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1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PCI

Vắn tắt về PCI

• Đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và
nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại
Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp

10 chỉ số thành phần

1. Gia nhập thị trường 6. Cạnh tranh bình đẳng

2. Tiếp cận đất đai 7. Tính Năng động

3. Tính minh bạch 8. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

4. Chi phí thời gian 9. Đào tạo lao động

5. Chi phí không chính thức 10. Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự
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Phương pháp xây dựng Chỉ số PCI 

• Quy trình 3 bước: 

• (i) Thu thập thông tin từ 
dữ liệu điều tra và các 
nguồn dữ liệu đã công bố 
khác; 

• (ii) Tính toán 10 chỉ số 
thành phần sau khi chuẩn 
hóa điểm số các chỉ tiêu
theo thang điểm 10; 

• (iii) Tính điểm số PCI tổng 
hợp có trọng số của 10 chỉ 
số thành phần theo thang 
điểm tối đa 100.

Quy mô

Điều tra

PCI 2018

Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng

tại mỗi tỉnh, thành phố: 

• Loại hình

• Ngành nghề hoạt động

• Tuổi của doanh nghiệp. 

12.258 Doanh nghiệp

Khu vực tư nhân trong nước

(Chỉ số PCI - 63 tỉnh, thành phố)

8.681 DN
2000 DN 

mới thành lập

Khu vực FDI

(20 tỉnh, thành phố)

1.577 DN FDI

Tổng thể Phân tầng (sắp xếp thành
một số nhóm chính)

Mẫu ngẫu nhiên
phân tầng
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14 năm điều tra PCI 2005-2018

128.582
phản hồi

Lượt DN 
dân doanh
Lượt DN 
FDI

114.316
14.266 

7300 7087 
8169 8093 

9859 10158 10037 10245 10681

1165 
1952 1540 1609 1533 1584 1550 1756 1577

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Số doanh nghiệp phản hồi qua các năm 

Doanh nghiệp dân doanh Doanh nghiệp FDI

2. Kết quả PCI 2018
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Biểu đồ
xếp hạng
PCI 2018

Bản đồ
PCI 2018
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Chất lượng điều hành có xu hướng cải thiện theo thời gian

Một số xu hướng nổi bật qua kết quả
điều tra PCI 2018
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Lĩnh vực
thủ tục
hành
chính còn
nhiều
phiền hà: 
Đất đai, 
Thuế, 
BHXH, 
QLTT, Giao
thông

Số doanh nghiệp dự kiến giảm quy mô hoặc đóng cửa cao!
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Triển vọng kinh doanh trong 2 năm tới
(Theo quy mô vốn của doanh nghiệp)

Triển vọng kinh doanh trong 2 năm tới
(Theo quy mô lao động của doanh nghiệp)
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Doanh nghiệp dân doanh đang gặp những khó khăn gì?

Khó khăn gặp phải theo kết quả kinh doanh
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Khó khăn gặp phải theo quy mô doanh nghiệp

Tóm lược từ điều tra doanh nghiệp trong nước

• Chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam duy trì được đà cải 
thiện trên nhiều lĩnh vực:

• Chi phí không chính thức tiếp tục được cắt giảm, 
• Môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp tư nhân đang dần bình đẳng hơn 
• Thủ tục hành chính đang thay đổi theo hướng tích cực. 

• Vẫn cần tới những nỗ lực nhiều hơn để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho 
doanh nghiệp:

• Phải tăng cường công khai, minh bạch hơn nữa, 
• Nâng cao chất lượng lao động và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, 
• Cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính sau đăng ký doanh nghiệp. 

• Các doanh nghiệp dân doanh vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 

 Các cơ quan nhà nước cần có những biện pháp chính sách hiệu quả và kịp thời, 
hướng tới một khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hoạt động hiệu quả, phát triển 
mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.
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3. Đánh giá của các doanh nghiệp FDI về
môi trường kinh doanh Việt Nam

Thông tin chung từ điều tra PCI-FDI 2018

1.577 DN FDI phản hồi,  từ 36 quốc gia, vùng lãnh thổ
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Quy mô doanh nghiệp FDI có xu hướng bé đi

Tỷ lệ đăng ký theo Luật Doanh nghiệp gia tăng
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DN FDI chủ yếu hướng vào xuất khẩu

Câu hỏi
A14: Khách
hàng của
doanh
nghiệp là
ai?

(Tỷ lệ với ít nhất một nhóm khách hàng)

DN FDI có đầu vào chủ yếu là nhập khẩu, 
song có giảm đáng kể từ năm 2017

Câu hỏi A16: 
Nhà cung
cấp hàng
hóa, dịch vụ
đầu vào của
doanh
nghiệp là ai? 

(Tỷ lệ với ít nhất một nhà cung cấp)
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Gánh nặng quy định “hậu đăng ký” giảm bớt

Chi phí không chính thức giảm về mức độ phổ biến
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Chi phí không chính thức giảm về quy mô!

Thủ tục hành
chính phiền
hà nhất: Hải
quan, BHXH, 
Thuế, đăng ký
đầu tư, phòng
cháy, BVMT, 
lao động
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Chỉ 31% DN 
FDI hài lòng
về chất
lượng lao
động

Điểm số Chất lượng lao động chưa có nhiều chuyển biến

Doanh
nghiệp FDI 
đánh giá
chất lượng
cơ sở hạ
tầng, theo
lĩnh vực
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Đánh giá chất
lượng cơ sở
hạ tầng, theo
một số lĩnh
vực ưu tiên
thu hút ngắn
hạn và trung
hạn của Dự
thảo Chiến
lược thu hút
FDI thế hệ
mới

Đường nối giữa cảng và đường bộ Đường nối giữa đường sắt và đường bộ

Tóm lược từ điều tra doanh nghiệp FDI

• Những điểm sáng:
• Những ngành công nghệ cao như điện tử chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong

đầu tư nước ngoài. 
• Gánh nặng thực thi quy định pháp luật đã được giảm bớt.
• Chi phí không chính thức cũng đã giảm rõ rệt.

• Cũng có một số điểm đáng lưu ý:
• Cải thiện chất lượng lao động là yêu cầu quan trọng, đặc biệt đối với những vị trí

quản lý hay đòi hỏi kỹ năng cao. 
• Quy mô của các dự án FDI đang giảm. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang hướng 

đến việc trở thành vệ tinh cho các các dự án FDI lớn tại Việt Nam. 
 Thách thức cho các doanh nghiệp tư nhân trong nước.

• Trong khi việc đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương đang phát huy 
hiệu quả, một số tỉnh vẫn bị tụt lại phía sau. 
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Niềm tin kinh doanh tiếp tục ở mức cao!

Nhiệt kế doanh nghiệp

TRÂN 
TRỌNG

CẢM ƠN!


