PCI ã thc s tr thành ngun thông tin hu ích trên phng din ánh giá cht lng iu hành và n lc ci cách
hành chính ca a phng, nhn din c nhng im mnh, im yu cng nh nhng hn ch cn khc phc a phng tr nên
nng ng và hiu qu hn, ngoài ra còn thúc y hc hi, chia s kinh nghim tt gia các a phng. T nm 20132016, thành ph à Nng liên tip gi vng ngôi u v ch s nng lc cnh tranh cp tnh; c th hin bng chng trình
tái c cu nn kinh t, doanh nghip và ngân sách; trin khai có hiu qu mô hình “mt ca” tt c các UBND
qun, huyn, phng, xã và các s, ban, ngành; ct gim các th tc liên quan n u t, doanh nghip; trin khai c
ch “liên thông - liên kt - trn gói” trong vic cp giy phép kinh doanh. Tuy nhiên, thành ph ã ánh mt li th
khi Qung Ninh "soán ngôi" vào nm 2017, và n nay tip tc tt hng sâu. Kt qu iu tra PCI nm 2018 nêu
rõ, ánh giá ca doanh nghip v cht lng gii quyt th tc hành chính ti à Nng st gim rõ rt. Các doanh nghip
cng phn ánh v khong cách gia ch o iu hành ca chính quyn thành ph vi các s, ngành, huyn th có s
gia tng; tính nng ng ca chính quyn cp tnh gim nhiu t 6,65 im nm 2017 xung còn 5,96 nm 2018.

Ch s nng lc cnh tranh cp tnh PCI 2018
PCI gm các ch s thành phn nh sau:
- Chi phí gia nhp th trng thp;
- Tip cn t ai d dàng và s dng t n nh;

- Môi trng kinh doanh minh bch và thông tin kinh doanh công khai;
- Chi phí không chính thc thp;
- Thi gian thanh tra, kim tra và thc hin các quy nh, th tc hành chính nhanh chóng;
- Môi trng cnh tranh bình ng;
- Chính quyn tnh/thành ph nng ng, sáng to trong gii quyt vn cho doanh nghip;
- Dch v h tr doanh nghip phát trin, cht lng cao;
- Chính sách ào to lao ng tt;
- Th tc gii quyt tranh chp công bng, hiu qu và duy trì c an ninh trt t.
Hin nay, thành ph có Khu công ngh cao (Khu CNC) vi din tích quy hoch là 1.128 ha và 06 Khu
công nghip (KCN), gm: Hòa Khánh, Dch v thy sn à Nng, Hòa Cm, Hòa Khánh m rng, Liên Chiu, à
Nng (KCN à Nng ã có ch trng chuyn i mc ích s dng t). Tng din tích t ca 06 KCN là 1.066,52 ha;
trong ó, din tích t công nghip cho thuê là 807,15 ha, ã cho thuê 701,48 ha chim t l lp y 86,91%; din
tích t còn li 105,67 ha tp trung ti 03 KCN: Hòa Cm (13,83 ha), Hòa Khánh m rng (10,17 ha) và
KCN Liên Chiu (81,67 ha). ng thi quy hoch xây dng 03 KCN mi: Hòa Cm - Giai on 2 (119 ha), Hòa
Nhn (393,57 ha) và Hòa Ninh (400 ha); d kin n quý II nm 2020 la chn xong nhà u t u t kinh doanh
h tng các KCN mi này.
V thu hút u t n nay: i vi Khu CNC ã thu hút 16 d án vi tng vn u t là 560 triu USD; trong ó có 07 d án
u t nc ngoài vi tng vn u t 256 triu USD, 09 d án u t trong nc vi tng vn u t là 5.272 t ng. i vi các KCN
ã thu hút 462 d án; trong ó có 342 d án trong nc vi tng vn u t là 19.134,1 t ng và 120 d án nc ngoài
(FDI) vi tng vn u t là 1.161,1 triu USD.
Trc bi cnh hi nhp, yêu cu ngày càng kht khe hn t cng ng doanh nghip, ng thi thc hin nâng cao B ch
s ánh giá nng lc iu hành cp s, ban, ngành và a phng thuc tnh (DDCI), Ban Qun lý Khu công ngh
cao và các khu công nghip à Nng (Ban Qun lý) cn có nhng ci cách mnh m hn, hng ti hình nh ca mt
c quan phc v tt nht. t c mc tiêu nâng cao ch s DDCI, cn thc hin mt s ni dung sau:
Mt là, v th ch phi lut hóa nhng quy nh ca pháp lut thành nhng quy trình, th tc c th; xut kin ngh sa i
b sung nhng quy nh cha rõ ràng, chng chéo nh gia pháp lut v u t vi các pháp lut chuyên ngành,
quy ch Khu CNC, công nhn doanh nghip ch xut…
Hai là, tp trung y nhanh tin u t h tng 03 KCN mi; ng thi công b qu t s dng không hiu qu qua rà soát
ti các KCN.
Ba là, công khai trên website Ban Qun lý: Quy hoch Khu CNC, tng KCN; giá thuê t; tin s dng h tng
(Khu CNC); phí s dng h tng (các KCN); tin bi hoàn gii phóng mt bng (Khu CNC); phí x lý nc thi; quy
trình u t; quy trình gii quyt các th tc hành chính; các th tc hành chính; hng dn trin khai các th tc u t
sau cp phép.
Bn là, tip tc rút ngn thi gian gii quyt th tc hành chính, nâng t l áp dng th tc hành chính trc tuyn và tin
n 100% thc hin trc tuyn.
Nm là, nâng cao nng lc ng dng công ngh thông tin trong qun lý d án u t, qun lý thông tin v gii quyt
th tc hành chính, gii quyt công vic thng nht, có công c tng tác vi doanh nghip/ nhà u t.
Sáu là, thng xuyên gp mt, i thoi vi doanh nghip/ nhà u t theo k hoch và t xut; trc i thoi phi tp hp ý kin
phn ánh, trong i thoi phi làm rõ và tr li kt qu gii quyt khó khn vng mc ca doanh nghip/ nhà u t vi tinh

thn ng hành cùng doanh nghip/ nhà u t.
By là, a dng hóa các tài liu, công c xúc tin u t, y mnh hot ng qung bá à Nng, Khu công ngh cao và
các khu công nghip.
Tám là, xây dng, phát trin i ng công chc chuyên nghip, nng ng, quán trit tinh thn coi doanh nghip/
nhà u t là i tng phc v.
PCI ã tr thành thc o ánh giá gia các a phng v cht lng iu hành kinh t và xây dng môi trng kinh doanh
thun li cho vic phát trin doanh nghip. Quan trng hn, nó ã tr mt công c phn ánh rõ nét cht lng hoch
nh và iu hành chính sách ca chính quyn a phng i vi doanh nghip, t ó thúc y nhng thay i sát vi thc
tin, yêu cu c th ca tng chính quyn a phng to nên mt môi trng u t, kinh doanh lành mnh. Tng t nh vy
DDCI là thc o ánh giá gia các s, ban, ngành và a phng ca thành ph; thc hin và duy trì tt DDCI s
nâng cao vai trò qun lý nhà nc ca Ban Qun lý ng thi góp phn phát trin kinh t - xã hi./.
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