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Nội dung

www.vccidanang.com.vn

Các yếu tố để thành công

Một số thách thức gặp phải

Tác động ban đầu

Triển khai DDCI tại Miền Trung – Tây Nguyên



Tổng quan về triển khai DDCI
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Điều tra xếp hạng chỉ số năng lực cạnh

tranh cấp huyện (DCI) của Lào Cai 2014,

Đánh giá xếp hạng các sở, ngành của Vĩnh

Phúc (2014); Chỉ số năng lực cạnh tranh

các sở, ngành và huyện, thị của Quảng

Ninh (2015) ...

Việc thực hiện đánh giá tính sáng tạo và kết

quả điều hành của các sở, ban, ngành và

UBND cấp huyện theo chỉ số cạnh tranh

cấp sở, cấp huyện đã là chỉ đạo của Chính

phủ tại Nghị quyết số 19-2018/ NQ-CP

Khoảng 50 tỉnh, thành phố đã triển khai DDCI
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- Các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên triển khai

đánh giá DDCI muộn hơn so với một số địa

phương khác, sau khi có chỉ đạo của Chính

phủ tại Nghị quyết số 19-2018/ NQ-CP về tiếp

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018

và những năm tiếp theo.

- Học tập, tham khảo các mô hình, thực tiễn

tốt từ các địa phương đi trước trong đó có

tham khảo những cách làm hay mà Quảng

Ninh đang thực hiện.

- VCCI Đà Nẵng trực tiếp hỗ trợ, tư vấn 7 tỉnh

trong khu vực triển khai DDCI từ năm 2018

đến nay.
9/11 tỉnh, thành Miền Trung - Tây Nguyên 

đã triển khai DDCI đến hết năm 2021
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Tạo những chuyển biến tích

cực, rõ nét trong thái độ, tư

duy và hành động của các

sở, ban, ngành và huyện, thị

Cung cấp công cụ hữu ích

cho lãnh đạo chính quyền

tỉnh, thành phố trong công

tác chỉ đạo, điều hành
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Tạo những chuyển biến tích

cực, rõ nét trong thái độ, tư

duy và hành động của các

sở, ban, ngành và huyện, thị

Tạo những chuyển biến tích

cực, rõ nét trong thái độ, tư

duy và hành động của các sở,

ban, ngành và huyện, thị

Tạo thêm kênh hữu ích cho

cộng đồng doanh nghiệp địa

phương phản ánh tiếng nói

của mình tới chính quyền

tỉnh, thành phố

Thay đổi nhận thức, hành động của

mỗi cán bộ trong bộ máy chính

quyền của địa phương và giúp cải

thiện chất lượng điều hành kinh tế

chung của tỉnh, thành phố.
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Tạo những chuyển biến tích

cực, rõ nét trong thái độ, tư

duy và hành động của các

sở, ban, ngành và huyện, thị

7

Phản ứng từ các

đơn vị

Mức độ tham

gia của các tổ

chức đại diện

cộng đồng DN

Sự tham gia

khảo sát của DN
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8

Thiếu các biện

pháp đồng bộ đi

kèm

Nguồn lực dành cho

DDCI tương đối thấp
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www.vccidanang.com.vn

1
• Sự quyết tâm và ủng hộ triển khai DDCI của lãnh đạo tỉnh, 

thành phố

2

• Việc triển khai DDCI cần xuất phát từ bối cảnh thực tế của 
địa phương, nguồn lực tổ chức thực hiện cũng như các vấn 
đề quan tâm của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp 

3

• Cần có cơ quan chủ trì độc lập, có khả năng và kinh
nghiệm, hiểu biết về doanh nghiệp và đảm bảo tối đa tính
khách quan khi thực hiện
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4
• Minh bạch trong triển khai là yếu tố cốt lõi

5

• Coi trọng công tác công bố kết quả và cách thức tổ chức
công bố DDCI

6

• Nâng cao hơn nữa vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và 
cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình triển khai DDCI

7

• Có chiến lược truyền thông bài bản, chuyên nghiệp về
DDCI




