiện có: Những CSTP hiện có cũng được chỉnh lý và 

hoàn thiện hơn. Đó là CSTP gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép được điều chỉnh về 

việc thực hiện TTHC trực tuyến xuất phát từ thực tiễn và gộp 2 chỉ tiêu số lần đi lại để hoàn 

thành bộ hồ sơ và số lần đi lại để nhận được giấy đăng ký do thực tế cho thấy nhiều cơ quan 

đã áp dụng trả kết quả qua đường bưu điện và các cơ sở không phải đi lại quá nhiều lần. Với 

phiếu Sở, ban, ngành, nhóm nghiên cứu bổ sung thêm câu hỏi về mức độ phức tạp của các giấy 

tờ/thủ tục mà các DN/HTX phải thực hiện thêm ở các cơ quan, ngoài giấy đăng ký doanh 

nghiệp. CSTP về cạnh tranh bình đẳng cũng được điều chỉnh để phản ánh chính xác hơn về 

cảm nhận của người trả lời. CSTP về tính minh bạch và ứng dụng CNTT cũng được điều chỉnh 

để phản ánh đúng và rõ hơn về những tiêu chí liên quan. Năm 2021, nhóm nghiên cứu đã 

nghiên cứu kĩ các thông tin trên website của thành phố để cập nhật các tiêu chí đánh giá. Ngoài 
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ra, trong vài trường hợp, điều chỉnh cách đặt câu hỏi để người đọc dễ hiểu hơn và đánh giá 

cảm nhận một cách chính xác. 

Vừa cập nhật vừa duy trì các CSTP: Bộ chỉ số DDCI Hải Phòng năm 2021 vừa phản ánh kịp 

thời nhịp độ cải cách của các cơ quan tại thành phố, với các chỉ tiêu phù hợp, đo lường được 

chất lượng quản lý, điều hành vừa phải giữ được tính ổn định qua thời gian, để làm cơ sở so 

sánh cho các cơ quan đánh giá chính xác những thay đổi, biến động về chất lượng điều hành 

kinh tế và kiểm nghiệm mối liên hệ với hiệu quả kinh doanh của DN, HTX, HKD. 

Đánh giá chi phí do dịch COVID-19 gây ra: Dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là 

khi sự bùng phát trở lại vào tháng 4/2021 tại tỉnh Hải Dương và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều 

DN, HTX, HKD đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để ổn định và duy trì sản xuất kinh 

doanh. Vừa phải đảm bảo phòng, chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn nên 

các DN, HTX, HKD phát sinh thêm nhiều chi phí. Khảo sát DDCI 2021 đã đi sâu vào tìm hiểu 

và phân tích những khoản chi phí đang gây áp lực rất lớn lên khối kinh tế này cũng như mức 

độ ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian qua. 

Phương pháp khảo sát đa dạng hơn và đẩy mạnh khảo sát trực tuyến: Trước diễn biến phức 

tạp của dịch bệnh COVID-19, DDCI Hải Phòng năm 2021 đã đẩy mạnh sử dụng khảo sát trực 

tuyến trên nền tảng platform do Economica Vietnam xây dựng. Để triển khai hình thức này 

hiệu quả, có sự hỗ trợ của các cán bộ điều tra để hướng dẫn và theo dõi tiến độ và chất lượng 

phiếu trả lời. Bên cạnh đó là các hình thức gửi phiếu khảo sát và thông tin khảo sát qua thư 

điện tử/mạng xã hội, gọi điện phỏng vấn hay phỏng vấn trực tiếp sử dụng điện thoại thông 

minh/máy tính bảng. 

1.7. Thống kê mẫu khảo sát của DDCI Hải Phòng năm 2021 

DDCI Hải Phòng năm 2021 gồm hai nội dung quan trọng: đánh giá năng 

lực quản lý, điều hành cấp Sở, ban, ngành và ở cấp địa phương. Khảo 

sát năm 2021 được tổng hợp ý kiến từ 2.505 phiếu khảo sát, trong đó 

là 1.652 phiếu khảo sát của DDCI cấp Sở, ban, ngành và 853 phiếu 

khảo sát của DDCI cấp địa phương. Mẫu khảo sát Sở, ban, ngành 

lựa chọn 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. Mẫu khảo sát cấp 

địa phương được lựa chọn theo phương pháp ngẫu nhiên 

phân tầng đồng tỷ lệ.  

DDCI Hải Phòng 2021 được phối hợp thực hiện bởi UBND 

thành phố Hải Phòng - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chủ trì. Cục Thống kê thành phố thực 

hiện điều tra khảo sát và Economica Vietnam là đơn vị tư vấn chuẩn bị các công tác chuẩn bị, 

xử lý số liệu, phân tích, xếp hạng và viết báo cáo.  
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Mẫu khảo sát DDCI SỞ, BAN, NGÀNH 

Bảng 1.2. Phiếu khảo sát DDCI cấp Sở, ban, ngành năm 2021 

Lĩnh vực khảo sát  Số phiếu Tỉ lệ % 

ĐKKD 121 7,32 % 

Đầu tư 30 1,82 % 

Xây dựng 75 4,54 % 

CA/PCCC 50 3,03 % 

Đất đai 45 2,72 % 

Tài nguyên Môi trường khác (ngoài lĩnh vực Đất 

đai) 
30 1,82 % 

Thuế 150 9,08 % 

Hải quan 150 9,08 % 

GTVT 146 8,84 % 

Lao động - TB&XH 90 5,45 % 

BHXH/ BHYT 150 9,08 % 

Công Thương 80 4,84 % 

NN&PTNT 70 4,24 % 

Y tế 35 2,12 % 

GD&ĐT 30 1,82 % 

KH&CN 50 3,03 % 

TTTT, Viễn thông 35 2,12 % 

Tư pháp 30 1,82 % 

Tài chính 30 1,82 % 

Quản lý KCN/KKT 90 5,45 % 

Ngân hàng nhà nước 50 3,03 % 

Công an (Lĩnh vực khác ngoài PCCC) 50 3,03 % 



 

24 
 

Lĩnh vực khảo sát  Số phiếu Tỉ lệ % 

Văn hóa, Thể thao 35 2,12 % 

Du lịch 30 1,82 % 

Tổng 1652 100% 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Mẫu khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 cấp địa phương 

Bảng 1.2. Phiếu khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 cấp địa phương 

Quận/huyện  Số phiếu Tỉ lệ % 

Huyện Thủy Nguyên 110 12,90 % 

Quận Ngô Quyền 80 9,38 % 

Quận Lê Chân 80 9,38 % 

Huyện Vĩnh Bảo 75 8,79 % 

Huyện An Dương 65 7,62 % 

Huyện An Lão 60 7,03 % 

Huyện Kiến Thụy 60 7,03 % 

Huyện Tiên Lãng 60 7,03 % 

Quận Hồng Bàng 48 5,63 % 

Quận Hải An 45 5,28 % 

Quận Kiến An 45 5,28 % 

Quận Dương Kinh 35 4,10 % 

Huyện Cát Hải 35 4,10 % 

Quận Đồ Sơn 30 3,52 % 

Huyện Bạch Long Vĩ 25 2,93 % 

Tổng 853 100% 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 
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1.8. Đặc điểm mẫu khảo sát DDCI Hải Phòng 2021  

Đặc điểm mẫu khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 cấp Sở, ban, ngành 

DDCI Hải Phòng cấp Sở, ban, ngành được đánh giá tổng hợp từ 1.652 các cơ sở SXKD. Trong 

đó, phần lớn là các DN tham gia chiếm 96,69%, còn lại 2,19% là các HTX và 1,12% là các tổ 

hợp tác và một số ít HKD tham gia khảo sát.  

Theo giới tính, chủ DN/HTX tham gia khảo sát DDCI Hải Phòng năm 2021 phần lớn là do 

nam giới làm chủ, chiếm 66,4%, gấp khoảng hai lần so với tỉ lệ 33,6% DN/HTX do nữ giới 

làm chủ.   

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

lớn nhất trong phân phối mẫu (64,85%), tiếp theo là ngành công nghiệp - xây dựng (32,66%) 

và nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 2,49%. Tỷ lệ này cũng khá tương đồng với dàn mẫu khảo 

sát DDCI Hải Phòng năm 2020. 

Xét theo thời gian thành lập, các DN/HTX tham gia khảo sát được thành lập trong khoảng 2-5 

năm gần đây chiếm 23,1%, từ 6-10 năm là 22,62% và cách đây trên 10 năm là 36,08%. Tỉ lệ 

DN/HTX mới được thành lập trong vòng 2 năm gần đây là 18,19% và cũng có 3,38% DN/HTX 

được chuyển đổi từ mô hình HKD/tổ hợp tác.  

Biểu đồ 1.1. Tỉ lệ DN/HTX theo lĩnh vực trong DDCI cấp Sở, ban, ngành 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Đặc điểm mẫu khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 cấp địa phương 

DDCI Hải Phòng 2021 khảo sát 853 cơ sở SXKD với 95,7% HKD, 2,87% là các DN ở các địa 

phương và 1,33% còn lại là các HTX và tổ hợp tác. 

Xét về giới tính, 30,85% HKD trong mẫu khảo sát do phụ nữ làm chủ, 69,15% còn lại là các 

cơ sở SXKD do nam giới quản lý. Về thời gian đăng ký kinh doanh, tỉ lệ các HKD thành lập 

mới trong 2 năm trở lại đây là 10,24%, các HKD đăng ký kinh doanh cách đây 2-5 năm chiếm 

23,41%, cách đây 6-10 năm là 29,76%. Tỉ lệ các cơ sở SXKD thành lập trên 10 năm khá cao 

là 30,35% song vẫn còn 6% HKD không đăng ký kinh doanh.  



 

26 
 

Nghiên cứu chi tiết về ngành nghề sản xuất kinh doanh, số cơ sở hoạt động trong lĩnh vực 

thương mại - dịch vụ chiếm 74,31%, cao nhất trong các lĩnh vực tiếp tục cho thấy vai trò quan 

trọng trong phát triển kinh tế khu vực HKD cá thể ở Hải Phòng. Tiếp đến là 17,13% các cơ sở 

tham gia ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và còn lại tỉ lệ nhỏ 8,56% các HKD ở ngành nông, 

lâm nghiệp, thủy sản.  

Biểu đồ 1.2. Tỉ lệ HKD theo lĩnh vực hoạt động trong DDCI cấp địa phương 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 
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Phân trang chương 2 
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CHƯƠNG II: CẢM NHẬN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH 

Bức tranh chung về tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở SXKD tại Hải Phòng năm 

2020 mang đậm dấu ấn của tác động đại dịch COVID-19. Năm thứ hai chịu tác động của dịch 

bệnh cũng như những khó khăn khác đã gây ảnh hưởng lớn tới các cơ sở SXKD, nhất là với 

các cơ sở SXKD trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch… Ảnh hưởng của dịch bệnh phức tạp hơn dự 

báo, mặc dù người dân và doanh nghiệp đã bắt đầu thích ứng an toàn với dịch bệnh và các 

gói hỗ trợ của các cấp chính quyền. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng chống chịu 

và sức khỏe của các DN, HKD, HTX. Chương này sẽ tập trung phân tích môi trường đầu tư, 

kinh doanh năm 2021 dưới tác động của dịch COVID-19. 

2.1. Tình hình và triển vọng kinh doanh  

Kết quả kinh doanh của các DN, HTX, HKD tại Hải Phòng năm 2021 đã có dấu hiệu khởi sắc 

hơn so với năm 2020. Cụ thể, năm 2021 trong khảo sát DN/HTX ở phiếu Sở, ban, ngành, tỉ lệ 

DN/HTX báo có lãi là 50,32%, cao hơn 44,49% DN/HTX có lãi năm 2020. DN/HTX hoạt 

động ở mức hòa vốn chiếm 12,06% song vẫn còn tới 36,94% DN/HTX vẫn kinh doanh thua 

lỗ (giảm so với mức 39,17% năm 2020). Đối với các HKD trong DDCI cấp địa phương năm 

2021, tỉ lệ HKD báo có lãi chiếm 51,24% (cao hơn mức 47,25% năm 2020), tỉ lệ hòa vốn là 

18,54% và 30,23% HKD cho biết hoạt động thua lỗ (giảm so với mức 35,26% năm 2020). Kết 
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quả khảo sát cho thấy cả hai nhóm khảo sát đều có dấu hiệu phục hồi trở lại sau một năm tình 

hình kinh tế ảm đảm, tuy nhiên tỉ lệ thua lỗ vẫn còn ở mức cao, nhất là với nhóm DN/HTX. 

Biểu đồ 2.1. Tình hình kinh doanh của DN, HTX, HKD trong DDCI năm 2021 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Đối diện với những thách thức của năm qua, “sức khỏe” của DN, HTX, HKD đã bị ảnh hưởng 

không ít nhưng cũng từ đó đã tạo nên sức đề kháng để phục hồi hoạt động. Theo dữ liệu DDCI 

2021 khảo sát DN/HTX trong phiếu Sở, ban, ngành, mặc dù có 15,34% DN/HTX dự kiến sẽ 

mở rộng quy mô kinh doanh trong thời gian tới nhưng phần lớn DN/HTX (chiếm 71,52%) vẫn 

sẽ tiếp tục hoạt động với quy mô hiện tại. Đáng lưu ý là vẫn có tới 9,68% DN/HTX sẽ cắt giảm 

quy mô và 3,29% DN/HTX buộc đóng cửa, rời khỏi thị trường. Tỉ lệ này đều cao hơn so với 

năm trước, cho thấy dù có nhiều DN/HTX có lợi nhuận song áp lực lớn cũng đã khiến nhiều 

DN/HTX không thể chống chịu được. 

Đối với với nhóm HKD thuộc khảo sát DDCI cấp địa phương, niềm tin kinh doanh cũng có 

nét khá tương đồng với các DN/HTX. Phần lớn các HKD (chiếm 82,86%) có ý định tiếp tục 

duy trì quy mô như hiện tại; 6,1% HKD có dự định sẽ mở rộng quy mô, 1,41% HKD sẽ dừng 

hoạt động và 9,62% HKD còn lại giảm quy mô để có thể duy trì SXKD. So với năm 2020, 

mức độ lạc quan của nhóm HKD đã giảm đi do những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-

19.  

Những con số khảo sát về tình hình và triển vọng kinh doanh cũng khá tương đồng với các số 

liệu của các báo cáo khác về ảnh hưởng của dịch bệnh tới hoạt động SXKD. DN, HTX, HKD 

đã rất khó khăn để trở lại thị trường sau khi chống chọi với dịch bệnh, điều này đòi hỏi các cơ 

quan quản lý nhà nước cần hết sức chú ý để có những giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp.  
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Biểu đồ 2.2. Triển vọng kinh doanh của các DN, HTX, HKD trong DDCI 2021 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Khảo sát cũng đề nghị các DN, HTX, HKD tham gia đánh giá chung về chất lượng quản lý và 

điều hành kinh tế của các cơ quan cấp Sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương tại thành 

phố trong năm 2021. Đa số các DN, HTX, HKD đều đồng ý về chất lượng quản lý, điều hành 

đã có sự cải thiện với tỉ lệ trên 90%.  

2.2. Đánh giá mức độ quan tâm của cơ quan ở thành phố về các vấn đề phát triển bền 

vững, bao trùm 

Hiện nay, khái niệm phát triển kinh tế bền vững, bao trùm đã trở nên phổ biến và được quan 

tâm ở trên bình diện quốc tế và quốc gia. Nhu cầu những sản phẩm xanh, thân thiện với môi 

trường, sinh thái đã hướng các cơ sở SXKD tiếp cận với các mô hình sản xuất thân thiện hơn, 

có thái độ ứng xử với môi trường, xã hội. Mặt khác, đây cũng là khía cạnh mà các cấp các 

ngành cần có những giải pháp, chính sách hỗ trợ để thúc đẩy các yếu tố bền vững này trong 

nền kinh tế. Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 đã đưa ra một số nội dung đánh giá về các vấn 

đề trên, nhằm cung cấp thông tin kịp thời hỗ trợ chính quyền trong hoạch định chính sách và 

phát triển hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường, bền vững và bao trùm. 

Trong DDCI cấp Sở, ban, ngành, đánh giá về mức độ quan tâm tới các vấn đề phát triển bền 

vững, bao trùm như hài hòa các yếu tố xã hội, môi trường sinh thái, hơn một nửa số DN/HTX 

(52,88%) nhận thấy các Sở, ban, ngành đã có sự quan tâm và lồng ghép nhiều hoạt động trong 

quá trình quản lý, điều hành. Tuy nhiên, cũng có 40,22% DN/HTX cho biết mức độ quan tâm 

chưa cao và thiếu vắng các hoạt động, chương trình và 6,85% DN/HTX cho biết họ chưa thấy 

sự quan tâm và hành động của các cơ quan chính quyền. Bên cạnh đó, việc đảm bảo và gìn giữ 

những giá trị truyền thống, lịch sử trong quá trình điều hành cũng được vào phiếu hỏi để 

DN/HTX đánh giá. Kết quả cho thấy phần lớn các DN/HTX cũng đánh giá cao sự quan tâm 

và có những hoạt động gìn giữ, bảo tồn với tỉ lệ đồng thuận là 52,3%; 38,65% cho rằng mức 

độ quan tâm chưa cao; 9,06% cho biết rất ít hoặc chưa quan tâm tới các vấn đề này. 

Đánh giá về mức độ quan tâm của chính quyền địa phương các quận, huyện, phần lớn các 

HKD cũng cho rằng chính quyền địa phương đã có sự quan tâm và lồng ghép nhiều chương 

12.97%

11.03%

71.52%

82.86%

15.34%

6.10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

DN/HTX

HKD

Đóng cửa/giảm quy mô Giữ nguyên Tăng quy mô



 

31 
 

trình, hoạt động liên quan tới các vấn đề phát triển bền vững, bao trùm (xã hội, môi trường 

sinh thái, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…) trong hoạt động quản lý điều hành kinh tế, 

chiếm 72,81% tổng HKD trả lời khảo sát. 21,81% HKD khác lại cho rằng mức độ quan tâm 

của chính quyền chưa sâu sát và chưa có nhiều hoạt động lồng ghép; 5,39% HKD đánh giá ở 

mức độ quan tâm khá thấp và chỉ tập trung vào hoạt động kinh tế. Đồng thời, khảo sát cũng 

yêu cầu các HKD đánh giá về việc giữ gìn các giá trị văn hóa, truyền thống và lịch sử bên cạnh 

phát triển kinh tế ở các địa phương, 71,21% cơ sở cho biết họ nhận thấy chính quyền đang thực 

hiện tốt duy trì các giá trị trên; 23,37% HKD khác cho rằng chính quyền vẫn chưa có nhiều 

quan tâm tới các vấn đề trên khi so sánh với các hoạt động kinh tế; 5,41% HKD nhận thấy 

chính quyền gần như có rất ít hoặc chưa có động thái nào dành cho việc giữ gìn các giá trị 

trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.  

Biểu đồ 2.3. Mức độ quan tâm của các cơ quan tới các vấn đề phát triển bền vững, bao 

trùm trong quá trình quản lý, điều hành 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Những kết quả trên cho thấy các các cấp chính quyền ở thành phố đã dành sự quan tâm đến 

các vấn đề phát triển bền vững và bao trùm nhưng những hành động, chính sách thực hiện vẫn 

chưa được thể hiện rõ nét trên thực tế. Trong thời gian tới, khi phát triển bền vững, bao trùm 

là một xu thế tất yếu thì việc đồng hành cùng các DN, HTX, HKD trong kinh doanh bền vững 

và thúc đẩy các chính sách, chương trình hành động thiết thực sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh 

thân thiện đồng thời cũng thu hút các nhà đầu tư “xanh” tiềm năng.  

2.3. Tác động của dịch COVID-19 lên môi trường đầu tư, kinh doanh 

Hoạt động kinh tế khoảng nửa cuối năm 2021 của nhiều DN, HKD, HTX suy giảm chủ yếu do 

các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt được áp dụng trên phạm vi rộng, thời gian kéo dài theo 

Chỉ thị 16 để kiểm soát dịch bệnh. Khi đại dịch bùng phát, giãn cách xã hội kéo dài dẫn đến 

đứt gãy lưu thông, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Nhiều cơ sở đã buộc phải lựa chọn phương 
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án sản xuất tại chỗ hoặc tạm thời đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Kết quả 

khảo sát DDCI 2021 tiếp tục cho thấy tác động của dịch COVID-19 vẫn rất lớn đến các cơ sở 

SXKD. Khi đa số các cơ sở SXKD chịu tác động tiêu cực, với các DN/HTX ở khảo sát phiếu 

Sở, ban, ngành chiếm tỉ lệ 87,25%, cao hơn so với các HKD ở phiếu khảo sát địa phương, 

chiếm tỉ lệ 81,41%. Tuy nhiên khi so sánh với năm 2020, tỉ lệ chịu tác động tiêu cực năm nay 

thấp hơn (năm 2020, tỉ lệ này là 88% ở DN/HTX, 84,06% ở nhóm HKD). Nguyên nhân thấp 

hơn là do tỉ lệ các cơ sở SXKD đã dần thích nghi và tận dụng được cơ hội mới để tái cấu trúc 

hoặc có thêm hướng đi mới tăng lên so với năm 2020. Khảo sát DDCI 2021 chỉ ra 9,9% 

DN/HTX có thêm cơ hội mới để kinh doanh sản xuất (cao hơn mức 7,86% năm 2020) và 

14,12% HKD cũng cho rằng dịch bệnh tác động tích cực đến kết quả kinh doanh (cao hơn mức 

11,21% năm 2020). Một số khá ít cơ sở cho biết dịch bệnh không tác động nhiều đến hoạt động 

(như 2,73% DN/HTX khảo sát và 4,47% HKD khảo sát). Những con số trên cho thấy “sức 

khỏe” của các cơ sở SXKD bị ảnh hưởng nặng nề nhưng sự kiên trì bám trụ thị trường vẫn cho 

thấy sức đề kháng của DN, HTX, HKD đang dần tăng lên và phục hồi trong năm tới. 

Biểu đồ 2.4. Tác động của dịch bệnh COVID-19 tới hoạt động SXKD của DN, HTX, 

HKD 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Để hoạt động như vậy các cơ sở SXKD cũng phải chịu chi phí vận hành rất lớn, lực lượng lao 

động thiếu hụt do nghỉ việc, cung ứng nguyên vật liệu bị gián đoạn nên nhiều cơ sở đã không 

thể hoàn thành đơn hàng đúng hạn, phải giãn hoặc hủy bỏ hợp đồng, điều này thể hiện khá rõ 

qua khảo sát DDCI 2021. Chi phí phòng chống dịch đối với hầu hết các cơ sở so với năm 2020 

đều tăng. Khảo sát DDCI cấp Sở, ban, ngành cho thấy 78,34% DN/HTX phản ánh chi phí này 

tăng với tỉ lệ tăng lên rất nhiều là 28,4%. Trong đó, các chi phí phát sinh nhiều nhất gồm chi 

phí cách ly/xét nghiệm cho nhân viên (23,36%), giá nguyên vật liệu tăng (22,06%), chi phí 

trang bị cho lao động phòng chống dịch (20,25%). Kết quả này cũng khá tương đồng khi so 
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sánh với các HKD khảo sát ở phiếu địa phương, tỉ lệ HKD chi phí phòng chống dịch năm 2021 

tăng lên là 58,76% (thấp hơn so với các DN/HTX) với các chi phí phát sinh chủ yếu gồm giá 

nguyên vật liệu tăng (40,47%), chi phí trang bị cho lao động phòng chống dịch (32%). Nguyên 

nhân là do các HKD thường ở quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ nên đầu vào nguyên liệu khá phụ 

thuộc so với các DN/HTX; bên cạnh đó, số lượng lao động ít nên chi phí cách ly/xét nghiệm 

không cao như các DN/HTX. Với những khó khăn trên nên nhiều cơ sở bị phá sản, giải thể do 

kiệt quệ, không đủ lực để chống chịu dịch bệnh kéo dài, trì hoãn việc sản xuất vì không hiệu 

quả, thua lỗ trong điều kiện rất khó khăn. 

Biểu đồ 2.5. Các loại chi phí phát sinh nhiều nhất trong phòng chống dịch COVID-19 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Năm 2021, thành phố cũng ban hành rất nhiều các chính sách, phương án phòng, chống dịch 

COVID-19. Khi hỏi về mức độ đồng tình với các chính sách này, phần lớn các cơ sở SXKD 

cũng đều ủng hộ các biện pháp đã thực hiện với tỉ lệ đồng tình ở các DN/HTX là 72,08% và 

các HKD là 83,18%. Tuy vậy, vẫn còn khá nhiều cơ sở chưa đồng tình hoặc mức độ đồng tình 

chưa cao. Cụ thể, có 18% DN/HTX và 8,82% HKD đánh giá chỉ phần nào đồng ý các biện 

pháp thực hiện. Tỉ lệ chưa đồng tình ở DN/HTX về các biện pháp thực hiện là 9,92% và 8% ở 

các HKD. Khi Việt Nam chuyển sang giai đoạn tiếp theo của ứng phó đại dịch COVID-19 

thích ứng an toàn, các chính sách phòng, chống dịch ban hành cần đưa ra các giải pháp sáng 

tạo, linh hoạt để đảm bảo hoạt động SXKD được duy trì một cách bền vững là mong muốn của 

các cơ sở SXKD trong thời gian tới.  
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CHƯƠNG III: CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH 

3.1. Điểm số và xếp hạng DDCI cấp Sở, ban, ngành 

Khảo sát DDCI cấp Sở, ban, ngành năm 2021 đã thu về 1.652 phiếu khảo sát đạt chất lượng. 

Sau quá trình phân tích dữ liệu, kết quả điểm số của 21 Sở, ban, ngành được tổng hợp lại như 

biểu đồ 3.1 thể hiển điểm số được quy về thang điểm 100. 

Kết quả DDCI cấp Sở, ban, ngành năm 2021 đánh dấu sự phân nhóm điều hành lần đầu tiên, 

chi tiết như sau: 

❖ Nhóm điều hành tốt: Năm 2020 không có đơn vị xếp hạng trong nhóm “tốt”. Năm 2021, 

kết quả DDCI cấp Sở, ban, ngành đã ghi nhận 1 đơn vị lọt vào nhóm điểm tốt trên 80 

điểm là Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) đạt 80,18 điểm, xếp vị trí thứ 1/21 đơn vị 

được đánh giá.  

Sở VH&TT được đánh giá tốt ở nhiều lĩnh vực, trong đó được khối DN/HTX đánh giá cao ở 

việc cắt giảm thời gian thực hiện TTHC, triển khai hiệu quả các quy định pháp luật và tính 

năng động, vai trò của người đứng đầu cơ quan. Trong năm 2021, Sở VH&TT đẩy mạnh thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến, được coi là bước chuyển mình mạnh mẽ trong giải quyết TTHC. 

Sở VH&TT thực hiện phần lớn TTHC trực tuyến như: thông báo sản phẩm quảng cáo, tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật, cấp giấy phép văn hóa phẩm không kinh doanh, xác nhận sản phẩm nghe 

nhìn có nội dung vui chơi giải trí; thông báo đoàn người quảng cáo… Có được thành tựu trên 

là công tác tuyên truyền, khuyến khích DN/HTX sử dụng dịch vụ công cấp độ 3, 4 đồng thời 

CHƯƠNG III 

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 

CẤP ĐỊA PHƯƠNG 
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thường xuyên cập nhật thông tin hằng ngày trên Cổng thông tin điện tử của Sở theo chuyên 

mục lĩnh vực, sự kiện thuộc lĩnh vực quản lý để DN/HTX thuận tiện theo dõi. 

Biểu đồ 3.1. Kết quả DDCI cấp Sở, ban, ngành năm 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

❖ Nhóm điều hành khá: 20 Sở, ban, ngành còn lại lần lượt xếp hạng trong nhóm điều 

hành khá. Cụ thể, xếp ngay sau là các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đạt 

79,78 điểm, Sở Tư pháp (78,76 điểm), Cục Hải quan thành phố (HQ TP) (77,26 điểm) 

và Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) (76,88 điểm). Có thể thấy điểm số của các Sở, 

ban, ngành ở nhóm đầu này khá sát nhau khi cách biệt chỉ khoảng 1 điểm.  

Trong nhóm này, Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp và Cục HQ TP là những đơn vị có sự cải thiện thứ 

hạng. Đặc biệt là Cục HQ TP trong năm nay là một ngôi sao sáng cải cách khi mạnh mẽ vươn 

lên vị trí 4, tăng 8 bậc so với năm 2020. Triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa 

cho các DN, cá nhân trong thực hiện thủ tục hải quan; tăng cường ứng dụng CNTT trong giải 
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quyết TTHC… là các giải pháp thiết thực được ngành Hải quan đẩy mạnh triển khai trong bối 

cảnh dịch bệnh COVID-19 và được cộng đồng DN ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, Cục HQ 

TP cũng là một trong những đơn vị đầu tiên của toàn ngành thực hiện thí điểm hệ thống Hải 

quan số và mô hình Hải quan thông minh, được kì vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho DN như 

cho phép DN khai báo thủ tục mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị; thời gian thông quan nhanh… 

Các Sở, ban, ngành còn lại cùng thuộc nhóm điểm “khá” với điểm số dao động trong khoảng 

72-76 điểm. Đặc biệt, kết quả năm 2021 cũng cho thấy sự cạnh tranh khá lớn khi chỉ trong một 

phổ điểm 76 có tới 8 đơn vị (Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Bảo hiểm xã hội thành phố 

(BHXH), Sở Y tế, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng (NHNN-HP), Sở Du lịch (DL), 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Cục Thuế thành phố). Mức điểm 75 

cũng có tới 7 đơn vị là Sở Giao thông vận tải (GTVT), Sở Xây dựng (XD), Sở Tài nguyên và 

Môi trường (TN&MT), Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Sở Tài chính, Công an thành 

phố, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Thấp hơn nhóm điểm 75 là hai đơn vị ở vị trí 

đứng cuối là Ban quản lý khu kinh tế (BQL KKT) với 73 điểm và Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội (LĐ-TB&XH) với 72,77 điểm.  

Sự thay đổi điểm số của các Sở, ban, ngành 

Kết quả điểm số trung bình của DDCI cấp Sở, ban, ngành năm 2021 của thành phố đạt 76,3 

điểm, tăng 1,64 điểm so với năm 2020, cho thấy những cải thiện tích cực trong điều hành quản 

lý của các cơ quan ở thành phố. Khoảng cách điểm số giữa đơn vị đứng đầu và đứng cuối là 

7,41 điểm so với năm 2020 không có sự chênh lệch nhiều. Điều này tiếp tục cho thấy sự đồng 

đều về năng lực và chất lượng quản lý, điều hành của các Sở, ban, ngành đều có rất nhiều tiềm 

năng để thay đổi thứ hạng khi cách biệt điểm số dần thu hẹp. Năm 2021 cũng chứng kiến nhiều 

Sở, ban, ngành có sự thay đổi đáng kể so với năm 2020. Về điểm số, Sở KH&CN tăng 5,17 

điểm, Sở GD&ĐT tăng 4,16 điểm, Sở TN&MT tăng 3,62 điểm. Về xếp hạng, Cục HQ TP tăng 

8 bậc, Sở GD&ĐT và BHXH cùng tăng 7 bậc, Sở TN&MT tăng 5 bậc, Sở GTVT tăng 4 bậc. 

Mức cải thiện điểm số năm 2021 diễn ra mạnh mẽ ở nhóm cuối bảng năm 2020 trong khi đó 

các nhóm ở vị trí đứng đầu ít có cải thiện hơn, thậm chí còn giảm điểm như Sở NN&PTNT 

giảm 1,44 điểm, giảm sâu nhất 10 bậc, Sở Du lịch giảm 1,18 điểm, giảm 8 bậc, BQL Khu kinh 

tế giảm 0,97 điểm, giảm 7 bậc. Sự vươn lên mạnh mẽ ở nhóm cuối bảng năm 2020 đã tạo nhiều 

hoán đổi thứ hạng, nhất là khi sự chênh lệch điểm số của các đơn vị luôn bám đuổi sát sao, 

một lần nữa cho thấy dù thăng hạng với nhóm ở cuối hay duy trì giữ vững thứ hạng cao cũng 

đều cần sự nỗ lực cải cách, sáng tạo liên tục để không bị tụt lại phía sau. DDCI cũng khuyến 

nghị các cơ quan nên tập trung cải thiện điểm số ở những chỉ số thấp điểm thay vì tập trung 

vào thứ hạng bởi vì cách biệt giữa các đơn vị chỉ trong khoảng 0,02-0,26 điểm nên thay đổi ở 

một vài chỉ số cũng có thể tạo ra những hoán đổi bất ngờ về thứ hạng. 
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Biểu đồ 3.2. Mức thay đổi điểm số của các Sở, ban, ngành trong DDCI năm 2021 và 

2020 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Điểm số của 9 CSTP  

Phân tích kết quả các chỉ tiêu thành phần của DDCI cấp Sở, ban, ngành, kết quả khảo sát năm 

2021 cho thấy phần lớn các chỉ số được cải thiện hơn so với năm 2020, ngoại trừ chỉ số gia 

nhập thị trường và hoạt động cấp phép chưa được cải thiện. Nếu như năm 2020, chỉ số tính 

minh bạch và ứng dụng CNTT đánh giá ở mức điểm trung bình khá thì năm 2021, chỉ số này 

đã có sự cải thiện rõ rệt nhất trong 9 CSTP với mức tăng 0,36 điểm. Sự cải thiện được các 

DN/HTX ghi nhận ở nhiều cơ quan, nhất là khi trong năm 2021, thành phố đã tích cực triển 

khai các nội dung về chuyển đổi số và áp dụng mạnh mẽ trong tình hình dịch COVID-19, điển 

hình như Sở GD&ĐT, Sở VH&TT, Cục Hải quan TP, Cục Thuế TP đã liên tục có những cải 

cách, ứng dụng nhiều CNTT trong hỗ trợ DN/HTX thực hiện các thủ tục. Trong khi đó, chỉ số 

gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép vẫn không có sự cải thiện và giảm 0,12 điểm so với 

năm trước. Đây là điểm nghẽn nhiều năm qua của thành phố mặc dù đã có nhiều nỗ lực cải 
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thiện song vẫn chưa đáp ứng được kì vọng của DN/HTX, đặc biệt trong bối cảnh điều kiện thị 

trường khó khăn như năm qua. 

Biểu đồ 3.3. Mức thay đổi điểm số của các CSTP trong DDCI cấp Sở, ban, ngành năm 

2021 và 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

3.2. Hồ sơ DDCI cấp Sở, ban, ngành theo chỉ số thành phần 

3.2.1. Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép 

Sau bốn làn sống dịch bệnh COVID-19, các DN/HTX từ quy mô nhỏ đến lớn đều chịu nhiều 

tác động liên tiếp cùng với đó là thời gian phong tỏa kéo dài đã khiến cho tình hình gia nhập 

thị trường càng rất khó khăn. Do đó, những yêu cầu gia nhập và cấp phép đối với DN/HTX 

cần nhanh gọn, đơn giản. Song trên thực tế, năm 2021, chỉ số gia nhập thị trường và hoạt động 

cấp phép không có tiến bộ. Năm 2021, điểm số trung bình của chỉ số này là 6,75 điểm, thấp 

hơn 0,12 điểm so với năm 2020, vẫn ở nhóm điểm trung bình khá và là chỉ số thấp điểm nhất 

trong số các CSTP.  

Quan sát bảng điểm năm 2021, dễ dàng nhận thấy gam màu vàng đại diện cho mức đánh giá 

điểm trung bình khá chiếm chủ đạo, tiếp tục là điểm nóng cải cách của các Sở, ban, ngành. Chỉ 

có 2 đơn vị là Sở VH&TT và BHXH TP đứng đầu đạt mức điểm khá trên 7 điểm. Tích cực 

ứng dụng CNTT trong phần lớn các hoạt động cấp phép của Sở VH&TT đã được giải quyết 

qua mạng internet như: thông báo sản phẩm quảng cáo, tổ chức biểu diễn nghệ thuật…, đã 

giúp nhiều TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định4. Còn đối với BHXH TP đã có nhiều 

giải pháp CCHC dựa trên ứng dụng hệ thống phần mềm để cập nhật, bổ sung, hoàn thiện kết 

nối liên thông cơ sở dữ liệu với các đơn vị: ngân hàng, ngành y tế, tư pháp,… triển khai quy 

trình thanh toán điện tử song phương với hệ thống ngân hàng thương mại, góp phần xây dựng 

 
4 http://www.baohaiphong.com.vn/baohp/vn/home/InfoDetail.jsp?ID=59114&cat=101 
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hình ảnh ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của tổ chức và cá 

nhân, đặc biệt là việc đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người lao động và DN gặp khó khăn bởi 

dịch COVID-195. Ngược lại, một số đơn vị theo DN/HTX đánh giá vẫn còn gặp khá nhiều rào 

cản khi thực hiện các thủ tục gia nhập thị trường và cấp phép như BQL KKT, Sở LĐ-TB&XH.  

Biểu đồ 3.4. Điểm số CSTP gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

So với năm 2020, điểm số năm nay của nhiều Sở, ban, ngành giảm điểm mạnh dẫn đến thứ 

hạng cũng sụt giảm nhiều như Sở Tài chính, BQL KKT, Sở GTVT, Sở LĐ-TB&XH… và chỉ 

có một số ít đơn vị có cải thiện hơn như Sở VH&TT, Sở KH&CN. Khi so sánh giữa các đơn 

vị, kết quả cho thấy không có khoảng cách quá lớn, cũng thể hiện phần nào sự cải cách rất 

chậm, chưa bắt kịp với tốc độ phát triển của DN/HTX trên thực tế.  

 

 
5 http://www.baohaiphong.com.vn/baohp/vn/home/InfoDetail.jsp?ID=55157&cat=101 
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Biểu đồ 3.5. Mức thay đổi điểm số của các Sở, ban, ngành ở CSTP gia nhập thị trường 

và hoạt động cấp phép trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Đi sâu vào các chỉ 

tiêu chi tiết, kết quả 

DDCI 2021 cho thấy 

nhiều chỉ tiêu tụt 

giảm so với năm 

2020. Mất thời gian 

tìm hiểu quy trình và 

các TTHC để chuẩn 

bị hồ sơ các giấy 

phép là phản ánh 

chung của các DN/HTX khi bắt đầu ở bước gia nhập thị trường và xin giấy phép. Thời gian mà 

DN/HTX phải mất hơn 7 ngày để tìm hiểu thông tin vẫn chiếm tỉ lệ tương đối lớn (24,79%), 

mất 5-6 ngày có 15,01% DN/HTX, 3-4 ngày có 25,09% DN/HTX, DN/HTX dành 1-2 ngày 

chiếm tỉ lệ 25,09% và chỉ có 7,11% DN/HTX chỉ mất chưa đến 1 ngày tìm hiểu. So với năm 

2020, thời gian dành cho tìm hiểu các bước gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép vẫn 

chưa được rút ngắn. Những yếu kém trong khâu giải thích quy trình, cũng như các bước hướng 

dẫn chưa rõ ràng, dễ hiểu dẫn đến tốn kém thời gian, chi phí, thậm chí làm mất cơ hội kinh 

doanh của DN. Nhiều DN/HTX cũng chia sẻ thêm các thủ tục pháp lý trong quá trình gia nhập 

thị trường phức tạp nên họ thường sử dụng dịch vụ tư vấn bên thứ ba để thực hiện thay vì tự 
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Thủ tục còn phức tạp nên doanh nghiệp tôi thường sử 

dụng bên dịch vụ để họ thực hiện vì họ quen việc và làm 

khá nhanh. 

Doanh nghiệp khảo sát trong lĩnh vực đăng kí kinh doanh 

“ 
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thực hiện. Đây cũng là một dạng chi phí phát sinh thêm trong bước gia nhập thị trường và cấp 

phép còn tồn tại ở thành phố.  

Thực tế và kết quả khảo 

sát DDCI năm 2020 

cho thấy hiện nay 

phần lớn các cơ quan 

đều đã giải quyết hồ 

sơ đúng hẹn và hẹn 

trả kết quả thông qua 

dịch vụ bưu chính 

nên các DN/HTX có 

thể làm hồ sơ trực 

tuyến hoặc không 

phải đi lại nhiều lần 

để lấy kết quả. Do đó, 

DDCI Hải Phòng 

năm 2021 đã điều 

chỉnh lại nội dung 

câu hỏi sát với thực tế 

hơn khi nhấn mạnh việc 

phải đi lại trực tiếp hoặc số lần nộp hồ sơ trực tuyến. Để hoàn thành bộ hồ sơ và nhận được 

giấy phép, phần lớn DN/HTX cho biết chỉ mất 1-2 lần để thực hiện, chiếm 71,61% nhưng tỉ lệ 

DN/HXT phải đi lại hơn 5 lần hoặc phải nộp 5 lần hồ sơ trực tuyến vẫn còn 4,96%. Đặc biêt, 

tỉ lệ này khá cao ở một số lĩnh vực như quản lý KKT (10,23%), tài chính (10%), đầu tư (10%), 

hải quan (9,4%). So với năm 2020, chỉ tiêu này đã có cải thiện khi đạt 7,65 điểm. Để chính 

thức đi vào hoạt động, ngoài giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, DN/HTX thường phải 

cần thêm một số giấy phép khác như giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, thuế, BHXH..., đánh 

giá việc thực hiện TTHC đó ở các Sở, ban, ngành chỉ có khoảng một nửa các DN/HTX thực 

hiện ở mức đơn giản (49,84%), 41,19% DN/HTX cho rằng ở mức độ bình thường và 8,89% 

DN/HTX vẫn cho rằng các yêu cầu về giấy phép này phức tạp, nhiều loại không cần thiết, nhất 

là các loại thủ tục giấy phép ở các lĩnh vực quản lý KKT, y tế, PCCC, đầu tư, lao động. Đặc 

biệt trong năm 2021, nhiều DN/HTX cho biết để sản xuất trở lại thì họ phải đáp ứng các điều 

kiện sản xuất an toàn và phải chờ hướng dẫn từ cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý về các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhưng những hướng dẫn có nhiều điểm khiến họ phải 

băn khoăn, đôi khi còn phát sinh thêm các TTHC, các điều kiện khác đi kèm. Nhất là với các 

DN ở trong các khu công nghiệp thì những yêu cầu về sản xuất an toàn càng khắt khe hơn hoặc 

các DN/HTX ở lĩnh vực vận tải cũng cho biết phát sinh nhiều giấy phép trong thời gian dịch 

bệnh diễn ra. Những thủ tục phát sinh, “giấy phép con” này gây rất nhiều phiền phức cho người 

lao động cũng như doanh nghiệp.  

Hộp 1. Những quy định, thủ tục phát sinh trong phòng chống dịch COVID-19  

Trong thời gian quý II và III/2021, UBND TP Hải Phòng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các biện pháp nhằm 

ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập trong bối cảnh có nhiều tỉnh, thành trong cả nước áp dụng biện 

pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Các văn bản này tập trung chính vào các hoạt động kiểm soát chặt chẽ 

người và phương tiện về/đi từ vùng dịch vào thành phố. Những quy định này là cần thiết song lại tạo ra một số 

             

 

Doanh nghiệp tôi có lao động là người nước ngoài. Trong thời 

gian dịch bệnh, có rất nhiều quy định ban hành, rất nhiều yêu 

cầu phải thực hiện về cách ly, xét nghiệm… nhưng có quá nhiều 

quy định, yêu cầu khiến chúng tôi không biết phải thực hiện thế 

nào. 

Doanh nghiệp khảo sát trong lĩnh vực quản lý Khu kinh tế 

Doanh nghiệp tôi ngoài việc phải đáp ứng các quy định phòng 

chống dịch, còn phải chuẩn bị thêm giấy xét nghiệm cho lái xe, 

cho nhân viên đi lại theo quy định.  

Doanh nghiệp khảo sát trong lĩnh vực vận tải 

“ 
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những hạn chế khi thực hiện như kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, xác nhận tiêm chủng, xác nhận khỏi bệnh 

COVID-19, đối với hoạt động vận tải hành khách có thêm sổ ghi chép lịch trình hành khách… Các chính sách 

áp dụng đối với hoạt động kinh doanh khiến cho nhiều DN gặp rất khó khăn, thậm chí là bế tắc, không thể 

xoay xở được. 

Đối với các DN trong các khu kinh tế, thành phố cũng chỉ đạo các DN bố trí chỗ ăn, ở tại Hải Phòng cho người 

lao động ở các địa phương khác đang làm việc tại các DN theo mô hình “ba tại chỗ”, “một cung đường hai 

điểm đến”6 7.  Những chính sách này tạo ra gánh nặng chi phí không hề nhỏ cho DN.  

Dịch bệnh COVID-19 được cho là tình trạng chưa từng xảy ra trước đây nên Quốc hội đã cho phép Chính phủ 

được thực thi những chính sách đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp. Thành phố đã áp dụng, điều chỉnh, thay đổi 

rất nhiều chính sách phòng chống dịch phù hợp với từng thời điểm. Tuy nhiên, những bất cập trên là thực tế 

mà DN/HTX ở thành phố chia sẻ trong thời gian qua. 

Đặt trong bối cảnh độ che phủ vắc xin cao cùng với đó là chính sách “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19”, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 

262/KH-UBND ngày 23/11/2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và bắt 

đầu phát huy hiệu quả chỉ trong thời gian ngắn. Các hoạt động SXKD được trở lại, dần khôi phục. Cộng đồng 

kinh doanh đánh giá cao tinh thần của các chính sách này đã tháo gỡ những “điểm nghẽn” đang cản trở và là 

lực đẩy cho kinh tế phục hồi ở thành phố.  

 

 

Biểu đồ 3.6. Tỉ lệ DN/HTX phải bỏ ra để hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết để 

chính thức đi vào hoạt động trong năm 2021 và 2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

 
6 https://tuoitre.vn/nguoi-co-xet-nghiem-am-tinh-COVID-19-trong-han-5-ngay-moi-duoc-vao-hai-phong-

20210707190009294.htm 
7 https://tuoitre.vn/hai-phong-dung-kinh-doanh-an-uong-trong-nha-tu-0h-ngay-25-7-kiem-soat-nguoi-ve-tu-ha-

noi-20210724105535845.htm 
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Đánh giá tổng quát về thời gian từ khi bắt đầu tìm hiểu đến khi nhận được giấy phép cấp, gần 

một nửa DN/HTX tham gia khảo sát cho biết mất dưới 1 tuần để chuẩn bị và hoàn thiện 

(46,84%), tỉ lệ DN/HTX bỏ ra gần 1 tháng cũng chiếm tương đối nhiều (41,07%). Tỉ lệ 

DN/HTX phải mất hơn 3 tháng để đi vào chính thức hoạt động chỉ chiếm 2,46% (giảm so với 

3,32% năm 2020). Thời gian được rút ngắn hơn, TTHC đơn giản, dễ thực hiện hơn đã đưa chỉ 

tiêu này đạt 6,75 điểm, tăng hơn so với năm 2020. Song, kết quả này cũng thể hiện sự kì vọng 

lớn từ cộng đồng DN/HTX về cải cách mạnh mẽ trong gia nhập thị trường và hoạt động cấp 

phép khi phần lớn các Sở, ban, ngành đều ở mức điểm trung bình khá, dưới 7 điểm.  

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT/sử dụng nhiều phương thức mới trong quá trình thực hiện 

TTHC về gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép là một trong những yếu tố giúp rút ngắn 

thời gian và chi phí gia nhập thị trường cho DN/HTX. Khảo sát DDCI 2021 cho thấy 48,9% 

DN/HTX đã sử dụng gần như toàn bộ CNTT trong quá trình làm TTHC, đặc biệt có 13,82% 

DN/HTX đã sử dụng hoàn toàn và rất hiệu quả như lĩnh vực Văn hóa - Thể thao, Đầu tư, Y tế, 

Hải quan. Tuy nhiên vẫn còn 3,47% DN/HTX thực hiện các TTHC trực tiếp và 15,04% 

DN/HTX có sử dụng một vài ứng dụng CNTT trong quá trình thực hiện. Điểm của chỉ tiêu này 

đạt 6,78 điểm, thấp hơn mức điểm 7,76 năm 2020 do nhiều Sở, ban, ngành tụt giảm điểm.  

Kết quả khảo sát DDCI 2021 về chỉ số gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép chưa có nhiều 

biến chuyển, còn cách xa kì vọng của khu vực DN/HTX. Điểm nghẽn nhiều năm nay mặc dù 

đang dần được các Sở, ban, ngành nỗ lực cải cách nhưng vẫn cần sự vào cuộc tích cực và quyết 

liệt hơn nữa, áp dụng nhiều mô hình, sáng kiến đổi mới đột phá để có thể phá vỡ được sức “ì” 

nhiều năm và điều này hoàn toàn có thể thực hiện được khi dư địa cải thiện là rất lớn. Nhiều 

Sở, ban, ngành dù năm 2020 có điểm số CSTP này ở nhóm đầu nhưng sang năm 2021 không 

duy trì được mà giảm điểm và thứ hạng, dẫn đến điểm số chung của thành phố giảm so với 

năm trước. Quá trình cải thiện này cần phải duy trì bền vững và liên tục, bởi vì sự phát triển và 

yêu cầu của DN/HTX ngày càng nhanh chóng thì các dịch vụ công cung cấp cũng cần phải liên 

tục được cập nhật kịp thời. Thay đổi tư duy từ “phục vụ” sang “dịch vụ” cũng là một bước 

chuyển mình nhận thức quan trọng đối với các cấp các ngành trong bối cảnh mới. Tập trung 

rút ngắn thời gian tìm hiểu quy trình và TTHC thông qua hỗ trợ DN/HTX tìm kiếm thông tin 

và đa dạng hơn nữa ứng dụng CNTT/phương thức mới trong thực hiện sẽ là những ưu tiên 

hàng đầu trong cải thiện chỉ số gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép. 

3.2.2. Tính minh bạch và ứng dụng CNTT 

Năm 2020, chỉ số tính minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin là một trong hai chỉ số thấp 

điểm nhất trong các CSTP. Bước sang năm 2021, chỉ số này đã có sự cải thiện rất đáng khích 

lệ, đây là chỉ số tăng điểm nhiều nhất trong 9 CSTP. Tiếp cận thông tin dễ dàng, kịp thời hơn 

và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện TTHC là yếu tố đưa chỉ số này có sự chuyển 

biến tích cực. Năm 2021, điểm số trung bình của chỉ số này đạt 7,05 điểm, tăng 0,36 điểm so 

với năm 2020, vươn lên từ nhóm điểm trung bình khá lên nhóm điểm khá. Nhóm Sở, ban, 

ngành đứng đầu năm 2021 ngoài một số đơn vị vẫn duy trì phong độ tốt như Sở GD&ĐT, Sở 

VH&TT, đã xuất hiện thêm một số đơn vị ở nhóm giữa bảng năm 2020 vươn lên như Cục HQ, 

Cục Thuế, Sở TT&TT và duy nhất chỉ còn BQL KKT là đơn vị có điểm số 6,94 thuộc nhóm 

trung bình khá, nằm cuối bảng.  
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Biểu đồ 3.7. Điểm số CSTP tính minh bạch và ứng dụng CNTT 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Kết quả khảo sát năm 2021 chỉ ra sự cải thiện đồng đều ở phần lớn các Sở, ban, ngành khi chỉ 

có duy nhất Sở Du lịch bị giảm điểm so với năm 2020. Các Sở, ban, ngành còn lại đều có cải 

thiện, tăng điểm mạnh mẽ hơn so với năm 2020 như Sở KH&CN, Sở GD&ĐT, Sở TN&MT, 

Sở TT&TT. Tốc độ cải thiện diễn ra sôi nổi ở nhóm các Sở, ban, ngành đứng cuối so với nhóm 

đứng đầu. Năm 2021, nhiều cơ quan đã thăng hạng đáng kể nhờ cải cách tích cực. Đây cũng 

là nguyên nhân khiến một số cơ quan tuy đã có cải thiện điểm số nhưng còn chậm nên bị giảm 

vị trí xếp hạng so với năm 2020. Cách biệt điểm số ở chỉ số này cũng được nới rộng hơn so 

với năm 2020 giữa đơn vị đứng đầu và đơn vị đứng cuối là 1,01 điểm, vì vậy nhóm đứng cuối 

bảng cần thêm nhiều cải cách đột phá hơn nữa để có thể thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu 

bảng.  
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Biểu đồ 3.8. Mức thay đổi điểm số của các Sở, ban, ngành ở CSTP tính minh bạch và 

ứng dụng CNTT trong năm 2021-2020 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Tính minh bạch 

thông tin được phản 

ánh qua các chỉ tiêu 

về khả năng tiếp cận 

thông tin của DN và 

việc cung cấp thông 

tin kịp thời của các 

Sở, ban, ngành. Báo 

cáo DDCI Hải 

Phòng 2021 ghi nhận 

có sự cải thiện về 

tính minh bạch thông 

tin. Tỉ lệ DN/HTX đánh giá tiếp cận thông tin, văn bản pháp luật thuận lợi tăng từ 54,62% năm 

2020 lên 60,26% năm 2021. Một số lĩnh vực DN/HTX phản ánh vẫn gặp hạn chế trong tiếp 

cận thông tin như PCCC, quản lý KKT, y tế, đăng ký kinh doanh, lao động, thuế. Việc thông 

tin, các văn bản pháp luật gần như đã được các Sở, ban, ngành công bố công khai nhưng để 

DN/HTX có thể hiểu và thực thi đúng quy định thì thông tin hướng dẫn về các quy định đó 

cũng rất cần thiết, nhất là khi có những văn bản mới, văn bản thay thế. Tỉ lệ DN/HTX cho rằng 

chất lượng các văn bản hướng dẫn đầy đủ và chi tiết là 67,3% với điểm số đạt 7,67 điểm, tăng 

so với mức điểm 7,33 điểm năm 2020. Với đặc thù của hệ thống văn bản pháp luật của nước 

ta, phần lớn quy định cần phải có hướng dẫn, giải thích mới có thể áp dụng thực tế nên việc 
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Nhiều quy định chung chung, công văn gửi đến 

cũng nhiều nên doanh nghiệp tôi không nắm 

được hết. 

Doanh nghiệp khảo sát trong lĩnh vực lao động 
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DN/HTX dù có được tiếp cận nhưng để hiểu và thực hiện đúng cũng sẽ rất khó khăn. Do đó, 

vấn đề này cũng đã được nhiều báo cáo phản ánh về tình trạng “công khai” nhưng thiếu “minh 

bạch” khi các cơ quan Nhà nước công bố các văn bản nhưng lại thiếu các hướng dẫn rõ ràng. 

Một quy định tốt với hướng dẫn rõ ràng, phù hợp sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh, giúp DN/HTX nhận biết/hiểu rõ quy định; ngược lại sẽ tạo ra lúng túng, vướng mắc 

trong áp dụng pháp luật và ảnh hưởng đến hoạt động của DN. Vì vậy, có thể nhận thấy rằng 

chất lượng của thông tư hoặc công văn hướng dẫn của các Sở, ban, ngành sẽ tác động lớn đến 

khả năng tiếp cận thông tin đầy đủ của DN/HTX.  

Tính sẵn có của thông tin còn được phản ánh qua chỉ tiêu cung cấp thông tin kịp thời với các 

loại thông tin không sẵn có khi DN/HTX yêu cầu. Kết quả năm 2021 ghi nhận sự chủ động, 

kịp thời của các Sở, ban, ngành khi cung cấp các thông tin này. Tỉ lệ DN/HTX yêu cầu nhưng 

không nhận được hoặc nhận được chậm trễ giảm từ 10,42% xuống 8,14% trong năm 2021, chỉ 

còn tập trung ở một số lĩnh vực như tài nguyên môi trường, lao động, đăng kí kinh doanh, giao 

thông vận tải, ngân hàng nhà nước, du lịch. Chậm trễ trong việc cung cấp thông tin cho 

DN/HTX vẫn là chỉ tiêu tuy có cải thiện nhưng vẫn thuộc nhóm điểm trung bình khá với 6,86 

điểm. Khi được hỏi về việc “không cần có mối quan hệ với cán bộ Nhà nước để tiếp cận thông 

tin thuận lợi hơn”, tỉ lệ DN/HTX cho rằng vẫn cần có mối quan hệ là 15,48%. Chờ đợi phản 

hồi của các cơ quan Nhà nước, thậm chí không được nhận được phản hồi cũng gây lãng phí 

thời gian và cơ hội kinh doanh của DN/HTX. Cải thiện khả năng tiếp cận các văn bản này đòi 

hỏi nhiều nỗ lực và sự phối hợp ở các Sở, ban, ngành nhưng sẽ đem lại những hiệu ứng tích 

cực cho các DN/HTX, góp phần minh bạch thông tin ở Hải Phòng. 

Sự gia tăng luồng 

thông tin cho 

DN/HTX thông qua 

ứng dụng CNTT 

được nhận định là 

cách thức tin cậy, kịp 

thời và hiệu quả. Để 

phản ánh đẩy đủ 

những thông tin 

được cung cấp, chỉ 

tiêu về mức độ cung cấp thông tin trên trang web của các Sở, ban, ngành đã tăng điểm từ 7,43 

lên 7,6 điểm năm 2021, cho thấy các thông tin được đăng tải trên trang web khá hữu ích với 

DN/HTX, nhưng vẫn còn 6,68% DN/HTX cho rằng các thông tin trên trang web chưa hữu ích. 

Việc ứng dụng CNTT/nhiều phương thức mới để giải đáp các thắc mắc/ý kiến/tham vấn của 

DN/HTX cũng đang dần được các cơ quan triển khai nhằm đảm bảo thông tin được công khai, 

minh bạch. Khảo sát năm 2021 đã bám sát thực tế có điều chỉnh thích hợp, khi hiện nay, 

DN/HTX có thể phản ánh các thắc mắc, ý kiến qua nhiều kênh đa dạng hơn như qua email, 

mạng xã hội, hotline hỗ trợ… ngoài cách chỉ sử dụng trên trang web của các Sở, ban, ngành. 

Do đó, thay vì chỉ đánh giá qua một kênh là trang web, DDCI 2021 đánh giá nhiều cách thức 

phản ánh thực tế hơn. Nhờ vậy, điểm số của chỉ tiêu này tăng lên từ 5,01 điểm lên 7,53 điểm 

năm 2021. Việc sử dụng nhiều hình thức mới này cũng được phần lớn các DN/HTX đánh giá 

là có hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích thiết thực khi thực hiện TTHC.  

Mặc dù là chỉ số có nhiều chỉ tiêu cải thiện nhưng vẫn còn nhiều chỉ tiêu khá trầm lắng. Các 

chỉ tiêu về mức độ minh bạch thông tin khi ứng dụng CNTT để DN/HTX tra cứu tình trạng và 

             

 

Chúng tôi có tham gia nhóm Zalo nên nhiều văn bản 

pháp luật cũng được gửi qua đây hay có thắc mắc thì 

được giải quyết khá thuận tiện. 

Doanh nghiệp khảo sát trong lĩnh vực thuế 
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tiến độ hồ sơ, mức độ cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu mở trên trang web, sử dụng các 

thông báo nơi công cộng, đài phát thanh, phương tiện điện tử chưa đạt hiệu quả như kì vọng 

của các DN/HTX khi có phần giảm điểm nhẹ và gần như không có nhiều thay đổi giữa các Sở, 

ban, ngành trong năm 2021. Nguyên nhân có thể do nhiều cơ quan chưa khai thác hết khả năng 

của trang web để đăng tải thông tin về thủ tục và mẫu đơn, hoặc đăng ở những nơi rất khó tìm 

thấy, khiến DN/HTX khó tận dụng được các sáng kiến minh bạch hóa thông tin trên mạng. Một 

số đơn vị được đánh giá khá tốt trong việc ứng dụng CNTT như Sở GD&ĐT, Sở VH&TT, Cục 

Thuế, Cục HQ. Sở GD&ĐT, Sở VH&TT được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong 

việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính khi phần lớn các TTHC thực hiện tại Sở đều 

được thực hiện ở mức độ 3, 48 9. Cục Thuế, Cục HQ lại là những đơn vị mà DN/HTX đã khá 

quen với việc sử dụng CNTT để thực hiện TTHC trong nhiều năm nay. Sở Giao thông vận tải 

đã xây dựng Trang thông tin điện tử tạo kết nối đến Cổng dịch vụ công thành phố, Cổng dịch 

vụ Quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông vận tải,… giúp người dân, doanh nghiệp 

tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải được nhanh 

chóng, dễ dàng, thuận tiện. Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông 

vận tải, người dân và doanh nghiệp truy cập địa chỉ website: sgtvthaiphong.vn và làm theo 

hướng dẫn hoặc từ trang tìm kiếm của google nhập “Sở Giao thông vận tải Hải Phòng” để truy 

cập vào trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải. 

Chuyển đổi số là phương hướng mà thành phố Hải Phòng chú trọng trong việc xây dựng mô 

hình chính quyền số hiệu quả. Thực hiện chương trình chuyển đổi số Quốc gia, Kế hoạch số 

227/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBDN thành phố về “Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, thành phố đặt ra mục tiêu là đứng vào top 15 tỉnh, 

thành phố đi đầu cả nước về chỉ số phát triển Chính quyền số. Bám sát nội dung quan trọng 

này, khảo sát DDCI 2021 đã hỏi các DN/HTX đánh giá về mức độ ứng dụng CNTT và các xu 

thế chuyển đổi số, công nghiệp 4.0 trong quản lý điều hành thì nhận được 66,57% DN/HTX 

đánh giá hiệu quả, cho thấy nỗ lực chuyển đổi theo mô hình hành chính hiện đại hơn đã có 

được những kết quả đáng khích lệ của các cấp chính quyền thành phố.  

Biểu đồ 3.9. Tỉ trọng mức độ DN/HTX thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở các Sở, ban, 

ngành trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

 
8 https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Nganh-Giao-duc-va-Dao-tao-phan-dau-di-dau-trong-chuyen-doi-so-

cua-thanh-pho-86340.html 
9 http://www.baohaiphong.com.vn/baohp/vn/home/InfoDetail.jsp?ID=59114&cat=101 
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Để chuyển đổi sang hình thức dịch vụ công trực tuyến thành công, ngoài sự nỗ lực của các cơ 

quan thì việc thúc đẩy DN/HTX tham gia sử dụng các hình thức này thực sự có ý nghĩa. Tỉ lệ 

DN/HTX sử dụng hoàn toàn dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến tăng từ 20,21% 

lên 23,61% năm 2021, tập trung ở một số lĩnh vực như đầu tư, hải quan, thuế, văn hóa - thể 

thao, giáo dục và đào tạo. Lĩnh vực GD&ĐT, 100% các TTHC đạt mức độ 3, đảm bảo sẵn sàng 

ở mức độ 4 với phần lớn các hồ sơ TTHC đã được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công 

trực tuyến và bưu chính công ích. Điểm dễ dàng nhận thấy là gần như các đơn vị được đánh 

giá tốt về ứng dụng CNTT thì có tỉ lệ DN/HTX thực hiện dịch vụ công ở mức độ 3, 4 cao hơn 

các đơn vị khác, cho thấy mối quan hệ cùng chiều tích cực, đặc biệt là việc tăng cường phổ 

biến, chủ động hỗ trợ của các đơn vị này trong việc khuyến khích DN/HTX tiếp cận, sử dụng. 

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 hiệu quả sẽ trở thành nền tảng, động lực 

nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC công khai, minh bạch, góp phần xây dựng thành 

công mô hình chính quyền điện tử mà thành phố đang hướng đến. Hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến đang được xem là phương thức hữu hiệu giúp người dân và DN/HTX giải quyết TTHC 

trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Theo nhiều phản hồi của DN/HTX, hiệu quả của dịch 

vụ công trực tuyến mang lại chính là lợi ích “5k”: không tiếp xúc khi thực hiện TTHC, không 

cần đến cơ quan nhà nước, không chứng từ giấy và không giới hạn khung giờ hành chính hay 

địa điểm thực hiện.   

Với quyết tâm cao, hành động nhanh thể hiện sự chuyển động trong từng lĩnh vực, từng ngành. 

Những nền tảng cho chuyển đổi số của các cấp, các ngành cần sự cộng hưởng vào cuộc của tất 

cả các bên. Ngành hải quan đi đầu, nổi bật khi thực hiện TTHQ hoàn toàn bằng phương thức 

điện tử như hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM), hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển 

tự động…, trong đó Cục Hải quan TP tiếp tục là đơn vị đi đầu trong triển khai hải quan số. 

Ngày 21/11/2021, cùng với 6 tỉnh, thành phố khác trên cả nước, Hải Phòng triển khai hệ thống 

hóa đơn điện từ. Đây là kết quả của cả một quá trình thực hiện đại hóa ngành Thuế, bắt đầu 

bằng khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử và hệ thống hóa đơn điện tử là đóng góp quan trọng 

của ngành Thuế vào chuyển đổi số. Ngoài ra, lĩnh vực đầu tư cũng được đánh giá khá tốt khi 

có sự liên kết với các cơ quan chủ động hướng dẫn DN hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp và hỗ 

trợ triển khai các dịch vụ cần thiết để đi vào hoạt động như: trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích, đăng ký tài khoản ngân hàng, đăng ký chữ ký số điện tử, cài đặt 

ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, sử dụng phần mềm kế toán. Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã kí cam kết phối hợp hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đăng ký đầu tư, 

đồng thời hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thành lập mới để đảm bảo các nhà đầu tư 

hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp thành lập mới ngay sau khi nhà đầu tư được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 01 ngày 

kể từ lúc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)10.  

Các sáng kiến tốt cũng được duy trì như cổng thông tin thành phố, mạng xã hội (zalo, viber…) 

đã được tích hợp song song để cung cấp thông tin kịp thời đến DN/HTX, được cộng đồng 

DN/HTX đánh giá khá tốt. Mặc dù đã có những cải thiện tích cực nhưng điểm của chỉ số này 

vẫn thuộc nhóm khá và thấp so với các CSTP khác. Đẩy mạnh áp dụng Chính phủ điện tử, đổi 

mới phương thức, công bố, công khai TTHC, nghiên cứu cải cách đột phá trong cung cấp dịch 

 
10http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Detail.aspx?Organization=KHDT&MenuID=17914&ContentID=19

0236 
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vụ hành chính và nâng cao hiệu quả của truyền thông chính sách sẽ là những việc nên làm của 

các cơ quan trong thời gian tới trong việc cải thiện chỉ số này.  

Hộp 2. Nghị quyết về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 

Với mục tiêu cơ bản đến năm 2025 

Phát triển Chính quyền số 

(1) 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 

(2) 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, 

hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. 

(3) 90% hồ sơ công việc tại các cơ quan thành phố; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc 

tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

(4) 100% cơ quan nhà nước thành phố tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính 

quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

(5) 100% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; hồ sơ dữ liệu điện tử được 

tạo, lưu giữ, chia sẻ theo quy định. Cơ quan nhà nước thành phố có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng 

hợp tập trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 

(6) Tối thiểu 50% hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý được thực hiện thông qua môi trường số 

và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 
 

3.2.3. Tính năng động và hiệu lực của Sở, ban, ngành 

Biểu đồ 3.10. Điểm số CSTP tính năng động và hiệu lực của Sở, ban, ngành 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 
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Biểu đồ 3.11. Mức thay đổi điểm số của các Sở, ban, ngành ở CSTP tính năng động và 

hiệu lực của Sở, ban, ngành trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Những thay đổi lớn về thứ hạng năm nay chủ yếu là do sự thay đổi về điểm số của nhiều Sở, 

ban, ngành diễn ra mạnh mẽ. Có 15/21 Sở, ban, ngành tăng điểm nhưng ở mức khá khiêm tốn. 

Năm 2021, Sở VH&TT đã được cộng đồng DN/HTX đánh giá khá tốt ở phần lớn các chỉ tiêu 

nên điểm số tăng nhiều nhất là 0,69 điểm, thăng hạng từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ nhất năm 

2021. Sở KH&CN, Sở TN&MT là những đơn vị năm 2020 thuộc nhóm cuối nhưng trong năm 

2021 đã có nhiều sự cải thiện đáng kể khi đã vươn lên ở nhóm giữa bảng xếp hạng. Các Sở, 

ban, ngành năm 2021 tụt hạng phần lớn là do tốc độ cải thiện chậm, mức điểm tăng thấp hoặc 

bị giảm điểm như Sở Du lịch giảm 0,48 điểm, NHNN chi nhánh Hải Phòng giảm 0,23 điểm. 

Một số Sở, ban, ngành xếp hạng thấp năm nay là do gần như không có cải thiện như Sở LĐ-

TB&XH, Sở TT&TT, BQL KKT. Kết quả này cho thấy dù cho ở vị trí, thứ hạng nào thì nỗ lực 

cải thiện của các đơn vị thông qua điểm số của các chỉ tiêu cũng sẽ mang lại kết quả tích cực, 

đặc biệt là qua một vài cơ quan đã có sự tiến bộ ấn tượng.  

Đánh giá về mức độ chuyển biến của các Sở, ban, ngành về khía cạnh linh hoạt, chủ động trong 

triển khai các quyết định, chính sách, quy định của TW và UBND thành phố, kết quả cho thấy 

đa phần các chỉ tiêu đều đã có cải cách. Số liệu chỉ ra rằng có 81,66% DN/HTX đồng ý về việc 

các cơ quan đã thực hiện hiệu quả và linh hoạt các chương trình, chủ trương của UBND thành 

phố trong khuôn khố pháp luật, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DN/HTX. 

Chỉ tiêu này đạt 7,94 điểm, tăng hơn so với 7,72 điểm năm 2020, đang tiến khá sát tới mức 

điểm tốt trong thang điểm. Đánh giá về chủ động tham mưu UBND thành phố về các đề 

xuất/giải pháp hỗ trợ các DN/HTX cũng có sự cải thiện tương đối. Tỉ lệ DN/HTX đồng tình 
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cao về nhận định này là 79,42%, tăng so với 75,72% năm 2020. Tỉ lệ DN/HTX cho rằng các 

đơn vị có tinh thần đột phá, đổi mới khi thực hiện là 75,14%, đạt 7,76 điểm. Một số Sở, ban, 

ngành được các DN/HTX đánh giá đã rất tích cực, chủ động và có nhiều sáng kiến là Sở 

GD&ĐT, Sở VH&TT, Sở Công Thương, Sở Tư pháp. 

Việc phối kết hợp giữa các Sở, ban, ngành khi giải quyết các vấn đề cho các DN/HTX vẫn còn 

khá nhiều hạn chế khi phải dựa trên cơ sở thống nhất chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan 

quản lý và sự chủ động phối hợp của các cơ quan. Sự thống nhất điều hành cơ chế phối hợp sẽ 

giúp làm rõ cơ quan điều phối, cân đối nguồn lực, tránh chồng chéo, bỏ trống nhiệm vụ; bảo 

đảm tính chủ động, kịp thời, nghiêm túc trong thực thi pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước. Năm 2021, có 79,17% DN/HTX nhận xét rằng không có tình trạng đùn đẩy trách 

nhiệm giữa các Sở, ban, ngành hoặc sang cấp địa phương hoặc lên cấp có thẩm quyền trong 

giải quyết các vấn đề liên quan cho DN/HTX. Điểm số của chỉ tiêu này cũng được cải thiện 

khi đạt 7,87 điểm, tiệm cận khá gần với mức điểm tốt. Một nội dung khác được đưa ra là đánh 

giá về hiện tượng trì hoãn/chậm trễ khi thực hiện các quyết định/chủ trương của UBND thành 

phố và cấp TW cũng nhận được phản ánh tích cực hơn năm 2020 khi có 80,41% DN/HTX cho 

biết các cơ quan đã triển khai các quy định theo đúng kế hoạch. Chủ động trong duy trì quan 

hệ công tác thường xuyên thông qua trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời và tương đối đầy đủ, 

chính xác cũng như cùng tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh đang được đồng 

bộ thực hiên ở thành phố. Tiêu biểu như việc tham gia kí kết các thỏa thuận hợp tác, quy chế 

hợp tác, phối hợp giữa các Sở, ban, ngành ở thành phố trong thời gian qua.  

Môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố đang phải đối mặt với những thách thức mới, đòi 

hỏi sự quan tâm cải thiện của bộ máy chính quyền. Đối thoại, lấy ý kiến DN/HTX là một thước 

đo quan trọng thể hiện tính năng động của các Sở, ban, ngành trong DDCI cấp Sở, ban, ngành. 

Khi được hỏi về mức độ tham gia và tổ chức các buổi đối thoại với DN/HTX nhằm tháo gỡ 

khó khăn và kiến nghị, phần lớn các DN/HTX đều đánh giá các cơ quan thường xuyên tổ chức. 

Các buổi đối thoại cũng được phản ánh giải quyết khá tốt các vấn đề/yêu cầu của DN/HTX. 

Điểm số của các chỉ tiêu này đều đạt trên 7,7 điểm, tăng điểm so với năm 2020 nhưng so với 

các chỉ tiêu khác trong chỉ số thành phần thì vẫn thấp hơn. Tỉ lệ DN/HTX được mời tham gia 

góp ý kiến về các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển vẫn còn thấp. Chỉ có một tỉ lệ nhỏ 

DN/HTX (2,16%) được mời tham gia định kỳ thường xuyên nhưng lại có tới 29,25% DN/HTX 

khảo sát cho biết chưa từng tham gia dẫn đến chỉ tiêu này chỉ đạt 4,61 điểm. Cải cách chậm 

chạp của chỉ tiêu này diễn ra ở hầu hết các Sở, ban, ngành và so với năm ngoái cũng không có 

nhiều thay đổi. Những con số trên cho thấy các chương trình đối thoại, lấy ý kiến về các chính 

sách liên quan tới DN/HTX chỉ có một nhóm nhỏ DN/HTX tham gia và có tiếng nói còn lại 

khá nhiều DN/HTX có quy mô nhỏ/siêu nhỏ, ít tương tác với các cơ quan chính quyền gần như 

chưa có cơ hội hoặc thậm chí chưa biết đến để đóng góp ý kiến. Một phần nguyên nhân là do 

năm 2021 thành phố thực hiện nhiều biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-

19 khiến nhiều hoạt động điều hành của các cấp chính quyền, việc trực tiếp gặp gỡ các doanh 

nghiệp nhằm lắng nghe, tiếp nhận thông tin để hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc bị hạn 

chế. Ngoài ra, các buổi đối thoại, tham vấn chính sách lại chưa có thông báo cụ thể về chủ đề, 

nội dung chính, thời gian gửi thông báo và tài liệu nghiên cứu khá ngắn, không đủ để DN/HTX 

đặt vấn đề đúng trọng tâm hoặc tìm hiểu. Với cách thức triển khai tham vấn như vậy thì các 

doanh nghiệp, hiệp hội gặp rất nhiều khó khăn để nêu lên kiến nghị của mình. Việc DN/HTX 

không biết và không có cơ hội tham gia ý kiến đối với các dự thảo pháp luật khiến cho quy 
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trình xây dựng và ban hành kém minh bạch và tạo ra các quy định bất hợp lý, gây vướng mắc 

khi triển khai, gây mất niềm tin từ phía DN về hoạt động đối thoại của chính quyền. 

Biểu đồ 3.12. Tỉ lệ DN/HTX tham gia góp ý kiến về các chính sách, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Nhìn chung, điểm số của chỉ số tính năng động của chính quyền Sở, ban, ngành có cải thiện so 

với năm 2020 nhưng nhiều chỉ tiêu vẫn cải thiện chậm. Việc sáng tạo và mạnh dạn triển khai 

các chủ trương/quyết định và giải quyết các vấn đề phát sinh có thể bị ảnh hưởng bởi ý thức 

tuân thủ chính sách để an toàn hơn là có những đột phá, thử nghiệm mới vẫn là lực cản khá lớn 

của các cơ quan vì áp lực như chưa từng có tiền lệ hay những khó khăn, sai sót trong triển khai. 

Đây đều là những cải cách cần tới những thay đổi khó hơn về mặt thể chế, sự linh hoạt của cả 

bộ máy chính quyền và người lãnh đạo, thường đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực hơn. Tiếp nối tinh 

thần kiến tạo ở nhiệm kì này với quyết tâm cao hơn là kì vọng của cộng đồng kinh doanh. 

3.2.4. Chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân thủ quy định pháp luật 

Các TTHC đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, song cũng tạo ra nhiều 

gánh nặng chi phí cho các cơ sở SXKD, giảm năng lực cạnh tranh. Giảm chi phí tuân thủ pháp 

luật, cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý trong thực hiện TTHC, đẩy lùi và ngăn chặn các 

hành vi làm phát sinh chi phí này liên tục là trọng tâm cải cách của Chính phủ và thành phố 

trong thời gian gần đây. Đưa chỉ số này vào đánh giá trong DDCI giúp các cơ quan nhận diện 

rõ hơn các chi phí thực hiện TTHC và tuân thủ quy định pháp luật của các DN/HTX, qua đó 

cải thiện công tác quản lý dịch vụ công, duy trì chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh.  

Kết quả DDCI 2021 cho thấy chỉ số chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân thủ quy định 

pháp luật có cải thiện hơn so với năm 2020. Điều này phản ánh nỗ lực của các cơ quan nhà 

nước trong cắt giảm các chi phí thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật. Nếu trong năm 2020 

chỉ có duy nhất một đơn vị thuộc nhóm tốt thì năm 2021 có 4 Sở thuộc nhóm tốt, nhóm dẫn 

đầu trong bảng xếp hạng: Sở GD&ĐT đạt 8,28 điểm đứng thứ nhất, Sở VH&TT với 8,1 điểm 

xếp thứ hai, Sở Tư pháp được 8,05 điểm xếp thứ ba và thứ tư là Sở Du lịch với 8,01 điểm. Các 

Sở, ban, ngành còn lại thuộc nhóm có điểm số khá, với phổ điểm từ 7,45-7,91 điểm. Chênh 

lệch điểm giữa đơn vị đứng đầu và đơn vị đứng cuối đã được thu hẹp lại khi chỉ cách nhau 0,83 

điểm so với mức 0,86 điểm năm 2020. Thành quả này thể hiện DN/HTX đánh giá khá tích cực 
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về những cải cách cắt giảm thời gian ở các Sở, ban, ngành và ít có sự chênh lệch giữa các đơn 

vị. 

Biểu đồ 3.13. Điểm số CSTP chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân thủ quy định 

pháp luật 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Nếu so sánh với năm đầu tiên triển khai DDCI, năm 2021 chỉ số này có bước tiến hơn với phổ 

điểm trung bình là 7,83 điểm, tăng 0,17 điểm. Góp phần vào sự cải thiện chung điểm số của 

chỉ số này là sự tăng điểm của 16 đơn vị được đánh giá. Sở GD&ĐT là đơn vị có điểm số tăng 

cao nhất (0,6 điểm), giúp Sở vươn lên từ vị trí thứ 10 năm 2020 lên vị trí thứ nhất năm 2021. 

Đặc biệt là các đơn vị thuộc nhóm cuối bảng năm 2020 như Sở GTVT, Công an TP, Sở 

TN&MT, Sở KH&CN cũng đều ghi nhận có tiến bộ với mức tăng điểm cao hơn so với các đơn 

vị còn lại khoảng 0,3 điểm. Ở chiều ngược, các đơn vị giảm điểm so với năm 2020 gồm Sở 

NN&PTNT giảm khá nhiều 0,37 điểm; các Sở, ngành giảm nhẹ như Sở TT&TT, BQL KKT, 

NHNN TP, Sở KH&ĐT. Với những cơ quan năm 2020 ở nhóm xếp hạng đầu nhưng chưa duy 

trì được nhịp độ cải cách đã nhanh chóng bị các đơn vị xếp sau vượt lên, dẫn đến xuống hạng 

là trường hợp của Sở NN&PTNT, Sở TT&TT. Kết quả khảo sát cũng cho thấy nhóm ở cuối 

bảng xếp hạng có cải thiện nhanh nhưng để có thay đổi thứ hạng lên nhóm đầu vẫn cần sự kiên 
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trì và nỗ lực đẩy nhanh cải cách, vì các đơn vị khác cũng không ngừng hoàn thiện chất lượng 

quản lý, điều hành.   

Biểu đồ 3.14. Mức thay đổi điểm số của các Sở, ban, ngành ở CSTP chi phí thời gian 

thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Qua đánh giá về thời 

gian thực hiện TTHC 

tại các Sở, ban, 

ngành, kết quả cho 

thấy chất lượng giải 

quyết TTHC đã có 

bước tiến trong năm 

2021. Một loạt các 

chỉ tiêu như chuyên 

môn, hiệu quả giải 

quyết công việc và 

chất lượng cung cấp 

các chỉ dẫn của cán bộ công chức; thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi tiếp xúc với 

DN/HTX; quy trình, thủ tục thực hiện TTHC ở bộ phận một cửa đang có xu hướng cải thiện. 

Điểm số trung bình của các chỉ tiêu trên đều trên 7,9 điểm và tiệm cận khá gần với mức điểm 

tốt. Tỉ lệ DN/HTX hài lòng về các dịch vụ công cung cấp ở bộ phận một cửa đều đạt khoảng 

78%, tăng gần 10% so với năm 2020.  
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Bộ phận một cửa đã quy định rõ ràng hơn, cải thiện 

nhiều so với thời gian trước, có hướng dẫn quy trình 

thực hiện, tìm hiểu thông tin trên trang web thông báo 

thời gian trả kết quả. 

Doanh nghiệp khảo sát trong lĩnh vực lao động 

“ 
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Biểu đồ 3.15. Điểm số chỉ tiêu thời gian thực hiện TTHC ở các Sở, ban, ngành 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Để giảm gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, các cải cách theo hướng cắt 

giảm và đơn giản các TTHC đã được triển khai với nhiều sáng kiến. Những nỗ lực này của các 

Sở, ban, ngành được phản ánh qua tỉ lệ DN/HTX nhận thấy cải cách giúp giảm bớt gánh nặng 

chi phí tuân thủ là 87,5%. Song, hiệu quả trên thực tế vẫn là chỉ dấu quan trọng để đánh giá tác 

động vì chỉ có 29,72% DN/HTX đánh giá có nhiều nỗ lực cải cách, giúp cắt giảm thời gian 

tuân thủ. Ở nhiều lĩnh vực, một số DN/HTX còn cho biết chưa có cải cách giúp cắt giảm thời 

gian đôi khi có cải cách còn gây phiền hà hơn trước đây như lĩnh vực hải quan, quản lý khu 

kinh tế, ĐKKD, xây dựng, công an. Đây là nghịch lý mà các DN/HTX đánh giá là vừa “tháo 

gỡ” vừa “thắt chặt”, khiến cho hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thiếu thống 

nhất và việc cắt giảm chi phí tuân thủ chưa hiệu quả. Nhất là trong thời gian qua, “giấy phép 

con” và tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống dịch COVID-19 đã gia tăng gánh nặng 

chi phí tuân thủ pháp luật và gây nhiều khó khăn cho DN/HTX.  

Do đặc thù quản lý của từng lĩnh vực nên sẽ thiếu khách quan khi so sánh thời gian xử lý TTHC 

của các Sở, ban, ngành. Đó là có những TTHC ở Sở, ban, ngành này chỉ mất 1-3 ngày là trả 

kết quả nhưng cũng có những TTHC phải mất đến 1 tháng để thẩm định và trả kết quả. Để 

tránh so sánh thiếu tương đồng như vậy, DDCI cấp Sở, ban, ngành đã yêu cầu DN/HTX đánh 

giá thời gian thực hiện TTHC theo 5 mức từ mất rất nhiều thời gian so với quy định đến mất 

rất ít thời gian so với quy định. Kết quả năm 2021 cho thấy hơn một nửa DN/HTX cho rằng 

thời gian thực hiện ở mức hợp lý, 36,52% DN/HTX mất ít thời gian thực hiện. Tỉ lệ DN/HTX 

phải bỏ quá nhiều thời gian thực hiện TTHC vẫn còn 8,43%, giảm nhẹ so với 10,9% năm 2020. 

Các lĩnh vực mà DN/HTX phàn nàn nhiều nhất về gánh nặng thời gian trong năm qua là tài 

nguyên môi trường, đất đai, quản lý KKT, lao động, ĐKKD. Đáng lưu ý là dù Sở VH&TT 

thường đứng đầu ở nhiều lĩnh vực đánh giá nhưng vẫn nhiều DN/HTX cho biết mất nhiều thời 

gian thực hiện TTHC tại Sở. Kết quả này cho thấy dù ở lĩnh vực nào thì gánh nặng thời gian 

thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật vẫn còn tồn tại. Điều này có thể xuất phát từ năng lực 
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của DN/HTX trong quá trình thực hiện TTHC còn hạn chế khi phần lớn DN/HTX có quy mô 

nhỏ hoặc siêu nhỏ, gặp hạn chế trong tiếp cận quy trình TTHC, tuân thủ các quy định pháp 

luật; nhưng mặt khác cũng hàm ý về việc cần sự đồng hành cùng DN/HTX trong suốt quá trình 

thực hiện sẽ hỗ trợ DN/HTX một cách thuận lợi hơn.  

Biểu đồ.3.16. Tỉ trọng số lần thanh tra, kiểm tra ở các Sở, ban, ngành 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Chỉ số chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân thủ quy định pháp luật còn được nhận diện 

trên khía cạnh thanh tra, kiểm tra. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành trong việc 

chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN, gánh nặng thanh, kiểm tra đã nhẹ bớt. Tỉ 

lệ DN/HTX bị thanh tra, kiểm tra trên 5 lần đã giảm từ 3,09% năm 2020 xuống 2,09% năm 

2021. Điểm số chỉ tiêu này cũng cải thiện từ 8,53 điểm năm 2020 lên 8,71 điểm năm 2021. 

Chất lượng của các cuộc thanh tra, kiểm tra cũng có dấu hiệu cải thiện với tỉ lệ DN/HTX bị 

thanh tra, kiểm tra trùng lặp giảm từ 4,51% năm 2020 xuống 2,45% năm 2021. Việc cán bộ lợi 

dụng công tác thanh tra, kiểm tra để nhũng nhiễu DN/HTX cũng đã ít xảy ra khi giảm từ con 

số 4,93% xuống 2,84% năm 2021. Dù vậy, thanh tra, kiểm tra vẫn là gánh nặng tương đối với 

các DN/HTX khi phải tiếp đón. Khảo sát DDCI 2021 cho thấy vẫn còn 7,2% DN/HTX cho 

rằng thanh tra, kiểm tra tốn nhiều thời gian của DN/HTX, tập trung ở một số lĩnh vực: lao động, 

đất đai, quản lý KKT, ngân hàng nhà nước, KH&CN.  

Kết quả khảo sát DDCI 2021 cho thấy những nỗ lực của các Sở, ban, ngành trong việc cắt giảm 

chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật bắt đầu phát huy tác dụng thông qua 

các con số được cải thiện ở từng chỉ tiêu. Nhưng so sánh với các chỉ số thành phần khác, chỉ 

số này chưa đạt mức tăng điểm như kì vọng. Chặng đường cải cách TTHC, cắt giảm chi phí 

thời gian thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật cần tập trung theo hướng cắt giảm và đơn giản 

hơn nữa các TTHC, giảm thiểu số cuộc thanh tra, kiểm tra ở tất cả các Sở, ban, ngành trong 

thành phố. Cộng đồng doanh nghiệp rất hoan nghênh và kỳ vọng vào tính thực chất hơn nữa 

của những hoạt động mang tính cải cách này. 
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3.2.5. Chi phí không chính thức 

Biểu đồ 3.17. Điểm số CSTP chi phí không chính thức 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Kết quả khảo sát DDCI năm 2021 cho thấy những nỗ lực của thành phố trong việc cắt giảm chi 

phí không chính thức cho DN/HTX tiếp tục phát huy tác dụng. Điều này thể hiện qua các con 

số liên quan đến mức độ phổ biến của hiện tượng chi trả, mức chi trả chi phí này cũng như xu 

hướng trong năm qua của chi phí không chính thức. Năm 2021, điểm số của chỉ số chi phí 

không chính thức đạt 8,41 điểm, tiếp tục là chỉ số có kết quả điểm số tốt nhất trong 9 CSTP và 

là chỉ số duy nhất đánh giá mức tốt. Nếu như năm 2020 vẫn còn 6 đơn vị nằm trong nhóm khá 

thì năm 2021, toàn bộ 21 đơn vị đánh giá đã ở trong nhóm điểm số tốt. Vươn lên đứng đầu chỉ 

số này trong năm nay là NNHN chi nhánh thành phố với 8,75 điểm, tiếp theo là Sở Tư pháp 

với 8,7 điểm. Các Sở, ban, ngành còn lại nằm trong dải điểm từ 8,11-8,62 điểm. Công an TP 

và Sở Y tế đứng ở nhóm cuối bảng với điểm số trên 8,1 điểm. Khoảng cách điểm số giữa đơn 

vị đứng đầu và đứng cuối là 0,64 điểm, tiếp tục được thu hẹp so với mức chênh lệch năm 2020 

là 0,74 điểm. Điều này cho thấy xu hướng cải cách cắt giảm chi phí không chính thức đang 

được thực hiện nghiêm túc ở các Sở, ban, ngành trong thời gian vừa qua.  
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Biểu đồ 3.18. Mức thay đổi điểm số của các Sở, ban, ngành ở CSTP chi phí không chính 

thức trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Điểm số trung bình của chỉ số chi phí không chính thức năm 2021 được cải thiện nhẹ 0,25 điểm 

so với năm 2020. Phần lớn các đơn vị được đánh giá chi trả chi phí không chính thức có xu 

hướng giảm. Trong đó, Sở KH&CN, Sở Tư pháp, Cục HQ TP là những cơ quan được đánh giá 

cải thiện mạnh mẽ, đã vươn lên từ nhóm giữa và nhóm cuối lên nhóm đầu và nhóm giữa. Ngược 

lại, hai đơn vị mất điểm là Sở Y tế và Sở NN&PTNT giảm khá nhiều thứ hạng. Thay đổi về 

mặt điểm số cũng diễn ra mạnh mẽ ở nhóm có mức điểm khá năm 2020 trong khi nhóm xếp 

hạng cao có mức cải thiện chậm hơn. Điều này dẫn đến thứ hạng của nhiều Sở, ngành ở nhóm 

đầu năm 2020 đã tụt hạng xuống nhóm thấp hơn dù có tăng điểm.  

Để đảm bảo đo lường tốt hơn các chi phí không chính thức tại các Sở, ban, ngành, khảo sát 

DDCI năm 2021 cấp Sở, ban, ngành đã đặt nhiều câu hỏi về những hoạt động kinh doanh mà 

DN/HTX có khả năng đối mặt với việc chi trả chi phí không chính thức. Các khoản chi này 

cũng khá nhạy cảm với DN/HXT khi liên quan đến kinh doanh liêm chính nên trong phiếu 

khảo sát đã sử dụng câu hỏi ước lượng liệt kê thay vì hỏi các con số tuyệt đối để DN/HTX có 

thể mạnh dạn trả lời. Cụ thể, tỉ lệ DN/HTX cho biết mức độ phổ biến của hiện tượng nhũng 

nhiễu ở trong lĩnh vực đánh giá là 5,27%. Hiện tượng này còn phổ biến ở một số lĩnh vực như 

PCCC, đất đai, lao động, ĐKKD, ngân hàng nhà nước. Tỉ lệ DN/HTX không phải chi trả chi 

phí không chính thức tăng từ 41,94% lên 49,94% năm 2021. Điểm số trung bình của chỉ tiêu 

này đạt 8,62 điểm, tăng tương đối so với mức 8,16 điểm năm 2020.  

Quy mô của chi phí không chính thức mà DN/HTX phải bỏ ra đã được quy về cách hỏi ước 

lượng liệt kê. Kết quả khảo sát DDCI cho thấy chi phí mà DN/HTX phải bỏ ra đã giảm đi so 

với năm 2020. Tỉ lệ DN/HTX phải chi hơn 5% thu nhập cho các khoản chi phí không chính 

thức giảm từ 4,47% năm 2020 xuống 3,18% năm 2021. Đi sâu vào phân tích hiện tượng này, 
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có 59,89% DN/HTX hoàn toàn không chi trả hay hiện tượng cán bộ đòi hỏi. Trường hợp 

DN/HTX chủ động chi trả để giải quyết công việc nhanh chóng là 26,18%, giảm hơn mức 

31,07% năm 2020. Trong số các DN/HTX tham gia khảo sát DDCI đã chi trả chi phí không 

chính thức năm 2021, có 59,79% DN/HTX cho biết công việc được giải quyết. Mặc dù các 

DN/HTX có thể chấp nhận tình trạng này như một phần của môi trường đầu tư, kinh doanh 

nhưng đây là bước cản thu hút các nhà đầu tư tiềm năng trong tương lại, đặc biệt là các nhà 

đầu tư lớn vào thành phố. Hiện trạng tiêu cực như trên vẫn còn xảy ra ở nhiều lĩnh vực và gây 

ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh, do đó đòi hỏi tinh thần kiên quyết xử 

lý triệt để các tham nhũng tồn tại ở tất cả các cấp các ngành.  

Biểu đồ 3.19. Tỉ lệ DN/HTX đánh giá xu thế tăng/giảm chi phí không chính thức trong 

năm 2021 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Nhận định về xu hướng tăng/giảm chi phí không chính thức trong năm 2021, các DN/HTX cho 

biết gánh nặng về khoản chi cho các chi phí không chính thức tiếp tục có chiều hướng giảm. 

Kết quả DDCI cấp Sở, ban, ngành cho thấy có một tỉ lệ lớn các DN/HTX (81,91%) đánh giá 

xu hướng này ở mức độ giảm nhẹ và giảm đáng kể và chỉ có tỉ lệ nhỏ (3,9%) DN/HTX chịu 

gánh nặng chi phí này gia tăng. Cũng theo kết quả khảo sát, chi phí không chính thức đang có 

xu hướng tăng lên đối với các DN/HTX đánh giá ở các lĩnh vực: ĐKKD, PCCC, thuế, lao động, 

quản lý KKT.  

Có thể nhận thấy rằng chi phí không chính thức có chiều hướng giảm trong 2 năm thực hiện 

khảo sát DDCI. Tuy nhiên, vẫn cần có những quan sát tiếp theo để nhận diện đây có phải là 

những cải thiện thực sự bền vững, lâu dài. Như đã phân tích, các khía cạnh mà chi phí không 

chính thức đánh giá ở các Sở, ban, ngành là những khoản chi phí thường phát sinh khi DN/HTX 

làm TTHC, làm việc với các cơ quan Nhà nước. Những chi phí này thường ở dạng chi phí “vặt” 

sẽ giảm dần khi những cải cách TTHC và các biện pháp chống tham nhũng được thực hiện 

quyết liệt. Song, để có thể đánh giá các chi phí này một cách toàn diện hơn, nhất là các khoản 

chi “hoa hồng” trong các gói thầu, dự án lớn, cung cấp dịch vụ cho các cơ quan nhà nước thì 

cần những khảo sát đánh giá ở cấp độ rộng hơn như các cuộc điều tra PCI hay PAPI, chứ không 

nên dừng lại ở đánh giá các lĩnh vực riêng và tính chất đơn giản như trong DDCI.  

3.2.6. Cạnh tranh bình đẳng 

Cạnh tranh bình đẳng chính là điều kiện quan trọng để khu vực DN/HTX có cơ hội phát triển. 

Chỉ số này đánh giá việc không có sự phân biệt đối xử của các cơ quan nhà nước với các đối 

tượng cơ sở SXKD khác nhau, thể hiện qua cảm nhận của DN/HTX có cảm thấy họ đang kinh 

doanh trong môi trường công bằng, bình đẳng hay đang phải gặp sự đối xử bất bình đẳng hơn. 

Chuyển động khả quan là chỉ số này tiếp tục có cải thiện trong năm 2021 với điểm số trung 
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bình đạt 7,88 điểm. So với các CSTP khác trong DDCI cấp Sở, ban, ngành, chỉ số cạnh tranh 

bình đẳng là chỉ số có điểm số cao, xếp thứ 3/9 CSTP. Nhóm cơ quan đứng đầu chỉ số này gồm 

có Sở GD&ĐT, Sở VH&TT, Sở KH&ĐT và Sở Tư pháp đều đạt mức điểm tốt trên 8 điểm. 

Các Sở, ban, ngành còn lại được đánh giá ở mức điểm khá trên 7,6 điểm. Ngoại trừ Sở LĐ-

TB&XH là đơn vị đứng cuối bảng với mức điểm thấp hơn là 7,36 điểm. Chênh lệch điểm số 

giữa đơn vị đứng đầu và đứng cuối là 1 điểm nhưng các đơn vị ở nhóm giữa bảng cạnh tranh 

khá gay gắt khi phổ điểm thu hẹp trong phạm vi 7,6-7,9 điểm. 

Biểu đồ 3.20. Điểm số CSTP cạnh tranh bình đẳng 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

So sánh với năm 2020, gần một nửa cơ quan được đánh giá bị giảm điểm trong năm 2021. Điều 

này khiến cho chỉ số cạnh tranh bình đẳng chỉ cải thiện nhẹ, tăng 0,05 điểm và số cơ quan thuộc 

nhóm điểm tốt cũng giảm đi so với năm 2020. Sở Du lịch có mức điểm giảm nhiều nhất là 0,47 

điểm, vì vậy thứ hạng từ vị trí thứ nhất giảm xuống thứ 7. Ngược lại, Sở Tư pháp tăng 0,5 

điểm, mức tăng nhiều nhất trong các đơn vị, thăng hạng lên vị trí thứ 4. Nhìn chung, các Sở, 

ban, ngành cải thiện khá chậm ở chỉ số này nên thứ hạng của các đơn vị không có quá nhiều 

xáo trộn. Song vẫn có thể thấy, các Sở, ban, ngành ở nhóm cuối bảng năm 2020 có nhiều nỗ 

lực cải thiện điểm số nên đã có một số cơ quan vươn lên nhóm giữa bảng.  
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Biểu đồ 3.21. Mức thay đổi điểm số của các Sở, ban, ngành ở CSTP cạnh tranh bình 

đẳng trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Xem xét 4 câu hỏi khảo sát DDCI trong hai năm liên tục 2020 và 2021, các chỉ tiêu này đều có 

chiều hướng tăng điểm. Năm 2021, DDCI đã làm rõ nội dung câu hỏi khảo sát về cạnh tranh 

bình đẳng, trong đó nhấn mạnh đến khía cạnh cảm nhận của DN/HTX về việc đối xử của chính 

quyền giữa chủ DN/HTX với các DN/HTX lớn, DN FDI, DNNN, DN “thân hữu” với chính 

quyền.  

Biểu đồ 3.22. Điểm số các chỉ tiêu trong CSTP cạnh tranh bình đẳng 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Một số tín hiệu tích cực thể hiện qua kết quả khảo sát DDCI. Tỉ lệ DN/HTX cho biết việc thực 

hiện TTHC ở các cơ quan là bình đẳng, công bằng chiếm 77,32%, đạt 7,83 điểm. Đánh giá ở 

khía cạnh tiếp cận với các thông tin, cơ hội kinh doanh, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, phần lớn các 

DN/HTX (80,01%) cũng cho biết các cơ quan không phân biệt đối xử trong việc cung cấp 
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thông tin. Giải quyết các kiến nghị, khó khăn với các DN/HTX cũng được phản hồi khá bình 

đẳng, không ưu ái cho các DN lớn hay DN thân quen với chính quyền, đạt 7,83 điểm. Ngoài 

ra, khảo sát cũng hỏi thêm các DN/HTX về bình đẳng trong công tác thanh tra, kiểm tra các 

DN/HTX, có 80,33% DN/HTX cho biết các Sở, ban, ngành làm việc công minh trong hoạt 

động thanh tra, kiểm tra. Điểm số của các chỉ tiêu trên đều đạt mức điểm trên 7,8 điểm và đang 

tiệm cần ngày một gần hơn tới mức điểm tốt.  

Mặc dù chưa thực sự có sự cải thiện mạnh mẽ, nhưng chỉ số này cho thấy những nỗ lực cải 

thiện môi trường kinh doanh bình đẳng đang đi đúng hướng. Tất nhiên vẫn cần thời gian để 

những nỗ lực này tạo ra sự thay đổi lâu dài. Song có thể quan sát được ảnh hưởng của những 

nỗ lực đó đến cảm nhận của các DN/HTX trả lời khảo sát DDCI. 

3.2.7. Hỗ trợ sản xuất kinh doanh  

Biểu đồ 3.23. Điểm số CSTP Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021  

Trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong 2 năm chống chịu với dịch bệnh COVID-19, cộng 

đồng DN/HTX đã nỗ lực thích ứng để duy trì hoạt động SXKD, việc làm và thu nhập cho người 

lao động. Do đó, các chính sách hỗ trợ phục hồi, tăng trường rất quan trọng và cần thiết. Chỉ 

số hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong năm 2021 đã có sự tiến bộ nhất định khi đạt 7,2 điểm trung 
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bình. Bảng màu phân phối điểm số của các Sở, ban, ngành có thể thấy rõ sự chuyển màu sang 

gam màu xanh nhiều hơn gam màu vàng của năm 2020 vì phần lớn các cơ quan đã vượt qua 

thang điểm 7. Đứng đầu bảng xếp hạng ở chỉ số này là Sở VH&TT với 7,61 điểm. Sở Tư pháp 

và Sở GD&ĐT ở vị trí thứ hai và thứ ba, thăng hạng so với năm 2020. Xếp cuối bảng xếp hạng 

là Sở TT&TT chỉ đạt 6,9 điểm, cơ quan duy nhất thuộc nhóm điểm trung bình khá. Khoảng 

cách giữa các cơ quan đã được rút ngắn hơn khi điểm số giữa cơ quan đứng đầu và đứng cuối 

giảm từ 0,94 điểm năm 2020 xuống 0,71 điểm năm 2021. Dải điểm của chỉ số này khá đồng 

đều, cho thấy các Sở, ban, ngành đã được cộng đồng DN/HTX ghi nhận về hiệu quả của các 

chính sách, giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh.  

Phân tích sự thay đổi trong 2 năm 2020 và 2021 cho thấy hoạt động hỗ trợ SXKD đang dần 

được cải thiện về chất lượng khi đa phần các Sở, ban, ngành đều tăng điểm. Trong đó, Sở 

KH&CN và Sở GTVT là 2 cơ quan tăng điểm nhiều nhất, đã giúp hai Sở này từ vị trí cuối bảng 

năm ngoái thăng hạng lên nhóm giữa bảng năm nay. Ngoài ra, một số Sở, ban, ngành ở nhóm 

cuối năm 2020 như BHXH TP, Cục HQ TP cũng có tiến bộ đáng kể để vươn lên nhóm đầu 

bảng năm 2021. Ngược lại, các cơ quan chưa có cải thiện hay bị mất điểm như Sở Du lịch, Sở 

NN&PTNT, Sở Công Thương và BQL KKT, khiến nhóm này giảm xếp hạng. Từ mức thay 

đổi điểm số, dễ dàng nhận thấy chiều hướng cải tiến đang diễn ra sôi nổi ở các nhóm cuối bảng 

trong khi các cơ quan ở nhóm đứng đầu đang chậm nhịp cải thiện hơn.  

Biểu đồ 3.24. Mức thay đổi điểm số của các Sở, ban, ngành ở CSTP hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Thông tin triển khai các chương trình, chính sách, sáng kiến, hoạt động (của TW và thành phố) 

về hỗ trợ SXKD được phần đông các DN/HTX tham gia khảo sát đánh giá chủ động, tích cực 

cung cấp với tỉ lệ 63,37% DN/HTX đồng tình, tăng so với mức 49,88% năm 2020. Tín hiệu 

tích cực này cho thấy các thông tin quan trọng hỗ trợ SXKD đã được các DN/HTX tiếp cận 

thuận lợi hơn trước ở các Sở, ban, ngành. Đánh giá về hiệu quả các của chương trình hỗ trợ 

SXKD, kết quả khảo sát DDCI cấp Sở, ban, ngành cho thấy các chính sách, giải pháp đã có tác 
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động tốt đến các DN/HTX khi 73,72% DN/HTX nhận thấy tính hiệu quả, thực chất của các 

hoạt động trên. Song vẫn còn một tỉ lệ nhỏ các DN/HTX ở một số lĩnh vực như du lịch, thuế, 

ĐKKD, NHNN cho biết các chính sách hỗ trợ chưa thực sự mang lại hiệu quả cho DN/HTX 

của họ.  

Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã kéo dài 2 năm liền, tình hình sức khỏe của phần lớn 

của các DN/HTX đều bị ảnh hưởng nặng nề, thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ 

DN chịu tác động từ dịch COVID-19. Việc chủ động, kịp thời hỗ trợ DN/HTX thông qua các 

giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho SXKD nhằm phục hồi nền kinh tế theo lộ trình “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Nghị quyết số 105/NQ-

CP ngày 09/09/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch 

COVID-19 cùng với một loạt các giải pháp, chính sách được chính phủ và các bộ, ngành đưa 

ra linh hoạt, nhanh chóng giúp các cơ sở SXKD đang khó khăn cảm nhận được quyết tâm, nỗ 

lực hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan chính quyền. Đó là các chính sách giảm lãi suất, giãn 

thời gian cho vay, gia hạn đóng thuế, tạm dừng đóng BHXH, BHYT, BHTN. Đánh giá về mức 

độ hữu dụng của những chính sách hỗ trợ, đa số các DN/HTX (75,55%) cho biết các gói hỗ trợ 

đã có hiệu quả trong các trường hợp chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh (như dịch COVID-

19). Bên cạnh đó, các DN/HTX cũng cho rằng các chương trình, chính sách cho các DNVVN, 

DN/HTX do phụ nữ làm chủ, nhóm người yếu thế và khuyến khích các mô hình kinh tế mới, 

chuyển đổi mô hình kinh doanh tương đối hiệu quả. Nội dung các chính sách hỗ trợ đã hướng 

đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh - những đối tượng dễ bị tổn thương và 

chịu thiệt hại nặng nề trong đợt dịch COVID-19. Nhìn chung, các chính sách đã đặt “trúng” và 

“đúng” các đối tượng cần hỗ trợ và là “liều thuốc trợ lực” kịp thời giúp DN/HTX bước đầu trụ 

vững trước những khó khăn do đại dịch COVID-19.  

Biểu đồ 3.25. Điểm số chỉ tiêu “tính hiệu quả các biện pháp hỗ trợ trong các trường hợp 

chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bênh (như dịch COVID-19) 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 
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Một số Sở, ban, ngành đã có những chính sách được DN/HTX đánh giá cao như Sở VH&TT, 

Sở GD&ĐT, Cục HQ TP. Sở Y tế. Nhưng lưu ý rằng những phản hồi này mới chỉ phản ánh 

được một phần các chính sách. Bởi trên thực tế, một vài chính sách có số lượng DN/HTX thực 

sự tiếp cận được còn rất ít so với mục tiêu của các chính sách đặt ra và khoảng cách giữa chính 

sách được ban hành và thực tiễn triển khai vẫn còn tồn tại lớn. Những bất cập trong thiết kế 

chính sách hỗ trợ đang cản trở quá trình triển khai khiến các điều kiện tiếp cận được các gói hỗ 

trợ khá ngặt nghèo, thiếu thực tế cho DN/HTX tiếp cận. Mặc dù các chính sách toàn diện, được 

các cơ sở SXKD kì vọng nhiều nhưng nếu xét về tính hữu ích và kịp thời thì chưa được như 

mong muốn.  

Một điểm mờ trong bức tranh của chỉ số này là việc được mời tham gia các chương trình hỗ 

trợ DN/HTX (khóa đào tạo, tập huấn. phổ biến chủ trương, chính sách…) vẫn chưa có cải thiện 

trong năm 2021. Tỉ lệ DN/HTX không được mời tham gia tăng từ 20,98% lên 22,72% năm 

2021, trong khi đó tỉ lệ DN/HTX được mời tham gia tích cực chỉ chiếm 22,42%. Điểm số của 

chỉ tiêu này giảm nhẹ từ 5,41 điểm năm 2020 xuống 5,32 điểm năm 2021. Một phần nguyên 

nhân của sự sụt giảm này cũng xuất phát từ việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch 

và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nên nhiều chương trình tổ chức bị hoãn lại hoặc tổ 

chức dưới dạng trực tuyến, nên DN/HTX ít có cơ hội tiếp cận một cách đầy đủ như thường lệ. 

Do đó, trong năm 2022, việc tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp nhằm 

tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và đánh giá thực chất kết quả 

xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp là rất cần thiết.  

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2023 của UBND thành phố 

với mục tiêu thúc đẩy phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trọng tâm phục hồi các 

ngành, lĩnh vực trọng tâm của thành phố. Chương trình lấy DN, HTX, HKD, người lao động 

làm trung tâm phục vụ vừa là chủ thể phục hồi, phát triển kinh tế, đã cho thấy việc chủ động 

xây dựng các giải pháp, chính sách cụ thể của ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm phục hồi 

nhanh và phát triển kinh tế bền vững. Tuy nhiên quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới chắc chắn sẽ mất nhiều năm, vì vậy, 

các DN/HTX cũng mong muốn các cơ chế, chính sách hỗ trợ cũng được ổn định và có thời hạn 

phù hợp. Các DN/HTX cũng cho rằng đẩy mạnh cải cách TTHC, kiến tạo môi trường đầu tư 

kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng; nâng cao trách nhiệm giải trình, đối thoại của 

các cơ quan Nhà nước để tạo thuận lợi cho hoạt động của các DN/HTX là gói hỗ trợ thiết thực 

và ý nghĩa nhất, ít tốt kém nhất nhưng lại mang hiệu quả cao nhất. Các DN/HTX mong chờ và 

kỳ vọng sẽ sớm có một chương trình tổng thể phục hồi kinh tế được thiết kế khoa học, sát thực 

và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của các doanh nghiệp, có tính khả thi cao, làm cơ sở để các 

địa phương, các ngành và các DN/HTX xây dựng phương án phục hồi của mình.  

3.2.8. Hiệu lực thực thi văn bản chính sách và thiết chế pháp lý 

Cải thiện chất lượng thực thi chính sách và thiết chế pháp lý sẽ có tác động tích cực dài hạn 

đến hiệu quả kinh tế, phát triển của khu vực DN, HTX, HKD. Để thúc đẩy hoạt động kinh tế 

và phản ánh đầy đủ về quá trình điều hành, quản lý của các Sở, ban, ngành, chỉ số hiệu lực thực 

thi chính sách và thiết chế pháp lý tiếp tục là một chỉ dấu quan trọng trong DDCI Hải Phòng 

năm 2021. Kết quả của chỉ số này trong năm 2021 cho thấy nhiều tín hiệu tốt lành. Trong những 

năm qua, những thay đổi trong triển khai pháp luật đã tạo ra môi trường pháp lý thân thiện hơn 

đối với các DN/HTX và nhà đầu tư. Những cải cách này đã gặt hái được kết quả tích cực từ 

phía DN/HTX khi điểm số trung bình của chỉ số hiệu lực thực thi chính sách và thiết chế pháp 

lý đạt 7,81 điểm, tăng 0,23 điểm so với năm 2020. Năm nay chứng kiến nhiều Sở, ban, ngành 
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lọt vào nhóm điểm số tốt như Sở GD&ĐT, Sở VH&TT, Sở Tư pháp và Cục HQ TP. Ở phía 

cuối bảng xếp hạng là Sở KH&CN, Sở LĐ-TB&XH và BQL KKT. Phổ điểm của chỉ số này 

khá hẹp với chênh lệch điểm số giữa cơ quan đứng đầu và đứng cuối là 0,96 điểm và các cơ 

quan ở nhóm giữa bảng cũng có điểm số kề sát nhau, cho thấy không có nhiều sự khác biệt về 

năng lực của các cơ quan qua đánh giá của DN/HTX.  

Biểu đồ 3.26. Điểm số CSTP hiệu lực thực thi văn bản chính sách và thiết chế pháp lý 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Xét về mặt cải thiện điểm số, chỉ số này ghi nhận 16/21 Sở, ban, ngành đã tăng điểm so với 

năm 2020. Trong đó, Sở KH&CN tăng 0,53 điểm, số điểm cải thiện nhiều nhất trong các cơ 

quan, sau đó là Sở GD&ĐT, Công an TP và Cục HQ TP. Ở thái cực trái chiều là các cơ quan 

bị mất điểm gồm Sở TT&TT, BQL KKT, Sở Du lịch và Sở NN&PTNT. Có thể thấy với những 

cơ quan ở nhóm cuối bảng năm 2020 như Sở KH&CN và Công an, Sở GTVT có tiến bộ về 

mặt điểm số và nâng dần thứ hạng. Các cơ quan ở nhóm giữa bảng dù tăng ít điểm hơn nhưng 

cũng đã nhanh chóng bắt kịp và vươn lên các vị trí cao hơn như Sở GD&ĐT, Cục HQ TP, Sở 

VH&TT. Điều này một lần nữa cho thấy những nỗ lực cải cách của các Sở, ban, ngành cần 

được duy trì liên tục để giữ vững được phong độ trong bảng xếp hạng DDCI. 



 

69 
 

Biểu đồ 3.27. Mức thay đổi điểm số của các Sở, ban, ngành ở CSTP hiệu lực thực thi 

chính sách và thiết chế pháp lý trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Những tín hiệu tốt được truyền đi qua những chỉ tiêu được cải thiện trong CSTP. Đánh giá về 

hiệu quả thực hiện các chính sách, văn bản pháp luật, 69,22% DN/HTX cho rằng việc thực 

hiện đã hiệu quả, nghiêm minh và đúng pháp luật (tăng hơn so với tỉ lệ 59,54% năm 2020). 

Những lĩnh vực mà DN/HTX đánh giá thực thi pháp luật tốt nhất là tư pháp, VH&TT, GD&ĐT, 

hải quan trong khi đó những lĩnh vực như quản lý KKT, lao động, tài chính, DN/HTX gặp khó 

khăn khi tuân thủ các quy định, chính sách trong ngành ban hành.  

Để những chính sách, quy định thực sự đi vào thực tế thì công tác phổ biến chính sách được 

cho là rất cần thiết. Phần lớn các DN/HTX (69,76%) cho biết các Sở, ban, ngành đã có cách 

phổ biến, tuyên truyền hiệu quả. Chỉ tiêu này đạt 7,72 điểm, tăng so với mức 7,44 điểm năm 

2020. Một điểm tương đồng như kết quả khảo sát năm 2020 đó là những Sở, ban, ngành được 

đánh giá có công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tốt thì hiệu quả thực thi quy định pháp 

luật cũng được đánh giá tốt. Tiêu biểu có thể nhắc đến Sở Tư pháp trong việc triển khai thực 

hiện hiệu quả trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử 

thành phố, phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL thực hiện từ năm 2015. Phát hiện này 

cho thấy thời gian tới việc phổ biến chính sách cần được các cơ quan quan tâm và hơn hết là 

cách thức phổ biến cần đổi mới, đa dạng để DN/HTX biết và tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện 

nhất.  
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Biểu đồ 3.28. Điểm số của chỉ tiêu “Cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo minh bạch, công 

bằng” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Một trong những chiều cạnh phản ánh của chỉ số hiệu lực thi chính sách và thiết chế pháp lý là 

cơ chế xử lý các khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước. Từ kết quả báo cáo DDCI 2021 

đã xuất hiện những dấu hiệu tiến bộ khi điểm số của các nhóm chỉ tiêu về hỗ trợ pháp lý, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, cơ chế xử lý công bằng, nghiêm minh, không cần phải khiếu 

nại, tố cáo vượt cấp đều đạt trên mức điểm 7,8 điểm, tăng khoảng 0,2 điểm so với năm 2020. 

Sự tin tưởng của các 

DN/HTX vào khả năng 

bảo vệ của pháp luật và 

các cơ quan chính quyền 

trong bảo vệ lợi ích và 

quyền lợi kinh doanh 

chính đáng đã dần 

chuyển biến. Song, vẫn 

cần có thêm thời gian 

quan sát để đánh giá và 

kết luận về xu hướng này 

nhưng việc cải thiện chất 

lượng điều hành kinh tế, 

nâng cao hiệu quả thực thi 

chính sách sẽ tác động tích cực lâu dài đến môi trường đầu tư, kinh doanh và đảm bảo lợi ích 

bền lâu của cộng đồng DN/HTX.  

             

 

Nhiều quy định doanh nghiệp tôi không biết thực hiện 

nên có hỏi cán bộ phụ trách nhưng cán bộ lại không 

biết hoặc vượt quá thẩm quyền nên bảo doanh nghiệp 

tôi làm công văn kiến nghị. Doanh nghiệp tôi lại đi hỏi 

doanh nghiệp khác để thực hiện hoặc quá phức tạp thì 

đành bỏ qua.  

Doanh nghiệp khảo sát trong lĩnh vực lao động 

“ 
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3.2.9. Vai trò của người đứng đầu ở Sở, ban, ngành  

Chỉ số vai trò của người đứng đầu tiếp tục là một trong những CSTP có điểm số cao, chỉ số 

này ở Sở, ban, ngành đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng DN/HTX, ghi nhận 

những biến chuyển khả quan. Điểm số trung bình của chỉ số này đạt 7,91 điểm, đang tiến khá 

gần với thang điểm tốt, cao hơn 0,16 điểm so với năm 2020. Sự cải thiện này cũng đồng thời 

thể hiện qua sự chuyển màu của nhiều cơ quan từ màu xanh dương sang màu xanh lá cây, tức 

là từ nhóm điểm khá sáng nhóm điểm tốt. Năm 2021, nhóm điểm tốt xuất hiện thêm 3 cơ quan 

so với 4 cơ quan năm 2020, nâng tổng số là 7 cơ quan nằm trong nhóm điểm tốt. Đó là Sở 

GD&ĐT đứng đầu bảng, tiếp theo là Sở VH&TT, Sở KH&ĐT, Sở Tư pháp, Cục HQ TP, Sở 

Y tế và Sở NN&PTNT. Các cơ quan còn lại cũng duy trì mức điểm cạnh tranh gắt gao. Khoảng 

cách điểm số giữa vị trí đứng đầu và cuối bảng xếp hạng là 0,98 điểm, giảm bớt cách biệt so 

với khảo sát năm 2020. Bảng xếp hạng này cho thấy cộng đồng DN/HTX đang khá hài lòng và 

đặt nhiều kì vọng vào ban lãnh đạo của các Sở, ban, ngành với năng lực được đánh giá khá 

đồng đều và chiều hướng cải thiện tích cực.  

Biểu đồ 3.29. Điểm số CSTP vai trò của người đứng đầu ở Sở, ban, ngành 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Quan sát phân bổ điểm số năm 2021 và năm 2020, đa số các Sở, ban, ngành đều tăng điểm. 

Một số Sở, ban, ngành tăng điểm nhiều như Sở KH&CN, Sở GD&ĐT, Sở TN&MT, Sở 
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VH&TT đã đưa các cơ quan này thăng hạng trên bảng xếp hạng năm 2021, trong đó Sở 

GD&ĐT, Sở VH&TT vươn lên nhóm dẫn đầu còn Sở KH&CN, Sở TN&MT đã rời khỏi vị trí 

cuối bảng năm trước. Ngược lại các cơ quan giảm điểm Sở Du lịch, Sở Tài chính, BQL KKT, 

Sở TT&TT, Sở LĐ-TB&XH đã giảm không ít bậc trong bảng xếp hạng. Năm 2021 cho thấy 

phong độ duy trì thứ hạng đối với nhóm đứng đầu ở chỉ số này vẫn khá ổn định, ít xáo trộn, 

trong khi đó nhóm giữa bảng và cuối bảng xếp hạng có một số hoán đổi thứ hạng khi nhóm 

cuối bảng năm 2020 đã nỗ lực vươn lên và đẩy một số cơ quan xuống nhóm dưới. Sự cạnh 

tranh này cho thấy cải thiện điểm số của nhiều cơ quan đã giúp cải thiện được thứ hạng nhưng 

tốc độ cải thiện vẫn là yếu tố quan trọng để bắt kịp nhịp độ cải cách của các Sở, ban, ngành 

khác vì có thể thấy rõ bức tranh cải cách luôn được làm mới liên tục qua từng năm.  

Biểu đồ 3.30. Mức thay đổi điểm số của các Sở, ban, ngành ở CSTP vai trò lãnh đạo của 

người đứng đầu Sở, ban, ngành trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Tính tích cực, chủ động và vai trò của lãnh đạo Sở, ban, ngành trong thực hiện sáng kiến và 

ứng dụng CNTT, đổi mới sáng tạo là tiêu chí mà cộng đồng DN/HTX quan tâm hàng đầu trong 

các chương trình cải cách. Đánh giá về tiêu chí này năm 2021, cộng đồng DN/HTX cho rằng 

đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã tích cực và chủ động hơn. Bằng chứng là tỉ lệ số ý kiến đồng tình 

cao về tiêu chí này đã tăng từ 78,2% năm 2020 lên 81,5% năm 2021. Nhờ vậy, điểm số của chỉ 

tiêu này đã đạt mức điểm 7,93 điểm. Đi đầu trong việc chủ động, tích cực thực hiện các sáng 

kiến là Sở VH&TT, Sở GD&ĐT, Sở KH&ĐT và Sở Y tế được các DN/HTX đánh giá nổi trội 

hơn các cơ quan còn lại. Bên cạnh đó, chỉ tiêu về tinh thần trách nhiệm, bao gồm tinh thần dám 

nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong thực thi các quy định, chính sách đạt 7,91 điểm, 

tăng điểm so với năm 2020. 

Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của DN/HTX trong lĩnh vực quản lý của các Sở, ban, 

ngành cũng được đánh giá tích cực hơn, với mức điểm trung bình toàn thành phố là 7,93 điểm, 
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tăng điểm so với mức điểm 7,75 điểm năm 2020. Tuy nhiên, DN/HTX ở một số lĩnh vực vẫn 

kì vọng nhiều hơn từ sự nhiệt tình tham gia xử lý các vướng mắc của ban lãnh đạo ở lĩnh vực 

quản lý KKT, lao động, TT&TT, KH&CN. Với các trường hợp gây nhũng nhiễu, khó khăn 

cho DN/HTX, tỉ lệ DN/HTX đồng tình về “lãnh đạo đã giám sát và có biện pháp kịp thời để 

xử lý các trường hợp này” là 79,97%, tăng khoảng 4% so với năm 2020.  

Biểu đồ 3.31. Điểm số chỉ tiêu đánh giá “lãnh đạo tích cực và trực tiếp tham gia các hoạt 

động đối thoại với DN/HXT và thực hiện nghiêm túc các cam kết” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Các cơ quan ở thành phố đã có những phản ứng nhanh chóng đối với kết quả xếp hạng DDCI 

2020 thông qua việc áp dụng các sáng kiến, chương trình hành động cải thiện DDCI và môi 

trường đầu tư, kinh doanh. Những sáng kiến và cam kết quan trọng của các cơ quan là những 

biện pháp mới nhằm đẩy mạnh sự tham gia của DN/HTX vào quá trình lập kế hoạch và hoạch 

định chính sách và đơn giản hóa các TTHC. Do đó, tham gia các hoạt động đối thoại là một 

tiêu chí quan trọng trong đánh giá chỉ số vai trò của người lãnh đạo ở Sở, ban, ngành. Chỉ tiêu 

này năm 2021 đã ghi nhận 79,64% DN/HTX đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các lãnh 

đạo Sở, ban, ngành trong việc trực tiếp tham gia điều hành các hoạt động đối thoại với DN và 

thực hiện các cam kết nghiêm túc. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo các cơ quan cũng được 

đa số DN/HTX ghi nhận tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Chỉ có một tỉ lệ nhỏ 

DN/HTX chưa hài lòng về công tác đối thoại của lãnh đạo ở một số lĩnh vực cần cải thiện như 

quản lý KKT, lao động, KH&CN và tài chính.  

Các nhà lãnh đạo nhiệm kì mới đã có những bước tiếp cận mới trong công tác giám sát bằng 

việc đẩy mạnh tính năng động và trách nhiệm của người đứng đầu. Năm vừa qua, các nhà lãnh 

đạo đương nhiệm cũng thể hiện quyết tâm đổi mới qua việc thực hiện một loạt các chương 

trình đổi mới, cải cách hành chính. Mong muốn của những nỗ lực cải cách này là các Sở, ban, 

ngành sẽ có nhiều động lực hơn trong việc thực thi công vụ, do đó sẽ góp phần cải thiện môi 
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trường đầu tư, kinh doanh. Nói tóm lại, có thể thấy những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo là một 

phần trong chiến lược cải cách tổng thể, rộng lớn hơn. Những cải cách thể chế với vai trò tiên 

phong và trách nhiệm của người đứng đầu thể hiện trong nhiều văn bản được công bố, đã cho 

thấy quyết tâm và giữ lửa cải cách luôn là động lực chung trong quá trình chuyển đổi của thành 

phố.  
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bPHÂN TRANG CHƯƠNG 4 
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CHƯƠNG IV: CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP ĐỊA PHƯƠNG 

 

 

 

 

 

 

4.1. Kết quả và xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phương 

Bên cạnh đánh giá và xếp hạng DDCI cấp Sở, ban, ngành, DDCI cấp địa phương cũng được 

triển khai nhằm đánh giá và chấm điểm chất lượng điều hành, quản lý nhà nước của các quận, 

huyện trong thành phố. Năm 2021, DDCI cấp địa phương có điều chỉnh lại xếp hạng các địa 

phương. Căn cứ quá trình triển khai DDCI cấp địa phương của Hải Phòng năm 2020, huyện 

Bạch Long Vĩ là địa phương có số lượng HKD thấp hơn khá nhiều so với các quận, huyện 

khác, dẫn đến số lượng mẫu để đánh giá của huyện Bạch Long Vĩ dù đã được điều chỉnh vẫn 

còn thấp hơn nhiều số lượng mẫu của các địa phương còn lại. Bên cạnh đó, do tính chất đặc 

thù của một huyện đảo nên các cơ sở SXKD trên địa bàn huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ có những 

ưu đãi riêng gắn liền với an ninh vùng biển và chính sách an sinh xã hội đặc thù. Vì các lý do 

trên, theo Quyết định số 3342/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo phương pháp luận và ban 

hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thành 

phố Hải Phòng năm 2021, DDCI cấp địa phương của Hải Phòng năm 2021 tuy vẫn tiến hành 

khảo sát, đánh giá, chấm điểm huyện Bạch Long Vĩ, nhưng không đưa kết quả khảo sát của 

huyện Bạch Long Vĩ vào xếp hạng DDCI cấp địa phương năm 2021 để công bố mà sẽ ghi nhận 

kết quả khảo sát đó mang ý nghĩa tham khảo nội bộ.  

Kết quả khảo sát DDCI năm 2021 cấp địa phương của 15 quận, huyện được thể hiện qua bảng 

4.1. Biểu đồ 4.1 thể hiện điểm số và thứ hạng DDCI cấp địa phương năm 2021 (kết quả xếp 

hạng không bao gồm huyện Bạch Long Vĩ) và bản đồ phân nhóm kết quả DDCI cấp địa phương 

năm 2021. Nhìn tổng thể, bảng xếp hạng năm nay có nhiều điểm thú vị. Kết quả năm nay tiếp 

tục phân chia làm 2 nhóm điều hành chính gồm: 
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❖ Nhóm điều hành tốt: Số địa phương nằm trong nhóm này năm 2021 tăng lên 5 so với 3 

địa phương của năm 2020 bao gồm: huyện Vĩnh Bảo (84,31 điểm), quận Đồ Sơn (83,56 

điểm), huyện Tiên Lãng (83,5 điểm), quận Ngô Quyền (81,95 điểm) và huyện An Lão 

(80,13 điểm).  

Trong đó, huyện Vĩnh Bảo đã vươn lên từ vị trí thứ 10 năm 2020 lên đứng đầu bảng xếp hạng 

năm 2021. Nhờ những cải thiện đồng đều ở các CSTP, huyện Vĩnh Bảo được đông đảo các cơ 

sở SXKD đánh giá chất lượng điều hành, quản lý có cải thiện tốt. Trong bối cảnh dịch bệnh 

COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Vĩnh Bảo vẫn tiếp tục ổn định môi trường đầu tư, kinh 

doanh, đạt nhiều kết quả quan trọng khi hoàn thành và vượt mức kế hoạch 19/24 chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội. Năm 2021, huyện Vĩnh Bảo chọn chủ đề năm “Đẩy mạnh cải cách hành 

chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, nhấn mạnh 

vào cải thiện cung cấp dịch vụ công và nâng cao chất lượng điều hành, quản lý toàn diện. Cùng 

với đó, UBND huyện Vĩnh Bảo đã cải tạo địa điểm làm việc mới bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN trên địa bàn.  

Năm 2021, điểm số của quận Đồ Sơn cũng bứt phá, vượt qua ngưỡng điểm 80, thăng tiến 3 bậc 

từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 2. Quận Đồ Sơn cũng hoàn thành tốt 22/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

trong năm 2021, trong đó việc thực hiện tốt các công tác giải phóng mặt bằng được đánh giá 

tích cực và có nhiều cải thiện. 

Huyện Tiên Lãng và An Lão tiếp tục duy trì thứ hạng ở nhóm đứng đầu, ghi nhận cải thiện ở 

nhiều mặt. Đây cũng là những địa phương duy trì cải thiện ổn định cải cách khi 2 năm khảo sát 

đều nằm trong nhóm điểm số cao. Huyện An Lão cũng hoàn thành 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết 

HĐND huyện giao, 16/16 chỉ tiêu UBND thành phố giao. Trong khi đó, năm 2021, huyện Tiên 

Lãng tiếp tục lựa chọn cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trong chủ đề năm 

“Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài chính; đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng 

nông thôn mới kiểu mẫu”. Một lần nữa khẳng định cải cách hành chính luôn được các cấp 

chính quyền coi trọng, đặc biệt là sự đầu tư vào hệ thống một cửa và phần mềm thực hiện 

TTHC. 

Cùng với huyện Vĩnh Bảo, quận Ngô Quyền cũng bứt phá vươn lên mạnh mẽ từ nhóm xếp 

hạng cuối lên vị trí thứ 4, thuộc nhóm điều hành tốt.  Năm 2021, quận Ngô Quyền đã đầu tư 

cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng CNTT để xây dựng nền hành chính hiện đại với việc cải 

tạo cơ sở vật chất của “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC” theo hướng đồng 

bộ, hiện đại. Các cán bộ công chức thực hiện tốt hệ thống chính quyền điện tử, nguyên tắc “4 

xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng 

nghe, luôn giúp đỡ khi giao tiếp với công dân đến giao dịch. Các hồ sơ TTHC được thực hiện 

trên phần mềm “một cửa” do đó thời gian xử lý hồ sơ đã được rút ngắn như: cấp giấy chứng 

nhận ĐKKD từ 3 ngày xuống 2 ngày, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ rút ngắn từ 15 

ngày xuống 12 ngày làm việc… Kết quả của những sáng kiến, giải pháp trên đã giúp quận Ngô 

Quyền nhận được sự hài lòng và đánh giá cao từ cộng đồng DN, HTX, HKD trên địa bàn.  

❖ Nhóm điều hành khá: 9 địa phương còn lại đều thuộc nhóm điều hành khá với mức 

điểm trên 72 điểm. Với phân phối điểm năm nay, huyện Kiến Thụy đã thăng hạng từ 

nhóm cuối lên nhóm giữa bảng trong khi đó huyện Cát Hải không còn ở nhóm đầu như 

năm 2020 mà giảm xuống vị trí thứ 7. Các địa phương còn lại chỉ xáo trộn nhẹ thứ hạng 

ở nhóm giữa. Quận Kiến An với 72,89 điểm là địa phương thấp điểm nhất trong 14 địa 

phương xếp hạng.
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Bảng 4.1. Kết quả điểm số DDCI cấp địa phương năm 2021 

Địa phương 

Quận 

Hồng 

Bàng 

Quận 

Ngô 

Quyền 

Quận 

Lê 

Chân 

Quận 

Hải 

An 

Quận 

Kiến 

An 

Quận 

Đồ 

Sơn 

Quận 

Dương 

Kinh 

Huyện 

Thủy 

Nguyên 

Huyện 

An 

Dương 

Huyện 

An 

Lão 

Huyện 

Kiến 

Thụy 

Huyện 

Tiên 

Lãng 

Huyện 

Vĩnh 

Bảo 

Huyện 

Cát 

Hải 

Huyện 

Bạch 

Long 

Vĩ 

Gia nhập thị trường & 

cấp phép 
6,92 7,76 7,23 7,27 6,87 7,97 6,85 7,52 6,71 7,34 7,09 7,66 7,77 7,24 7,54 

Tính minh bạch & 

ứng dụng CNTT 7,03 7,67 7,47 6,69 6,55 7,89 7,16 7,34 6,4 7,43 6,92 7,78 7,9 7,01 7,87 

Tính năng động của 

chính quyền địa 

phương 

7,53 8,16 7,62 7,4 6,98 8,36 7,21 7,55 7,29 8,08 7,82 8,13 8,27 7,43 8,39 

Chi phí TG thực hiện 

TTHC & tuân thủ 

pháp luật 

7,65 8,33 7,78 7,87 7,63 8,38 7,73 8,14 7,71 7,89 8,01 8,46 8,38 8,05 8,74 

Chi phí không chính 

thức 
7,74 8,81 7,64 8,38 8,27 9,17 8,38 8,15 8,9 8,52 8,67 9,08 8,59 8,4 8,92 

Cạnh tranh bình đẳng 6,54 8,56 7,83 7,58 7,48 8,32 7,77 7,87 8,17 8,39 8,28 8,62 9,11 8,01 9,42 

Hỗ trợ SXKD 6,85 7,92 7,13 6,85 6,74 8,08 6,93 7,27 7,28 7,73 7,42 7,95 8,18 7,23 8,22 

Thực thi chính sách, 

thiết chế pháp lý & 

ANTT 

7,78 8,47 7,92 7,91 7,51 8,54 7,85 7,97 7,99 8,37 8,25 8,68 8,85 8,7 8,83 

Vai trò người đứng 

đầu tại địa phương 
8,14 8,65 8,29 7,95 7,75 8,48 8,02 7,88 8,12 8,51 8,42 8,73 9,13 8,38 8,67 

Tiếp cận đất đai 7,51 7,62 7,36 7,57 7,11 8,37 7,85 7,64 7,91 7,87 8,19 8,41 8,13 7,7 8,01 

Tổng 7,37 8,19 7,63 7,55 7,29 8,36 7,57 7,73 7,65 8,01 7,91 8,35 8,43 7,81 8,46 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 
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Biểu đồ 4.1. Điểm số và thứ hạng kết quả DDCI cấp địa phương năm 2021 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Hình 4.1. Bản đồ phân phối điểm DDCI cấp địa phương năm 2021 
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Cải thiện chất lượng điều hành 

Đo lường sự cải thiện điều hành giữa hai năm khảo sát 2021 và 2020, kết quả DDCI cấp địa 

phương cho thấy hơn 2/3 địa phương đã có sự cải thiện về mặt điểm số. Chỉ có 4 địa phương 

bị mất điểm là huyện Cát Hải, huyện Bạch Long Vĩ, quận Kiến An, huyện Thủy Nguyên. Một 

số địa phương có mức tăng điểm cao là huyện Vĩnh Bảo, quận Ngô Quyền, huyện Kiến Thụy 

và quận Đồ Sơn. Điểm đáng chú ý là những địa phương có cải thiện lớn đều đã bứt phá vươn 

lên nhóm điều hành tốt như huyện Vĩnh Bảo và quận Ngô Quyền. Trong khi đó những địa 

phương nằm ở nhóm đầu năm 2020 như huyện Tiên Lãng, huyện An Lão có cải thiện nhẹ hay 

thậm chí giảm điểm như huyện Cát Hải.  

Điểm số trung bình của DDCI cấp địa phương năm 2021 đạt 78,88 điểm, tăng 2,04 điểm so với 

năm 2020. Khoảng cách chênh lệch giữa địa phương đứng đầu và đứng cuối bảng đã rút ngắn 

hơn năm 2020 từ 16,51 điểm xuống 11,42 điểm. Xu hướng thu hẹp điểm số diễn ra mạnh mẽ 

khi các cơ quan nhóm dưới có nhiều nỗ lực cải cách ấn tượng, kết quả của quá trình tự nghiên 

cứu và học hỏi, áp dụng các thực tiễn tốt về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh từ nhiều 

địa phương khác. Trong khi đó, các địa phương nhóm trên của bảng xếp hạng gặp nhiều thách 

thức hơn trước yêu cầu tiếp tục đưa ra các sáng kiến mới, cách làm mới nhằm thúc đẩy cải cách 

hành chính và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, DDCI là một chặng đường cải cách liên tục và dài 

lâu, chính vì vậy, để xác định được xu hướng và đề ra các cải cách cần xét trên khoảng thời 

gian dài hạn hơn. Có những địa phương có thể giảm điểm hoặc tăng điểm nhưng để duy trì 

nhịp độ cũng như phục hồi thì cần sự kiên trì và bền bỉ.  

Biểu đồ 4.2. Mức thay đổi điểm số của các địa phương trong DDCI năm 2021 và 2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 
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Điểm số của 10 CSTP 

Phân tích kết quả của 10 CSTP qua 2 năm khảo sát có thể thấy rằng chất lượng điều hành, quản 

lý của chính quyền các quận, huyện đã có nhiều tín hiệu khởi sắc và những thay đổi mang tính 

thực chất. Điểm số của chỉ số chi phí không chính thức (8,51), vai trò của người đứng đầu tại 

địa phương (8,34), hiệu quả thực thi chính sách, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (8,24), cạnh 

tranh bình đẳng (8,13) và chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật (8,05) đều 

đạt trên 8 điểm, thuộc nhóm đánh giá tốt. Trong khi đó, các chỉ số gia nhập thị trường và hoạt 

động cấp phép (7,32) và tính minh bạch và ứng dụng CNTT (7,27) tiếp tục có điểm số thấp 

nhất, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa để cải thiện.  

Tuy nhiên, cả 10 CSTP đều có sự thay đổi điểm số tích cực trong năm 2021, cho thấy chất 

lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh ở các địa phương đang dần được cải thiện. 

Chỉ số hỗ trợ SXKD ghi nhận sự cải thiện nhiều nhất khi tăng 0,49 điểm so với năm 2020. Tính 

minh bạch và ứng dụng CNTT cũng tăng 0,33 điểm nhưng tốc độ tăng vẫn cần đẩy mạnh hơn 

nữa để tạo ra sự thay đổi lớn ở các địa phương vì đây vẫn là chỉ số chưa đáp ứng được sự hài 

lòng của các HKD. Một số chỉ số như gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép, chi phí không 

chính thức và tiếp cận đất đai có mức cải thiện vẫn còn tương đối khiêm tốn.  

Biểu đồ 4.3. Mức thay đổi điểm số của các CSTP trong DDCI cấp địa phương năm 2021 

- 2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

4.2. Hồ sơ DDCI cấp địa phương theo chỉ số thành phần  

4.2.1. Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép 

Gỡ bỏ các rào cản gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép tiếp tục là một trong những ưu 

tiên hàng đầu cho các cơ sở SXKD trong chiến lược cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Năm 2021, kết quả DDCI ghi nhận có 8/12 địa phương có điểm số thuộc nhóm khá, trên 7 

điểm. Quận Đồ Sơn là địa phương có bước tiến đột phá khi từ vị trí cuối bảng năm 2020 vượt 

lên dẫn đầu với điểm số cao nhất với 7,97 điểm, đang rất gần với mức điểm số tốt. 4 địa phương 
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là quận Hồng Bàng, quận Kiến An, quận Dương Kinh và huyện An Dương vẫn nằm ở nhóm 

điểm số trung bình khá, dưới 7 điểm do nhiều HKD phản ánh gặp khó khăn khi gia nhập thị 

trường và cấp phép. Khoảng cách giữa địa phương đứng đầu và đứng cuối là 1,26 điểm, tăng 

nhẹ khoảng cách so với năm 2020, cho thấy sự đáng lo ngại khi các địa phương ở nhóm cuối 

đang cải cách chậm hơn và có dấu hiệu lùi lại so với nhóm dẫn đầu.  

Biểu đồ 4.4. Điểm số CSTP gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Về mức độ cải thiện điểm số, chỉ có hơn một nửa số địa phương có cải thiện điểm số ở chỉ số 

này. Trong đó, quận Đồ Sơn được các HKD ở địa phương đánh giá có nhiều tiến bộ hơn so với 

năm trước khi tăng 1,22 điểm so với năm 2020. Huyện Vĩnh Bảo và quận Ngô Quyền cũng ghi 

nhận cải thiện với mức tăng trên 0,7 điểm. Trong khi đó, huyện Cát Hải, huyện An Dương là 

những huyện bị mất điểm khá nhiều ở chỉ số này. Các địa phương năm 2020 mặc dù ở nhóm 

đầu bảng nhưng lại đang chững lại và giảm điểm trong năm 2021 là những tín hiệu khá quan 

ngại. Mức cải thiện rất chậm của nhiều địa phương khiến điểm số trung bình của chỉ số này chỉ 

tăng 0,07 điểm so với năm 2020.   
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Biểu đồ 4.5. Mức thay đổi điểm số của CSTP gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép 

ở các địa phương trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Dù có nhiều nỗ lực cải cách trong thủ tục đăng ký và cấp phép, kết quả khảo sát DDCI 2021 

cho thấy nhiều HKD vẫn gặp khó khăn khi bắt đầu thực hiện các thủ tục này. Cụ thể, các HKD 

cho biết dành khá nhiều thời gian tìm hiểu thông tin về trình tự, thủ tục ĐKKD/giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh chuyên ngành. Năm 2021, 12,32% HKD cho biết phải dành hơn 

7 ngày để tìm hiểu, 14,13% HKD khác cũng phải mất 5-6 ngày và chỉ có 6,16% HKD mất dưới 

1 ngày để tìm hiểu thủ tục, quy trình. Khó khăn trong tìm hiểu thông tin còn tồn tại ở nhiều 

quận, huyện như Dương Kinh, An Dương, An Lão, Kiến Thụy và Hồng Bàng. Điểm số trung 

bình của chỉ tiêu này chưa có cải thiện so với năm trước, giảm từ 6,26 điểm năm 2020 xuống 

6,11 điểm năm 2021. Những con số này chỉ ra rằng việc tiếp cận thông tin của các HKD ở các 

địa phương vẫn còn nhiều trở ngại, mất nhiều thời gian để tìm hiểu, nhất là trong khoảng thời 

gian dịch bệnh COVID-19 diễn ra. Đây tiếp tục là nút thắt mà các địa phương cần tháo gỡ trong 

thời gian tới, trong đó cần đa dạng hóa các kênh tiếp cận thông tin và khuyến khích HKD chủ 

động tìm hiểu các thông tin liên quan hỗ trợ cho việc gia nhập thị trường và cấp các loại giấy 

phép. 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC đã cho 

thấy những tín hiệu tốt khi các quận, huyện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đúng thời gian quy 

định. Để hoàn thành bộ hồ sơ và nhận được giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép kinh doanh, 

phần lớn các HKD đều chỉ mất 1-2 lần đi nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp trực tuyến, chiếm 84,69% 

năm 2021 với tỉ lệ HKD chỉ nộp đúng 1 lần là 21,51% và tỉ lệ thấp (1,46%) HKD phải nộp hồ 

sơ hơn 5 lần mới xong. Dựa trên kết quả khảo sát năm 2020 và thực tế cho thấy phần lớn các 

địa phương đều đảm bảo việc trả kết quả đúng hẹn và hàng năm đều có báo cáo của các cơ 

quan về tỉ lệ xử lý TTHC. Ngoài ra, các địa phương cũng khuyến khích người dân và các tổ 

chức thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 cùng với kết hợp trả kết quả giải quyết qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Do đó, tỉ lệ các HKD nhận được đúng hẹn hoặc thậm chí không phải đi lại 

để nhận kết quả khá cao nên trong năm 2021, DDCI cấp địa phương đã bỏ tiêu chí đánh giá số 

lần đi lại để nhận được kết quả và xử lý gộp chung vào tiêu chí đánh giá số lần đi lại nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc số lần nộp hồ sơ trực tuyến để nhận được giấy ĐKKD/giấy phép kinh doanh.  
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Đi sâu vào phân tích quy trình cấp các loại giấy phép cơ bản như giấy ĐKKD, giấy phép xây 

dựng, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề có điều kiện, giấy phép thực hiện 

các quy định về TNMT, kết quả khảo sát DDCI 2021 cho thấy việc thực hiện các giấy phép 

này đã thuận lợi hơn theo cảm nhận của phần lớn các HKD. Điểm số của các chỉ tiêu này đều 

tăng lên so với năm 2020 khoảng 0,5 điểm. Trong các loại giấy phép trên, giấy ĐKKD tiếp tục 

được đánh giá là dễ thực hiện nhất đối với các HKD, còn các giấy phép khác vẫn còn những 

cản trở nhất định với HKD khi gia nhập thị trường, nhất là giấy phép về thực hiện các quy định 

về TNMT.  

Bảng 4.2. Điểm số đánh giá quy trình thực hiện các loại giấy phép ở các địa phương 

Tiêu chí 2021 2020 

B4. Đăng kí kinh doanh 7,96 7,42 

B5. Giấy phép xây dựng (trong thẩm quyền của quận, huyện) 7,69 7,06 

B6. Giấy chứng nhận thực hiện các quy định an toàn thực phẩm 7,62 7,13 

B7. Giấy phép kinh doanh/giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực công thương (như sản xuất kinh 

doanh rượu, bia, thuốc lá, khí dầu mỏ, hóa lỏng…) 7,66 7,09 

B8. Giấy phép thực hiện các quy định về tài nguyên - môi trường 7,57 7,00 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Ứng dụng CNTT/sử dụng các phương thức mới vào quá trình ĐKKD/giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh được đánh giá là bước chuyển mình quan trọng trong quá trình CCHC ở các 

cơ quan chính quyền địa phương. Tuy nhiên, kết quả năm nay lại kém tích cực khi tỉ lệ HKD 

chưa sử dụng CNTT mà thực hiện TTHC hoàn toàn trực tiếp là 14,95%, chỉ có 14,09% HKD 

đã sử dụng hoàn toàn CNTT/phương thức mới hiệu quả trong quá trình cấp giấy phép. Việc 

ứng dụng CNTT/phương thức mới này còn nhiều hạn chế ở nhiều địa phương như huyện Cát 

Hải, huyện An Dương, quận Dương Kinh. Điểm số của chỉ tiêu này đã sụt giảm đáng kể từ 

8,06 điểm năm 2020 xuống 6,22 điểm năm 2021. Nguyên nhân một phần là do thói quen đến 

trực tiếp thực hiện TTHC của các HKD và tình hình dịch bệnh phức tạp nên việc HKD tự thực 

hiện các dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn của các cơ quan nhà nước về dịch vụ công trực 

tuyến cũng đều gặp khó khăn khi triển khai. Thời gian tới khi các địa phương đã bắt nhịp với 

chuyển đổi mô hình cung cấp dịch vụ công, các HKD được khuyến khích tham gia và sử dụng 

nhiều hơn các tiện ích sẽ là cơ sở để chỉ tiêu này đạt kết quả tốt hơn.  

Xét về thời gian chờ đợi để hoàn tất các thủ tục chính thức đi vào hoạt động, tỉ lệ HKD mất 

khoảng 2-5 ngày chiếm đa số với 57,09%, 6-10 ngày là 30,18%, tỉ lệ mất hơn 10 ngày là 

10,06%, đã giảm hơn so với 18,73% năm 2020 và chỉ có một tỉ lệ nhỏ (2,42%) cho biết mất 

dưới 1 ngày. Điểm số của chỉ tiêu này tăng từ 6,67 điểm năm 2020 lên 6,98 điểm năm 2021, 

đang tiến khá sát tới mức điểm khá. Sự cải thiện này cho thấy những nỗ lực của các địa phương 

đã dần rút ngắn thời gian gia nhập thị trường và cấp phép, giảm bớt gánh nặng thời gian chờ 

đợi cho HKD. 

Nhìn chung, điểm số của các chỉ tiêu tăng nhưng vẫn có nhiều HKD phàn nàn về việc tiếp cận 

thông tin khó khăn. Ví dụ như thời gian nhận giấy phép có thể rút ngắn so với quy định nhưng 

thực tế HKD phải bỏ nhiều thời gian để chuẩn bị được đầy đủ hồ sơ theo quy định. Khi nhìn 

trên bình diện chung 10 CSTP, chỉ số gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép vẫn chậm cải 
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cách vì nằm ở nhóm chỉ số thấp điểm. Đây vừa là áp lực vừa là động lực để các địa phương nỗ 

lực cải thiện, phát huy các sáng kiến cải cách lĩnh vực có nhiều thách thức trong nhiều năm qua 

với không gian cải thiện lớn, thử nghiệm nhiều mô hình mới và thực tiễn tốt. 

4.2.2. Tính minh bạch và ứng dụng CNTT 

Biểu đồ 4.6. Điểm số CSTP tính minh bạch và ứng dụng CNTT 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Khảo sát DDCI 2021 ghi nhận các HKD thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin so với năm 

2020, song vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện một số chỉ tiêu tiếp cận thông tin quan trọng. Nếu 

như năm 2020, kết quả khảo sát của chỉ số cho thấy một bức tranh với nhiều gam màu nóng thì 

năm 2021, chỉ số này đã chuyển sang nhiều gam màu xanh, cho thấy tín hiệu khởi sắc của các 

địa phương. Huyện Vĩnh Bảo và quận Đồ Sơn là hai cơ quan có sự cải thiện mạnh mẽ, vươn 

lên dẫn đầu bảng điểm với điểm số lần lượt là 7,9 và 7,85 điểm, cũng đang tiệm cận khá sát 

với mức đánh giá tốt. Sự tiến bộ này là nhờ những cải cách chất lượng công bố thông tin như 

công bố các văn bản trên cổng thông tin, bảng tin tại các trụ sở làm việc… Số địa phương thuộc 

nhóm điểm số trung bình khá đã giảm từ 10 năm 2020 xuống còn 4 địa phương năm 2021 là 

huyện Kiến Thụy, quận Hải An, quận Kiến An và huyện An Dương. Phổ điểm năm nay đã 

được thu hẹp lại từ mức chênh lệch điểm số 1,74 điểm năm 2020 xuống 1,5 điểm năm 2021, 
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cho thấy các địa phương đang dần cải thiện đồng đều trong việc minh bạch thông tin và ứng 

dụng CNTT.  

Đánh giá về mức độ cải cách ở chỉ số này của các địa phương, huyện Vĩnh Bảo là địa phương 

được các HKD trên địa bàn đánh giá có nhiều cải thiện tích cực khi tăng 1,14 điểm so với năm 

2020. Quận Đồ Sơn và quận Ngô Quyền cũng có cùng mức tăng 0,68 điểm. Nhờ mức cải thiện 

cao nên các địa phương này đã vươn lên nhóm đứng đầu bảng ở chỉ số này. Ở chiều ngược lại, 

3 địa phương là huyện An Lão, quận Hải An và quận Kiến An bị nhiều HKD đánh giá kém 

hơn năm 2020, đã khiến các địa phương này giảm thứ hạng. Huyện An Dương, quận Hồng 

Bàng mặc dù có cải thiện trong năm 2021 nhưng khi so sánh với các địa phương khác vẫn cần 

đẩy mạnh cải cách hơn nữa để thay đổi thứ hạng tốt hơn. Kết quả đáng lưu ý là tính minh bạch 

và ứng dụng CNTT ở các địa phương nhóm cuối có xu hướng cải thiện nhanh hơn so với mức 

chung của cả thành phố trong khi đó một số địa phương khác lại rất chậm hoặc sụt giảm.  

Biểu đồ 4.7. Mức thay đổi điểm số của CSTP tính minh bạch và ứng dụng CNTT ở các 

địa phương trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Đánh giá về tính minh bạch thông tin, DDCI cấp địa phương đã khảo sát HKD về mức độ tiếp 
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chí trên cũng đều tăng lên so với năm 2020, dao động ở mức 7 điểm. Theo các HKD, các thông 
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lên 78,13% năm 2021. Chỉ tiêu này nhận được 8,02 điểm, mức điểm tốt năm 2021, cho thấy 

những nỗ lực của chính quyền các quận, huyện đã bước đầu có kết quả.  

Dù vậy, kết quả khảo sát DDCI 2021 chỉ ra một số khía cạnh vẫn cần tiếp tục tăng cường mức 

độ minh bạch trong cung cấp dịch vụ công. Các chỉ tiêu như khả năng cung cấp các văn bản 

không sẵn có hay cần phải có mối quan hệ để tiếp cận thông tin dễ dàng hơn vẫn chỉ xoay 

quanh mức điểm 7. Tỉ lệ HKD nhận được các văn bản không sẵn có khi yêu cầu đúng hạn là 

42,45%, nhận được nhanh chóng là 52,01% (tăng hơn mức 30,01% năm 2020). Tỉ lệ HKD cho 

rằng không cần phải có mối quan hệ mới có được thông tin là 69,29%, giảm nhẹ so với mức 

69,46% năm 2020.  

Ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC là một trong những giải pháp hiện đại hóa nền hành 

chính công và công cụ quan trọng trong thực hiện cải cách TTHC. Một trong những kênh thông 

tin quan trọng mà các HKD tiếp cận và tìm kiếm thông tin là trang web của các quận, huyện. 

Đánh giá về mức độ hữu dụng của trang web, chỉ có hơn một nửa HKD đánh giá trang web 

hữu ích, vẫn còn 5,16% HKD cho biết trang web không hữu ích hoặc không biết có trang web 

để truy cập. Đây cũng là một trong những hạn chế khi các trang web của các địa phương đều 

nằm trong trang Cổng thông tin của thành phố nên HKD gặp nhiều khó khăn khi tra cứu. Bên 

cạnh đó, nội dung của trang web vẫn ít thông tin, nội dung khó tìm kiếm, giao diện chưa thân 

thiện với người sử dụng.  

Ngoài ra, tính ứng dụng CNTT trong DDCI 2021 cũng đánh giá ở các khía cạnh khác như việc 

ứng dụng CNTT/phương thức mới trong việc giải đáp thắc mắc/ý kiến/tham vấn của các HKD 

như cách hỏi đáp trực tuyến trên trang web, gửi email, sử dụng mạng xã hội, hotline hỗ trợ…; 

mức độ minh bạch thông tin khi các quận, huyện ứng dụng CNTT để HKD tra cứu tình trạng 

và tiến độ xử lý hồ sơ; mức độ cập nhật cơ sở dữ liệu mở; cập nhật công nghệ và các xu thế 

chuyển đổi số trong điều hành, quản lý; sử dụng các phương tiện truyền thông trong cung cấp 

thông tin, văn bản pháp luật cho các HKD. Phần lớn các HKD đều đánh giá việc ứng dụng 

CNTT trong quá trình thực hiện TTHC và giải quyết các vấn đề cho các HKD đều ở mức hiệu 

quả. Điểm số của các chỉ tiêu này cũng dao động quanh mức trên 7,7 điểm. Một số địa phương 

được các HKD đánh giá hiệu quả tốt khi ứng dụng CNTT là quận Ngô Quyền, huyện Tiên 

Lãng, huyện Vĩnh Bảo, huyện An Lão. 

Việc đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công ở mức độ cao hơn ở các địa phương đã mang lại 

nhiều lợi ích nhưng kết quả khảo sát lại cho thấy mức độ tham gia của các HKD chưa cao. Cụ 

thể, tỉ lệ HKD không sử dụng CNTT mà đến trực tiếp cơ quan làm thủ tục là 28,3% trong khi 

con số này ở năm 2020 là 24,36%. Các HKD vẫn chủ yếu tìm hiểu thông tin sơ bộ trên internet 

nhưng sau đó thực hiện TTHC trực tiếp, chiếm 42,4%. Tỉ lệ HKD thực hiện dịch vụ công ở 

mức độ 3, 4 là 19,08% năm 2021, so với năm 2020 có tăng hơn mức 14,54%. Mặc dù vậy, 

điểm số của chỉ tiêu này cũng mới chỉ cải thiện nhẹ, tăng từ 4,39 điểm năm 2020 lên 4,52 điểm 

năm 2021. Những con số này cho thấy thực tế việc các HKD thay đổi quy trình TTHC từ thực 

hiện trực tiếp sang trực tuyến vẫn còn nhiều khó khăn khi phần lớn các HKD trên địa bàn thành 

phố đều là các HKD cá thể có quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ với trình độ ứng dụng CNTT còn hạn 

chế hơn nhóm đối tượng DN. Bên cạnh đó, việc đầu tư cơ sở hạ tầng và chuyên môn của cán 

bộ ở các địa phương vẫn còn sự chênh lệch nhất định. Do đó, chỉ tiêu này sẽ cần các địa phương 

nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc phổ biến và khuyến khích các HKD chuyển sang sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến.  
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Biểu đồ 4.8. Tỉ lệ HKD sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở các địa phương 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Mặc dù mức cải thiện của chỉ số này chưa phải là lớn nhưng mức tăng này vẫn có ý nghĩa và 

thể hiện những tiến bộ của các địa phương. Đi sâu vào phân tích thay đổi của các chỉ tiêu, báo 

cáo cũng nhận thấy nhiều chỉ tiêu có cải thiện tiến bộ, nhưng vẫn còn rất nhiều các chỉ tiêu đòi 

hỏi nhiều nỗ lực hơn như tiếp cận thông tin thuận lợi, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các 

HKD. Điểm số của chỉ số này thuộc nhóm thấp trong số các CSTP, cho thấy đây là lĩnh vực 

cần tập trung cải cách trong thời gian tới. 

4.2.3. Tính năng động và hiệu lực của chính quyền địa phương 

Biểu đồ 4.9. Điểm số CSTP tính năng động và hiệu lực của chính quyền địa phương 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 
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Một khía cạnh tích cực khác mà DDCI cấp địa phương 2021 ghi nhận là chính quyền các địa 

phương đã được đánh giá năng động, sáng tạo hơn. Năm 2021, số địa phương được xếp hạng 

nhóm điểm tốt đã tăng lên 5 cơ quan so với 3 cơ quan năm 2020 và chỉ còn duy nhất quận Kiến 

An là cơ quan có mức điểm ở nhóm trung bình khá, dưới 7 điểm. 5 quận, huyện được đánh giá 

tốt trong năm qua gồm quận Đồ Sơn xếp thứ nhất với 8,48 điểm, huyện Vĩnh Bảo (8,27 điểm), 

quận Ngô Quyền (8,16 điểm), huyện Tiên Lãng (8,13 điểm), huyện An Lão (8,08 điểm). Tiếp 

theo là các quận huyện được đánh giá ở mức điểm khá, nằm trong khoảng từ 7,2-7,8 điểm. 

Năm 2021, khoảng cách điểm số của địa phương đứng đầu và đứng cuối thu hẹp xuống còn 

1,38 điểm. Điều này cho thấy các địa phương nhóm cuối đang hội tụ tiến sát tới các nhóm địa 

phương đứng đầu.  

So sánh kết quả khảo sát DDCI 2021 và 2020, chỉ số này đã có một số thay đổi trong năm vừa 

qua. Điểm số trung bình của chỉ số này đạt 7,75 điểm, tăng 0,29 điểm so với năm 2020. Sự cải 

thiện này được cộng hưởng từ phần lớn các địa phương đều được đánh giá tích cực hơn so năm 

trước với 10 địa phương tăng điểm, chỉ có 3 địa phương giảm điểm. Trong số 10 địa phương 

cải thiện, huyện Vĩnh Bảo và Kiến Thụy là hai huyện có mức cải thiện điểm số khá ấn tượng 

(tương ứng tăng 1,24 và 0,93 điểm so với năm 2020), đã giúp hai địa phương này thoát khỏi 

nhóm cuối bảng vươn lên nhóm đầu bảng và giữa bảng. Các địa phương còn lại cũng có cải 

cách ở nhiều mặt như sự hiệu quả, linh hoạt trong thực hiện các chính sách, chủ trương và chủ 

động tham mưu cho UBND thành phố các đề xuất/giải pháp hỗ trợ các cơ sở SXKD. Phía 

ngược lại là huyện An Dương, quận Kiến An và huyện Cát Hải đánh giá có chất lượng điều 

hành kém hơn năm trước, đã tụt từ nhóm giữa xuống cuối bảng. Nhìn chung, sự nỗ lực của các 

địa phương ở nhóm cuối bảng năm 2020 đã nhận được phản hồi khá tích cực với nhiều cải 

thiện mạnh mẽ hơn so với nhóm đầu bảng có dấu hiệu chững lại.  

Biểu đồ 4.10. Mức thay đổi điểm số của CSTP tính năng động và hiệu lực của chính 

quyền địa phương ở các địa phương trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Chỉ số thành phần tính năng động của chính quyền địa phương được tổng hợp từ 9 chỉ tiêu. 

Nếu như năm 2020, chỉ có một chỉ tiêu được đánh giá ở mức điểm tốt thì năm 2021, phần lớn 
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các chỉ tiêu đã đạt mức điểm tốt, trên 8 điểm. Đánh giá về tính hiệu quả và linh hoạt của chính 

quyền, các HKD cho biết các địa phương đã sáng tạo hơn trong việc đưa ra những sáng kiến 

riêng nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân và môi trường đầu tư, kinh doanh. Cụ thể, năm 

2021 có 91,56% HKD đồng tình về sự chủ động và linh hoạt của chính quyền địa phương (cao 

hơn mức 88,44% năm 2020). 89,55% HKD đồng ý về nhận định “chủ động tham mưu UBND 

thành phố các đề xuất/giải pháp hỗ trợ các cơ sở SXKD nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh”, tăng hơn tỉ lệ 76,12% năm 2020. Đặc biệt, 86,86% HKD cũng hài lòng hơn mức 

71,46% năm 2020 về việc chính quyền các địa phương đã sáng tạo và mạnh dạn triển khai các 

chủ trương/quyết định và giải quyết các vấn đề phát sinh khi quy định của TW và thành phố 

chưa rõ ràng. Những cải thiện trên đã đưa điểm số của các chỉ tiêu này lên mức điểm tốt, trên 

8 điểm.  

Tình trạng lúng túng trong triển khai các quy định hay thậm chí là hiện tượng đùn đẩy trách 

nhiệm trong việc ra các quyết định với tâm lý “sợ trách nhiệm” là những thực trạng còn tồn tại. 

Khắc phục tình trạng trên, thành phố đã yêu cầu, những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền 

các cơ quan cần chủ động xem xét, đánh giá và ra quyết định, không được né tránh nhiệm vụ. 

Điều này đã giúp thời gian qua các địa phương mạnh dạn hơn trong việc thực hiện các quy 

định, chính sách. DDCI 2021 ghi nhận những phản hồi khá khả quan của các HKD trong công 

tác điều hành của các địa phương. Hơn 80% HKD hài lòng về việc thực hiện các quy định, 

chính sách ở các địa phương. Song ở một số địa phương, HKD chưa đánh giá cao tính chủ động 

như huyện Cát Hải, quận Kiến An và quận Dương Kinh.  

Biểu đồ 4.11. Tỉ lệ HKD tham gia các cuộc đối thoại, tham vấn chính sách tại các địa 

phương 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Việc tham gia tổ chức đối thoại là một trong những khía cạnh thể hiện sự cầu thị, lắng nghe 

của chính quyền và là cầu nối của cả hai bên nhưng hoạt động này vẫn chưa hiệu quả trong 

việc kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở SXKD. Chỉ có một tỉ lệ nhỏ 

cơ sở SXKD được tham gia trực tiếp các buổi đối thoại, tham vấn chính sách trong khi phần 

lớn các cơ sở khác thì không biết hoặc không tham gia. Vấn đề vẫn là các cơ sở nhỏ lẻ chưa 

biết đến các thông tin các buổi đối thoại hoặc vẫn còn e ngại khi bày tỏ ý kiến và chưa chủ 

động tham gia các chương trình chính sách có liên quan trực tiếp hoạt động SXKD. Tỉ lệ HKD 

cho biết chưa từng được tham gia tham vấn chính sách khá cao (29,17%) và chỉ 2,02% HKD 

luôn được tham gia đóng góp ý kiến về chính sách, tỉ lệ này không có cải thiện mấy so với năm 

2020. Trong khi đó, các kiến nghị, đề xuất từ phía các cơ sở SXKD là cơ sở quan trọng để 
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thành phố thực hiện các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế một cách thực chất hơn và 

hiệu quả hơn, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn và lành mạnh cho 

cộng đồng DN, HTX, HKD và các nhà đầu tư. Do đó, trong thời gian tới, các địa phương cần 

chủ động tổ chức đối thoại dưới nhiều hình thức và khuyến khích sự tham gia, đóng góp ý kiến 

của các HKD thông qua các Hiệp hội, các câu lạc bộ, các hội, nhóm kinh doanh. Đặc biệt, các 

địa phương cũng nên khuyến khích các cơ sở SXKD tích cực hiến kế cho chính quyền các cấp 

để xây dựng kế hoạch mở cửa ở từng địa phương, đóng góp ý kiến cho Chương trình phục hồi 

kinh tế bền vững đến năm 2023.  

Thực tế, nhiều quy định pháp luật ban hành còn khá chồng chéo nhưng trên cùng một mặt bằng 

pháp lý, vẫn có địa phương linh hoạt, thực hiện hiệu quả, cho thấy năng lực điều hành vẫn là 

yếu tố quyết định quan trọng. Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển Hải Phòng 

của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách 

đặc thù phát triển Hải Phòng đã được ban hành. Cùng với đó là Nghị quyết của Chính phủ và 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, việc phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chịu trách 

nhiệm và chủ động sáng tạo sẽ càng được đẩy mạnh. Việc cải thiện chỉ số tính năng động và 

hiệu lực của chính quyền địa phương sẽ giúp tăng mức độ tin tưởng của các HKD, các nhà đầu 

tư có ý định đầu tư, cải thiện mối quan hệ thân thiết giữa chính quyền và các cơ sở SXKD, từ 

đó tăng sức cạnh tranh, thu hút đầu tư ở các địa phương.  

4.2.4. Chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật 

Biểu đồ 4.12. Điểm số CSTP chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 
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Cải cách hành chính tiếp tục có bước tiến khi chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân thủ 

pháp luật đã được cắt giảm hơn so với năm 2020. Kết quả khảo sát DDCI 2021 cho thấy nhiều 

địa phương đã có những cải cách tích cực khi được đánh giá ở mức điểm tốt. Số địa phương 

đạt mức điểm tốt, trên 8 điểm đã tăng từ 4 quận, huyện năm 2020 lên 7 quận, huyện năm 2021 

gồm: Tiên Lãng (8,46 điểm), Đồ Sơn (8,38 điểm), Vĩnh Bảo (8,38 điểm), Ngô Quyền (8,33 

điểm), Thủy Nguyên (8,14 điểm), Cát Hải (8,05 điểm) và Kiến Thụy (8,01 điểm). Trong nhóm 

đứng đầu này, các địa phương năm trước vẫn duy trì được thứ hạng tốt như huyện Tiên Lãng 

vươn lên đứng đầu bảng, huyện Thủy Nguyên và Cát Hải duy trì ở nhóm điểm tốt. Nhóm đứng 

cuối năm nay vẫn là hai quận Hồng Bàng và Kiến An. Tuy nhiên, khoảng cách giữa địa phương 

đứng đầu và cuối chỉ số này là 0,83 điểm với dải điểm khá hẹp so với các CSTP khác và mức 

độ phân tán điểm số thu hẹp lại gần một nửa so với năm 2020. Phổ điểm của chỉ số này khá 

cao với điểm số trung bình là 8,05 điểm. Những con số trên cho thấy sự tiến bộ đồng đều của 

các địa phương trong triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí cho các cơ sở SXKD. 

Chuyển biến tích cực này còn thể hiện qua mức độ cải thiện điểm số của phần lớn các địa 

phương. Huyện Vĩnh Bảo và quận Ngô Quyền là hai địa phương được đánh giá có nhiều cải 

thiện ấn tượng nhất so với năm 2020. Điều này đã giúp 2 quận, huyện này từ những vị trí thấp 

năm 2020 vươn lên ở nhóm đứng đầu năm 2021. Năm 2021 chỉ có duy nhất huyện Cát Hải bị 

giảm điểm so với năm trước nhưng với mức điểm nền cao vẫn giúp huyện Cát Hải đạt mức 

điểm tốt, huyện Cát Hải cần có nhiều sáng kiến, cải cách hơn để đáp ứng được kì vọng của các 

cơ sở SXKD trên địa bàn. Quan sát sự chuyển động của các địa phương, có thể thấy rằng các 

địa phương ở nhóm cuối bảng năm ngoái được đánh giá có nhiều cải thiện nhanh chóng hơn 

so với nhóm đứng đầu bảng như huyện Vĩnh Bảo, quận Ngô Quyền, huyện Kiến Thụy, quận 

Kiến An, quận Hồng Bàng. Nếu những địa phương này tiếp tục duy trì tốc độ cải thiện như 

năm nay thì những thay đổi về thứ hạng là có thể xảy ra như trường hợp đảo chiều của huyện 

Vĩnh Bảo và quận Ngô Quyền.  

Biểu đồ 4.13. Mức thay đổi điểm số của CSTP chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân 

thủ quy định pháp luật ở các địa phương trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Đánh giá về thời gian thực hiện TTHC tại chính quyền cấp quận, huyện, 54,44% HKD đánh 

giá là mất ít thời gian thực hiện TTHC (tăng hơn mức 41,61% năm 2020), 43,08% đánh giá ở 
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mức bình thường và vẫn còn 2,49% HKD cho rằng vẫn mất thời gian (giảm so với mức 6,81% 

năm 2020). Những cải cách TTHC trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả khi thời gian thực 

hiện TTHC đã được cắt giảm hơn so trước đây và được cộng đồng HKD ghi nhận. Một số địa 

phương vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách dịch vụ công khi vẫn còn nhiều HKD đánh giá mất 

nhiều thời gian thực hiện TTHC như quận Kiến An, quận Dương Kinh và huyện An Dương.  

Những chuyển biến tích cực trên xuất phát một phần từ việc cải thiện năng lực, trình độ của 

cán bộ thực hiện TTHC và các sáng kiến cải cách thực hiện ở các địa phương. Phần lớn các 

HKD đều nhận định rằng chuyên môn và hiệu quả giải quyết công việc cũng như thái độ phục 

vụ của cán bộ, công chức đã có cải thiện. Điểm số của các tiêu chí này năm nay đều đạt trên 8 

điểm, ở mức điểm tốt so với mức điểm khá năm 2020. Bên cạnh đó, các sáng kiến, nỗ lực thực 

hiện CCHC cũng được các HKD đánh giá tốt và giúp cắt giảm thời gian thực hiện TTHC và 

tuân thủ pháp luật.  

Tìm hiểu chi tiết về chất lượng thực hiện TTHC ở một số lĩnh vực chính mà HKD thường làm 

việc với chính quyền địa phương như đăng kí kinh doanh, đất đai - địa chính, xây dựng, công 

thương, nông nghiệp, TNMT, văn hóa, thể thao & du lịch, kết quả khảo sát cũng cho thấy 

những dấu hiệu tích cực. Tỉ lệ HKD đánh giá chất lượng thực hiện TTHC ở các lĩnh vực trên 

ở mức tốt dao động khoảng 80%, với mức điểm 8. Tuy nhiên, một số lĩnh vực TTHC có tỉ lệ 

HKD đánh giá vẫn còn nhiều phiền hà, như đất đai - địa chính, xây dựng và TNMT. Nếu so 

sánh với điểm số của năm 2020, năm nay các lĩnh vực này có cải thiện nhưng trên bình diện 

chung của năm 2021 thì vẫn kém so với các lĩnh vực khác. Những lĩnh vực này cần có các cải 

cách mạnh mẽ và sâu hơn.  

Biểu đồ 4.14. Tỉ lệ số lần HKD tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Chỉ số chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật còn đánh giá về lĩnh vực thanh 

tra, kiểm tra bởi vì hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát tại các cơ quan cơ sở đã góp phần 

nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của 

pháp luật. Gánh nặng thanh tra, kiểm tra năm 2021 nhìn chung đã nhẹ hơn so với năm 2020 

qua một số chỉ tiêu ghi nhận mức cải thiện tích cực. Cụ thể, tỉ lệ HKD không phải tiếp đoàn 

thanh tra, kiểm tra trong năm 2021 là 47,07% và 45,77% HKD chỉ phải tiếp 1-2 lần. Tỉ lệ HKD 

phải tiếp trên 3 lần đã giảm từ 2,25% năm 2020 xuống 1,87% năm 2021. Đối với các HKD đã 

tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra cũng được đánh giá 

tốt hơn. Năm 2021, đa số HKD đều cho rằng thời gian đón tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra 

đều ở mức hợp lý và không trùng lặp, gây bất lợi cho HKD. Tình trạng cán bộ nhũng nhiễu lợi 
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dụng các cuộc thanh tra, kiểm tra gây khó khăn cho HKD theo phản ánh của HKD ít khi xảy 

ra, nhưng vẫn còn một tỉ lệ nhỏ HKD cho rằng tình trạng vẫn xảy ra. Điểm số của các chỉ tiêu 

này cũng có cải thiện nhẹ so với năm 2020 nhưng vẫn còn cách xa kì vọng của các HKD, cho 

thấy hoạt động thanh tra, kiểm tra đã được cắt giảm về mặt số lượng nhưng cần đẩy mạnh cải 

thiện về chất lượng theo hướng đơn giản, nhanh gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm cho các cơ 

sở SXKD.  

Như vậy, qua cảm nhận của các HKD, chất lượng giải quyết TTHC và gánh nặng tuân thủ pháp 

luật đã có những kết quả đáng ghi nhận ở các địa phương. Song, khi đi vào từng lĩnh vực TTHC 

cụ thể, một số lĩnh vực vẫn cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ và thực chất hơn như đất 

đai - địa chính, xây dựng, TNMT và chất lượng của các cuộc thanh tra, kiểm tra.  

4.2.5. Chi phí không chính thức 

Biểu đồ 4.15. Điểm số CSTP chi phí không chính thức 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Khảo sát DDCI 2021 cấp địa phương tiếp tục nhận về những phản hồi khả quan từ phía các cơ 

sở SXKD về công tác phòng chống tham nhũng, cắt giảm chi phí không chính thức tại các địa 

phương. Điểm số trung bình của chỉ số chi phí không chính thức năm nay đạt 8,51 điểm, tăng 

hơn 0,04 điểm so với năm 2020. Tổng quan chung về chỉ số này ở các địa phương cũng khá 

tương đồng với kết quả năm 2020. Hai địa phương tiếp tục nhận được đánh giá giảm bớt các 

chi phí không chính thức hiệu quả nhất theo cảm nhận của các HKD là quận Đồ Sơn (9,17 

điểm) và huyện Tiên Lãng (9,08 điểm) lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai tại bảng xếp hạng. 
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Bám sát theo sau 2 địa phương này là 10 quận, huyện được xếp ở nhóm điểm số tốt với mức 

điểm từ 8,1-8,9 điểm. Quận Hồng Bàng và quận Lê Chân cần tiếp tục nỗ lực cải thiện chỉ số 

này trong thời gian tới khi đứng cuối bảng với điểm số tương ứng là 7,74 điểm và 7,64 điểm. 

Biên độ điểm của chỉ số này khá rộng khi so với các chỉ số khác với mức chênh lệch điểm số 

giữa địa phương đứng đầu và đứng cuối là 1,53 điểm, nhưng đã thu hẹp hơn so với khoảng 

cách điểm số 1,69 điểm của năm 2020. Điều này phản ánh thực tế vẫn còn nhiều HKD ở một 

số địa phương đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu khi làm việc với cán bộ nhưng nhìn chung 

chỉ số này vẫn đang dần được chính quyền các địa phương nỗ lực cải thiện.  

Biểu đồ 4.16. Mức thay đổi điểm số của CSTP chi phí không chính thức ở các địa 

phương trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Năm 2021, phần lớn các địa phương có cải thiện điểm số ở chỉ số chi phí không chính thức. 

Cải thiện nhiều nhất ghi nhận ở quận Ngô Quyền với việc tăng 1,21 điểm đưa quận Ngô Quyền 

ra khỏi vị trí cuối bảng năm 2020 lên nhóm điểm tốt trong năm 2021. Quận Kiến An, quận 

Dương Kinh cũng là những địa phương nằm ở nhóm cuối bảng năm ngoái nhưng có mức tăng 

điểm cao trong năm nay. Trong khi đó, một số quận, huyện mất điểm trong năm 2021 như 

Thủy Nguyên, Lê Chân, Hồng Bàng và Cát Hải, vì vậy các địa phương này rớt hạng xuống 

nhóm cuối bảng hoặc giữa bảng. Những đảo chiều này cho thấy nhóm địa phương ở cuối bảng 

năm ngoái đã rất nỗ lực, nhanh chóng bắt kịp các nhóm phía trên còn các địa phương nhóm 

đầu đang dần ít sáng kiến cải thiện để có thể tạo ra những thay đổi cảm nhận lớn từ phía các 

HKD.  

Nhận định chung về thực trạng chi trả chi phí không chính thức ở địa phương, tỉ lệ HKD cho 

rằng tình trạng này không xảy ra giảm nhẹ xuống 43,45% năm 2021 so với 51,41% năm 2020 

nhưng tỉ lệ HKD cho rằng ở mức phổ biến là 4,61% năm 2021. Điểm số của chỉ tiêu này cũng 

giảm nhẹ từ 8,52 điểm năm 2020 xuống 8,48 điểm năm 2021. Lưu ý ở một số địa phương, 

nhiều HKD cho rằng việc chi trả đang diễn ra phổ biến như huyện Cát Hải, quận Lê Chân, quận 

Ngô Quyền. DDCI cấp địa phương ngoài việc hỏi các HKD đánh giá về tình hình chung về 

khoản chi phí này cũng hỏi các HKD đánh giá về mức chi của chính họ đã bỏ ra trong năm qua 

với câu hỏi thống kê ước lượng. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn HKD cho biết họ không 

phải chi trả khoản này với tỉ lệ 69,63% song vẫn còn 26,81% HKD phải bỏ ra khoảng dưới 5% 
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thu nhập của mình và một tỉ lệ nhỏ hơn 3% HKD cho biết phải tiêu tốn hơn 5% thu nhập để 

chi trả các khoản chi phí không chính thức. Với các HKD đã chi trả, đánh giá về kết quả của 

công việc được xử lý, có 55,68% HKD cho rằng công việc được giải quyết như mong muốn. 

Đặc biệt, khảo sát về hiện tượng chi trả chi phí không chính thức, chỉ có 1,43% HKD cho biết 

cán bộ yêu cầu chi trả khoản này còn lại phần lớn là HKD không phải chi trả song cũng có 

26,28% HKD chủ động chi trả để xử lý công việc nhanh chóng. Điều này phản ánh một chiều 

cạnh khác của bức tranh khi việc phòng chống tham nhũng không phải chỉ đơn thuần là nỗ lực 

của phía chính quyền các quận, huyện mà cũng cần sự chung tay của các cơ sở SXKD thể hiện 

qua việc kinh doanh liêm chính.  

Phân tích chi tiết vào một số lĩnh vực chính ở cấp chính quyền địa phương, các lĩnh vực năm 

nay nhìn chung có chiều hướng cải thiện. Các lĩnh vực được đánh giá có cải thiện hơn năm 

2020 là nông nghiệp (9,02 điểm), công thương (8,73 điểm), văn hóa - thể thao - du lịch (8,99 

điểm). Trong khi đó, một số lĩnh vực vẫn gây nhiều phiền hà, chưa ghi nhận cải thiện. Chẳng 

hạn như tiêu chí HKD cho biết có chi trả chi phí không chính thức để đẩy nhanh thủ tục đất đai 

- địa chính giảm nhẹ từ 8,03 điểm năm 2020 xuống 7,99 điểm năm 2021, xây dựng cũng giảm 

xuống 8,26 điểm năm 2021, TNMT giảm xuống 8,42 điểm. Những con số trên cho thấy những 

lĩnh vực năm 2020 bị đánh giá kém thì năm 2021 chưa có cải thiện nào trong việc cắt giảm chi 

phí không chính thức tại các địa phương. Dấu hiệu chững lại của những chỉ tiêu này cần tiếp 

tục quan sát thêm ở các năm sau để có thể xác định được rõ xu hướng nhưng các địa phương 

cũng có thể nhận diện được những lĩnh vực còn nhiều phiền hà nêu trên nên tập trung cải thiện 

ở chỉ số này.  

Một kết quả đáng mừng khác là việc các HKD đánh giá xu hướng chi trả chi phí không chính 

thức đang có dấu hiệu giảm so với năm 2020 với 88,2% HKD nhận định năm 2021 so với mức 

84,99% năm 2020, chỉ có 7,1% HKD cho rằng xu hướng chi trả này giữ nguyên và chưa đến 

5% HKD cho rằng chi phí này tăng lên. 

Biểu đồ 4.17. Tỉ lệ HKD đánh giá xu thế tăng/giảm chi phí không chính thức trong năm 

qua 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Nhìn chung, chỉ số chi phí không chính thức đã có những mặt được cải thiện nhưng cũng còn 

rất nhiều khía cạnh chưa có chuyển biến nào rõ nét. Quy mô của các khoản chi trả này ở mức 

nhỏ và tính chất cũng đơn giản hơn so với các DN và không gây áp lực lớn cho các HKD nhưng 
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với phần lớn các HKD có quy mô nhỏ lẻ thì những hiện tượng nhũng nhiễu còn tồn tại sẽ vẫn 

là những bước cản để các HKD có thể phát triển, ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành 

mạnh và minh bạch.  

4.2.6. Cạnh tranh bình đẳng 
 

Chỉ số cạnh tranh bình đẳng đánh giá cảm nhận của các HKD về mức độ ưu tiên của chính 

quyền địa phương đối với một số loại hình cơ sở SXKD như giữa HKD với DN, HTX; giữa 

HKD lớn với HKD nhỏ; giữa HKD với HKD có mối quan hệ thân hữu với chính quyền. Kết 

quả khảo sát năm 2021 phản ánh các HKD đã có nhiều cảm nhận tích cực về mức độ bình đẳng 

của môi trường kinh doanh so với năm 2020. Điểm số trung bình của chỉ số này đạt 8,13 điểm, 

tăng hơn so với 8,04 điểm năm 2020. Năm 2021 chứng kiến nhiều địa phương bước vào nhóm 

xếp hạng tốt hơn so với năm trước. Huyện Vĩnh Bảo vươn lên đứng đầu chỉ số này với 9,11 

điểm. Tiếp theo sau là 7 quận, huyện thuộc nhóm điểm tốt và 5 địa phương có điểm số dưới 7 

điểm, thuộc nhóm khá, chỉ duy nhất quận Hồng Bàng là địa phương đánh giá thấp hơn so với 

các địa phương khác khi chỉ đạt 6,54 điểm, mức điểm trung bình khá. Phổ điểm của chỉ số này 

khá rộng thể hiện qua khoảng cách điểm số của địa phương đứng đầu và đứng cuối là 2,57 

điểm, cho thấy sự khác biệt khá lớn trong cảm nhận của các cơ sở SXKD ở các địa phương về 

mức độ ưu ái dành cho một số nhóm cơ sở SXKD.  

Biểu đồ 4.18. Điểm số CSTP cạnh tranh bình đẳng 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 
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Năm 2021, có 2/3 địa phương đã có cải thiện ở chỉ số cạnh tranh bình đẳng. Huyện Vĩnh Bảo 

là địa phương nhận được nhiều đánh giá tích cực nhất, tăng nhiều điểm nhất với 1,38 điểm so 

với năm 2020, giúp huyện Vĩnh Bảo từ nhóm giữa bảng năm 2020 vươn lên đứng đầu bảng ở 

năm nay. Quận Ngô Quyền và huyện Kiến Thụy cũng là những địa phương có được nhiều tiến 

bộ, cải thiện thứ hạng khá tốt trong năm 2021. Huyện Cát Hải và quận Hồng Bàng là 2 địa 

phương bị mất điểm khá nhiều với hơn 1 điểm, nên huyện Cát Hải rời khỏi nhóm đầu bảng và 

quận Hồng Bàng có điểm số thấp nhất trong các địa phương năm 2021. Chỉ số này cũng chứng 

kiến sự cải thiện khá nhanh chóng ở nhóm cuối bảng năm 2020 so với nhóm đầu bảng khi nhiều 

vị trí cuối bảng năm 2020 đã được cải thiện hơn trong năm 2021 trong khi các địa phương đứng 

đầu và đứng giữa năm trước phần lớn chỉ nhích nhẹ điểm số. 

Biểu đồ 4.19. Mức thay đổi điểm số của CSTP cạnh tranh bình đẳng ở các địa phương 

trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Các câu hỏi trong phiếu khảo sát đặt ra cho các HKD đánh giá về môi trường kinh doanh ở địa 

phương đều dựa trên cảm nhận ở thang đo 5 mức độ từ “hoàn toàn không đồng ý” đến “hoàn 

toàn đồng ý”. Các khía cạnh đo lường của môi trường kinh doanh bình đẳng trong DDCI Hải 

Phòng đưa ra gồm: tiếp cận các cơ hội kinh doanh; thực hiện TTHC; các chính sách hỗ trợ 

SXKD; thanh tra, kiểm tra. Kết quả DDCI 2021 cho thấy phần lớn (hơn 80%) các HKD đều 

khá đồng tình về việc đối xử công bằng, không phân biệt đối xử ở các khía cạnh nêu trên. Điểm 

số của các chỉ tiêu trên đều đã mức điểm tốt, trên 8 điểm nhưng so sánh giữa các chỉ tiêu, yếu 

tố bình đẳng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, chính sách hỗ trợ và thực hiện TTHC 

vẫn chưa đồng đều. Ngoài ra, HKD ở một số địa phương cảm thấy chính quyền vẫn dành sự 

ưu ái hơn cho một số nhóm cơ sở SXKD khác như quận Hồng Bàng, quận Kiến An, quận Hải 

An.  

Những con số của khảo sát 2021 là đáng khích lệ, song chính quyền các địa phương vẫn cần 

tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong việc tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các cơ sở SXKD 

vì mức độ cải thiện vẫn khá chậm, nhất là trong tương quan so sánh với các cơ sở SXKD lớn 

và thân quen cán bộ chính quyền. 
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4.2.6. Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 

Thời gian qua, đã có nhiều chính sách và giải pháp được thực hiện để hỗ trợ khu vực HKD vì 

đây là khu vực kinh tế phát triển rất tiềm năng. Song, với tính chất kinh doanh phần lớn nhỏ, 

lẻ, các HKD gặp nhiều khó khăn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều hạn chế 

trong nắm bắt cơ hội thị trường nên số lượng HKD thụ hưởng các chính sách này vẫn chưa 

nhiều. Tuy nhiên, chỉ số hỗ trợ sản xuất kinh doanh được đánh giá là chỉ số có nhiều cải thiện 

nhất trong 10 CSTP ở DDCI cấp địa phương năm 2021. Bức tranh năm 2021 đã giảm nhiệt 

nhiều so với năm trước khi đã giảm gần một nửa số địa phương có mức điểm trung bình khá ở 

gam màu nóng và thay bằng nhiều địa phương đạt mức điểm khá và tốt. Huyện Vĩnh Bảo và 

quận Đồ Sơn là 2 địa phương được các HKD đánh giá khá tốt về những chính sách hỗ trợ trong 

năm 2021, với mức điểm lần lượt là 8,18 và 8,08 điểm. Tiếp theo sau là 7 quận, huyện thuộc 

nhóm điểm khá với mức điểm từ 7,13 - 7,95 điểm. 4 quận còn lại là Dương Kinh, Hồng Bàng, 

Hải An và Kiến An vẫn ở nhóm cuối bảng, thuộc nhóm xếp hạng trung bình khá. Khoảng cách 

giữa địa phương đứng đầu và đứng cuối là 1,44 điểm với sự phân hóa điểm số khá rõ ràng ở 

các nhóm địa phương như đã phân tích. Điều này cho thấy nhóm cuối bảng cần đẩy mạnh cải 

thiện chỉ số này nhiều hơn nữa để có thể bắt kịp các địa phương phía trên bảng xếp hạng.  

Biểu đồ 4.20. Điểm số CSTP hỗ trợ SXKD 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 



 

101 
 

Qua bảng điểm so sánh kết quả năm 2020 và 2021, chỉ số hỗ trợ SXKD chứng kiến sự vươn 

lên mạnh mẽ của huyện Kiến Thuy, huyện Vĩnh Bảo và quận Ngô Quyền với mức tăng hơn 1 

điểm. Đây đều là những địa phương ở nhóm giữa và cuối bảng năm ngoái nhưng đã có nhiều 

cải thiện ấn tượng để thăng hạng lên nhóm đầu bảng trong năm nay. Chỉ có 2 địa phương giảm 

điểm so với năm 2020 là huyện Thủy Nguyên và huyện Cát Hải, nên thứ hạng giảm xuống vị 

trí thấp hơn. Mức cải thiện điểm số cũng chỉ ra nhịp độ cải thiện của nhóm cuối bảng ở năm 

2020 nhanh hơn so với nhóm đầu bảng. Nhiều địa phương có sự đảo chiều khá ấn tượng như 

huyện Kiến Thụy, huyện Vĩnh Bảo là những ví dụ điển hình về nỗ lực hỗ trợ SXKD và được 

các cơ sở SXKD trên địa bàn ghi nhận và đánh giá tốt.  

Biểu đồ 4.21. Mức thay đổi điểm số của CSTP hỗ trợ SXKD ở các địa phương trong 

năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 
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SXKD được đánh giá cải thiện hơn. Năm 2021, tỉ lệ HKD đánh giá việc cung cấp thông tin chủ 

động là 69,53%, cao hơn mức 51,06% của năm 2020. Song, nhiều HKD cho biết một số địa 

phương chưa chủ động cung cấp thông tin như quận Kiến An, huyện An Dương, quận Hồng 

Bàng, khiến các HKD không kịp thời nắm bắt được thông tin. Đây cũng là nhóm các địa phương 

mà các HKD gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các thông tin về văn bản pháp luật, TTHC, cơ 

chế chính sách mới trong CSTP tính minh bạch và ứng dụng CNTT. Các địa phương này cần 
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mời tham gia còn khá cao ở một số địa phương như quận Dương Kinh, quận Hải An, quận 

Hồng Bàng. Điểm số của chỉ tiêu này vẫn ở mức trung bình kém là 5,21 điểm, mức điểm thấp 
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hơn, sẽ giúp điểm số chung của CSTP hỗ trợ SXKD cải thiện đáng kể ở tất cả các địa phương 

trong thành phố. 

Đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ SXKD được triển khai ở các địa phương, phần lớn 

các HKD cho biết hiệu quả ở mức bình thường trên thang đo 5 mức độ từ “kém hiệu quả” cho 

đến “rất hiệu quả”. Điểm số của các tiêu chí này so với năm 2020 có cải thiện tích cực khi đều 

đạt trên 7,4 điểm. Trong đó, các hỗ trợ về vay vốn tín dụng, hỗ trợ các trường hợp thiên tai, 

dịch bệnh và hỗ trợ thuế tiếp tục là những lĩnh vực được đánh giá hiệu quả cao hơn cả. Điều 

này cho thấy tác động tích cực từ các chính sách được ban hành trong thời gian qua như Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí 

hỗ trợ DN theo Nghị định số 92/2021… bắt đầu phát huy và được đón nhận từ phía các cơ sở 

SXKD. Những địa phương dẫn đầu ở chỉ số này như huyện Vĩnh Bảo đã có nhiều hoạt động 

nhằm chia sẻ khó khăn với các cơ sở SXKD. Tính đến ngày 01/3/2022, huyện Vĩnh Bảo thực 

hiện xét duyệt hồ sơ và ban hành Hướng dẫn số 01/TTĐ hướng dẫn hỗ trợ người lao động và 

chủ sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 và Quyết 

định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Vĩnh Bảo hỗ trợ cho 802 người lao động; 204 

người được hỗ trợ thêm (phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, trẻ em) với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ 

đồng, hỗ trợ 19 hộ kinh 

doanh với tổng kinh 

phí 57 triệu đồng11. 

Ngoài ra, huyện cũng 

tổ chức đối thoại với 

các doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện, cùng 

với đó phối hợp với 

Ngân hàng chính sách 

xã hội thẩm định thủ 

tục hồ sơ đề nghị vay 

vốn đối với doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng 

của dịch COVID-1912.  

Trong khi đó, nhóm chính sách về hỗ trợ khởi sự kinh doanh; đào tạo nghề, lao động và tuyển 

dụng lao động; xúc tiến thương mại vẫn kém hiệu quả. Đây là nhóm các chính sách tập trung 

hướng đến phát triển năng lực SXKD của HKD và sẽ mất nhiều thời gian để đánh giá tác động 

nhưng cũng phần nào phản ánh điểm hạn chế trong thiết kế chính sách vẫn chưa thực sự hiệu 

quả với nhu cầu và giai đoạn phát triển của các HKD. 

Các chính sách hỗ trợ cũng được đánh giá là đã bao phủ tới các nhóm đối tượng yếu thế. Khảo 

sát ghi nhận 81,41% HKD đánh giá tốt việc các cơ quan chính quyền địa phương quan tâm tới 

các cơ sở SXKD nhỏ, cơ sở do phụ nữ, nhóm yếu thế làm chủ và có nhiều chương trình hỗ trợ 

hiệu quả, khuyến khích các mô hình kinh tế mở, chuyển đổi mô hình kinh doanh, cao hơn mức 

 
11 https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Ban-Thuong-truc-Uy-ban-MTTQ-Viet-Nam-thanh-pho-giam-sat-tai-

huyen-Vinh-Bao-87128.html 
12 https://thanhphohaiphong.gov.vn/huyen-vinh-bao-thao-dan-kho-khan-cua-doanh-nghiep-bi-anh-huong-cua-

dich-COVID-19.html 

 

             

Các cấp chính quyền đã kịp thời hỏi thăm, động viên và 

hỗ trợ HKD. Tuy có thiệt hại, kinh doanh chưa khôi 

phục lại được nhưng sự hỗ trợ của chính quyền cũng 

thể hiện sự quan tâm và giúp hộ tôi bớt khó khăn. 

HKD tham gia khảo sát tại huyện Thủy Nguyên 

“ 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=203480
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203559
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đánh giá 75,64% của năm 2020. Điều này phản ánh xu thế chung về việc lồng ghép các yếu tố 

phát triển bền vững, bao trùm với tiêu chí “không ai bị bỏ lại phía sau” trong phát triển kinh tế 

- xã hội. Đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19, nhóm đối tượng này lại dễ bị tổn 

thương hơn nên những gói giải pháp hỗ trợ kịp thời là vô cùng hữu ích.  

Hộp 3. Hỗ trợ HKD gặp khó khăn trong đám cháy tại Trung tâm Thương mại Thủy 

Nguyên 

Vụ cháy tại chợ số 1 thuộc Trung tâm Thương mại Thủy Nguyên (huyện Thủy Nguyên) vào 

ngày 12/10/2021 ước tính gây thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng của khoảng 216 HKD. Ngay trong 

ngày, huyện Thủy Nguyên đã thành lập tổ tiếp nhận thông tin rà soát, thống kê thiệt hại, ổn 

định, động viên kịp thời các hộ tiểu thương. Huyện cũng hỗ trợ các tiểu thương có quầy hàng 

bị cháy để ổn định đời sống sinh hoạt, đồng thời có kế hoạch xây dựng lại để các HKD có 

địa điểm kinh doanh. 

 

 

Biểu đồ 4.22. Điểm số chỉ tiêu hiệu quả hoạt động hỗ trợ các cơ sở SXKD trong các 

trường hợp thiên tai, dịch bệnh (như dịch COVID-19) 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Cải thiện chất lượng các chính sách hỗ trợ SXKD cần xác định đúng đối tượng thụ hưởng và 

trong thời gian tới cần nâng cao vai trò của các hội nhóm, hiệp hội cùng tham gia vì đây cũng 
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là một đầu mối quan trọng, am hiểu và nắm bắt rõ thực trạng của các cơ sở SXKD. Các HKD 

có thể chưa tích cực tham gia góp ý vào các chính sách hay tiếp cận được với các thông tin hữu 

ích nhưng họ vẫn có những kênh thông tin trao đổi với nhau, nắm bắt được thị trường, do đó 

nếu các địa phương có thể khuyến khích các hội nhóm kinh doanh, các hiệp hội cùng tham gia 

vào các chính sách hỗ trợ SXKD, sẽ mang lại hiệu quả thực tế tốt. Ngoài ra, các địa phương 

cũng cần tăng cường tham vấn cộng đồng HKD để kịp thời nắm bắt những mong muốn và nhu 

cầu thực sự của họ và đặc biệt nên có những chính sách giúp cải thiện năng lực quản trị của 

các HKD. Nếu thiếu vắng những cải thiện căn bản về khả năng hấp thụ đầu tư và quản trị trong 

SXKD thì những chính sách ưu đãi hay hỗ trợ khác vẫn sẽ không thể mang lại hiệu quả như 

mong muốn.  

4.2.7. Hiệu quả thực thi văn bản chính sách, thiết chế pháp lý và ANTT 

Biểu đồ 4.23. Điểm số CSTP Hiệu quả thực thi văn bản chính sách, thiết chế pháp lý và 

ANTT 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Một xu hướng tích cực khác được ghi nhận là việc thực thi chính sách, văn bản pháp luật và 

ANTT được đánh giá ngày càng hiệu quả. Kết quả khảo sát DDCI 2021 ghi nhận một nửa số 

địa phương đạt mức xếp hạng tốt ở chỉ số này. Huyện Vĩnh Bảo tiếp tục ghi dấu trong việc 

triển khai hiệu quả các chính sách ở địa phương vươn lên đứng đầu ở chỉ số này với 8,85 điểm 

trong năm 2021. Tiếp theo là huyện Cát Hải và huyện Tiên Lãng duy trì tốt ở nhóm đầu với vị 
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trí thứ 2 và thứ 3, với điểm số lần lượt là 8,7 và 8,68 điểm. Nhóm xếp hạng tốt còn có quận Đồ 

Sơn, quận Ngô Quyền, huyện An Lão và huyện Kiến Thụy. 7 địa phương còn lại thuộc nhóm 

điểm khá nhưng mức điểm cũng khá sát sao. Quận Kiến An tuy ở vị trí cuối bảng nhưng cũng 

đạt 7,51 điểm, chỉ cách vị trí đứng đầu 1,34 điểm. Phổ điểm hẹp cho thấy sự đồng đều về mặt 

hiệu quả thực thi chính sách và đảm bảo an ninh trật tự của các địa phương tạo điều kiện thuận 

lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh.  

Năm 2021 có phần lớn địa phương cải thiện điểm ở chỉ số hiệu quả thực thi chính sách, văn 

bản pháp luật, thiết chế pháp lý và ANTT. Đặc biệt là nhóm cuối bảng năm 2020 như huyện 

Vĩnh Bảo, quận Ngô Quyền, huyện Kiến Thụy có sự cải thiện nhiều nhất trong các địa phương. 

Các địa phương giảm điểm gồm quận Dương Kinh, huyện An Dương, huyện Thủy Nguyên, 

huyện Cát Hải và quận Kiến An, vì vậy các địa phương này đều giảm thứ hạng. Ngoại trừ 

huyện Cát Hải có mức điểm nền cao vẫn duy trì ở nhóm dẫn đầu nhưng với sự cải thiện của 

các địa phương phía sau thì huyện Cát Hải cần cải thiện điểm số để có thể giữ vững thứ hạng 

của mình.  

Biểu đồ 4.24. Mức thay đổi điểm số của CSTP hiệu lực thực thi chính sách, văn bản 

pháp luật, thiết chế pháp lý và ANTT ở các địa phương trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Triển khai các chính sách, văn bản pháp luật của các địa phương được đánh giá có hiệu quả 

hơn trong năm 2021. Kết quả khảo sát DDCI 2021 đã chỉ ra qua tỉ lệ HKD đánh giá việc thực 

hiện hiệu quả là 77,88%, cao hơn mức 65,72% năm 2020. Điểm số của chỉ tiêu này đạt 7,98 

điểm, tiến khá sát đến mức điểm tốt. Việc triển khai trên có hiệu quả cũng xuất phát từ việc 

thông tin được truyền tải đến các đối tượng nắm bắt kịp thời để thực hiện và tuân thủ. Hoạt 

động công khai, tuyên truyền, phổ biến chính sách, văn bản pháp luật của chính quyền địa 

phương được phần lớn HKD đánh giá hiệu quả với tỉ lệ 79,98% HKD đồng ý ở năm 2021. 

Điểm số của chỉ tiêu này cũng được cải thiện và đạt mức đánh giá tốt với 8,08 điểm. Các địa 

phương thực hiện phổ biến pháp luật tốt cũng là những địa phương nhận được phản hồi tốt về 

triển khai các chính sách hiệu quả như huyện Vĩnh Bảo, huyện Tiên Lãng, quận Đồ Sơn, quận 

Ngô Quyền.  
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Một số chỉ tiêu liên quan tới cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các cơ sở SXKD cũng phản 

ánh những cải thiện rõ rệt. Năm 2021 có 81,81% HKD cho biết khiếu nại, tố cáo được giải 

quyết kịp thời, thỏa đáng và đúng pháp luật và 82,61% HKD đồng ý về cơ chế giải quyết minh 

bạch, công bằng. Nếu như năm 2020, các chỉ tiêu này chỉ đạt mức điểm khá thì năm nay điểm 

số của các chỉ tiêu đều đã bước vào nhóm tốt, trên 8 điểm, cho thấy các HKD có cảm nhận tích 

cực hơn về việc xử lý các trường hợp khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, một số địa phương như quận 

Kiến An, quận Hồng Bàng, huyện Thủy Nguyên cần cải thiện nhiều hơn trong việc xử lý khiếu 

nại, tố cáo khi vẫn còn nhiều HKD đánh giá chưa cao quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, 

tố cáo.  

Biểu đồ 4.25. Điểm số chỉ tiêu công tác an ninh trật tự được đảm bảo, tạo ra sự yên tâm 

cho các cơ sở SXKD ở các địa phương 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Đánh giá về công tác an ninh trật tự tại các địa phương, hầu hết các chỉ tiêu đo lường về khía 

cạnh này trong DDCI cấp địa phương năm 2021 duy trì mức điểm tốt. Cụ thể, đa số các HKD 

đều đánh giá an ninh trật tự trong năm 2021 ở các địa phương đều được đảm bảo tốt. Các hiện 

tượng như tội phạm quấy nhiễu hay chi trả các nhóm đối tượng ít xảy ra hơn và các cơ quan 

chính quyền cũng đã giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan tới an ninh trật tự để đảm bảo 

môi trường kinh doanh an toàn với tỉ lệ HKD đồng thuận cao lên tới gần 90%. 
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4.2.9. Vai trò của người đứng đầu tại địa phương 

Biểu đồ 4.26. Điểm số CSTP vai trò của người đứng đầu ở địa phương 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới tuy đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng 

đội ngũ lãnh đạo đã nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu theo đúng chủ đề đại hội Đảng 

bộ thành phố lần thứ XVI “đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ” cũng 

như gắn với phương châm hành động của nhiệm kì 2021-2026 của Chính phủ là: Xây dựng 

Chính phủ “đổi mới, liêm chính, kỉ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”. Khá 

tương đồng với cảm nhận chung về tính năng động của chính quyền địa phương, chỉ số vai trò 

của người đứng đầu tại địa phương cũng có nhiều cải thiện. Bức tranh chung của chỉ số này có 

phần lớn là gam màu xanh của những địa phương đạt mức điểm tốt. Trong đó, DDCI 2021 

đánh dấu huyện Vĩnh Bảo là cơ quan đầu tiên đạt mức điểm 9,13 cao nhất trong các địa phương 

đánh giá. Nhóm đứng đầu còn có mặt của những địa phương giữ vững phong độ là huyện Tiên 

Lãng, huyện An Lão, quận Đồ Sơn. Quận Ngô Quyền với sự cải thiện đồng đều ở nhiều lĩnh 

vực cũng được đánh giá tích cực ở chỉ số này và vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Chỉ 

còn 3 quận, huyện có mức điểm khá là Hải An, Thủy Nguyên và Kiến An, đang ở nhóm cuối 

bảng nhưng khoảng cách với các địa phương đứng trước và đứng đầu không quá cao. Điều này 
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cho thấy cộng đồng HKD có nhiều cảm nhận hài lòng hơn về công tác chỉ đạo, điều hành của 

đội ngũ lãnh đạo ở các địa phương.  

So với điểm số của năm 2020, kết quả khảo sát năm 2021 cho thấy huyện Vĩnh Bảo và quận 

Ngô Quyền tiếp tục là 2 địa phương có nhiều cải thiện nhất, vươn lên từ nhóm giữa bảng lên 

nhóm dẫn đầu. Điểm đáng khen ngợi là các địa phương cải thiện nhanh chóng ở chỉ số này như 

huyện Kiến Thụy, quận Hồng Bàng, quận Dương Kinh đều là nhóm có điểm số khá thấp ở 

năm ngoái, cho thấy sự nỗ lực, quyết liệt của ban lãnh đạo các địa phương này trong năm qua. 

Ở chiều ngược lại, huyện An Lão, quận Kiến An và huyện Cát Hải chưa ghi nhận nhiều phản 

hồi tốt của các cơ sở SXKD về chỉ số này dẫn đến thứ hạng sụt giảm khá đáng tiếc.  

Biểu đồ 4.27. Mức thay đổi điểm số của CSTP vai trò của người đứng đầu ở các địa 

phương trong năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Năm 2021, điểm số trung bình của chỉ số vai trò lãnh đạo của người đứng đầu ở địa phương 

đạt 8,34 điểm, cao hơn mức điểm 8,08 điểm năm 2020. Đây cũng là một trong những chỉ số có 

mức điểm cao, đứng thứ 2/10 CSTP của DDCI cấp địa phương. Sự cải thiện này có được là 

nhờ điểm số của các chỉ tiêu tổng hợp đều tăng lên so với năm 2020. Cụ thể, đánh giá về lãnh 

đạo địa phương tích cực, năng động và có vai trò quyết định đến việc ứng dụng CNTT, đổi mới 

sáng tạo, CCHC, có 91,8% HKD đồng tình về nhận định này, tăng hơn so với mức 83,29% 

năm 2020. Tỉ lệ HKD đánh giá cao tinh thần dám quyết/dám làm, dám chịu trách nhiệm của 

lãnh đạo địa phương cũng đạt 91,32%, cao hơn mức 80,93% năm 2020. Dấu ấn lãnh đạo trong 

công tác điều hành, quản lý ghi nhận đậm nét ở các địa phương như huyện Vĩnh Bảo, huyện 

Tiên Lãng, quận Ngô Quyền qua cảm nhận của các HKD.  

Các chỉ tiêu liên quan tới công tác giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho các HKD cũng 

nhận về nhiều tín hiệu lạc quan. Tỉ lệ HKD cho rằng lãnh đạo đã chủ động giải quyết các vấn 

đề, có hành động thiết thực hỗ trợ các HKD và có biện pháp kịp thời xử lý các trường hợp gây 

nhũng nhiễu lên tới hơn 90%. Điểm số cũng đều đạt trên 8,3 điểm, cao hơn mức điểm dao động 
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8,1 điểm của năm 2020. Bên cạnh đó, công tác đối thoại và giải trình với người dân và các cơ 

sở SXKD tiếp tục được duy trì và đánh giá tốt trong năm 2021. Khoảng 90% HKD cho biết 

lãnh đạo địa phương gần gũi, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các HKD cũng như tích cực tham 

gia vào các hoạt động đối thoại ở địa phương. Tuy nhiên, ở huyện Thủy Nguyên, quận Kiến 

An, quận Hồng Bàng những nỗ lực của các cấp chính quyền chưa được như kì vọng của các 

HKD, cần tiếp tục nỗ lực hơn trong thời gian tới.  

Biểu đồ 4.28. Điểm số chỉ tiêu “lãnh đạo địa phương tích cực trực tiếp tham gia và điều 

hành các hoạt động đối thoại với các cơ sở SXKD và thực hiện nghiêm túc các cam kết” 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng 

và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và chuẩn bị cho 

bước phát triển mạnh mẽ, bền vững của thành phố trong những năm tiếp theo, thành phố cũng 

xác định rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; kỷ luật, kỷ cương công vụ được tăng cường 

theo phương châm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành 

động, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Với những nỗ lực đó, nhân sự 

lãnh đạo trong năm đầu của nhiệm kì mới đã phần nào đạt được những kì vọng của cộng đồng 

DN, HTX, HKD.  

4.2.10. Tiếp cận đất đai 

Tiếp cận đất đai là một chỉ số thành phần có điểm số trung bình ở mức khá, ít cải thiện nhất 

trong số các CSTP. Điểm số trung bình của chỉ số này năm 2021 đạt 7,82 điểm, nhích nhẹ 0,01 

điểm so với năm 2020. Nhóm địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay gồm có huyện Tiên 

Lãng, quận Đồ Sơn, huyện Kiến Thụy và huyện Vĩnh Bảo. Trong đó, huyện Tiên Lãng và quận 
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Đồ Sơn là hai cơ quan tiếp tục duy trì được thứ hạng ổn định trong năm 2021 ở nhóm dẫn đầu. 

Còn lại 10 địa phương xếp hạng ở nhóm khá với mức điểm từ 7,1-7,9 điểm. Quận Kiến An là 

địa phương thấp điểm nhất ở chỉ số này khi chỉ đạt 7,11 điểm. Khoảng cách điểm số của cơ 

quan đứng đầu và đứng cuối bảng xếp hạng là 1,3 điểm nhưng cách biệt giữa các vị trí liền kề 

khá sát sao, cho thấy không có khác biệt quá lớn về việc tiếp cận đất đai của các HKD ở các 

địa phương.  

Biểu đồ 4.29. Điểm số CSTP tiếp cận đất đai 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Chỉ số tiếp cận đất đai chỉ có hơn một nửa số địa phương có cải thiện điểm số so với năm 2020. 

Theo kết quả DDCI 2021, nhóm địa phương như huyện Vĩnh Bảo, quận Dương Kinh, huyện 

An Dương dù là nhóm cuối bảng năm 2020 nhưng lại có mức cải thiện nhiều nhất trong các 

địa phương. Đáng quan ngại là nhóm đứng đầu năm ngoái như huyện Tiện Lãng, huyện An 

Lão, huyện Cát Hải, quận Lê Chân lại giảm điểm trong năm nay nhưng do có mức điểm nền 

cao nên thứ hạng chưa bị ảnh hưởng nhiều. Hai thái cực trên cũng cho thấy chỉ số này là một 

nút thắt khó tháo gỡ mà các địa phương cần nỗ lực tập trung cải thiện trong thời gian tới.  
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Biểu đồ 4.30. Mức thay đổi điểm số của CSTP tiếp cận đất đai ở các địa phương trong 

năm 2021-2020 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Đánh giá về khả năng tiếp cận đất đai, tiêu chí thuận lợi trong việc có được địa điểm kinh doanh 

là chỉ tiêu quan trọng để phản ánh. Kết quả khảo sát DDCI cấp địa phương năm 2021 chỉ ra 

65,84% HKD tiếp cận được đất đai khá dễ dàng, tăng hơn so với mức 56,45% năm 2020 nhưng 

vẫn còn 6,5% HKD cho biết gặp khó khăn trong việc tìm kiếm mặt bằng kinh doanh. Tỉ lệ gặp 

khó khăn này tập trung khá nhiều ở một số địa bàn như quận Ngô Quyền, quận Hồng Bàng, 

quận Dương Kinh, những địa phương này tiếp tục là điểm “nóng” mà các HKD phản ánh trong 

năm nay. Tuy vậy, điểm số của chỉ tiêu này cũng có cải thiện hơn so với năm trước khi tăng từ 

7,32 điểm lên 7,59 điểm.  

Đánh giá chung về rủi ro mặt bằng kinh doanh trong các trường hợp bị thu hồi, giải tỏa đều ở 

mức thấp năm 2021. Tỉ lệ HKD cho biết bị thu hổi, giải tỏa là không đáng kể (chỉ khoảng 1%) 

và 80,57% HKD cho biết rủi ro trên ở mức thấp, giảm so với mức 92,48% năm 2020. Điểm số 

của chỉ tiêu này cũng sụt giảm từ 8,84 điểm năm 2020 xuống 8,51 điểm năm 2021. Mặc dù 

thực tế cho thấy đa số các HKD có quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ nên mặt bằng SXKD có nguồn 

gốc thường từ tài sản cá nhân, gia đình nên rủi ro thường thấp nhưng vẫn có nhiều HKD có 

mặt bằng kinh doanh phải đi thuê hoặc trong diện giải tỏa mặt bằng tỏ ra kém lạc quan về tính 

ổn định mặt bằng, nhất là ở các khu vực trung tâm, khó tiếp cận hay mở rộng mặt bằng SXKD 

như quận Ngô Quyền, quận Hồng Bàng, quận Lê Chân và quận Kiến An. Những địa phương 

này có tỉ lệ HKD đánh giá rủi ro mặt bằng ở mức cao hơn so với các địa phương khác trong 

thành phố. Bên cạnh đó, việc tiếp cận được quỹ đất sạch hoặc thuê đất tại các khu đất mới được 

quy hoạch cũng chưa có cải thiện nào rõ rệt khi điểm số vẫn ở mức điểm cũ 7,62 điểm.  

Các vấn đề liên quan đến thủ tục đất đai như thẩm định hồ sơ, giải phóng mặt bằng cũng ghi 

nhận những tín hiệu kém lạc quan. Điểm số của các chỉ tiêu này đều có phần giảm điểm so với 

năm 2020. Cụ thể, tỉ lệ HKD đánh giá giải phóng mặt bằng đúng tiến độ và bồi thường thỏa 

đáng và giải quyết các hồ sơ đất đai nhanh chóng chỉ khoảng 71%, mức điểm xoay quanh 7,6 

điểm, giảm hơn mức điểm 7,7 điểm của năm 2020.  
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Mặt cải thiện hiếm hoi trong chỉ số tiếp cận đất đai là tính chủ động trong giải quyết các vướng 

mắc về đất đai gây bức xúc ở địa phương. Năm 2021 có 77,12% HKD đánh giá ở mức giải 

quyết tốt (tăng hơn mức 64,55% năm 2020) và 22,15% HKD cho rằng ở mức chấp nhận được. 

Với những nỗ lực này, các quận, huyện đạt mức điểm trung bình là 7,94 điểm, tiệm cận rất gần 

với mức điểm tốt.  

Biểu đồ 4.31. Tỉ lệ HKD đánh giá tính chủ động trong giải quyết các vướng mắc về đất 

đai gây bức xúc ở các địa phương 

 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Hải Phòng 2021 

Chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng đất ổn định là một trong tiêu chí quan trọng, thể hiện điểm 

đến hấp dẫn trong việc thu hút các nhà đầu tư. Song, những hạn chế liên quan đến thể chế, quy 

định pháp luật vẫn là điểm nghẽn lâu nay chưa xử lý được nên chỉ số tiếp cận đất đai có ít điểm 

nhấn cải cách. Sự cải thiện rất chậm này cũng đã phần nào được phản ánh qua đánh giá lĩnh 

vực đất đai - địa chính trong các CSTP đều thấp hơn mặt bằng chung của các lĩnh vực khác mà 

chính quyền địa phương quản lý như trong chỉ số minh bạch thông tin, chi phí thời gian thực 

hiện TTHC và tuân thủ pháp luật, chi phí không chính thức. Khá tương đồng với kết quả phân 

tích từ PCI và PAPI hàng năm cho thấy chỉ số tiếp cận đất đai của thành phố trong thời gian 

qua là lĩnh vực ít cải thiện với thứ hạng thấp. Khảo sát DDCI 2021 là năm thứ 2 triển khai nên 

các con số và phân tích trên mới dừng lại ở mức nhận diện vấn đề, các xu hướng và phân tích 

cụ thể cần kết hợp thêm các quan sát nhưng những lo ngại trên sẽ có tác động tiêu cực đến môi 

trường đầu tư, kinh doanh. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đưa ra trong 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là “nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai” với việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo đảm sử dụng 

hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện thu hồi đất để triển khai các dự án phát triển 

kinh tế - xã hội bảo đảm đúng quy hoạch được phê duyệt. Kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư 

vi phạm quy hoạch, chậm tiến độ; rà soát toàn bộ tiền sử dụng đất, xây dựng kế hoạch sử dụng 

đất, điều chỉnh giá đất bảo đảm đúng quy định. Hi vọng với những nỗ lực trên, việc cải thiện 

tiếp cận đất đai sẽ góp phần giữ chân và thu hút các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, lâu dài tại 

địa phương.   
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PHỤ LỤC 

1. DDCI CẤP SỞ, BAN, NGÀNH 

CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/ 

CHỈ TIÊU 
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HQ 
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Gia nhập thị trường & 

cấp phép 6,69 6,59 6,51 6,65 6,94 6,81 6,67 6,67 6,29 6,69 6,82 6,91 6,77 7,37 6,77 6,07 6,84 6,8 6,89 7,04 6,94 6,75 

B1. Tổng thời gian mà 

ông/ bà đã dành cho việc 

tìm hiểu thông tin về trình 
tự, thủ tục gia nhập thị 

trường tại 
SỞ/BAN/NGÀNH NÀY là 

bao nhiêu lâu? 5,14 5,33 5,26 5,7 6,14 5,62 5,04 5 5,06 5,48 5,07 5,54 5,94 5,83 5,47 5,22 5,9 5,65 5,52 6,03 5,96 5,52 

B2. Ông/bà phải đi lại làm 

trực tiếp hoặc nộp hồ sơ 
trực tuyến bao nhiêu lần để 

hoàn thành bộ hồ sơ và 

nhận được giấy gia nhập 
thị trường tại 

SỞ/BAN/NGÀNH này? 7,63 7,07 7,35 7,41 8,03 7,56 7,59 7,53 7,21 7,7 8 8,11 7,41 8,29 7,93 6,98 7,64 7,55 7,36 8,05 8,16 7,65 

B4. Ông/bà đánh giá thế 

nào về mức độ ứng dụng 
CNTT/sử dụng nhiều 

phương thức mới vào quá 

trình gia nhập thị trường tại 
SỞ/BAN/NGÀNH này? 7,02 6,93 6,64 6,68 6,54 6,78 7 6,62 6,36 6,58 6,4 6,63 7,26 7,37 6,87 6,16 6,82 7,02 7,22 7,06 6,48 6,78 

B5. Thời gian DN/HTX bỏ 
ra để hoàn thành TẤT CẢ 

các thủ tục cần thiết ở 

SỞ/BAN/NGÀNH NÀY 

để chính thức hoạt động? 6,66 6,9 6,22 6,41 6,82 6,93 6,73 6,53 6,27 6,68 7,03 7,09 6,34 7,6 6,73 5,93 6,98 6,83 7,07 7 6,92 6,75 

B3N. Ngoài giấy chứng 

nhận ĐKDN, để chính thức 

đi vào hoạt động, ông/bà 
có thể cần thêm một số 

giấy phép khác, hãy đánh 

giá việc thực hiện TTHC ở 
SỞ/BAN/NGÀNH này để 

có được giấy phép đó? 6,99 6,73 7,07 7,07 7,17 7,16 7 7,67 6,56 7,04 7,6 7,2 6,91 7,77 6,87 6,07 6,86 6,97 7,26 7,03 7,2 7,06 
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/ 

CHỈ TIÊU 
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Tính minh bạch & ứng 

dụng công nghệ thông tin 7,44 7,34 7,26 7,41 7,16 7,32 7,37 7,95 7 7,48 7,47 7,51 7,34 7,82 7,34 6,94 7,34 7,56 7,67 7,39 7,41 7,41 

B6. Ông/ bà hãy đánh giá 

mức độ thuận lợi khi tiếp 

cận với các thông tin, văn 
bản quy phạm pháp luật; 

TTHC; cơ chế chính sách 

mới ở SỞ/BAN/NGÀNH 
NÀY? 7,48 7,13 7,49 7,39 7,16 7,44 7,4 8 7 7,5 7,6 7,6 7,14 7,89 7,27 6,88 7,21 7,52 7,58 7,23 7,6 7,4 

B7. Ông/bà đánh giá thế 

nào về chất lượng công bố 

thông tin, hướng dẫn về 
thực hiện TTHC hoặc công 

việc có liên quan tại 

SỞ/BAN/NGÀNH NÀY? 7,63 7,47 7,73 7,6 7,68 7,56 7,76 8,2 7,42 7,82 7,73 7,89 7,43 8,06 7,4 7,3 7,41 7,73 7,75 7,55 7,88 7,67 

B8. Nếu DN/HTX của 
ông/bà có yêu cầu 

SỞ/BAN/NGÀNH NÀY 

cung cấp thông tin, văn bản 
KHÔNG CÓ SẴN trên các 

phương tiện thông tin đại 

chúng hoặc trực tiếp tại trụ 
sở thì ông/bà đánh giá thế 

nào về tính chủ động và 
kịp thời của 

SỞ/BAN/NGÀNH NÀY 

trong việc cung cấp thông 
tin theo yêu cầu của 

ông/bà? 6,93 7,13 6,73 6,92 6,68 6,61 6,69 7,6 6,24 6,92 7,13 6,71 6,94 7,43 6,73 6,34 6,79 6,75 7,16 6,66 6,96 6,86 

B9. Ông/bà đánh giá thế 

nào về nhận định: 
“DN/HTX của tôi KHÔNG 

cần phải có mối quan hệ 

với cán bộ nhà nước để 
được thuận lợi hơn trong 

tiếp cận các thông tin, tài 

liệu quan trọng và giải 
quyết TTHC tại 

SỞ/BAN/NGÀNH này”? 7,15 7,36 6,64 7,09 6,78 6,94 6,68 7,8 6,67 7,27 6,93 7,59 7,03 7,31 6,87 6,45 6,96 6,85 7,17 6,82 7,48 7,04 
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/ 

CHỈ TIÊU 
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B10. Ông/bà đánh giá thế 

nào về mức độ hữu ích của 
thông tin trên trang web 

của SỞ/BAN/NGÀNH này 

đối với DN/HTX trong 

việc tìm kiếm thông tin? 

(website có tên miền kết 

thúc bằng gov.vn) 7,56 7,27 7,52 7,65 7,29 7,6 7,8 8,07 7,1 7,6 7,4 7,54 7,6 8,06 7,87 7,15 7,66 7,93 7,85 7,56 7,6 7,6 

B11. Mức độ thực hiện 
TTHC trực tuyến của 

ông/bà khi thực hiện 

TTHC ở 
SỞ/BAN/NGÀNH này? 7 7 6,49 6,22 6,45 6,47 6,88 6,76 6,43 6,53 6,6 7,2 6,65 7,14 7,07 6,85 6,94 7,56 7,52 7,34 6,48 6,84 

B12. Việc ứng dụng 

CNTT/nhiều phương thức 

mới (hỏi đáp trực tuyến 
trên trang web, email, 

MXH, hotline hỗ trợ…) để 

giải đáp thắc mắc/ ý kiến/ 

tham vấn của các DN/HTX 

công khai và hiệu quả 7,48 7,33 7,44 7,63 7,32 7,5 7,48 8 7,11 7,7 7,79 7,83 7,6 8,06 7,4 6,82 7,46 7,69 7,75 7,45 7,36 7,53 

B13. Mức độ minh bạch 
thông tin khi 

SỞ/BAN/NGÀNH này ứng 

dụng CNTT để DN/HTX 
tra cứu tình trạng và tiến 

độ xử lý hồ sơ 7,71 7,38 7,49 7,73 7,45 7,61 7,8 8,07 7,16 7,83 8 7,71 7,77 8,11 7,73 7,18 7,7 7,81 7,97 7,67 7,6 7,69 

B14. Mức độ cập nhật 

thường xuyên của cơ sở dữ 

liệu mở (các văn bản pháp 
luật, quy định, chính sách 

chuyên ngành) dành cho 

DN/HTX trên trang web 

của SỞ/BAN/NGÀNH này 7,58 7,67 7,49 7,73 7,33 7,57 7,48 8,27 7,22 7,68 7,6 7,54 7,66 8,06 7,47 7,16 7,5 7,8 7,84 7,69 7,76 7,62 

B15. Mức độ cập nhật ứng 

dụng công nghệ và các xu 

thế của kinh tế số, chuyển 
đổi số, công nghiệp 4.0 

trong công tác điều hành, 

quản lý 7,66 7,67 7,44 7,81 7,36 7,61 7,67 8,33 7,36 7,7 7,67 7,54 7,43 8 7,53 7,07 7,54 7,76 7,92 7,64 7,48 7,63 
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/ 

CHỈ TIÊU 

  

SỞ, BAN, NGÀNH 2021 TB 
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B16. Sử dụng các thông 

báo nơi công cộng, đài 
phát thanh, phương tiện 

điện tử (các mạng xã 

hội…) trong việc cung cấp 

thông tin, văn bản pháp 

luật cho các DN/HTX 7,63 7,33 7,37 7,78 7,22 7,61 7,4 8,4 7,27 7,7 7,73 7,49 7,54 7,94 7,4 7,18 7,52 7,79 7,81 7,65 7,35 7,58 

Tính năng động của 

chính quyền sở, ban, 

ngành 7,42 7,35 7,44 7,53 7,41 7,35 7,41 7,95 7,11 7,71 7,81 7,1 7,52 7,99 7,26 7,21 7,44 7,52 7,5 7,5 7,25 7,47 

B17. “Thực hiện hiệu quả 

và linh hoạt các chương 

trình, chủ trương của 
UBND thành phố trong 

khuôn khổ pháp luật, nhằm 

tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi cho các 

DN/HTX” 7,89 7,93 8 7,95 7,97 7,78 7,84 8,33 7,53 8,2 8,27 7,71 7,94 8,51 7,8 7,62 7,88 8,03 7,99 7,85 7,64 7,94 

B18. “Chủ động tham mưu 

UBND thành phố các đề 
xuất/giải pháp hỗ trợ các 

DN/HTX nhằm cải thiện 
môi trường đầu tư kinh 

doanh tại thành phố” 7,92 7,8 7,79 7,92 7,74 7,71 7,8 8,4 7,6 8,1 8,2 7,43 7,94 8,46 7,67 7,58 7,94 7,95 7,93 7,77 7,6 7,87 

B19. “Khi quy định của 

Trung ương và thành phố 
chưa rõ ràng, 

SỞ/BAN/NGÀNH NÀY 

rất sáng tạo và mạnh dạn 
triển khai các chủ 

trương/quyết định và giải 

quyết các vấn đề phát sinh 
mới” 7,8 7,53 7,68 7,87 7,65 7,67 7,84 8,33 7,18 8,03 8,2 7,49 7,77 8,29 7,47 7,36 7,78 7,91 7,83 7,7 7,52 7,76 

B20. “Kịp thời nằm bắt và 

xử lý những khó khăn, 

vướng mắc của DN/HTX 
trong phạm vi quyền hạn 

và trách nhiệm được giao” 7,79 7,6 7,76 7,95 7,79 7,78 7,84 8,4 7,29 8,1 8,07 7,49 7,88 8,4 7,53 7,53 7,78 7,95 7,91 7,87 7,64 7,83 

B21. “Không có hiện 
tượng trì hoãn/chậm trễ khi 

thực hiện các quyết 

định/chủ trương của 7,8 7,87 7,87 7,92 7,82 7,74 7,84 8,6 7,58 8,13 8,2 7,43 7,94 8,34 7,67 7,76 7,82 8 7,99 7,93 7,6 7,9 
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UBND thành phố và cấp 

TW” 

B22. “Không có việc đùn 

đẩy trách nhiệm giữa các 

sở, ban, ngành hoặc sang 

địa phương hoặc lên cấp có 
thẩm quyền cao trong giải 

quyết các vấn đề liên quan 

cho DN/HTX” 7,81 7,73 7,84 7,87 7,82 7,81 7,84 8,47 7,51 8,15 8,2 7,53 7,89 8,23 7,67 7,67 7,78 7,88 7,99 7,89 7,68 7,87 

B23. “Thường xuyên tổ 
chức và cử cán bộ tham gia 

các buổi đối thoại với các 

DN/HTX nhằm tháo gỡ 
khó khăn và kiến nghị cho 

họ” 7,62 7,33 7,71 7,81 7,61 7,71 7,72 8,2 7,35 8 8,07 7,18 7,83 8,4 7,6 7,29 7,74 7,68 7,8 7,73 7,48 7,71 

B24. “Nội dung của hoạt 

động đối thoại giải quyết 

thỏa đáng các yêu cầu/ vấn 

đề của các DN/HTX” 7,7 7,6 7,78 7,83 7,67 7,77 7,59 8,33 7,42 8,03 7,86 7,18 7,76 8,18 7,47 7,3 7,85 7,75 7,78 7,79 7,56 7,72 

B25. Ông/ bà đã bao giờ 
được mời tham gia góp ý 

kiến về các chính sách, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển 
của SỞ/BAN/NGÀNH 

NÀY? 4,41 4,79 4,53 4,7 4,63 4,18 4,41 4,48 4,54 4,66 5,2 4,47 4,73 5,09 4,47 4,78 4,42 4,53 4,27 5 4,56 4,61 

Chi phí TG thực hiện 

TTHC & tuân thủ pháp 

luật 7,91 7,86 7,72 7,87 7,74 7,81 7,67 8,28 7,46 7,87 8,05 7,8 7,87 8,1 8,01 7,45 7,61 7,81 7,85 7,83 7,87 7,83 

B26. Ông bà đánh giá 

chung thế nào về thời gian 

thực hiện TTHC tại SỞ, 

BAN, NGÀNH này? 6,81 6,27 6,53 6,73 6,61 6,76 6,44 7,13 6,31 6,68 6,67 6,57 6,76 7,43 7,07 6,16 6,68 6,64 6,97 6,81 6,68 6,7 

B27. Chuyên môn, hiệu 

quả giải quyết công việc và 
chất lượng cung cấp các 

chỉ dẫn phù hợp của cán 

bộ, công chức khi tiếp xúc 
với DN/HTX 7,96 7,93 8 7,95 7,91 7,84 7,76 8,27 7,56 8,03 8,2 7,71 8,11 8,29 8,13 7,62 7,74 7,96 7,85 7,87 7,8 7,93 
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B28. Thái độ phục vụ và 

sự nhiệt tình của cán bộ, 
công chức khi tiếp xúc với 

DN/HTX 7,91 8,07 7,81 7,97 7,91 7,88 7,68 8,27 7,7 8,1 8,2 7,71 8,17 8,29 8,2 7,62 7,82 7,93 7,85 7,89 7,8 7,94 

B29. Quy trình, thủ tục 

thực hiện TTHC ở bộ phận 
một cửa 7,96 8,07 7,81 7,97 7,83 7,85 7,68 8,2 7,7 8,05 8,13 7,89 8 8,34 8,2 7,62 7,84 7,92 7,84 7,95 7,71 7,93 

B30. Ông/bà đánh giá 

chung thế nào về các nỗ 

lực cải cách, sáng kiến của 
SỞ/BAN/NGÀNH này 

nhằm giảm bớt chi phí thời 

gian cho DN/HTX khi tuân 
thủ các quy định pháp luật 

(ví dụ như thực hiện 

TTHC, dịch vụ công, nộp 
báo cáo, cung cấp thông tin 

theo quy định…)? 8,4 8,33 8,41 8,41 8,26 8,39 8,2 8,2 8,18 8,38 8,4 8,11 8,53 8,42 8,07 7,96 8,06 8,43 8,33 8,47 8,2 8,29 

B31. Số lần thanh tra, kiểm 

tra RIÊNG của 
SỞ/BAN/NGÀNH NÀY 

mà ông/bà phải tiếp trong 
năm vừa qua? (Thanh tra, 

kiểm tra bao gồm các hoạt 

động thanh tra, kiểm tra 
theo kế hoạch được thông 

báo trước, kiểm tra đột 

xuất, kiểm tra chuyên 
ngành) 9,03 9 8,55 8,8 8,29 9,1 8,42 8,93 8,32 8,65 8,73 9,06 8 8,97 8,67 8,4 8,7 8,9 8,81 8,66 9,04 8,71 

B32. Ông/bà đánh giá thế 

nào về thời gian của 1 đợt 

thanh tra, kiểm tra thực tế 
so với thời gian trong 

quyết định (QĐ) thanh tra, 

kiểm tra do 
SỞ/BAN/NGÀNH này ban 

hành? 7,44 6,75 6,69 7,18 7,1 7,2 7,27 8,84 6,4 7,33 7,29 7,56 7,33 7,52 7,67 6,29 6,81 7,07 7,18 6,97 7,75 7,22 
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B33. Theo kinh nghiệm 

của mình và quan sát từ 
các trường hợp từng bị 

thanh tra, kiểm tra, ông/bà 

đánh giá thế nào về chất 

lượng của các hoạt động 

thanh tra, kiểm tra của 

SỞ/BAN/NGÀNH này? 7,49 7,47 7,32 7,47 7,33 7,36 7,36 8,07 7,06 7,41 7,8 7,41 7,47 7,71 7,33 7,02 7,15 7,33 7,57 7,37 7,39 7,42 

B34. Theo quan sát và kinh 
nghiệm của mình, ông/bà 

đánh giá về tình trạng các 

cuộc thanh tra, kiểm tra 
của SỞ/BAN/NGÀNH 

NÀY tạo cơ hội cho cán bộ 

nhũng nhiễu cho các 
DN/HTX? 8,21 8,87 8,36 8,35 8,39 7,92 8,2 8,57 7,93 8,21 9 8,18 8,41 7,94 8,8 8,38 7,69 8,11 8,25 8,48 8,45 8,32 

Chi phí không chính thức 8,3 8,57 8,32 8,33 8,5 8,34 8,51 8,27 8,21 8,38 8,7 8,58 8,14 8,49 8,57 8,39 8,11 8,22 8,38 8,62 8,75 8,41 

B35. Ông/ bà đánh giá như 
thế nào về mức độ phổ 

biến của chi phí không 

chính thức (chi phí lót tay, 
chi phí khác ngoài quy 

định của Nhà nước, ví dụ 
như chi phí gặp gỡ riêng 

lãnh đạo/cán bộ để triển 

khai dự án/hoạt động kinh 
doanh thuận lợi, khoản hoa 

hồng trích lại trong các gói 

thầu Nhà nước) mà các 
DN/HTX cùng ngành như 

DN/HTX của ông/bà phải 

bỏ ra tại 
SỞ/BAN/NGÀNH này? 8,21 8,87 8,55 8,41 8,54 8,41 8,72 8,83 8,07 8,63 9,47 9,09 8,29 9,09 9 8,43 8,02 8,23 8,42 8,84 8,84 8,62 

B36. Trong năm qua, 

ông/bà phải bỏ ra bao 

nhiêu phần trăm trong tổng 
thu nhập của cơ sở để chi 

các khoản không chính 

thức cho cán bộ của 
SỞ/BAN/NGÀNH này? 9,41 9,33 9,16 9,36 9,31 9,28 9,29 9,24 9,31 9,38 9,53 9 9 9,64 9,4 9,48 9,33 9,2 9,31 9,37 9,64 9,33 
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B37. Theo ông/bà, hiện 

tượng chi trả các khoản chi 
phí không chính thức cho 

cán bộ SỞ/BAN/NGÀNH 

NÀY khi thực hiện TTHC 

hay các công việc liên 

quan đang diễn ra như thế 

nào? 8,37 8,9 8,32 8,25 8,85 8,43 8,57 8,34 8,09 8,6 9,53 8,44 8,24 8,91 9 8,58 8,18 8,03 8,59 8,85 8,82 8,57 

B38. Theo ông/bà, nếu một 
DN/HTX đã chi khoản chi 

phí không chính thức, công 

việc có được giải quyết 
đúng như họ mong muốn 

không? 6,92 6,81 7,08 7,13 6,71 6,93 7,08 6,07 7,12 6,46 5,77 7,25 6,9 6,47 6,67 6,81 6,83 7,29 6,83 7,15 7,38 6,84 

B39. Theo ông/bà, xu thế 

tăng/giảm chung về chi phí 
không chính thức phải chi 

trả khi thực hiện các TTHC 

hoặc các công việc liên 

quan tại SỞ/BAN/NGÀNH 

NÀY có thay đổi như thế 
nào trong năm vừa qua? 8,57 8,92 8,49 8,49 9,09 8,63 8,88 8,89 8,47 8,85 9,19 9,1 8,27 8,36 8,8 8,68 8,21 8,37 8,77 8,88 9,1 8,71 

Cạnh tranh bình đẳng 8,17 7,63 7,89 7,79 7,86 7,89 7,71 8,36 7,36 7,91 8,17 7,78 7,93 8,2 7,92 7,69 7,8 7,77 7,83 7,82 7,93 7,88 

B40. “SỞ/BAN/NGÀNH 
này không có sự ưu ái thực 

hiện TTHC đối với DN 

FDI, DN lớn, DN thân hữu 
với chính quyền so với DN 

khác”. 8,17 7,33 7,95 7,6 7,86 7,89 7,76 8,34 7,4 7,83 8,07 7,82 7,94 8,23 7,87 7,53 7,74 7,67 7,69 7,81 7,92 7,83 

B41. “Thông tin, cơ hội 

kinh doanh, chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ ở 

SỞ/BAN/NGÀNH này 

được tiếp cận bình đẳng, 
hoàn toàn không rơi vào 

tay các DN FDI, DN lớn, 

DN thân hữu với chính 
quyền” 8,2 7,87 7,84 7,79 7,88 7,96 7,68 8,41 7,36 7,95 8,07 8 8 8,29 8,07 7,8 7,82 7,79 7,89 7,83 8 7,93 
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B42. “SỞ/BAN/NGÀNH 

này không có sự ưu tiên 
giải quyết kiến nghị, khó 

khăn đối với DN FDI, DN 

lớn, DN thân hữu với chính 

quyền so với DN khác”. 8,12 7,6 7,84 7,81 7,79 7,81 7,68 8,28 7,33 7,8 8,13 7,53 7,89 8,24 7,87 7,62 7,86 7,73 7,81 7,79 7,92 7,83 

B43. “SỞ/BAN/NGÀNH 

này công bằng, không có 

sự phân biệt đối xử trong 
công tác thanh tra, kiểm 

tra” 8,2 7,73 7,95 7,95 7,91 7,92 7,71 8,41 7,33 8,05 8,41 7,75 7,89 8,06 7,86 7,82 7,8 7,89 7,93 7,84 7,88 7,92 

Hỗ trợ SXKD 7,21 7,16 7,11 7,07 7,11 7,21 7,09 7,49 7,03 7,27 7,56 6,9 7,38 7,61 7,09 7,06 7,05 7,17 7,34 7,31 7,01 7,2 

B44. Ông/bà đánh giá thế 

nào về mức độ cung cấp 

thông tin triển khai các 
chương trình, chính sách, 

sáng kiến, hoạt động (của 

trung ương và thành phố) 
dành riêng cho hỗ trợ các 

DN/HTX của 

SỞ/BAN/NGÀNH NÀY? 7,65 7,4 7,65 7,32 7,42 7,45 7,31 7,93 7,22 7,72 8,33 7,71 7,53 8,06 7,72 7,2 7,34 7,64 7,85 7,56 7,52 7,6 

B45. Trong năm vừa qua, 

ông/bà có hay được 

mời/thông báo tham gia 
các chương trình hỗ trợ 

DN/HTX (khóa đào tạo, 

tập huấn, phổ biến chủ 
tương, chính sách vay 

vốn…) do 

SỞ/BAN/NGÀNH NÀY tổ 
chức? 5,09 5,13 4,88 5,01 5,29 5,27 5,55 4,86 5,73 5,45 5,93 4,65 5,83 5,71 5 5,89 5,02 5,27 5,25 5,79 5,08 5,32 

B46. Tác động của các 

chương trình hỗ trợ ở 

SỞ/BAN/NGÀNH này tới 
nâng cao hoạt động SXKD 

của DN/HTX 7,69 7,67 7,65 7,57 7,71 7,74 7,64 8,27 7,35 7,72 7,93 7,41 7,83 8,06 7,53 7,39 7,64 7,63 7,84 7,63 7,43 7,68 

B47. Các biện pháp hỗ trợ 

trong các trường hợp chịu 
ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu, thiên tai, dịch bệnh (ví 

dụ như COVID-19) 7,84 7,87 7,7 7,68 7,65 7,88 7,56 8,07 7,44 7,73 7,79 7,41 7,88 8,11 7,6 7,51 7,66 7,68 7,89 7,8 7,58 7,73 
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B48. Các chương trình, 

chính sách cho DNNVV, 
DN/HTX do phụ nữ, nhóm 

người yếu thế làm chủ và 

khuyến khích các mô hình 

kinh tế mới, chuyển đổi mô 

hình kinh doanh 7,79 7,73 7,68 7,75 7,49 7,74 7,4 8,34 7,43 7,74 7,8 7,33 7,81 8,11 7,6 7,33 7,58 7,66 7,88 7,79 7,42 7,69 

Hiệu lực thực thi chính 

sách & thiết chế pháp lý 7,85 7,64 7,77 7,66 7,72 7,67 7,61 8,4 7,52 7,87 8,15 7,65 7,93 8,22 7,79 7,44 7,71 7,75 8 7,71 7,87 7,81 

B49. Ông bà đánh giá thế 

nào về hiệu quả thực hiện 

các chính sách, văn bản 
pháp luật do 

SỞ/BAN/NGÀNH NÀY 

triển khai và thực thi? 7,89 7,47 7,62 7,51 7,59 7,53 7,8 8,13 7,44 7,78 8,4 7,83 7,83 8,17 7,72 7,36 7,6 7,81 7,99 7,68 7,88 7,76 

B50. Ông bà đánh giá thế 
nào về hoạt động công 

khai, tuyên truyền, phổ 

biến các chính sách, văn 
bản pháp luật được 

SỞ/BAN/NGÀNH NÀY 

triển khai trong thời gian 
qua? 7,75 7,53 7,6 7,6 7,44 7,65 7,55 8,27 7,52 7,8 8 7,82 7,59 8,17 7,64 7,36 7,57 7,76 7,99 7,68 7,92 7,72 

B51. “SỞ/BAN/NGÀNH 

NÀY luôn hỗ trợ pháp lý 
cho các DN/HTX khi họ có 

phản ánh, kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo hành vi vi 
phạm” 7,89 7,53 7,86 7,68 7,86 7,65 7,52 8,47 7,66 7,92 8,07 7,6 8,06 8,34 7,87 7,44 7,78 7,73 8,03 7,71 7,88 7,84 

B52. “Khiếu nại, tố cáo 

luôn được giải quyết kịp 

thời, thỏa đáng, đúng pháp 

luật” 7,79 7,73 7,81 7,71 7,91 7,74 7,6 8,47 7,46 7,85 8,21 7,6 8,06 8,23 7,8 7,51 7,74 7,68 8 7,71 7,76 7,83 

B53. “Cơ chế giải quyết 

khiếu nại, tố cáo minh 

bạch, công bằng” 7,84 7,8 7,97 7,73 7,88 7,78 7,56 8,53 7,55 7,92 8,13 7,49 8,11 8,23 7,87 7,51 7,78 7,75 7,99 7,75 8 7,87 

B54. “DN/HTX không cần 
phải khiếu nại, tố cáo vượt 

cấp” 7,95 7,79 7,77 7,73 7,65 7,68 7,63 8,53 7,51 7,95 8,07 7,59 7,94 8,17 7,86 7,46 7,78 7,78 8 7,75 7,8 7,83 

Vai trò người đúng đầu ở 

sở, ban, ngành 8,2 7,71 7,89 7,8 8 7,81 7,69 8,43 7,51 7,98 8,15 7,63 8,07 8,36 7,91 7,45 7,9 7,82 8,07 7,84 7,82 7,91 
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Sở 
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ĐT 

Sở 
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ĐT 

Sở 

LĐ-
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& 

XH 

Sở Công 

thương 

Sở 

Tư 

pháp 

Sở 

TT

& 

TT 

Sở 

Y tế 

Sở 

VH

& 

TT 

Sở 

Du 

lịch 

BQL 

KK

T 

Công 

an 

TP 

Cục 

Thuế 

TP 

Cục 

HQ 

TP 

BH 

XH 

TP 

NN 

HN 

HP 

 

B55. “Lãnh đạo 

SỞ/BAN/NGÀNH NÀY 
tích cực, năng động và có 

vai trò quyết định đến việc 

ứng dụng CNTT, đổi mới 

sáng tạo, công tác cải cách 

hành chính và quy trình 

quản lý” 8,21 7,73 7,89 7,81 8,03 7,82 7,76 8,4 7,56 8 8,13 7,71 8,17 8,4 7,87 7,47 7,96 7,89 8,12 7,89 7,8 7,93 

B56. “Lãnh đạo 
SỞ/BAN/NGÀNH NÀY 

thể hiện tinh thần dám 

quyết/dám làm và dám 
chịu trách nhiệm trong việc 

thực thi các quy định, 

chính sách và giải quyết 
các vấn đề phát sinh” 8,2 7,6 8 7,79 8 7,82 7,8 8,47 7,51 8 8,13 7,54 8,11 8,34 7,93 7,42 7,9 7,87 8,05 7,85 7,84 7,91 

B57. “Lãnh đạo 

SỞ/BAN/NGÀNH NÀY 

có hành động cụ thể và 

thiết thực nhằm giải quyết 

các vấn đề của các 
DN/HTX một cách nhanh 

chóng và triệt để” 8,25 7,8 7,92 7,84 8 7,78 7,76 8,53 7,53 7,97 8,33 7,6 8,11 8,34 7,87 7,53 7,9 7,83 8,05 7,84 7,8 7,93 

B58. “Lãnh đạo 

SỞ/BAN/NGÀNH NÀY 
đã giám sát và có biện 

pháp kịp thời để xử lý các 

trường hợp gây nhũng 
nhiễu, khó khăn cho các 

DN/HTX” 8,17 7,73 7,79 7,81 7,94 7,82 7,72 8,47 7,47 7,95 8 7,6 8 8,23 8 7,44 7,9 7,8 8,08 7,83 7,76 7,88 

B59. “Lãnh đạo 

SỞ/BAN/NGÀNH NÀY 
gần gũi, thân thiện, lắng 

nghe và tiếp thu ý kiến của 

DN/HTX” 8,28 7,72 7,87 7,75 8,09 7,85 7,52 8,33 7,49 7,95 8,13 7,59 8 8,46 7,93 7,38 7,86 7,79 8,07 7,79 7,92 7,89 

B60. “Lãnh đạo 
SỞ/BAN/NGÀNH NÀY 

tích cực và trực tiếp tham 

gia điều hành các hoạt 
động đối thoại với doanh 

nghiệp và thực hiện các 

cam kết đầy đủ và nghiêm 
túc” 8,09 7,67 7,89 7,81 7,94 7,78 7,56 8,4 7,51 8 8,14 7,71 8 8,4 7,87 7,44 7,88 7,76 8,07 7,84 7,8 7,88 
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/ 

CHỈ TIÊU 

  

SỞ, BAN, NGÀNH 2021 TB 

Sở 

KH

& 

ĐT 

Sở 

Tài 

chính 

Sở 
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& 

MT 
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Sở 
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XH 
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thương 

Sở 

Tư 

pháp 

Sở 

TT

& 

TT 

Sở 

Y tế 

Sở 
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& 

TT 

Sở 

Du 
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Công 

an 

TP 

Cục 

Thuế 

TP 

Cục 

HQ 

TP 

BH 

XH 

TP 

NN 

HN 

HP 

 

Tổng 2021 7,69 7,54 7,55 7,57 7,6 7,58 7,53 7,98 7,28 7,68 7,87 7,54 7,66 8,02 7,63 7,3 7,53 7,6 7,73 7,67 7,65 7,63 
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2. DDCI CẤP ĐỊA PHƯƠNG 

CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/ 

CHỈ TIÊU 

  

ĐỊA PHƯƠNG 2021 

TB  

  
Quận 

Hồng 

Bàng 

Quận 

Ngô 

Quyền 

Quận 

Lê 

Chân 

Quận 

Hải 

An 

Quận 

Kiến 

An 

Quận 

Đồ 

Sơn 

Quận 

Dương 

Kinh 

Huyện 

Thủy 

Nguyên 

Huyện 

An 

Dương 

Huyện 

An 

Lão 

Huyện 

Kiến 

Thụy 

Huyện 

Tiên 

Lãng 

Huyện 

Vĩnh 

Bảo 

Huyện 

Cát 

Hải 

Huyện 

Bạch 

Long 

Vĩ 

Gia nhập thị trường & cấp phép 6,92 7,76 7,23 7,27 6,87 7,97 6,85 7,52 6,71 7,34 7,09 7,66 7,77 7,24 7,54 7,32 

B1. Tổng thời gian mà ông/ bà đã dành 

cho việc tìm hiểu thông tin về trình tự, thủ 

tục để đăng ký kinh doanh/giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh chuyên 

ngành (lần đầu hoặc điều chỉnh) là bao 

nhiêu lâu? 5,39 6,5 7,19 7 6,53 7,2 5,19 5,98 5,21 6,1 5,29 5,9 5,85 5,94 6,43 6,11 

B2. Số lần ông/ bà phải đi lại làm trực tiếp 

hoặc nộp hồ sơ trực tuyến để hoàn thành 
bộ hồ sơ và nhận được giấy đăng ký thành 

lập cơ sở SXKD/giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh chuyên ngành (lần đầu 
hoặc điều chỉnh)? 8,91 8,03 7,83 7,55 8,09 8,9 8,06 8,65 7,15 8,4 7,21 8,37 7,79 8 7,58 8,03 

B3. Số lần ông/bà phải đi lại để nhận được 

giấy đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh chuyên ngành sau 
khi nộp đủ hồ sơ và có giấy hẹn?                                 

B4. Đăng kí kinh doanh 7,22 8,23 7,26 7,64 7,73 7,93 7,35 8 7,54 7,87 8 8,33 8,6 9,06 8,67 7,96 

B5. Giấy phép xây dựng (trong thẩm 

quyền của quận, huyện) 7,11 8,15 7,26 7,3 7,02 7,93 7,43 7,74 7,51 7,69 7,77 8,37 8,61 8,11 7,33 7,69 

B6. Giấy chứng nhận thực hiện các quy 
định an toàn thực phẩm 7,57 8,23 7,52 7,59 6,93 8,27 7,43 7,87 7,56 7,63 7,71 8,27 8,54 6,75 6,5 7,62 

B7. Giấy phép kinh doanh/giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề 
có điều kiện thuộc lĩnh vực công thương 

(như sản xuất kinh doanh rượu, bia, thuốc 

lá, khí dầu mỏ, hóa lỏng…) 7,13 8,15 7,31 7,64 6,8 8,14 7,14 7,81 7,47 7,59 7,76 8,37 8,62 7,89 7,04 7,66 

B8. Giấy phép thực hiện các quy định về 

tài nguyên – môi trường 7,39 8,28 7,38 7,5 6,18 8,13 7,37 7,78 7,32 7,46 7,64 8,07 8,42 7,06 7,58 7,57 
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/ 

CHỈ TIÊU 

  

ĐỊA PHƯƠNG 2021 

TB  

  
Quận 

Hồng 

Bàng 

Quận 

Ngô 

Quyền 

Quận 

Lê 

Chân 

Quận 

Hải 

An 

Quận 

Kiến 

An 

Quận 

Đồ 

Sơn 

Quận 

Dương 

Kinh 

Huyện 

Thủy 

Nguyên 

Huyện 

An 

Dương 

Huyện 

An 

Lão 

Huyện 

Kiến 

Thụy 

Huyện 

Tiên 

Lãng 

Huyện 

Vĩnh 

Bảo 

Huyện 

Cát 

Hải 

Huyện 

Bạch 

Long 

Vĩ 

B9. Ông/bà đánh giá thế nào về mức độ 

ứng dụng CNTT/sử dụng nhiều phương 
thức mới vào quá trình đăng ký kinh 

doanh/ giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh chuyên ngành của quận/huyện? 5,17 6,81 6,02 6,14 5,11 7,38 5,03 6,9 4,97 6,7 6,22 6,43 6,84 4,78 8,78 6,22 

B10. Thời gian cơ sở SXKD bỏ ra để hoàn 

thành TẤT CẢ các thủ tục cần thiết để 
chính thức hoạt động? 6,35 7,5 7,26 7,05 7,47 7,87 6,63 6,93 5,71 6,63 6,25 6,87 6,67 7,56 7,92 6,98 

Tính minh bạch & ứng dụng công nghệ 

thông tin 7,03 7,67 7,47 6,69 6,55 7,89 7,16 7,34 6,4 7,43 6,92 7,78 7,9 7,01 7,87 7,27 

B11. Văn bản quy phạm pháp luật; TTHC; 

cơ chế chính sách mới 7,31 8 7,31 7,2 6,65 8,2 7,37 7,34 6,68 7,9 7,7 8 8,61 7,5 8,64 7,63 

B12. Bản đồ, quy hoạch sử dụng đất của 

quận/huyện, với các thông tin công khai về 
giải tỏa và giá đền bù trong giải phóng mặt 

bằng 7,22 7,8 7,17 6,27 5,39 8,33 7,37 7,29 5,54 7,67 6,43 7,83 7,81 6,44 7,36 7,06 

B13. Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, 
mua sắm công do quận, huyện quản lý 7,02 7,7 7,4 5,69 5,47 8,53 7,37 7,16 5,03 7,43 6,19 7,93 7,73 6,39 4,32 6,76 

B14. Ngân sách, đặc biệt là các khoản 

đóng góp của cơ sở SXKD 6,94 7,73 7,1 5,91 5,83 8,53 7,37 7,03 5,08 7,53 6,26 7,97 7,65 7,33 5,76 6,94 

B15. Ông/bà đánh giá thế nào về chất 
lượng công bố thông tin, hướng dẫn về 

thực hiện TTHC hoặc công việc có liên 

quan ở quận, huyện mình? 7,42 7,95 7,83 7,86 7,29 8,62 7,64 7,95 7,16 8,27 8 8,43 8,37 8,56 8,88 8,02 
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/ 

CHỈ TIÊU 

  

ĐỊA PHƯƠNG 2021 

TB  
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Thụy 
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Tiên 

Lãng 
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Vĩnh 

Bảo 

Huyện 

Cát 

Hải 

Huyện 

Bạch 

Long 

Vĩ 

B16. Nếu cơ sở SXKD của ông/bà có yêu 
cầu chính quyền quận, huyện cung cấp 

thông tin, văn bản KHÔNG CÓ SẴN trên 

các phương tiện thông tin đại chúng hoặc 

trực tiếp tại trụ sở thì ông/bà đánh giá thế 

nào về tính chủ động và kịp thời của chính 

quyền trong việc cung cấp thông tin theo 
yêu cầu của ông/bà? 6,92 7,6 7 7,02 5,48 7,67 7,35 7,39 6,94 7,3 7,23 7,3 6,8 6,06 8,32 7,09 

B17. Ông/bà đánh giá thế nào về nhận 
định: “Cơ sở SXKD của tôi KHÔNG cần 

phải có mối quan hệ với cán bộ nhà nước 

để được thuận lợi hơn trong tiếp cận các 
thông tin, tài liệu quan trọng và giải quyết 

TTHC tại quận, huyện”? 7,06 7,06 7,45 7,24 7,35 7 7,26 7,52 7,55 7,07 7,32 7,62 8,08 7 8,88 7,43 

B18. Ông/bà đánh giá thế nào về mức độ 
hữu ích của thông tin trên trang web của 

quận, huyện đối với cơ sở SXKD trong 

việc tìm kiếm thông tin? (website có tên 
miền kết thúc bằng gov.vn) 7,43 7,51 8,14 6,8 7,17 7,17 6,4 7,29 6,36 6,87 6,7 7,93 7,65 4,56 8,56 7,1 

B19. Mức độ thực hiện TTHC trực tuyến 

của ông/bà khi thực hiện TTHC ở quận, 

huyện? 4,13 4,79 6,52 4,57 4,05 4,69 3,83 4,99 3,27 4,51 3,86 4,68 3,69 3,37 6,87 4,52 

B20. Việc ứng dụng CNTT/nhiều phương 

thức mới (hỏi đáp trực tuyến trên trang 

web, email, MXH, hotline hỗ trợ…) để 

giải đáp thắc mắc/ ý kiến/ tham vấn của 

các HKD công khai và hiệu quả 7,31 8,07 7,55 7,16 7,26 7,87 7,49 7,65 7,12 7,87 7,42 7,93 8,8 9,22 8,24 7,8 

B21. Mức độ minh bạch thông tin khi 

quận/huyện này ứng dụng CNTT để HKD 

tra cứu tình trạng và tiến độ xử lý hồ sơ 7,46 8,25 7,74 7,16 7 8,41 7,66 7,73 7,2 7,7 7,36 8,1 8,75 7,5 8,48 7,77 
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/ 

CHỈ TIÊU 

  

ĐỊA PHƯƠNG 2021 

TB  

  
Quận 
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Thụy 

Huyện 

Tiên 

Lãng 

Huyện 

Vĩnh 

Bảo 

Huyện 

Cát 

Hải 

Huyện 

Bạch 

Long 

Vĩ 

B22. Mức độ cập nhật thường xuyên của 

cơ sở dữ liệu mở (các văn bản pháp luật, 

quy định, chính sách chuyên ngành) dành 
cho HKD trên trang web của địa phương 7,25 8,07 7,55 6,8 7,35 8,33 7,66 7,77 7,13 7,77 7,46 8,1 8,75 7,44 8,48 7,73 

B23. Mức độ cập nhật ứng dụng công 

nghệ và các xu thế của kinh tế số, chuyển 
đổi số, công nghiệp 4.0 trong công tác 

điều hành, quản lý 7,42 8,38 7,71 6,89 7,61 8,47 7,77 7,66 7,22 7,77 7,46 8,3 8,8 7,28 8,48 7,81 

B24. Sử dụng các thông báo nơi công 

cộng, đài phát thanh, phương tiện điện tử 
(các mạng xã hội…) trong việc cung cấp 

thông tin, văn bản pháp luật cho các HKD 7,54 8,43 8,1 7,16 7,82 8,67 7,66 7,95 7,3 8,37 7,49 8,75 9,04 9,54 8,96 8,18 

Tính năng động của chính quyền địa 

phương 7,53 8,16 7,62 7,4 6,98 8,36 7,21 7,55 7,29 8,08 7,82 8,13 8,27 7,43 8,39 7,75 

B25. “Thực hiện hiệu quả và linh hoạt các 

chương trình, chủ trương của UBND thành 

phố trong khuôn khổ pháp luật, nhằm tạo 
môi trường kinh doanh thuận lợi cho các 

cơ sở SXKD” 8,16 8,49 8,07 8,09 8 8,53 7,77 8,14 7,79 8,23 8,3 8,77 8,99 8,28 9,36 8,33 

B26. “Chủ động tham mưu UBND thành 

phố các đề xuất/giải pháp hỗ trợ các cơ sở 
SXKD nhằm cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh tại thành phố” 8,24 8,57 8,07 8,09 7,35 8,6 7,77 8,25 7,85 8,37 8,3 8,63 9,07 8,22 9,28 8,31 

B27. “Khi quy định của Trung ương và 

thành phố chưa rõ ràng, UBND 

quận/huyện sáng tạo và mạnh dạn triển 
khai các chủ trương/quyết định và giải 

quyết các vấn đề phát sinh mới” 8 8,38 7,98 7,82 7 8,6 7,66 8,18 7,73 8,37 8,1 8,3 8,32 7,83 8,4 8,04 

B28. “Kịp thời nằm bắt và xử lý những 
khó khăn, vướng mắc của cơ sở SXKD 

trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm 

được giao” 7,88 8,59 8,1 7,78 7,26 8,93 7,77 7,93 7,73 8,5 8,23 8,43 8,45 8,22 8,96 8,18 
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/ 

CHỈ TIÊU 

  

ĐỊA PHƯƠNG 2021 

TB  

  
Quận 

Hồng 
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Lê 

Chân 
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Dương 

Huyện 
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Thụy 

Huyện 

Tiên 

Lãng 

Huyện 

Vĩnh 

Bảo 

Huyện 

Cát 

Hải 

Huyện 

Bạch 

Long 

Vĩ 

B29. “Không có hiện tượng trì hoãn/chậm 

trễ của cơ quan chính quyền địa phương 

khi thực hiện các quyết định/chủ trương 
của UBND thành phố và cấp TW” 8 8,67 8,05 7,96 7,43 8,87 7,66 7,98 7,73 8,43 8,23 8,67 8,48 8,44 9,28 8,26 

B30. “Không có việc đùn đẩy trách nhiệm 
giữa các phòng ban cấp địa phương hoặc 

lên cấp có thẩm quyền cao trong giải quyết 

các vấn đề liên quan, hỗ trợ cho cơ sở 
SXKD” 7,67 8,47 8,05 7,87 7,24 8,67 7,66 7,91 7,82 8,47 8,2 8,47 8,51 7,22 9,04 8,08 

B31. “Thường xuyên tổ chức và cử cán bộ 

tham gia các buổi đối thoại với các cơ sở 
SXKD nhằm tháo gỡ khó khăn và kiến 

nghị cho họ” 7,43 8,47 7,83 7,51 7,3 8,87 7,54 7,54 7,72 8,37 8,27 8,5 8,45 7,17 7,04 7,87 

B32. “Nội dung của hoạt động đối thoại 

giải quyết thỏa đáng các yêu cầu/ vấn đề 

của các cơ sở SXKD” 7,76 8,69 7,9 7,64 7,26 8,8 7,6 7,7 7,78 8,41 8,23 8,54 8,53 7,78 7,44 8 

B33. Ông/ bà đã bao giờ được mời tham 
gia góp ý kiến về các chính sách, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển của 

quận/huyện, phường/xã, ngành? 4,58 5,1 4,57 3,82 3,96 5,4 3,42 4,34 3,47 5,55 4,51 4,83 5,59 3,67 6,72 4,64 

Chi phí TG thực hiện TTHC & tuân thủ 

pháp luật 7,65 8,33 7,78 7,87 7,63 8,38 7,73 8,14 7,71 7,89 8,01 8,46 8,38 8,05 8,74 8,05 

B34. Ông bà đánh giá chung thế nào về 

thời gian thực hiện TTHC tại cơ quan 

chính quyền cấp quận, huyện? 7,06 7,31 7,45 7,16 6,61 7,6 6,74 7,77 6,79 6,86 7,07 7,4 7,39 7,44 8,67 7,29 

B35. Chuyên môn, hiệu quả giải quyết 
công việc và chất lượng cung cấp các chỉ 

dẫn phù hợp của cán bộ, công chức khi 

tiếp xúc với các cơ sở SXKD 7,84 8,25 8,31 8,13 7,35 8,47 7,6 8,33 7,94 8,2 8,4 8,73 8,72 8,78 9,68 8,32 

B36. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của 
cán bộ, công chức khi tiếp xúc với các cơ 

sở SXKD 8,08 8,4 8,55 8,22 7,57 8,6 7,66 8,35 8,03 8,3 8,47 8,9 8,88 8,89 10 8,46 

B37. Đăng ký kinh doanh 7,35 8,42 7,52 7,82 7,91 8,07 7,83 8,14 7,76 8,07 8,14 8,8 8,45 8,56 8,92 8,12 
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B38. Đất đai- địa chính 7,06 8,27 7,29 7,29 6,36 8,13 7,71 7,88 7,18 7,37 7,46 8,1 7,76 7,83 7,83 7,57 

B39. Xây dựng 7,14 8,22 7,29 7,24 7,38 8,2 7,71 7,91 7,65 7,73 7,86 8,33 8,32 8,06 7,17 7,75 

B40. Công thương (công nghiệp, dịch vụ - 
thương mại) 7,51 8,6 7,67 7,69 7,91 8,33 7,71 8,09 7,72 8 8,07 8,47 8,43 8,5 8,17 8,06 

B41. Nông nghiệp 7,5 8,57 7,67 7,36 8,13 8,47 7,77 8,09 7,81 7,73 7,97 8,63 8,56 8,78 9,08 8,14 

B42. Tài nguyên, môi trường 7,51 8,6 7,55 7,16 7,2 8,53 7,77 7,95 7,3 7,43 7,83 8,3 7,84 8,06 7,58 7,77 

B43. Văn hóa - thể thao - du lịch 7,67 8,85 7,71 7,64 8,44 8,53 7,77 8,26 7,7 8,63 8,1 8,67 8,56 8,28 9 8,26 

B44. Ông/ bà đánh giá chung thế nào về 

các nỗ lực cải cách, sáng kiến của UBND 

quận, huyện nhằm giảm bớt chi phí thời 
gian cho các cơ sở SXKD khi tuân thủ các 

quy định pháp luật (ví dụ như thực hiện 

TTHC, dịch vụ công, nộp báo cáo, cung 

cấp thông tin theo quy định...)? 8,45 8,69 8,71 8,77 8,27 8,33 8,55 8,47 8,38 8,17 8,78 8,93 9,41 6,94 9,52 8,56 

B45. Số lần thanh tra, kiểm tra mà cơ sở 
SXKD của ông/ bà phải tiếp trong năm 

vừa qua? (Thanh tra, kiểm tra tại địa 

phương bao gồm các hoạt động thanh tra, 
kiểm tra riêng theo kế hoạch được thông 

báo trước, kiểm tra đột xuất, KHÔNG 

THUỘC các hoạt động kiểm tra liên ngành 
theo kế hoạch) 8,53 8,17 7,76 8,89 9,09 9,13 8,59 9,02 8,88 8,37 8,5 8,73 9,36 9,78 9,68 8,83 

B46. Ông/bà đánh giá thế nào về thời gian 

của 1 đợt thanh tra, kiểm tra thực tế so với 
thời gian trong quyết định (QĐ) thanh tra, 

kiểm tra do UBND cấp quận, huyện ban 

hành? 6,97 8,2 7,89 8,06 7,03 8,47 6,96 8,35 6,64 7,79 7,08 7,78 8,52 6,5 9,2 7,7 
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B47. Theo quan sát từ các trường hợp từng 

bị thanh tra, kiểm tra và kinh nghiệm của 
mình, ông/bà đánh giá thế nào về chất 

lượng của các hoạt động thanh tra, kiểm 

tra của chính quyền quận, huyện? 7,35 7,7 7,6 7,6 7,47 7,72 7,18 7,67 7,14 7,67 7,83 7,97 7,84 7,28 8,16 7,61 

B48. Theo quan sát và kinh nghiệm của 

mình, ông/bà đánh giá về tình trạng các 
cuộc thanh tra, kiểm tra của UBND 

quận/huyện tạo cơ hội cho cán bộ nhũng 

nhiễu các cơ sở SXKD? 8,65 8,72 7,79 8,98 7,78 9,07 8,42 7,84 8,69 8 8,67 9,2 7,6 7,06 8,4 8,32 

Chi phí không chính thức 7,74 8,81 7,64 8,38 8,27 9,17 8,38 8,15 8,9 8,52 8,67 9,08 8,59 8,4 8,92 8,51 

B49. Ông/ bà đánh giá như thế nào về mức 

độ phổ biến của chi phí không chính thức 

(chi phí lót tay, chi phí khác ngoài quy 
định của Nhà nước, ví dụ như chi phí gặp 

gỡ riêng lãnh đạo/cán bộ để triển khai dự 

án/hoạt động kinh doanh thuận lợi, khoản 
hoa hồng trích lại trong các gói thầu Nhà 

nước) mà các HKD cùng ngành như HKD 

của ông/bà phải bỏ ra tại quận/huyện? 7,67 9,11 7,5 8,68 7,96 9,38 8,59 8,28 8,5 8,78 9,08 9,13 8,3 7 9,2 8,48 

B50. Trong năm qua, cơ sở của ông/bà 
phải bỏ ra bao nhiêu phần trăm trong tổng 

thu nhập để chi các khoản không chính 

thức cho cán bộ quận/huyện? 9,02 9,43 8,33 9,61 8,71 9,93 9,65 9,02 9,21 9,5 9,67 9,63 9,64 9,83 9,68 9,39 

B51. Theo ông/bà, hiện tượng chi trả các 

khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp quận, huyện khi thực hiện TTHC 
hay các công việc liên quan đang diễn ra 

như thế nào? 8,24 9,47 8,36 8,47 8,09 9,4 8,24 8,21 8,67 8,75 8,79 9,03 7,95 6,61 9,76 8,54 
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B52. Theo ông/bà, nếu một cơ sở SXKD 

đã chi khoản chi phí không chính thức, 
công việc có được giải quyết đúng như 

mong muốn không? 6,34 4,33 5,95 6,83 6,36 5,6 5,27 7,36 8,1 5,09 7,33 8,47 7,5 8,5 8,08 6,74 

B53. Đăng ký kinh doanh 7,55 9,16 7,24 8,31 8,71 9,07 8,63 8,19 9,19 8,6 8,83 9,03 9,3 8,83 8,64 8,62 

B54. Đất đai - địa chính 7,04 8,91 6,93 7,69 7,02 8,9 8,74 7,56 8,44 8,2 7,93 8,6 7,6 8,06 8,24 7,99 

B55. Xây dựng 6,98 8,99 6,98 7,73 7,78 9,31 8,63 7,72 9,16 8,6 8,31 8,83 8 8,5 8,32 8,26 

B56. Công thương (công nghiệp, dịch vụ - 
thương mại 7,88 9,13 7,66 8,36 9,2 9,53 8,63 8,02 9,17 8,9 8,66 8,97 8,83 9,33 8,72 8,73 

B57. Nông nghiệp 8,33 9,38 8,16 8,76 9,36 9,67 8,63 8,34 9,52 8,98 8,92 9,4 9,46 9,72 9,52 9,08 

B58. Tài nguyên, môi trường 8,12 9,25 7,86 8,36 8,13 9,67 8,57 7,86 8,87 8,63 8,07 8,8 7,84 8,17 8,16 8,42 

B59. Văn hóa - thể thao - du lịch 8,45 9,4 8 8,58 9,56 9,73 8,74 8,48 9,38 9,07 9,07 9,53 9,32 8,44 9,12 8,99 

B60. Theo ông/bà, xu thế tăng/giảm chung 

về chi phí không chính thức phải chi trả 
khi thực hiện các TTHC hoặc các công 

việc liên quan tại địa phương có thay đổi 

như thế nào trong năm vừa qua? 7,24 9,22 8,76 9,19 8,41 9,87 8,24 8,76 8,61 9,13 9,39 9,5 9,38 7,83 9,6 8,88 

Cạnh tranh bình đẳng 6,54 8,56 7,83 7,58 7,48 8,32 7,77 7,87 8,17 8,39 8,28 8,62 9,11 8,01 9,42 8,13 

B61. “Chính quyền địa phương không có 

sự ưu ái thực hiện TTHC đối với 
HKD/DN lớn, HKD/DN thân hữu với 

chính quyền so với HKD khác”. 6,04 8,52 7,83 7,64 7,51 8,2 7,77 7,88 8,09 8,4 8,23 8,4 9,09 7,78 9,44 8,06 

B62. "Thông tin, cơ hội kinh doanh, chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ của quận/huyện được 

tiếp cận bình đẳng, hoàn toàn không rơi 

vào tay các HKD/DN lớn, HKD/DN thân 
hữu với chính quyền”. 6,69 8,49 7,69 7,42 7,07 8,13 7,89 7,82 8,19 8,33 8,27 8,63 9,12 8,06 9,36 8,08 
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B63. “Chính quyền địa phương không có 

sự ưu tiên giải quyết kiến nghị, khó khăn 

đối với HKD/DN lớn, HKD/DN thân hữu 
với chính quyền so với HKD khác”. 6,29 8,57 7,79 7,56 7,73 8,4 7,71 7,88 8,18 8,33 8,27 8,6 9,12 7,94 9,36 8,12 

B64. “Chính quyền địa phương công bằng, 
không có sự phân biệt đối xử trong công 

tác thanh tra, kiểm tra” 7,13 8,67 8 7,69 7,6 8,53 7,71 7,91 8,19 8,5 8,37 8,83 9,09 8,28 9,52 8,27 

Hỗ trợ SXKD 6,85 7,92 7,13 6,85 6,74 8,08 6,93 7,27 7,28 7,73 7,42 7,95 8,18 7,23 8,22 7,45 

B65. Ông/bà đánh giá thế nào về mức độ 

cung cấp thông tin triển khai các chương 

trình, chính sách, sáng kiến, hoạt động 
(của trung ương và thành phố) dành riêng 

cho hỗ trợ các cơ sở SXKD của quận, 

huyện? 7,14 8,1 7,55 7,23 6,58 8,27 7,37 7,91 7,09 7,63 7,13 8,3 8,53 7,44 8,72 7,67 

B66. Trong năm vừa qua, ông/bà có hay 

được mời/thông báo tham gia các chương 
trình hỗ trợ cơ sở SXKD (khóa đào tạo, 

tập huấn, phổ biến chủ tương, chính sách 

vay vốn, nước sạch, nông thôn mới…) do 
quận, huyện tổ chức? 4,49 5,38 4,69 4,31 4,58 5,8 2,97 5,36 4,66 6,27 5,83 5,43 6,05 6,56 5,76 5,21 

B67. Hỗ trợ khởi sự kinh doanh 7,02 8,07 7,33 6,98 6,71 8,13 7,31 7,4 7,56 7,63 7,57 7,83 8,19 6,67 7,2 7,44 

B68. Hỗ trợ các vấn đề liên quan tới thuế 7,22 8,05 7,31 7,51 6,89 8,13 7,43 7,43 7,51 7,87 7,67 7,97 8,43 7,28 9,68 7,76 

B69. Xúc tiến thương mại, hỗ trợ liên kết, 

kết nối cung cầu, hỗ trợ tìm kiếm thị 

trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm 7,1 8,15 7,38 6,76 6,53 8,2 7,31 7,49 7,4 7,93 7,4 8,03 8,43 7,94 7,33 7,56 

B70. Hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp và tuyển 

dụng lao động cho người lao động trên địa 
bàn 7,14 8,28 7,33 6,84 6,76 8,4 7,26 7,42 7,59 7,9 7,47 8 8,4 6,33 6,88 7,47 

B71. Hỗ trợ về vốn vay ưu đãi, tín dụng 

sản xuất kinh doanh 7,02 8,3 7,31 7,11 7,33 8,33 7,31 7,49 7,65 7,97 7,67 8,64 8,4 8,33 8,64 7,83 
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B72. Công tác thi đua, khen thưởng đối 

với các cơ sở SXKD có thành tích xuất sắc 

trong sản xuất kinh doanh, đóng góp cho 
xã hội, cộng đồng 6,61 8,25 7,19 7,07 7,29 8,4 7,31 7,19 7,61 7,73 7,53 8,43 8,51 6,44 9,44 7,67 

B73. Hỗ trợ các cơ sở SXKD trong các 
trường hợp biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch 

bệnh (VD như Covid -19) 6,61 8,33 7,29 7,24 7,47 8,4 7,26 7,28 7,66 7,8 7,6 8,47 8,27 7,44 9,52 7,78 

B74. Ông/bà đánh giá thế nào về nhận 
định: “Chính quyền địa phương luôn quan 

tâm tới các cơ sở SXKD nhỏ, cơ sở do phụ 

nữ, người yếu thế làm chủ và có nhiều 
chương trình hỗ trợ hiệu quả, khuyến 

khích các mô hình kinh tế mới, chuyển đổi 

mô hình kinh doanh”? 8,17 8,3 7,88 7,47 7,22 8,73 7,77 7,73 8,09 8,53 8,3 8,4 8,56 7,83 9,04 8,14 

Thực thi chính sách, thiết chế pháp lý & 

ANTT 7,78 8,47 7,92 7,91 7,51 8,54 7,85 7,97 7,99 8,37 8,25 8,68 8,85 8,7 8,83 8,24 

B75. Ông bà đánh giá thế nào về hiệu quả 

thực hiện các chính sách, văn bản pháp 
luật do UBND quận, huyện triển khai và 

thực thi? 7,47 8,15 7,83 7,55 7,45 8,73 7,6 8,05 7,78 7,63 8,03 8,2 8,37 7,94 8,96 7,98 

B76. Ông bà đánh giá thế nào về hoạt 

động công khai, tuyên truyền, phổ biến các 
chính sách, văn bản pháp luật của UBND 

quận, huyện trong thời gian qua? 7,51 8,2 7,95 7,38 7,69 8,69 7,77 8,04 7,82 8,13 8,1 8,17 8,91 8 8,92 8,08 

B77. “Các cơ quan cấp quận, huyện luôn 

hỗ trợ pháp lý cho các cơ sở SXKD khi họ 
có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 

hành vi vi phạm” 7,39 8,28 7,93 7,87 7,2 8,47 7,89 7,7 7,72 8,23 8,1 8,5 8,88 7,77 8,72 8,04 

B78. “Khiếu nại, tố cáo luôn được giải 
quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng pháp luật” 7,43 8,3 7,67 7,78 7,2 8,47 7,89 7,56 7,66 8,57 8,14 8,43 8,69 8,22 8,8 8,05 

B79. “Cơ chế giải quyết khiếu nạ, tố cáo 

minh bạch, công bằng” 7,35 8,55 7,74 7,82 7,29 8,47 7,89 7,58 7,75 8,4 8,17 8,67 8,69 8,11 8,8 8,08 
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B80. “Cơ sở SXKD không cần phải khiếu 

nại, tố cáo vượt cấp” 7,96 8,54 7,81 7,73 7,42 8,47 7,89 7,66 7,64 8,33 8,17 8,73 8,68 8,67 8,8 8,17 

B81. “UBND quận, huyện đã giải quyết 

hiệu quả các vụ việc liên quan tới an ninh, 

trật tự của các cơ sở SXKD” 8 8,63 8,14 8,09 8,04 8,47 7,89 8,32 8,34 8,57 8,33 8,95 9,04 9,44 8,72 8,46 

B82. “Hiện tượng tội phạm quấy nhiễu cơ 
sở SXKD tại địa phương hoàn toàn không 

còn tồn tại" 8,16 8,48 7,93 8,09 7,29 8,33 7,89 8,16 8,38 8,43 8,47 9,03 9,09 9,39 8,64 8,38 

B83. “Hoàn toàn không có hiện tượng cơ 

sở SXKD phải chi trả tiền cho các nhóm 

đối tượng để được yên ổn làm ăn” 8,2 8,78 8,07 8,44 7,47 8,67 7,94 8,25 8,34 8,8 8,5 9 9,09 9,78 8,88 8,55 

B84. “Nhìn chung, công tác an ninh trật tự 

tại quận, huyện đã được đảm bảo, tạo ra sự 
yên tâm của các cơ sở SXKD” 8,33 8,78 8,17 8,36 8,05 8,67 7,89 8,42 8,44 8,6 8,53 9,17 9,04 9,67 9,04 8,61 

Vai trò người đứng đầu tại địa phương 8,14 8,65 8,29 7,95 7,75 8,48 8,02 7,88 8,12 8,51 8,42 8,73 9,13 8,38 8,67 8,34 

B85. “Lãnh đạo địa phương tích cực, năng 
động và có vai trò quyết định đến việc ứng 

dụng CNTT, đổi mới sáng tạo, công tác 

cải cách hành chính và quy trình quản lý” 8,37 8,47 8,52 8 7,73 8,4 8 7,93 8,09 8,57 8,3 8,8 9,17 8,11 9,52 8,4 

B86. “Lãnh đạo địa phương thể hiện tinh 

thần dám quyết/dám làm và dám chịu 
trách nhiệm trong việc thực thi các quy 

định, chính sách và giải quyết các vấn đề 

phát sinh" 8,33 8,62 8,5 8,18 7,56 8,47 8 7,93 8,12 8,37 8,37 8,77 9,17 8,28 9,52 8,41 

B87. “Lãnh đạo địa phương có hành động 
cụ thể và thiết thực nhằm giải quyết các 

vấn đề của các cơ sở SXKD một cách 

nhanh chóng và triệt để" 7,96 8,67 8,19 8 7,87 8,41 8,11 7,89 8,06 8,27 8,41 8,67 9,05 8,61 8,88 8,34 
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B88. “Lãnh đạo địa phương đã giám sát và 

có biện pháp kịp thời để xử lý các trường 

hợp gây nhũng nhiễu, khó khăn cho các cơ 
sở SXKD”. 8,08 8,57 7,98 7,78 7,68 8,6 8 7,86 8,03 8,53 8,44 8,73 9,14 8,5 8,88 8,32 

B89. “Lãnh đạo địa phương gần gũi, thân 
thiện, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cơ 

sở SXKD” 8,12 8,84 8,33 8,04 8 8,6 8,06 7,84 8,16 8,7 8,47 8,6 9,14 8,33 7,84 8,34 

B90. “Lãnh đạo địa phương tích cực và 

trực tiếp tham gia điều hành các hoạt động 
đối thoại với doanh nghiệp và thực hiện 

các cam kết đầy đủ và nghiêm túc” 7,96 8,73 8,21 7,73 7,69 8,4 7,94 7,82 8,23 8,6 8,52 8,83 9,1 8,44 7,36 8,24 

Tiếp cận đất đai 7,51 7,62 7,36 7,57 7,11 8,37 7,85 7,64 7,91 7,87 8,19 8,41 8,13 7,7 8,01 7,82 

B91. Ông/ bà đánh giá thế nào về mức độ 

khó khăn hoặc thuận lợi để có được địa 

điểm kinh doanh như hiện tại? 7,02 6,74 6,93 7,56 6,61 8,53 7,09 7,61 8,18 6,8 7,97 8,4 8,42 7,64 8,33 7,59 

B92. Rủi ro mặt bằng kinh doanh của ông/ 
bà bị thu hồi, giải tỏa có cao không? 8 7,7 8,1 8,53 8,17 8,53 8,34 8,46 8,73 8,34 8,91 9,25 8,96 8,83 8,75 8,51 

B93. Ông/bà đánh giá thế nào về tính chủ 

động trong giải quyết các vướng mắc về 

đất đai gây bức xúc ở địa phương của 
UBND cấp quận, huyện? 7,7 8,29 7,63 7,69 6,86 8,71 7,47 7,89 7,49 8,14 8,17 8,34 8,56 7,28 8,92 7,94 

B94. “Cơ sở SXKD rất dễ dàng trong việc 
tiếp cận quỹ đất sạch hoặc thuê đất tại các 

khu đất mới được quy hoạch (cụm CN…)” 7,35 7,38 7,07 7,02 7,07 7,93 8 7,42 7,51 7,87 7,83 8,33 8,27 7,76 7,52 7,62 

B95. “Giải phóng mặt bằng nhanh chóng, 
đúng tiến độ” 7,47 7,47 7,24 7,42 7,07 8,13 8 7,4 7,82 8 8,14 8,1 7,68 7,29 7,6 7,65 

B96. “Việc xác minh nguồn gốc đất đai tại 
địa phương và giải quyết hồ sơ đất đai 

nhanh chóng và đúng quy định”. 7,51 7,82 7,26 7,38 6,84 8,33 8,06 7,33 7,78 8,03 8,17 8,1 7,59 7,89 8 7,74 



 

141 
 

CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/ 

CHỈ TIÊU 

  

ĐỊA PHƯƠNG 2021 

TB  

  
Quận 

Hồng 

Bàng 

Quận 

Ngô 

Quyền 

Quận 

Lê 

Chân 

Quận 

Hải 

An 

Quận 

Kiến 

An 

Quận 

Đồ 

Sơn 

Quận 

Dương 

Kinh 

Huyện 

Thủy 

Nguyên 

Huyện 

An 

Dương 

Huyện 

An 

Lão 

Huyện 

Kiến 

Thụy 

Huyện 

Tiên 

Lãng 

Huyện 

Vĩnh 

Bảo 

Huyện 

Cát 

Hải 

Huyện 

Bạch 

Long 

Vĩ 

B97. “Thẩm định phương án bồi thường 

rất thỏa đáng” 7,51 7,9 7,26 7,38 7,16 8,4 8 7,34 7,88 7,93 8,17 8,37 7,43 7,22 6,96 7,66 

Tổng 7,37 8,19 7,63 7,55 7,29 8,36 7,57 7,73 7,65 8,01 7,91 8,35 8,43 7,81 8,46 7,89 
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