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PHẦN 1. BỐI CẢNH 

Những năm gần đây, nâng cao năng lực cạnh tranh đã mang lại nhiều thành công trong 

phát triển kinh tế cho Việt Nam. Chính vì vậy, dù ở cấp độ quốc gia hay địa phương, vai trò của 

cải thiện môi trường kinh doanh trở thành nhiệm vụ, động lực cải cách mạnh mẽ và thiết yếu. 

Tiếp nối sự thành công của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhiều địa phương trong 

cả nước đã xây dựng chương trình hành động, cải thiện riêng cho mình và đạt được nhiều kết 

quả đáng ghi nhận. Trong đó, Sóc Trăng cũng là một trong những tỉnh có nhiều hành động thiết 

thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh một cách thực chất. Tuy nhiên, nhìn chung trong thời 

gian qua, kết quả năng lực cạnh tranh của Sóc Trăng (đo lường thông qua PCI còn khá khiêm 

tốn), có cải thiện nhưng chưa đạt được hiệu quả mang tính bền vững. 

Cùng với các địa phương trong cả nước, Sóc Trăng cũng đã có nhiều hoạt động nhằm 

cải thiện năng lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh theo quan điểm của Chính phủ. Trước 

đó, chính phủ cũng nêu rõ nhiệm vụ với các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc thẩm quyền và 

chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả đạt được trong phạm vi ngành, địa 

phương. Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh càng khẳng định rõ ràng hơn sự 

quan tâm của Chính phủ tới môi trường cạnh tranh tại các địa phương Việt Nam, đảm bảo tạo 

điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn. Điểm nhấn của Nghị quyết 02 năm 2019 là tăng cường 

trách nhiệm của các bộ đầu mối, gắn rõ hơn việc hoàn thành các mục tiêu với trách nhiệm của 

các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo địa phương. 

Trong những năm qua, Sóc Trăng đã có nhiều chuyển biến tích cực, các lĩnh vực kinh 

tế, văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo và có nhiều tiến bộ, đóng góp vào sự phát triển 

chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Tuy nhiên, Sóc Trăng vẫn còn nhiều 

những hạn chế, chưa khai thác hết những tiềm năng để có thể bứt phá và phát triển, khi tỷ lệ 

hộ nghèo tuy có giảm nhưng vẫn còn cao; kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội, chất lượng đào tạo 

nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển dẫn đến môi trường đầu tư và năng lực cạnh 

tranh của tỉnh giảm sút. Để có thể bứt phá vươn lên mạnh mẽ, phát triển bền vững, Sóc Trăng 

cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trưởng kinh doanh 

và đầu tư, đổi mới sáng tạo trong thu hút đầu tư phát triển nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh. Thực trạng này đặt ra các vấn đề cần giải quyết đối với Sóc Trăng. Một là khó có thể 

có những cải thiện bền vững và mang tính lan tỏa giữa các huyện thành phố nếu không có tính 

kết nối và tinh thần “thi đua” giữa các huyện. Chưa có kết quả cải thiện môi trường kinh doanh 

mang tính đối chiếu nào giữa các huyện thành, phố tại Sóc Trăng. Hai là, tỉnh sẽ không thể 

hoàn thiện được các mục tiêu cải cách môi trường kinh doanh và đầu tư nếu không có động 

thái cải cách thực sự từ các sở ngành – chính là các đơn vị trực tiếp liên quan đến các doanh 

nghiệp. 

Để tận dụng tối đa tiềm năng, đưa địa phương tiếp tục phát triển, thu hút đầu tư từ các 

doanh nghiệp, khuyến khích sự phát triển của khối hộ kinh doanh và hợp tác xã thì nâng cao 

năng lực cạnh tranh là nội dung quan trọng. Bởi vì doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã... 

cũng là nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ lớn trong cơ sở sản xuất kinh doanh tại tỉnh Sóc Trăng. 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh này một mặt góp phần gia tăng giá trị GRDP của tỉnh. Mặt khác 
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đây cũng chính là các tác nhân chính tạo công ăn việc làm cho người dân, trong đó có một tỷ lệ 

lớn các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội như phụ nữ, dân tộc thiểu số… 

Trong mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-

2020 đã nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế... 

Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh…” , đồng thời cũng đưa ra 

những giải pháp để cái thiện môi trường kinh doanh: “c) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá 

chiến lược: Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển 

nguồn nhân lực; d) Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển”. 

Mức độ tác động của các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh do chính quyền 63 tỉnh 

thành phố thực hiện trong thời gian qua được doanh nghiệp đánh giá thông qua nhiều cách 

thức, tiêu biểu trong số đó là chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Công nghiệp 

và Thương mại Việt Nam (VCCI) tiến hành điều tra hàng năm. Với quyết tâm chính trị cao và 

mong muốn tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và xếp 

hạng chỉ số PCI của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Cải thiện, nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019 – 2020.  

Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở việc đánh giá PCI, trước thực tiễn nhu cầu cần đánh giá 

hiệu quả hoạt động của các Sở ban ngành và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố cũng như bài 

học kinh nghiệm hiệu quả của việc đánh giá DDCI trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh và 

tăng cường tính trách nhiệm, minh bạch, cải tổ của các sở, ngành của các địa phương như Lào 

Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh,… tỉnh Sóc Trăng đã thực sự bắt tay vào đánh giá môi trường kinh 

doanh của mình một cách sâu sắc hơn. Trên cơ sở chỉ số PCI áp dụng cho cấp tỉnh, UBND 

tỉnh Sóc Trăng đã phê duyệt Kế hoạch số 56/KH-UBND về “Xây dựng, triển khai bộ chỉ số đánh 

giá năng lực cạnh tranh của Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) 

thuộc tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019-2021” nhằm mục đích đánh giá tính sáng tạo và kết quả 

điều hành của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố từ đó góp phần cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Sóc Trăng. Đây được coi 

như một bước đi mạnh mẽ và nỗ lực cải cách của tỉnh Sóc Trăng hướng tới cải thiện môi 

trường kinh doanh và đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh một cách toàn diện. 

Lần đầu tiên tại Sóc Trăng, DDCI Sóc Trăng sẽ tập hợp tiếng nói của các cơ sở sản 

xuất kinh doanh tại tỉnh, đưa gần hơn đến với các sở, ngành và lãnh đạo địa phương một cách 

hệ thống, có sự đối chiếu nhất định. Thông qua kết quả trên, các đơn vị, địa phương sẽ có 

những đánh giá, điều chỉnh thích hợp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tại tỉnh. Mục tiêu 

cuối cùng của dự án này chính là mang lại lợi ích cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo môi 

trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch hơn cho các chủ cơ sở sản xuất, tăng 

niềm tin vào hệ thống chính quyền và tăng động lực phát triển kinh tế tại tỉnh. Hơn thế nữa, 

điểm đổi mới và toàn diện hơn so với cách đánh giá DCI cũ là cách tiếp cận toàn diện tới các 

nhóm đối tượng yếu thế và các vấn đề phát triển bao trùm (giới, môi trường sinh thái…) để từ 

đó, có những giải pháp toàn diện với mục đích “không ai bị bỏ lại phía sau” nhằm phát triển KT-

XH một cách bền vững. 

Thông lệ tốt trong quản lý và điều hành kinh tế ở cấp huyện, sở ngành  

DDCI được xây dựng nhằm thúc đẩy nhận thức và hành động nhằm cải thiện công tác 

và quản lý, điều hành kinh tế tại địa phương, với mục đích mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng 

đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, để hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bao trùm. Điều 
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này cũng trực tiếp mang lại lợi ích về cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Do vậy, DDCI dựa trên quan điểm nền tảng là doanh nghiệp kỳ vọng như thế nào đối 

với các cơ quan chính quyền cấp huyện, thị, các sở, ngành trong công tác điều hành và quản 

trị kinh tế. Các cơ sở SXKD luôn kỳ vọng rằng các cơ quan chính quyền địa phương sẽ đáp 

ứng được các nguyên tắc mang tính nền tảng trong điều hành và quản trị kinh tế. DDCI cũng 

được xây dựng trên cơ sở vai trò, nhiệm vụ và chức năng quản lý của các cơ quan chính 

quyền cấp huyện, thị và các sở ngành theo các quy định hiện hành của Việt Nam về tổ chức 

chính quyền cấp huyện và tỉnh.  

Sự kết hợp giữa thực tế của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai DDCI 

trong những năm vừa qua cho thấy một số thông lệ tốt về điều hành và quản trị kinh tế được 

các cơ sở SXKD kỳ vọng và phù hợp với khả năng đáp ứng các cơ quan chính quyền cấp địa 

phương tại Việt Nam đồng thời hướng tới phát triển kinh tế xã hội bao trùm bao gồm:     

1. Hiệu quả trong thực hiện chính sách và quy định pháp luật với tinh thần vì doanh 

nghiệp 

2. Chất lượng dịch vụ công liên tục được cải thiện với ứng dụng ngày một hiệu quả 

của chính phủ điện tử   

3. Minh bạch thông tin và đối xử công bằng với doanh nghiệp 

4. Lãnh đạo chính quyền năng động, tiên phong, lắng nghe và hành động vì doanh 

nghiệp  

5. Đối thoại thường xuyên có trách nhiệm với doanh nghiệp và đề cao trách nhiệm 

giải trình 

6. Gia nhập thị trường dễ dàng, thuận tiện với chi phí thấp   

7. Dễ dàng và minh bạch trong tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh 

8. Hiệu quả trong hoạt động cấp phép và thanh tra, kiểm tra 

9. Thủ tục thuế đơn giản, thuận lợi, minh bạch và công bằng   

10. Thủ tục hành chính được cải thiện mạnh mẽ và bộ phận một cửa hoạt động hiệu 

quả 

11. Hoạt động hỗ trợ kinh doanh thiết thực, hiệu quả, công bằng. 

12. Chi phí không chính thức được đẩy lùi 

13. Các nội dung phát triển bao trùm, xã hội và bình đẳng giới được quan tâm 

14. Môi trường, sinh thái được chú trọng trong công tác điều hành 

15. Các giá trị văn hóa, lịch sử được chú trọng bảo tồn trong quá trình điều hành, 

quản lý kinh tế. 

Các thông lệ tốt này được hình thành trên cơ sở các khảo sát đối với cộng đồng doanh 

nghiệp trong quá trình xây dựng và triển khai DDCI trong những năm vừa qua, nghiên cứu các 

tài liệu và quy định về vai trò, nhiệm vụ và chức năng quản lý của cơ quan chính quyền địa 

phương, cũng như các thông lệ quốc tế. Đặc biệt, các nguyên tắc và phương pháp xây dựng 

DDCI đã tính toán dựa trên đón đầu sự thay đổi. Nhóm chuyên gia tính đến sự thay đổi cơ cấu 

trong quản lý, chức năng và nhiệm vụ các sở ngành để đảm bảo tính bền vững (tham vấn 

nhiều cơ quan cấp trung ương và lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Viện tổ 

chức nhà nước... để đảm bảo có kế hoạch dài hạn). 
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Đây chính là những thông lệ tốt được sử dụng làm nền tảng cho việc hình thành khung 

chỉ số của DDCI và là cơ sở để hình thành thang điểm để các cơ sở SXKD chấm điểm về chất 

lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp huyện, thị và các sở ngành. 

Phương pháp luận của DDCI và các công cụ như phiếu điều tra, công cụ xếp hạng do vậy đều 

tuân thủ hướng đến các thông lệ tốt này. Điểm số cũng như thứ hạng của các sở, ngành và 

huyện, thị thực sự dựa trên điểm số trung bình chung của điểm số mà các cơ sở SXKD được 

khảo sát đã chấm điểm đối với từng chỉ tiêu về các mặt điều hành và quản trị kinh tế của chính 

quyền huyện, thị và các sở ngành.  

DDCI do vậy là chiếc gương phản chiếu chính xác cảm nhận của cộng đồng doanh 

nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp nữ, các doanh nghiệp làm việc với phụ nữ hoặc dân tộc 

thiểu số -  về các mặt và công tác quản lý, điều hành kinh tế của các cấp chính quyền địa 

phương. DDCI cũng là một nhiệt kế đo lường sự hài lòng về môi trường kinh doanh và đầu tư 

và cảm nhận về triển vọng kinh doanh trong bối cảnh môi trường kinh doanh và đầu tư cấp 

huyện và tỉnh.  

Sử dụng DDCI 

Mục tiêu tổng thể của việc triển khai DDCI là thúc đẩy cải thiện chất lượng quản lý, điều 

hành kinh tế của các sở, ngành, huyện, thị tại mỗi tỉnh, thành phố, tạo động lực cải cách liên 

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

thông thoáng, minh bạch tại địa phương.  

DDCI hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:  

 DDCI nhằm mục tiêu xây dựng hình ảnh thân thiện và cầu thị của chính quyền các 

địa phương đối với cộng đồng kinh doanh. Đây cũng chính là hoạt động góp phần 

thực hiện yêu cầu của Chính phủ trong thời gian gần đây về chuyển từ chính quyền 

quản lý sang xây dựng chính quyền phục vụ.  

 DDCI cung cấp cho lãnh đạo tỉnh, thành phố một công cụ hiệu quả để giảm sát và 

chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các sở, ngành, và huyện, thị. Phản 

hồi của cộng đồng doanh nghiệp qua điều tra DDCI cung cấp những thông tin chân 

thực, khách quan về quá trình thực hiện thủ tục hành chính và làm việc với các sở, 

ngành, huyện, thị. Đây chính là nguồn thông tin tham khảo độc lập, khách quan cho 

các nhà lãnh đạo tỉnh, thành phố để có chỉ đạo kịp thời nhằm cải thiện chất lượng 

hoạt động của các đơn vị có liên quan.  

 DDCI giúp lãnh đạo tỉnh, thành phố xác định được những thực tiễn tốt trong cải 

cách hành chính tại chính các đơn vị sở, ngành và huyện, thị, để từ đó nhân rộng ra 

các đơn vị khác. Đây cũng là cách để khích lệ và phát huy sự năng động, sáng tạo 

của cán bộ và các sở, ngành và huyện, thị trong việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo 

tỉnh, thành phố về nâng cao chất lượng điều hành và cải thiện môi trường kinh 

doanh và đầu tư. 

 DDCI hỗ trợ lãnh đạo các sở ngành, huyện, thị cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn 

vị mình. Kết quả điều tra DDCI giúp lãnh đạo các đơn vị nhận diện rõ những điểm 

mạnh cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục trong hoạt động của mỗi sở 

ngành, huyện, thị trong diện đánh giá. Từ đó, lãnh đạo các đơn vị có thể xác định 

trọng tâm cải cách, lựa chọn và triển khai các giải pháp phù hợp thực tế và kịp thời.  
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 DDCI hướng tới tạo sự cạnh tranh, thi đua lành mạnh giữa các sở, ban, ngành và 

huyện, thị trong việc cải thiện mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong 

quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại mỗi đơn vị, cơ quan, từ đó góp phần vào 

nỗ lực chung của chính quyền tỉnh, thành phố trong việc tạo lập môi trường kinh 

doanh và đầu tư thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.  

 DDCI nhằm tạo ra kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để nhà đầu 

tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến đối với chính quyền địa phương và các 

sở, ngành trong việc nâng cao chất lượng điều hành và cải thiện môi trường kinh 

doanh và đầu tư tại địa phương. Việc triển khai DCCI sẽ giúp nắm bắt, thu thập 

thường xuyên các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng kinh doanh tại địa phương, 

phản ánh kịp thời tới các cơ quan nhà nước có liên quan tại tỉnh, thành phố để có 

giải pháp xử lý nhanh chóng và hiệu quả. 

Giới, Xã hội, Môi trường, Giá trị văn hóa, lịch sử 

 Nội dung và phương pháp tiếp cận mới của DDCI đã đặc biệt chú trọng tới vấn đề về 

bình đẳng giới, môi trường và các khía cạnh xã hội, phát triển bền vững và phát triển bao trùm 

thông qua việc lồng ghép các yếu tố này vào toàn bộ quá trình khảo sát, điều tra, công bố kết 

quả, lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch hành động. Ví dụ: 

- Đảm bảo các yếu tố về phát triển bao trùm (giới, xã hội, môi trường) trong công tác 

điều hành, quản lý kinh tế trong nguyên tắc xây dựng DDCI; 

- Đảm bảo chú trọng các giá trị văn hóa, lịch sử trong công tác điều hành, quản lý kinh 

tế trong nguyên tắc xây dựng DDCI;  

- Cân nhắc tỷ lệ phù hợp các doanh nghiệp do phụ nữ/phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) 

làm chủ/đồng sở hữu hoặc doanh nghiệp làm việc với phụ nữ/phụ nữ DTTS; hộ sản 

xuất do phụ nữ làm chủ khi chọn mẫu khảo sát;  

- Chú trọng tới các yếu tố về phát triển bao trùm và nhạy cảm giới trong thiết kế bảng 

hỏi và quá trình khảo sát đánh giá chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ 

quan chính quyền địa phương;  

- Phân tích một số chỉ số cơ bản dưới góc nhìn/cảm nhận của các nhóm nữ - nam – 

dân tộc thiểu được khảo sát khác nhau để phát hiện các vấn đề tồn tại liên quan;  

- Đưa ra bức tranh các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo/đồng sở hữu, doanh nghiệp 

do phụ nữ làm chủ; 

- Xây dựng bức tranh các lãnh đạo nữ (từ cấp phòng, huyện trở lên) trong hệ thống 

quản lý nhà nước;  

- Đề xuất các khuyến nghị tới UBND tỉnh và các đơn vị, tổ chức liên quan nhằm thúc 

đẩy tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong hệ thống thị trường tại tỉnh Sóc 

Trăng; 

- Đề xuất các giải pháp cụ thể trong các báo cáo và hội nghị trong đó nhấn mạnh các 

yếu tố về phát triển bao trùm để thu hút sự chú ý và quan tâm đúng mức của các bên 

liên quan tới các vấn đề này. Từ đó đảm bảo rằng chính quyền địa phương ở cấp tỉnh 

cũng như các huyện, thị, các doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức quan tâm nhận thức 

được đầy đủ và có hành động cụ thể để đảm bảo hài hòa các vấn đề về binh đẳng 

giới, xã hội và môi trường trong quá trình phát triển kinh tế. 
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Thông qua quá trình khảo sát, điều tra, công bố kết quả, lập kế hoạch và triển khai thực 

hiện kế hoạch hành động, DDCI nâng cao nhận thức và mối quan tâm về những vấn đề như 

kinh doanh với phụ nữ, doanh nhân nữ, bình đẳng giới, các vấn đề về môi trường, sinh thái 

trong quá trình phát triển, các vấn đề về xã hội, phát triển bền vững, công bằng, người dân tộc 

thiểu số, những đối tượng yếu thế… Vượt khỏi cách tiếp cận truyền thống, DDCI sẽ đánh giá 

chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền địa phương từ các góc độ 

này. Bằng cách đó, DDCI sẽ khuyến khích các hoạt động điều hành kinh tế tại địa phương chú 

ý và quan tâm đúng mức tới các vấn đề này, đảm bảo rằng chính quyền địa phương ở cấp tỉnh 

cũng như các huyện, thị sẽ có hành động cụ thể để đảm bảo hài hòa các vấn đề về bình đẳng 

giới, xã hội và môi trường trong quá trình phát triển kinh tế. 

DDCI và Công nghệ 4.0 

Trên kinh nghiệm và thực tiễn  triển khai DDCI của các tỉnh, Economica Vietnam tiếp 

tục nâng cấp và cải thiện phương pháp luận cũng như cách thức triển khai DDCI tại cấp tỉnh, 

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, ngành và các huyện, thị. Phương pháp luận được cải 

tiến cũng cho phép sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và nền 

tảng Internet để hỗ trợ 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 huyện, thị, sở ngành và qua đó 

nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh và đầu tư và năng lực cạnh tranh tại các tỉnh. 

Quy trình triển khai DDCI đã được chuẩn hóa, xây dựng trên nền tảng công nghệ thông 

tin, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, cho phép phần lớn công việc được thực hiện trên 

nên tảng trực tuyến. Nền tảng công nghệ đang được ứng dụng đối với DDCI hiện tại cho phép 

toàn bộ quá trình điều tra, xử lý số liệu, và trả kết quả điều tra được thực hiện trực tuyến với sự 

hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ được áp dụng trong DDCI cũng tạo nền tảng cho 

việc điều tra khảo sát trực tuyến trong tương lai, qua đó giảm chi phí triển khai thực hiện, đảm 

bảo tác động trên diện rộng và tính bền vững trong dài hạn. Đồng thời, công nghệ tiên tiến này 

cũng cho phép các tỉnh tham gia nắm bắt được kết quả về đánh giá chất lượng công tác điều 

hành trên mọi mặt một cách gần như tức thời sau khi hoạt động điều tra, khảo sát được hoàn 

thành. 

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và xây dựng DDCI trên 

nền tảng Internet và điện toán đám mây được thực hiện trên cơ sở hợp tác với OrientSoft – 

một công ty dày dạn kinh nghiệm về các giải pháp điện toán đám mây và các phần mềm cho 

khu vực công và các cơ quan quản lý nhà nước tại cấp tỉnh và huyện. 
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PHẦN 2. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT VÀ XẾP HẠNG 

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố (DDCI) tỉnh Sóc Trăng là một chỉ số tổng hợp sử dụng để đánh giá các khía cạnh 

khác nhau về năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư. DDCI là 

chỉ số tổng hợp vì được cấu thành nên bởi các chỉ số thành phần (sub-index), kết quả từng chỉ 

số thành phần là căn cứ tính toán điểm số DDCI1. 

2.1. Cấu trúc bộ chỉ số 

Các chỉ số thành phần và chỉ tiêu của DDCI được xây dựng trên nguyên tắc nền tảng và 

thông lệ tốt về điều hành và quản trị kinh tế của chính quyền địa phương. Các chỉ số thành 

phần và chỉ tiêu bao quát toàn diện các mặt quản lý, điều hành kinh tế của chính quyền địa 

phương. Được xây dựng trên cơ sở thực tiễn triển khai tại các địa phương của Việt Nam, các 

chỉ số thành phần và chỉ tiêu của DDCI có thể dễ dàng giúp các cơ quan chính quyền cấp 

huyện, thị, sở, ngành và các địa phương nhanh chóng nhận biết được những lĩnh vực điều 

hành và quản trị kinh tế mà mình đã làm tốt và chưa tốt, những điểm tích cực và hạn chế, đồng 

thời cũng có thể nhanh chóng xác định được cụ thể và chính xác cơ quan nào ở cả cấp huyện 

và cấp sở, ngành chịu trách nhiệm về những yếu kém hay là nhân tố tích cực của lĩnh vực điều 

hành đó. Điều này sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và có ý nghĩa quan trọng trong 

việc xác định đầu mối chịu trách nhiệm trong quá trình xây dựng hành động nhằm cải thiện môi 

trường kinh doanh và đầu tư và năng lực cạnh tranh của địa phương và tỉnh, thúc đẩy sự phát 

triển của các doanh nghiệp. 

Và hơn thế nữa, DDCI dựa trên kết quả phân tích những điểm mạnh, những điểm còn 

hạn chế của các chỉ số thành phần PCI Sóc Trăng, từ đó xây dựng các chỉ tiêu thích hợp. Qua 

các năm, việc xác định các chỉ số thấp điểm, cần cải thiện trong bộ chỉ số DDCI cấp huyện và 

cấp sở, ngành giúp chính quyền địa phương và cơ quan sở, ngành sẽ biết được điểm nào cần 

cải thiện trong năng lực hoạt động của mình, điểm nào cần chú ý trong công tác hỗ trợ cơ sở 

sản xuất kinh doanh thực hiện thủ tục hành chính đặc biệt là các công tác liên quan tới môi 

trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Như là một kết quả tất yếu, các chỉ số thành phần 

của PCI, đặc biệt là các chỉ số PCI thấp điểm của tỉnh sẽ được cải thiện, góp phần tích cực 

thúc đẩy năng lực cạnh tranh địa phương. 

Ngoài ra, DDCI có thể đánh giá được các thêm chỉ tiêu mà tỉnh quan tâm để cải thiện 

năng lực cạnh tranh của tỉnh, đặc biệt là các chỉ số thấp điểm trong PCI. Trên cơ sở nghiên 

cứu các chỉ số thành phần của PCI Sóc Trăng, thì DDCI có thể đánh giá được các chỉ tiêu về 

đào tạo lao động, an ninh trật tự, chính phủ điện tử, phát triển bền vững hay bình đẳng giới qua 

                                                           

1 Trong trường hợp có những thay đổi nhỏ về phương pháp luận, UBND tỉnh Sóc Trăng 

thống nhất với nhóm tác giả thay đổi bằng biên bản làm việc hoặc bản ghi nhớ. 
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đánh giá việc hỗ trợ của cơ quan ban ngành liên quan tới các chỉ tiêu này, hay qua việc tính 

điểm trung bình của các câu hỏi liên quan trong bộ câu hỏi của DDCI.  

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

các cơ quan chính quyền cấp huyện, thị, thành phố, Bên cạnh đó, đối tượng phục vụ cũng như 

đối tượng có quan hệ tương tác thường xuyên giữa các sở, ngành và chính quyền huyện, thị 

cũng rất khác nhau. Trong khi các đối tượng phục vụ chính của các sở, ngành là doanh nghiệp 

thì các huyện thị, đối tượng phục vụ chính lại là các cơ sở SXKD (và một phần là với các 

doanh nghiệp). Vì lý do này để đảm bảo đánh giá chính xác, công bằng, DDCI sẽ gồm hai bộ 

chỉ số: (i) bộ chỉ số DDCI cho các cơ quan chính quyền cấp huyện; và (ii) bộ chỉ số DDCI đối 

với các sở ngành. 

Các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu có tính đại diện và là mẫu số chung để so sánh về 

năng lực quản lý, điều hành kinh tế giữa các huyện, thị và các sở ngành. Đây là nguyên tắc 

nhằm đảm bảo tính hợp lý và khả năng so sánh, xếp hạng công bằng giữa các sở, ngành và 

địa phương. Mỗi chỉ số thành phần được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu khác nhau. Các chỉ tiêu 

này phản ánh chi tiết những nội dung của chỉ số thành phần, và cung cấp các thông tin đầy đủ, 

toàn diện, chi tiết về các mặt của công tác quản lý, điều hành kinh tế bởi các sở, ngành và cơ 

quan chính quyền huyện, thị. Tương tự như chỉ số thành phần, các chỉ tiêu phải đảm bảo được 

tính đại diện, và phải là mẫu số chung, thước đo chung và có ý nghĩa áp dụng đối với tất cả các 

đơn vị được đánh giá.   

Các chỉ số và chỉ tiêu cũng cho phép xác định rõ được địa chỉ của đơn vị, cơ quan cấp 

sở, ngành và huyện thị chịu trách nhiệm về những điểm mạnh và điểm yếu của từng điểm cụ 

thể trong công tác điều hành. Các chỉ số, chỉ tiêu và cơ sở dữ liệu của DDCI phiên bản hoàn 

toàn mới cho phép xác định rõ ràng, chính xác đầu mối chịu trách nhiệm đối với các hành động 

nhằm phát huy thế mạnh và khắc phục những tồn tại đối với từng lĩnh vực cụ thể trong công 

tác quản lý, điều hành kinh tế ở cả cấp huyện, thị và sở, ngành. Từ đó, có thể dễ dàng xác định 

trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm giải trình của từng đơn vị quản lý trong từng 

nội dung cụ thể của hoạt động điều hành và quản trị kinh tế.   

Chi tiết về các chỉ số thành phần và chỉ tiêu được trình bày tại Phần 3. Nội dung cơ bản về chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở ngành (DDCI).  

2.2. Phương pháp khảo sát DDCI 

Mục đích điều tra: Thu thập thông tin từ các cơ sở SXKD của tỉnh Sóc Trăng về cảm 

nhận, đánh giá của họ đối với năng lực điều hành kinh tế và nỗ lực cải thiện môi trường kinh 

doanh và đầu tư của chính quyền địa phương tại các huyện, thành phố và các sở, ngành trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Những đánh giá tổng hợp này sẽ được chính quyền cấp tỉnh sử dụng, làm cơ sở cho 

việc đề ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các địa phương cấp huyện và các 

sở ngành. 
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Đối tượng điều tra: Chủ các cơ sở SXKD (có đăng ký kinh doanh), cấp quản lý các 

doanh nghiệp (có đăng ký theo luật Doanh nghiệp). 

Phạm vi điều tra: 11 huyện, thành phố của tỉnh Sóc Trăng (thành phố Sóc Trăng và 10 

huyện/ thị xã: Kế Sách, Long Phú, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Thị xã Vĩnh Châu, Cù Lao 

Dung, Ngã Năm, Châu Thành, Trần Đề). 

Thời gian điều tra: dự kiến trong Quý III và công bố kết quả đánh giá trong Quý IV hàng 

năm. 

Thời kỳ thu thập dữ liệu: Các thông tin khảo sát liên quan tới cảm nhận của đối tượng 

về tình trạng của vấn đề được hỏi tại địa phương huyện (thành phố) mình trong khoảng thời 

gian 2 năm gần nhất và tập trung vào thông tin của năm gần nhất. 

Phiếu điều tra: Áp dụng 02 loại phiếu điều tra trong điều tra, khảo sát: (i) Mẫu phiếu 1 

dành cho nhóm đối tượng là các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dành cho DDCI cấp huyện và 

(ii) Mẫu phiếu 2 dành cho các chủ (hoặc cấp quản lý) doanh nghiệp, hợp tác xã (và đối với một 

số trường hợp là các hộ kinh doanh) dành cho DDCI Sở, ngành. 

Loại điều tra: Điều tra chọn mẫu bằng phỏng vấn (sample survey interview) hoặc phỏng 

vấn qua thư. Tỉnh lựa chọn phương án tối ưu theo dự toán ngân sách và nguồn lực địa 

phương.  

Phương pháp chọn mẫu 

Mẫu điều tra đối với cơ sở SXKD cho chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện  

Để có thể so sánh giữa các huyện, việc chọn mẫu được tiến hành với khung chọn mẫu 

từ mỗi huyện. Tổng thể gồm các cơ sở SXKD được chia nhỏ hơn nữa theo đặc điểm ngành 

nghề kinh doanh chính theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam - VSIC 2018. Từ mỗi phân 

nhóm này, nhóm nghiên cứu chọn mẫu ngẫu nhiên theo tỷ lệ để có được danh sách các đơn vị 

điều tra. 

Dự kiến tổng cỡ mẫu của điều tra DDCI dành cho phiếu cấp huyện hàng năm là 500-

550 cơ sở SXKD. Cỡ mẫu này được tính toán để đảm bảo tính khoa học của chỉ số và hiệu 

quả của nguồn lực tài chính trong giới hạn cho phép. 

Mẫu điều tra đối với doanh nghiệp cho chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành 

Mẫu điều tra cho DDCI sở, 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, ngành. 

Cụ thể các nội dung về về lĩnh vực chức năng về quản lý nhà nước/ dịch vụ công cho 

doanh nghiệp được liệt kê và mô tả như trong bảng dưới đây: 
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Bảng 2.1. Các nội dung về lĩnh vực chức năng về quản lý nhà nước/ dịch vụ công cho doanh nghiệp 

XẾP HẠNG THEO 
LĨNH VỰC CHỨC 
NĂNG NHIỆM VỤ/ 

THEO SỞ, 
NGÀNH 

LIÊN QUAN 
TRỰC TIẾP 

TỚI SỞ, 
NGÀNH 

GHI CHÚ  
(Chọn lọc những chức năng quản lý nhà nước có 

liên quan tới doanh nghiệp) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/ DỊCH VỤ CÔNG  

PHỔ BIẾN 

1. Đăng ký 
kinh doanh 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư  

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: đầu tư trong nước, đầu tư nước 
ngoài ở địa phương; đăng ký kinh doanh  

 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 

 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã... 

2. Cấp phép, 
đăng ký 
đầu tư  

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư  

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: đầu tư trong nước, đầu tư nước 
ngoài ở địa phương; đăng ký kinh doanh 

 Cấp phép, đăng kí đầu tư, ... 

 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư... 

 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).  

 Các thủ tục khác liên quan đến cấp phép, đăng kí 
đầu tư... 

3. Xây dựng Sở Xây dựng Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: hoạt động đầu tư xây dựng;   

 Quy hoạch kiến trúc xây dựng 

 Hoạt động xây dựng (Thủ tục thẩm định dự án/dự 
án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết 
kế cơ sở điều chỉnh; Thủ tục cấp giấy phép xây 
dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa 
chữa, cải tạo, giấy phép di dời, Thủ tục thẩm định 
thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây 
dựng điều chỉnh, Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; 
thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế 
bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh... 

4. Phòng cháy 
Chữa cháy 

Công an tỉnh Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: Thẩm duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình, 
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, Thẩm 
duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với 

Phòng cháy chữa cháy 
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XẾP HẠNG THEO 
LĨNH VỰC CHỨC 
NĂNG NHIỆM VỤ/ 

THEO SỞ, 
NGÀNH 

LIÊN QUAN 
TRỰC TIẾP 

TỚI SỞ, 
NGÀNH 

GHI CHÚ  
(Chọn lọc những chức năng quản lý nhà nước có 

liên quan tới doanh nghiệp) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/ DỊCH VỤ CÔNG  

PHỔ BIẾN 

phương tiện giao thông cơ giới, Kiểm định 
phương tiện phòng cháy và chữa cháy, cấp giấy 
xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 
cháy và chữa cháy… 

5. Đất đai Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: Đất đai;   

 Các thủ tục có liên quan tới DN về việc Đăng ký và 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần 
đầu, sửa đổi, biến động, bổ sung…) 

 Các thủ tục có liên quan tới DN về việc giao đất, 
cho thuê đất 

 Các thủ tục có liên quan tới DN về việc Đăng kí thế 
chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

 Thẩm định nhu cầu, điều kiện sử dụng đất để xem 
xét giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất. 

 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp 
được Nhà nước giao đất để quản lý 

6. Tài nguyên 
Môi trường2 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: tài nguyên nước; tài nguyên 
khoáng sản, địa chất; môi trường;... 

 

Các thủ tục liên quan đến lĩnh vực: 

+ Khoáng sản (ví dụ: cấp/điều chỉnh /gia hạn giấy 
phép khai thác khoáng sản, cấp thuận tiến hành khảo 
sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện 
tích lập đề án thăm dò khoáng sản, Cấp/gia 
hạn/chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, 
cấp/gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản...) 

+ Bảo vệ môi trường ( Ví dụ: Cấp/Cấp lại Giấy xác 
nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập 

                                                           
2
 Ngoài đất đai 
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XẾP HẠNG THEO 
LĨNH VỰC CHỨC 
NĂNG NHIỆM VỤ/ 

THEO SỞ, 
NGÀNH 

LIÊN QUAN 
TRỰC TIẾP 

TỚI SỞ, 
NGÀNH 

GHI CHÚ  
(Chọn lọc những chức năng quản lý nhà nước có 

liên quan tới doanh nghiệp) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/ DỊCH VỤ CÔNG  

PHỔ BIẾN 

khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (tổ chức, cá 
nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất), Thẩm định, phê duyệt phương 
án cải tạo phục hồi môi trường/cải tạo phục hồi môi 
trường thẩm định riêng, Xác nhận kế hoạch bảo vệ 
môi trường (Kế hoạch BVMT),… 

+ Tài nguyên và môi trường: (ví dụ: Khai thác và sử 
dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường…) 

+ Tài nguyên nước (Ví dụ: Cấp/Cấp lai giấy phép tài 
nguyên nước, Chuyển nhượng quyền khai thác tài 
nguyên nước, Cấp/cấp lại giấy phép hành nghề khoan 
nước dưới đất, Cấp/cấp lại phép hành nghề khoan 
nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ, điều chỉnh tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước...) 

+ Tài nguyên biển (ví dụ: giao/gia hạnh quyết 
định/sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, 
thu hồi biển, trả lai khu vực biển, Cấp/gia hạn/sửa đổi, 
bổ sung/trả lại/cấp lại giấy phép nhận chìm biển)... 

7. Thuế Cục Thuế Có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý 
thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân 
sách nhà nước 

 Thủ tục hành chính liên quan đến thuế 

8. Hải quan Cục Hải quan - Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực 
hiện các quy định của nhà nước về hải quan trên 
địa bàn hoạt động của Cục Hải quan, gồm: 

a) Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển 
cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất 
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại các địa bàn hoạt 

 Thủ tục hành chính liên quan đến hải quan 
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XẾP HẠNG THEO 
LĨNH VỰC CHỨC 
NĂNG NHIỆM VỤ/ 

THEO SỞ, 
NGÀNH 

LIÊN QUAN 
TRỰC TIẾP 

TỚI SỞ, 
NGÀNH 

GHI CHÚ  
(Chọn lọc những chức năng quản lý nhà nước có 

liên quan tới doanh nghiệp) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/ DỊCH VỤ CÔNG  

PHỔ BIẾN 

động hải quan và các địa điểm khác theo quy 
định của pháp luật; 

c) Áp dụng biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải 
quan để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái 
phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma 
túy và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động được 
giao theo quy định của pháp luật; 

d) Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các 
khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu; 

đ) Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật; 

e) Tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về hải 
quan; 

g) Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật; 

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về hải quan theo quy định của pháp 
luật. 

- Xử lý vi phạm hành chính hoặc khởi tố đối với 
các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 
qua biên giới theo quy định của pháp luật; giải 
quyết khiếu nại đối với các quyết định hành chính 
của các đơn vị trực thuộc và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp 
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luật. 

- Kiến nghị những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung 
các quy định của Nhà nước về hải quan đối với 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các quy định của Tổng 
cục Hải quan về chuyên môn nghiệp vụ và quản 
lý nội bộ; báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải 
quan những vướng mắc phát sinh, các vấn đề 
vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Hải 
quan. 

9. Giao thông, 
Vận tải 

Sở Giao thông 
vận tải 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: Đường bộ, đường thủy nội địa, 
đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; 
quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao 
thông đô thị. 

 Quản lý giao thông (Cấp phép thi công xây dựng 
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác...) 

 Quản lý phương tiện (Đăng ký lại phương tiện 
trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính 
năng kỹ thuật, Cấp phép/Gia hạn/sửa đổi Giấy 
phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam 
cho phương tiện trong nước, nước ngoài...) 

 Quản lý người lái (Cấp lại Giấy phép xe tập lái...) 

 Quản lý vận tải 

 Quản lý giao thông khác... 

 

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

Sở Lao động – 
Thương binh 
và Xã hội 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; 
tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm 
xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo 
hiểm thất nghiệp); an toàn lao động;   

 An Toàn, vệ sinh lao động: Báo cáo công tác 
An toàn, vệ sinh lao động, Khai báo thiết bị có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động... 

 Giáo dục nghề nghiệp 

 Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động 



 19 

 

XẾP HẠNG THEO 
LĨNH VỰC CHỨC 
NĂNG NHIỆM VỤ/ 

THEO SỞ, 
NGÀNH 

LIÊN QUAN 
TRỰC TIẾP 

TỚI SỞ, 
NGÀNH 

GHI CHÚ  
(Chọn lọc những chức năng quản lý nhà nước có 

liên quan tới doanh nghiệp) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/ DỊCH VỤ CÔNG  

PHỔ BIẾN 

(Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp, 
Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh 
nghiệp (mới)... 

 Lao động nước ngoài: Báo cáo nhu cầu, thay 
đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước 
ngoài, Cấp lại giấy phép lao động cho người 
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, 
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động 
nước ngoài làm việc tại Việt Nam... 

11. Bảo hiểm 
xã hội, Bảo 
hiểm y tế 

Bảo hiểm xã 
hội 

Có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam tổ chức thực hiện các chế độ, chính 
sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, 
chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; thanh tra chuyên 
ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và 
quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

 Thu BHXH, BHYT, BHTN (Tham gia, Đăng ký, 
đóng BHXH, BHYT, BHTN…) 

 Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (cấp, điều chỉnh 
thông tin) 

 Giải quyết chế độ BHXH (giải quyết hưởng chế 
độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ 
hưu…) 

 Giải quyết chế độ BHYT (chi phí khám chữa 
bệnh…) 

 Chi BHXH (truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, 
trợ cấp BHXH, ủy quyền lĩnh thay BHXH…) 

12. Công 
nghiệp, 
Thương 
mại 

Sở Công 
thương 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: Cơ khí; luyện kim; điện; năng 
lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí; hóa chất; 
vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác 
mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu 
dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế 
biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn; xuất 
khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến 
thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương 

 Công nghiệp: Cấp lại giấy phép sử dụng vật 
liệu nổ công nghiệp, Cấp giấy chứng nhận sản 
xuất đồng thời kinh doanh  hóa chất thuộc 
danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong ngành công nghiệp,  Cấp giấy 
phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và 
trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký 
kinh doanh tại địa phương, Cấp giấy phép sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp, Cấp giấy phép 
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mại; quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng; hội nhập kinh tế; thương mại 
quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn; 
quản lý an toàn thực phẩm theo quy định của 
pháp luật. 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp... 

 Thương mại: Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng 
đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, Cấp Giấy phép 
bán buôn sản phẩm thuốc lá, Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh 
mua bán LPG, Cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 
doanh thực phẩm, rượu, Đăng ký thực hiện 
khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi 
thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 
doanh thực phẩm... 

13. Nông, Lâm 
nghiệp, 
Thủy sản 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm 
nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; 
phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực 
phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối 
theo quy định của pháp luật. 

 Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn: Công 
nhận nghề truyền thống... 

 Quản lý chất lượng (Thủ tục cấp giấy xác nhận 
kiến thức về an toàn thực phẩm, Cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm nông lâm thủy sản, Thủ tục cấp giấy xác 
nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, ... 

 Trồng trọt và bảo vệ thực vật (Cấp/cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo 
vệ thực vật, "Cấp/cấp lại Giấy xác nhận nội 
dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, Thủ 
tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 
bán phân bón... 

14. Y tế Sở Y tế Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi 

 Dược Mỹ phẩm (Cấp lần đầu và cấp Giấy 
chứng nhận/cấp lại/sửa đổi, bổ sung đủ điều 
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chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; 
trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực 
phẩm;   

kiện kinh doanh dược...) 

 Khám chữa bệnh (Cấp giấy phép hoạt động 
đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế, công bố đủ điều kiện hoạt 
động với các cơ sở,... 

15. Giáo dục, 
Đào tạo 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

Tham mưu cho UBND tỉnh trong các quyết định 
cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động 
giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc 
Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về 
các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục 
của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa 
phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của 
các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo 
dục ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

Giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các 
tổ chức dịch vụ du học tự túc theo quy định của 
pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực 
giáo dục theo quy định của pháp luật và của ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

Giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra, 
giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong 
việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, 
hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai 
chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chât 
lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

 Cấp phép tổ chức giáo dục kĩ năng sống 

 Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ 

 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt 
động giáo dục 

 Thành lập, cho phép hoạt động, giải thể các 
trường THPT tư thục; 

 Cho phép thành lập, giải thể, tổ chức lại trung 
tâm hỗ trợ và phát triển giáo 
dục hòa nhập tư thục; 

 Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng 
sống và hoạt động giáo dục 
ngoài giờ chính khóa 

 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch 
vụ tư vấn du học 

 Xác nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng 
đại diên giáo dục nước ngoài 

 Cho phép mở phân hiêu của cơ sở giáo dục có 
vốn đầu tư nước ngoài tại 
Viêṭ Nam 

 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục 
có vốn đầu tư nước ngoài 

 

16. Khoa học, Sở Khoa học Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang 
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Công nghệ và Công nghệ lý nhà nước về: Hoạt động khoa học và công 
nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí 
tuệ;   

chẩn đoán trong y tế, X-quang chẩn đoán trong y tế), 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
của tổ chức khoa học và công nghệ, Thủ tục cấp giấy 
phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế.... 

17. Văn hóa, 
Du lịch 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: du lịch và quảng cáo. 

 Du lịch: Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú 
du lịch: hạng  3sao đối với khách sạn, Thủ tục 
công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 
sao, 2 sao, 3sao đối với khách sạn, biệt thự du 
lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch*, 
Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: 
hạng 1 sao... 

 Văn hóa cơ sở: "Cấp giấy phép kinh doanh 
karaoke, Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường, 
Gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke... 

18. Thông tin, 
Truyền 
thông, Viễn 
thông 

Sở Thông tin 
và Truyền 
thông 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: xuất bản; bưu chính; viễn thông; 
tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; quảng 
cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất 
bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản 
phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ 
thông tin. 

 Báo chí: Cấp giấy phép xuất bản bản tin, cho 
phép họp báo (trong nước), trưng bày tranh, 
ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài 
trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài 

 Xuất bản: Đăng ký hoạt động phát hành xuất 
bản phẩm, Cấp giấy phép hoạt động ngành in, 
Đăng ký hoạt động cơ sở in... 

 Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử: 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 
cộng 

19. Tư pháp Sở Tư pháp Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý nhà nước về: theo dõi thi hành pháp luật; kiểm 

 Bán đấu giá tài sản: Thay đổi nội dung đăng ký 
hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, 
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XẾP HẠNG THEO 
LĨNH VỰC CHỨC 
NĂNG NHIỆM VỤ/ 

THEO SỞ, 
NGÀNH 

LIÊN QUAN 
TRỰC TIẾP 

TỚI SỞ, 
NGÀNH 

GHI CHÚ  
(Chọn lọc những chức năng quản lý nhà nước có 

liên quan tới doanh nghiệp) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/ DỊCH VỤ CÔNG  

PHỔ BIẾN 

tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát 
thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; 
pháp chế; công chứng, chứng thực; trọng tài 
thương mại; luật sư, tư vấn pháp luật; trợ giúp 
pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải cơ sở; bán 
đấu giá tài sản. 

Đăng ký  hoạt động đối với doanh nghiệp đấu 
giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá 
tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ 
hoạt động của doanh nghiệp. 

 Luật sư: Đăng ký hoạt động của chi nhánh của 
tổ chức hành nghề luật sư, Thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật 
sư... 

 Công chứng: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt 
động của Văn phòng công chứng, Thành lập 
Văn phòng công chứng, Đăng ký tập sự hành 
nghề công chứng.... 

20. Quản lý thị 
trường 

Cục Quản lý 
thị trường 

Tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản 
lý thị trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi 
pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh 
doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán 
hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn 
gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo 
lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm 
pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 
các hành vi gian lận thương mại theo quy định 
pháp luật trên địa bàn tỉnh; thực hiện chức năng 
thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp 
luật. 

 Các thủ tục liên quan đến phòng, chống, xử lý 
các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; 
sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng 
hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm 
pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an 
toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành 
vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật 
trên địa bàn tỉnh;  

 Thanh tra chuyên ngành theo quy định của 
pháp luật. 

21. Quản lý 
Khu công 
nghiệp 

Ban quản lý 
các khu công 
nghiệp 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp 
đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức 
cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ 
trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và 

 Thủ tục hành chính và dịch vụ công liên quan 
đến doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp. 
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LĨNH VỰC CHỨC 
NĂNG NHIỆM VỤ/ 

THEO SỞ, 
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TỚI SỞ, 
NGÀNH 
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(Chọn lọc những chức năng quản lý nhà nước có 

liên quan tới doanh nghiệp) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/ DỊCH VỤ CÔNG  

PHỔ BIẾN 

sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu 
công nghiệp. 
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Mẫu điều tra sẽ đảm bảo rằng mỗi lĩnh vực quản lý nhà nước/ dịch vụ công ở trên sẽ 

phải có tối thiếu 30 phiếu trả lời. Như vậy, việc lấy mẫu sẽ bắt đầu từ những lĩnh vực mà 

dường như có ít tương tác nhất với doanh nghiệp để đảm bảo yêu cầu tối thiểu. Trên cơ sở 

các mẫu tối thiểu này, các doanh nghiệp trong mẫu tối thiểu này sẽ trả lời 2-3 lĩnh vực chung.  

Như vậy, mẫu khảo sát yêu cầu phải có ít nhất có số doanh nghiệp có hiểu biết hoặc 

đã có kinh nghiệm trong quá khứ tương tác với cơ quan chính quyền khi các cơ quan này thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực, cụ thể như sau: 

1) Đăng ký Kinh doanh 

2) Đầu tư 

3) Xây dựng 

4) Phòng cháy Chữa cháy 

5) Đất đai 

6) Tài nguyên Môi trường 

7) Thuế 

8) Hải quan 

9) Giao thông, Vận tải 

10) Lao động, Dạy nghề và An toàn lao động 

11) Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế 

12) Công nghiêp, Thương mại 

13) Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản 

14) Y tế 

15) Giáo dục, Đào tạo 

16) Khoa học, Công nghệ.   

17) Văn hóa, Du lịch 

18) Thông tin, Truyền thông, Viễn thông 

19) Tư pháp 

20) Quản lý thị trường 

21) Quản lý Khu Công nghiệp 

 

Thiết kế phiếu câu hỏi đối với sở, ngành 

Bảng câu hỏi sẽ được xây dựng theo hình thức chuẩn hóa, đồng nhất và có thể áp 

dụng cho tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.  Đối với sở ngành, thiết kế bộ câu hỏi tách và 

phân tích theo lĩnh vực quản lý, phương pháp này có tính dự báo cao, và sẵn sàng thích ứng 

với các thay đổi và cải cách có thể của bộ máy chính quyền tỉnh đang diễn ra. Ví dụ Bộ Nội vụ 

đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến thống 

nhất của Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và HĐND cấp tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp 

nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng ban). Ở 

cấp tỉnh, thí điểm hợp nhất 8 sở ngành thành 4. Ví dụ Cụ thể như sau: Sở Tài chính hợp nhất 

với Sở KH-ĐT thành Sở Tài chính và Kế hoạch. Sở này có chức năng tham mưu giúp UBND 

cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư. Thí điểm hợp nhất 

Sở GTVT với Sở Xây dựng thành Sở GTVT và Xây dựng. Sở tham mưu giúp UBND cấp tỉnh 

quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng. 
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Mỗi phiếu câu hỏi sẽ bao quát 1-3 lĩnh vực quản lý nhà nước. Tức là, mỗi doanh nghiệp 

trả lời sẽ trả lởi câu hỏi cho 1-3 lĩnh vực. Phiếu sẽ bắt đầu bằng: 

• Lĩnh vực quản lý nhà nước/ dịch vụ công mà doanh nghiệp đó có tương tác với chính 

quyền mà không phải các doanh nghiệp khác đều biết 

• Lĩnh vực quản lý nhà nước/ dịch vụ công mà tất cả các doanh nghiệp khác đều tham 

gia và đều biết. 

Do vậy, dự kiến sẽ có 14 phiếu khác nhau cho 14 nhóm đối tượng doanh nghiệp mẫu 

như bảng sau. 

Các lĩnh vực này sẽ được thiết kế thành 14 mẫu phiếu đánh giá. Mỗi mẫu phiếu bao 

gồm các đánh giá dành cho từ 1-3 lĩnh vực để đảm bảo số mẫu cần thiết. 

MP01: Đầu tư - Đất đai - Tài nguyên Môi trường 

MP02: Xây dựng – Phòng cháy Chữa cháy – Đất đai 

MP03: Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản – Đất đai - Tài nguyên Môi trường 

MP04: Công nghiệp, Thương mại – Quản lý thị trường – Đăng kí kinh doanh 

MP05: Giao thông, Vận tải – Xây dựng – Đăng kí kinh doanh 

MP06: Giáo dục, Đào tạo – Lao động, Dạy nghề và An toàn Lao động 

MP07: Y tế - Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế 

MP08: Văn hóa, Du lịch – Lao động, Dạy nghề và An toàn Lao động 

MP09: Thông tin, Truyền thông, Viễn thông - Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế 

MP10: Khoa học, Công nghệ - Đăng kí Kinh doanh 

MP11: Tư pháp 

MP12: Thuế - Phòng cháy chữa cháy – Đầu tư 

MP13: Hải quan – Thuế - Quản lý thị trường 

MP14: Quản lý Khu Công nghiệp 

Tuy được gọi là 14 mẫu phiếu khác nhau, nhưng tất cả các phiếu này là đồng nhất và 

giống hệt nhau về nội dung câu hỏi, phương án trả lời, phương án nhập liệu. Việc phân loại 

như vậy chỉ vì mục đích dễ dàng cho quá trình điều tra, khảo sát. Đơn vị khảo sát chỉ cần lấy 

đúng mẫu phiếu cho đúng đối tượng doanh nghiệp điều tra nằm trong mẫu. Việc mã hóa số 

liệu sẽ giống hệt nhau, chỉ khác biệt là sẽ phải lựa chọn lĩnh vực quản lý nhà nước/ dịch vụ 

công cho đúng.  

Bằng cách này, cũng sẽ giảm được độ dài của bảng câu hỏi, cũng như lĩnh vực mà cần 

hỏi doanh nghiệp, song lại đảm bảo được các lĩnh vực quản lý nhà nước/ dịch vụ công sẽ 

được bao quát đầy đủ với số lượng phiếu điều tra tối thiểu, cần thiết. 

Cách thức tiếp cận điều tra 

Điều tra DDCI sử dụng cách tiếp cận là phỏng vấn trực tiếp các chủ cơ sở SXKD tại địa 

phương theo danh sách mẫu đã được lựa chọn. Bố trí đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc 

thu thập số liệu thông qua mạng lưới các điều tra viên ở các địa phương. 
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Để nâng cao hiệu quả điều tra và đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, đơn 

vị tư vấn chuyên môn DDCI Sóc Trăng cung cấp sổ tay hướng dẫn Điều tra viên giải thích thuật 

ngữ, từ viết tắt, hướng dẫn chi tiết nội dung câu hỏi, và các lưu ý trong quá trình điều tra. Bên 

cạnh đó, tổ công tác DDCI, đơn vị triển khai thực hiện DDCI của tỉnh Sóc Trăng   /đơn vị tư vấn 

chuyên môn/đơn vị điều tra tại tỉnh/khu vực cần phối hợp tổ chức tập huấn điều tra viên để các 

điều tra viên nắm rõ nội dung câu hỏi và cách thức nhập liệu và hỗ trợ từ xa, giải quyết các nội 

dung vướng mắc trong quá trình điều tra. 

Vai trò của Đơn vị triển khai thực hiện DDCI của tỉnh Sóc Trăng/Đơn vị điều tra tại tỉnh/ tại khu 

vực: 

1. Phối hợp với các sở, ngành, huyện thị thu thập danh sách tổng thể các đối tượng 

điều tra (các sơ sở kinh tế gồm hộ kinh doanh, doanh nghiệp, HTX) với các thông tin 

liên lạc chi tiết trên cơ sở phương pháp bên Tư vấn đưa ra, và cung cấp cho đơn vị 

Tư vấn xây dựng mẫu điều tra khảo sát 

2. Điều tra đồng thời nhập liệu 

3. Giám sát, kiểm tra về tính xác thực của công tác phỏng vấn qua điện thoại đối với 

15% số phiếu (15% sẽ do đơn vị tư vấn kiểm tra, xác thực độc lập). 

 

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực hiệp hội tại địa phương, dự án dự kiến phối hợp với 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương như Hiệp hội doanh 

nghiệp, các câu lạc bộ phụ nữ, doanh nhân nữ (trực thuộc Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh). Hiệp hội 

có thể tham gia với vai trò giám sát, hoặc hỗ trợ, tổ chức, thúc đẩy các chương trình hỗ trợ 

nâng cao năng lực tại địa phương. 

Xử lý dữ liệu 

Nhóm nghiên cứu thực hiện các thao tác kiểm tra dữ liệu, khắc phục vấn đề giá trị 

khuyết và xử lý các điểm dị biệt trong dữ liệu. Đồng thời, để đảm bảo khách quan, nhóm 

nghiên cứu sẽ kiểm tra chéo dữ liệu. Nếu phát hiện dữ liệu “xấu”, nhóm nghiên cứu sẽ cân 

nhắc một trong 3 cách cơ bản để xử lý tình huống này là gọi điện hỏi lại người được phỏng vấn 

để làm sáng tỏ vấn đề; suy luận từ các câu trả lời khác hoặc loại toàn bộ câu trả lời có vấn đề. 

Dữ liệu điều tra DDCI sau mã hóa sẽ được tiến hành nhập liệu thông qua phần mềm nhập liệu 

và xử lý dữ liệu được thiết kế dựa trên nền tảng chương trình xử lý số liệu đã được xây dựng. 

Dữ liệu được xử lý song song tại phần mềm nhập liệu và xử lý dữ liệu. 

Song song với quá trình nhập liệu, với sự hỗ trợ của chương tình xử lý số liệu thống kê, 

có thể phát hiện những lỗi tinh vi hơn của dữ liệu đã thu thập. Các thống kê mô tả và các biểu 

đồ của các biến là công cụ hữu ích để phát hiện các giá trị (thông tin) cá biệt - ngoại lai. Giá trị 

trung vị, nhỏ nhất, lớn nhất sẽ cho biết vùng dữ liệu quan sát được của mỗi biến. Đây chính là 

thông tin quan trọng xác định một biến nào đó có trường hợp ngoại lai không. Cũng cần chú ý 

là giá trị ngoại lai không nhất thiết là thông tin sai, nhưng trong một số trường hợp, có thể cần 

loại các giá trị này trong một số tính toán vì chúng có thể làm sai lệch đặc trưng chung của tổng 

thể nghiên cứu.  
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Ngoài ra, quá trình xử lý dữ liệu nghiên cứu thông qua kiểm định độ tin cậy của các biến 

cũng sẽ hỗ trợ cho việc hiệu chỉnh lại các tiêu chí đánh giá cấu thành nên các chỉ số thành 

phần trong DDCI một cách phù hợp. Bên cạnh các dữ liệu thu được từ khảo sát cảm nhận của 

các đối tượng cơ sở SXKD (dữ liệu sơ cấp) thì nhóm nghiên cứu cũng thực hiện việc thu thập 

thêm các dữ liệu thứ cấp phục vụ cho đánh giá.  

Xếp hạng 

Tính điểm các chỉ số thành phần 

Nhóm nghiên cứu đưa ra cách thức chuẩn hóa điểm cho các chỉ số DDCI theo thang 

điểm từ 1-5 theo mức độ cảm nhận từ Rất xấu đến Tốt (cảm nhận tốt dần lên). Các thông số 

đều được sắp xếp theo hướng tích cực (giá trị càng cao càng tốt). 

Theo cách thức này, kết quả ở mỗi địa phương được so sánh với địa phương có kết 

quả thấp nhất và cao nhất tương ứng về thông số đó. Địa phương có kết quả tốt nhất được 

được quy chuẩn ra 10 điểm, địa phương có kết quả kém nhất chỉ được 1 điểm. Điểm của các 

địa phương còn lại sẽ ở giữa mức 1 -10. 

Đến đây, việc tính toán điểm chỉ số thành phần ở mỗi huyện được thực hiện bằng cách 

lấy bình quân điểm tất cả thông số của huyện đó. Do đó, cách tính điểm chỉ số thành phần 

thông thường sẽ tính theo công thức sau: 

𝑫𝒊𝒄𝒕𝒕 =
𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 +  𝑷𝟑 + ⋯ +  𝑷𝒎

𝒎
 

Trong đó:  

𝑫𝒊𝒄𝒕𝒕: điểm chỉ số thành phần thứ t; có 10 chỉ số thành phần được sử dụng để tính điểm nên t 

nhận giá trị từ 1-10; 

m: số lượng các chỉ tiêu tính điểm trong chỉ số thành phần 𝐷𝑖𝑐𝑡𝑡; tùy từng chỉ số thành phần số 

lượng chỉ tiêu sẽ khác nhau. 

𝑷𝟏, 𝑷𝟐, 𝑷𝟑,…,, 𝑷𝒎 : là điểm số của chỉ tiêu thứ 1;2;3;…;m (với m là số tự nhiên dương). 

 Tương tự, việc tính toán điểm các chỉ số thành phần DDCI sở ngành cũng được thực 

hiện bằng cách lấy bình quân điểm tất cả các thông số. DDCI sở ngành nên được đánh giá 

theo lĩnh vực quản lý. Nếu xét theo phương pháp này, cách tính điểm số chỉ số thành phần 

theo từng lĩnh vực quản lý như sau: 

𝑫𝒆𝒑𝒕𝒕 =
𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 +  𝑷𝟑 + ⋯ +  𝑷𝒎

𝒎
 

Trong đó:  

𝑫𝒆𝒑𝒕𝒕: điểm chỉ số thành phần thứ t; có 5 chỉ số thành phần được sử dụng để tính điểm nên t 
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nhận giá trị từ 1-5; 

m: số lượng các chỉ tiêu tính điểm trong chỉ số thành phần 𝐷𝑖𝑐𝑡𝑡; tùy từng chỉ số thành phần số 

lượng chỉ tiêu sẽ khác nhau. 

𝑷𝟏, 𝑷𝟐, 𝑷𝟑,…,, 𝑷𝒎 : là điểm số của chỉ tiêu thứ 1;2;3;…;m (với m là số tự nhiên dương). 

Xếp hạng 

Đối với DDCI cấp huyện, điểm DDCI các huyện/thành phố sẽ được quy đổi về thang 

điểm 100 để thực hiện xếp hạng từ cao đến thấp. 

Hình 2.1. Thang điểm xếp hạng DDCI (dự kiến) 

Các huyện/thành phố đồng thời cũng được xếp vào 

các nhóm năng lực điều hành: Rất tốt (≥75 điểm), Tốt 

(65 – cận 75 điểm), Khá (50 – cận 65 điểm), Trung 

bình (35 – cận 50 điểm), và Thấp (dưới 35 điểm). 

Tương tự, đối với DDCI sở, ngành, điểm số của các 

lĩnh vực quản lý (thuộc phạm vi trách nhiệm, chức 

năng của các sở, ngành) cũng được quy đổi về thang 

điểm 100 để thực hiện xếp hạng từ cao đến thấp, với 

các thang điểm tương ứng như sau: Rất tốt (≥75 điểm), Tốt (65 – cận 75 điểm), Khá (50 – cận 

65 điểm), Trung bình (35 – cận 50 điểm), và Thấp (dưới 35 điểm). 

Tổng hợp dữ liệu cuối cùng và viết báo cáo phân tích 

Bước cuối cùng là tổng hợp và xếp hạng các huyện theo thứ tự điểm số DDCI cấp 

huyện hoặc DDCI cấp sở, ngành theo lĩnh vực quản lý từ cao đến thấp. Các bảng khác tổng 

hợp kết quả của từng chỉ số thành phần và tiêu chí đánh giá cũng sẽ được trình bày cụ thể để 

làm tư liệu cho các huyện/thành phố hoặc sở, ngành trong tỉnh tham khảo và có hướng cải 

thiện tình hình. 

Sản phẩm cuối cùng được công bố là “Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, 

sở ngành tại Sóc Trăng”, kết quả phân tích dữ liệu điều tra và phiếu khảo sát và chương 

chuyên đề về kinh tế. 
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PHẦN 3. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ CHỈ SỐ DDCI SÓC 
TRĂNG 

Bộ Chỉ số DDCI Sóc Trăng gồm 2 nội dung quan trọng: năng lực cạnh tranh cấp huyện và năng 

lực cạnh tranh sở ngành. 

3.1. CẤP HUYỆN 

3.1.1.  Đối tượng điều tra 

DDCI cấp huyện dựa trên quan điểm nền tảng là các cơ sở kinh tế kỳ vọng như thế nào 

đối với các cơ quan chính quyền cấp huyện, thành phố trong công tác điều hành và quản trị 

kinh tế, đồng thời cũng được xây dựng dựa trên cơ sở vai trò, nhiệm vụ và chức năng quản lý 

của cơ quan chính quyền cấp huyện, thành phố theo các quy định hiện hành của Việt Nam về 

tổ chức chính quyền địa phương. Do đó, đối tượng điều tra của DDCI cấp huyện là chủ các cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp huyện, cụ thể là chủ các hộ kinh doanh cá thể, các tổ, 

nhóm hợp tác trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh. 

Đối tượng mà DDCI cấp huyện quan tâm là chất lượng quản lý, điều hành kinh tế, cung 

cấp dịch vụ công cho các cơ sở kinh tế tại huyện, thành phố. DDCI nhanh chóng trở thành 

chiếc gương phản chiếu chất lượng công tác quản lý, điều hành kinh tế của chính quyền địa 

phương cấp huyện, thành phố và đồng thời cũng phản ánh mức độ hài lòng, triển vọng về môi 

trường kinh doanh và đầu tư tại các địa bàn trong tỉnh. 

3.1.2. Chỉ số thành phần và chỉ tiêu 

Chỉ số thành phần và chỉ tiêu của DDCI cấp huyện sẽ bao gồm hai phần chính: 10 Chỉ số 

thành phần cốt lõi và các chỉ số thành phần mở rộng 

3.1.2.1. Chỉ số thành phần cốt lõi 

Chỉ số thành phần cốt lõi gồm có 10 chỉ số thành phần tổng hợp từ 85 chỉ tiêu. Các chỉ số 

thành phần và chỉ tiêu này thể hiện các lĩnh vực quản lý, điều hành kinh tế và liên quan trực tiếp 

tới các cơ sở sản xuất kinh doanh và môi trường kinh doanh tại tỉnh.  

Bảng sau đây sẽ khái quát hóa các chỉ số thành phần và chỉ tiêu theo hệ thống tương ứng. 

BẢNG 3.1. CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CỐT LÕI VÀ CÁC CHỈ TIÊU TRONG DDCI CẤP 

HUYỆN 

CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CHỈ TIÊU 

1. Chi phí gia 

nhập thị 

trường 

1.1. Thời gian tìm hiểu thông tin về thông tin về trình tự, thủ tục, 

yêu cầu để đăng ký (lần đầu hoặc bổ sung thay đổi) cơ sở 

SXKD 

1.2. Mức độ hữu dụng của trang web của huyện trong việc tìm 

kiếm thông tin, tải xuống các mẫu biểu về đăng ký kinh 
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doanh (lần đầu hoặc bổ sung thay đổi) 

1.3. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, phần mềm chính 

phủ điện tử trong việc cung cấp dịch vụ công liên quan đến 

trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh 

1.4. Số lần đi lại để hoàn thành hồ sơ đăng ký (lần đầu hoặc bổ 

sung thay đổi) 

1.5. Số lần đi lại để có được giấy đăng ký kinh doanh sau giấy hẹn 

1.6. Hiệu quả chung của thủ tục hành chính, dịch vụ công, bao 

gồm chi phí và thời gian thực hiện về đăng ký kinh doanh 

2. Khả năng tiếp 

cận đất đai và 

địa điểm kinh 

doanh 

2.1. Tính thuận lợi trong việc có được địa điểm kinh doanh 

2.2. Chất lượng phổ biến (hướng dẫn, giải thích) các quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đấtcho các cơ sở kinh tế của Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn… 

2.3. Tính ổn định của địa điểm kinh doanh hiện tại và mức độ rủi 

ro bị thu hồi đất và địa điểm kinh doanh 

2.4. Khả năng thuê đất tại các khu đất mới được quy hoạch cho 

các cơ sở SXKD (cụm công nghiệp) 

2.5. Hiệu quả chung của thủ tục hành chính, dịch vụ công bao 

gồm chi phí và thời gian thực hiện về đất đai – địa chính. 

3. Chất lượng 

dịch vụ công 

trong cấp 

phép và hiệu 

quả của công 

tác thanh tra, 

kiểm tra 

3.1. Chất lượng của dịch vụ công, TTHC trong việc đăng ký thuế 

3.2. Chất lượng của dịch vụ công, TTHC trong việc cấp phép xây 

dựng (trong thẩm quyền của huyện) 

3.3. Chất lượng của dịch vụ công, TTHC về cấp phép trong hoạt 

động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn về việc thực 

hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh 

3.4. Chất lượng của dịch vụ công, TTHC về cấp phép việc thực 

hiện các quy định về môi trường. 

3.5. Chất lượng của dịch vụ công, TTHC về cấp phép việc thực 

hiện quy định về lao động, an toàn lao động. 

3.6. Chất lượng của dịch vụ công, TTHC về cấp phép, quản lý việc 

khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân 

cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

3.7. Chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra về thuế 

3.8. Chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra xây dựng (trong 

thẩm quyền của huyện)  

3.9. Chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động 
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thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn về việc thực hiện 

các quy tắc về an toàn và vệ sinh 

3.10. Chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về môi trường. 

3.11. Chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

hành chính việc thực hiện phòng cháy- chữa cháy. 

3.12. Chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

quy định về lao động, an toàn lao động. 

3.13. Chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý thị 

trường 

3.14. Chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo 

lường của cơ sở SXKD 

3.15. Số lần thanh tra, kiểm tra trong 1 năm đối với 1 cơ sở SXKD 

4. Tính năng 

động, tiên 

phong của 

lãnh đạo 

huyện 

4.1. Thực hiện hiệu quả quy định, chính sách của Nhà nước vì lợi 

ích của cơ sở SXKD 

4.2. Trách nhiệm của người đứng đầu (lãnh đạo huyện) 

4.3. Tích cực đưa ra các sáng kiến, chương trình nhằm cắt giảm 

chi phí và thời gian, hỗ trợ các cơ sở SXKD tại huyện 

4.4. Tính tích cực trong việc hình thành cơ chế liên thông, phối 

hợp giữa các phòng ban cấp huyện nhằm hỗ trợ giải quyết 

các công việc cho các cơ sở SXKD 

4.5. Lãnh đạo chính quyền địa phương gần gũi, thân thiện, lắng 

nghe cơ sở SXKD 

4.6. Chú trọng tới yếu tố bình đẳng giới, dân tộc thiểu số trong 

công tác điều hành tại huyện 

4.7. Chú trọng tới yếu tố môi trường, sinh thái trong công tác 

điều hành tại huyện 

5. Hiệu quả công 

tác đối thoại 

và trách 

nhiệm giải 

trình 

5.1. Mức độ thường xuyên của hoạt động đối thoại chính thức 

của lãnh đạo địa phương với các cơ sở SXKD. 

5.2. Nội dung của hoạt động đối thoại giải quyết thỏa đáng các 

yêu cầu/ vấn đề của các cơ sở SXKD  

5.3. Sự hài lòng của các cơ sở SXKD đối với kết quả giải quyết các 

kiến nghị mà lãnh đạo địa phương có trách nhiệm hoặc cam 

kết giải quyết. 

5.4. Tích cực, nghiêm túc trong việc hỗ trợ giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc của các cơ sở SXKD khi gặp khó khăn 
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5.5. Hiệu quả của cơ chế tiếp nhận phản hồi nhằm ghi nhận 

những kiến nghị của các cơ sở SXKD. 

5.6. Mức độ tham vấn các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển của huyện, xã, ngành có liên quan tới hoạt động của các 

cơ sở SXKD 

6. Minh bạch 

thông tin và 

đối xử công 

bằng 

6.1. Tính tích cực phổ biến các thông tin pháp luật, quy hoạch, 

quy định có liên quan để hỗ trợ cho hoạt động SXKD của các 

cơ sở SXKD. 

6.2. Mức độ thuận lợi khi tiếp cận và tính công khai của các văn 

bản quy phạm pháp luật của cấp tỉnh, huyện 

6.3. Mức độ thuận lợi khi tiếp cận và tính công khai của thông tin 

về bản đồ, quy hoạch sử dụng đất của huyện, với các thông 

tin công khai về giải tỏa và giá đền bù trong giải phóng mặt 

bằng 

6.4. Mức độ thuận lợi khi tiếp cận quy định về thuế và ưu đãi liên 

quan tới thuế 

6.5. Mức độ thuận lợi khi tiếp cận và tính công khai của thông tin 

về chương trình hỗ trợ SXKD (vay vốn ưu đãi, chương trình 

khuyến nông, khuyến công…). 

6.6. Mức độ thuận lợi khi tiếp cận và tính công khai của các thông 

tin về đấu thầu, mua sắm công của các công trình, dịch vụ do 

huyện quản lý.  

6.7. Mức độ bình đẳng và không có sự phân biệt đối xử giữa các 

HKD với nhau, giữa HKD với HTX, DN khi tiếp cận thông tin, 

cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, đất đai, tài nguyên 

6.8. Mức độ bình đẳng trong đối xử, không có sự phân biệt đối xử 

giữa các HKD với nhau, giữa HKD với HTX, DN của chính 

quyền huyện khi tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ 

6.9.  Mức độ đối xử công bằng, không có sự phân biệt đối xử 

trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với HKD, HTX, DN 

6.10. Hiệu quả của việc công khai ngân sách của huyện, đặc biệt 

các khoản thu thuế từ các cơ sở SXKD 

6.11. Hiệu quả trang web của huyện, công nghệ thông tin và nền 

tảng Internet trong cung cấp thông tin cho các cơ sở SXKD 

6.12. Hiệu quả của việc sử dụng các thông báo nơi công cộng và 

đài phát thanh huyện trong việc cung cấp thông tin cho các 

cơ sở SXKD 

7. Hiệu quả cải 7.1. Nỗ lực và sáng kiến của các cơ quan chính quyền tại huyện 
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cách TTHC, 

chất lượng 

dịch vụ công 

và hiệu quả 

của bộ phận 

một cửa 

nhằm cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí và thời 

gian 

7.2. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, phần mềm chính 

phủ điện tử trong việc cung cấp dịch vụ công, thực hiện TTHC 

tại bộ phận một cửa 

7.3. Mức độ cải thiện chung của thủ tục hành chính, dịch vụ công 

và việc cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC tại huyện 

7.4. Chất lượng và hiệu quả của bộ phận một cửa dịch vụ công về 

đăng ký kinh doanh, bao gồm tuân thủ thời gian quy định 

thực hiện thủ tục, năng lực và thái độ của cán bộ.  

7.5. Chất lượng và hiệu quả của bộ phận một cửa dịch vụ công về 

thuế, bao gồm tuân thủ thời gian quy định thực hiện thủ tục, 

năng lực và thái độ của cán bộ.  

7.6. Chất lượng và hiệu quả của bộ phận một cửa dịch vụ công về 

đất đai- địa chính, bao gồm tuân thủ thời gian quy định thực 

hiện thủ tục, năng lực và thái độ của cán bộ. 

7.7. Chất lượng và hiệu quả của bộ phận một cửa dịch vụ công về 

xây dựng, bao gồm tuân thủ thời gian quy định thực hiện thủ 

tục, năng lực và thái độ của cán bộ.  

7.8. Chất lượng và hiệu quả của bộ phận một cửa dịch vụ công về 

công thương (công nghiệp, dịch vụ, thương mại), bao gồm 

tuân thủ thời gian quy định thực hiện thủ tục, năng lực và 

thái độ của cán bộ. 

7.9. Chất lượng và hiệu quả của bộ phận một cửa dịch vụ công về 

nông nghiệp, bao gồm tuân thủ thời gian quy định thực hiện 

thủ tục, năng lực và thái độ của cán bộ. 

7.10. Chất lượng và hiệu quả của bộ phận một cửa dịch vụ công về 

tài nguyên, khoáng sản, bao gồm tuân thủ thời gian quy định 

thực hiện thủ tục, năng lực và thái độ của cán bộ 

7.11. Chất lượng và hiệu quả của bộ phận một cửa dịch vụ công về 

lao động, bao gồm tuân thủ thời gian quy định thực hiện thủ 

tục, năng lực và thái độ của cán bộ 

7.12. Chất lượng và hiệu quả của bộ phận một cửa dịch vụ công về 

văn hóa – thể thao – du lịch, bao gồm tuân thủ thời gian quy 

định thực hiện thủ tục, năng lực và thái độ của cán bộ 

8. Hiệu quả hoạt 

động hỗ trợ 

kinh doanh 

8.1. Thiết kế và hiệu quả thực hiện của chương trình hỗ trợ các cơ 

sở SXKD trong hoạt động khởi sự doanh nghiệp 

8.2. Thiết kế và hiệu quả thực hiện của chương trình hỗ trợ các cơ 
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CHỈ TIÊU 

sở SXKD về các vấn đề liên quan tới thuế 

8.3. Thiết kế và hiệu quả thực hiện chương trình xúc tiến thương 

mại (kết nối cung cầu, tìm kiếm thị trường, quảng bá sản 

phẩm) 

8.4. Thiết kế và hiệu quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ 

biến kế hoạch tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho 

người lao động trên địa bàn cấp huyện 

8.5. Thiết kế và hiệu quả thực hiện công tác phổ biến thông tin ưu 

đãi vốn vay và các chương trình tín dụng SXKD 

8.6. Thiết kế và hiệu quả thực hiện tổ chức các chương trình thi 

đua, khen thưởng các cơ sở SXKD 

8.7. Sự quan tâm của chính quyền huyện về bình đẳng giới và dân 

tộc thiểu số trong các chương trình hỗ trợ kinh doanh 

9. Chi phí không 

chính thức* 

9.1. Mức độ phổ biến của các chi phí không chính thức trong việc 

thực hiện thủ tục hành chính cấp huyện 

9.2. Quy mô của các chi phí không chính thức trong việc thực hiện 

thủ tục hành chính cấp huyện 

9.3. Mức độ phổ biến các chi phí không chính thức trong lĩnh vực 

đăng ký kinh doanh 

9.4. Mức độ phổ biến các chi phí không chính thức trong lĩnh vực 

thuế  

9.5. Mức độ phổ biến các chi phí không chính thức trong lĩnh vực 

đất đai – địa chính 

9.6. Mức độ phổ biến các chi phí không chính thức trong lĩnh vực 

xây dựng  

9.7. Mức độ phổ biến các chi phí không chính thức trong lĩnh vực 

công thương (công nghiệp, dịch vụ và thương mại) 

9.8. Mức độ phổ biến các chi phí không chính thức trong lĩnh vực 

nông nghiệp 

9.9. Mức độ phổ biến các chi phí không chính thức trong lĩnh vực 

tài nguyên, khoáng sản 

9.10. Mức độ phổ biến các chi phí không chính thức trong lĩnh vực 

lao động 

9.11. Mức độ phổ biến các chi phí không chính thức trong lĩnh vực 

văn hóa – thể thao – du lịch 

9.12. Thực tế của hiện tượng chi trả các khoản chi không chính 

thức cho cán bộ cơ quan cấp huyện khi thực hiện TTHC, dịch 

vụ công  

9.13. Xu thế chung về mức độ chi phí không chính thức mà cơ sở 

SXKD phải trả tại huyện trong năm vừa qua 
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10. Hiệu quả của 

công tác an 

ninh trật tư 

đảm bảo môi 

trường kinh 

doanh an toàn 

10.1. Hiệu quả trong việc hỗ trợ các cơ sở SXKD tại huyện trong các 

vụ việc liên quan tới an ninh, trật tự trên địa bàn. 

10.2. Hiệu quả công tác an ninh trật tự tại huyện để cơ sở SXKD 

yên tâm sản xuất, kinh doanh.  

 

3.1.2.2. Chỉ số thành phần mở rộng 

Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh có thể lựa chọn điều chỉnh, bổ sung thêm một 

hoặc các các chỉ số thành phần mở rộng này và các chỉ tiêu cho phù hợp với điều kiện của tỉnh 

và địa phương của mình. Các chỉ số thành phần mở rộng được xây dựng trên cơ sở thông tin 

thu thập từ quá trình điều tra đối với bảng câu hỏi. Các chỉ số thành phần mở rộng có các các 

chỉ tiêu nhỏ nằm tại các chỉ số thành phần cốt lõi. Việc xây dựng các chỉ số mở rộng nhằm 

đánh giá sâu và nổi bật hơn đối với một số phương diện về quản lý, điều hành kinh tế riêng cho 

từng tỉnh, và cũng tùy thuộc vào các mối quan tâm của tỉnh. 

Tùy yêu cầu của tỉnh, có thể lựa chọn một hoặc nhiều chỉ số thành phần mở rộng như 

sau: 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin (chính phủ điện tử) trong quản lý, điều hành; 

b) Chi phí và thời gian thực hiện TTHC và dịch vụ công. 

c) Chú ý tới phát triển bền vững và bao trùm trong quản lý, điều hành kinh tế. 

d) Hiệu quả của thủ tục thuế 

Ngoài các chỉ số mở rộng này, báo cáo phân tích kết quả DDCI cuối cùng cũng sẽ làm 

rõ và so sánh các huyện, thị về các chỉ tiêu như trách nhiệm của người đứng đầu. 

BẢNG 3.2. CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN VÀ CÁC CHỈ TIÊU MỞ RỘNG TRONG  

DDCI CẤP HUYỆN 

CHỈ SỐ  

THÀNH PHẦN 
CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU ĐƯỢC LẤY TỪ CHỈ TIÊU CỐT LÕI 

1. Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

(chính phủ điện 

tử) 

1.1. Mức độ hữu dụng của trang web của huyện trong việc tìm 

kiếm thông tin, tải xuống các mẫu biểu về đăng ký kinh 

doanh (lần đầu hoặc bổ sung thay đổi) 

1.2. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, phần mềm chính 

phủ điện tử trong việc cung cấp dịch vụ công liên quan đến 

trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh 



37 

 

CHỈ SỐ  

THÀNH PHẦN 
CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU ĐƯỢC LẤY TỪ CHỈ TIÊU CỐT LÕI 

1.3. Hiệu quả trang web của huyện, công nghệ thông tin và nền 

tảng Internet trong cung cấp thông tin cho các cơ sở SXKD 

1.4. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, phần mềm chính 

phủ điện tử trong việc cung cấp dịch vụ công, thực hiện TTHC 

tại bộ phận một cửa 

2. Chi phí, thời gian 

thực hiện TTHC và 

dịch vụ công 

2.1. Thời gian tìm hiểu thông tin về thông tin về trình tự, thủ tục, 

yêu cầu để đăng ký (lần đầu hoặc bổ sung thay đổi) cơ sở 

SXKD 

2.2. Số lần đi lại để hoàn thành hồ sơ đăng ký (lần đầu hoặc bổ 

sung thay đổi) 

2.3. Số lần đi lại để có được giấy đăng ký kinh doanh sau giấy hẹn 

2.4. Hiệu quả chung của thủ tục hành chính, dịch vụ công, bao gồm 

chi phí và thời gian thực hiện về đăng ký kinh doanh 

2.5. Hiệu quả chung của thủ tục hành chính, dịch vụ công bao gồm 

chi phí và thời gian thực hiện về đất đai – địa chính. 

2.6. Tích cực đưa ra các sáng kiến, chương trình nhằm cắt giảm chi 

phí và thời gian, hỗ trợ các cơ sở SXKD tại huyện 

2.7. Tính tích cực trong việc hình thành cơ chế liên thông, phối hợp 

giữa các phòng ban cấp huyện nhằm hỗ trợ giải quyết các 

công việc cho các cơ sở SXKD 

2.8. Nỗ lực và sáng kiến của các cơ quan chính quyền tại huyện 

nhằm cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí và thời gian 

2.9. Mức độ cải thiện chung của thủ tục hành chính, dịch vụ công 

và việc cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC tại huyện 

3. Phát triển bền 

vững và bao trùm 

3.1. Chú trọng tới yếu tố bình đẳng giới, dân tộc thiểu số trong 

công tác điều hành tại huyện 

3.2.  Chú trọng tới yếu tố môi trường, sinh thái trong công tác điều 

hành tại huyện 

3.3. Sự quan tâm của chính quyền huyện về bình đẳng giới và dân 

tộc thiểu số trong các chương trình hỗ trợ kinh doanh 

4. Hiệu quả của thủ 
4.1. Chất lượng của dịch vụ công, TTHC trong việc đăng ký thuế 
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CHỈ SỐ  

THÀNH PHẦN 
CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU ĐƯỢC LẤY TỪ CHỈ TIÊU CỐT LÕI 

tục thuế 4.2. Chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra về thuế 

4.3. Mức độ thuận lợi khi tiếp cận quy định về thuế và ưu đãi liên 

quan tới thuế 

4.4. Hiệu quả của việc công khai ngân sách của huyện, đặc biệt 

các khoản thu thuế từ các cơ sở SXKD 

4.5. Chất lượng và hiệu quả của bộ phận một cửa dịch vụ công về 

thuế, bao gồm tuân thủ thời gian quy định thực hiện thủ tục, 

năng lực và thái độ của cán bộ. 

4.6. Thiết kế và hiệu quả thực hiện của chương trình hỗ trợ các cơ 

sở SXKD về các vấn đề liên quan tới thuế 

4.7. Mức độ phổ biến các chi phí không chính thức trong lĩnh vực 

thuế 

 

3.2. CẤP SỞ, NGÀNH 

3.2.1.  Đối tượng điều tra 

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

các cơ quan chính quyền cấp huyện, thành phố, Bên cạnh đó, đối tượng phục vụ cũng như đối 

tượng tương tác thường xuyên giữa các sở, ngành và chính quyền huyện cũng rất khác nhau. 

Do vậy, đối tượng điều tra chính trong DDCI sở, ngành là các doanh nghiệp, hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh.  

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

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

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

thoáng, minh bạch tại địa phương. Trên cơ sở đó, DDCI Sở ngành sẽ tập trung đánh giá các 

sở, ngành và cơ quan cấp tỉnh chính như sau:   

1) Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2) Sở Xây dựng 

3) Công an tỉnh  

4) Sở Tài nguyên và Môi trường 

5) Cục Thuế 

6) Chi cục Hải quan   

7) Sở Giao thông Vận Tải 

8) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

9) Bảo hiểm Xã hội  
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10) Sở Công Thương 

11) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

12) Sở Y Tế 

13) Sở Giáo dục và Đào tạo 

14) Sở Khoa học và Công nghệ 

15) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

16) Sở Thông tin và Truyền thông 

17) Sở Tư pháp 

18) Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng 

19) Ban quản lý các khu công nghiệp 

 

Cụ thể hơn, DDCI đánh giá và chấm điểm theo chức năng quản lý nhà nước và dịch vụ 

công của từng sở, ngành cho doanh nghiệp. Thông qua điều tra DDCI, có thể dễ dàng chẩn 

đoán được về chất lượng điều hành trong các lĩnh vực cụ thể như sau:  

1) Đăng ký Kinh doanh 

2) Đầu tư 

3) Xây dựng 

4) Phòng cháy Chữa cháy 

5) Đất đai 

6) Tài nguyên Môi trường 

7) Thuế 

8) Hải quan 

9) Giao thông, Vận tải 

10) Lao động, Dạy nghề và An toàn lao động 

11) Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế 

12) Công nghiêp, Thương mại 

13) Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản 

14) Y tế 

15) Giáo dục, Đào tạo 

16) Khoa học, Công nghệ.   

17) Văn hóa, Du lịch 

18) Thông tin, Truyền thông, Viễn thông 

19) Tư pháp 

20) Quản lý thị trường 

21) Quản lý Khu Công nghiệp 

Các lĩnh vực này sẽ được thiết kế thành 14 mẫu phiếu đánh giá. Mỗi mẫu phiếu bao 

gồm các đánh giá dành cho từ 1-3 lĩnh vực để đảm bảo số mẫu cần thiết. 

MP01: Đầu tư - Đất đai - Tài nguyên Môi trường 

MP02: Xây dựng – Phòng cháy Chữa cháy – Đất đai 
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MP03: Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản – Đất đai - Tài nguyên Môi trường 

MP04: Công nghiệp, Thương mại – Quản lý thị trường – Đăng kí kinh doanh 

MP05: Giao thông, Vận tải – Xây dựng – Đăng kí kinh doanh 

MP06: Giáo dục, Đào tạo – Lao động, Dạy nghề và An toàn Lao động 

MP07: Y tế - Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế 

MP08: Văn hóa, Du lịch – Lao động, Dạy nghề và An toàn Lao động 

MP09: Thông tin, Truyền thông, Viễn thông - Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế 

MP10: Khoa học, Công nghệ - Đăng kí Kinh doanh 

MP11: Tư pháp 

MP12: Thuế - Phòng cháy chữa cháy – Đầu tư 

MP13: Hải quan – Thuế - Quản lý thị trường 

MP14: Quản lý khu Công nghiệp 

3.2.2. Chỉ số thành phần, chỉ tiêu 

Chỉ số thành phần và chỉ tiêu của DDCI cấp sở ngành sẽ bao gồm hai phần chính: 5 Chỉ 

số thành phần cốt lõi và 3 chỉ số thành phần mở rộng. 

3.2.2.1. Chỉ số thành phần cốt lõi 

Chỉ số thành phần cốt lõi DDCI cấp sở, ngành cho một lĩnh vực chức năng quản lý đánh 

giá gồm có 5 chỉ số thành phần và 30 chỉ tiêu cốt lõi. Các chỉ số thành phần và chỉ tiêu này thể 

hiện các lĩnh vực quản lý, điều hành kinh tế và liên quan trực tiếp tới các doanh nghiệp, HTX và 

môi trường kinh doanh tại tỉnh. 

Bảng sau đây sẽ khái quát hóa các chỉ số thành phân và chỉ tiêu theo hệ thống tương 

ứng. 
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BẢNG 3.3: CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CỐT LÕI VÀ CÁC CHỈ TIÊU TRONG 

 DDCI CẤP SỞ, NGÀNH 

CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CHỈ TIÊU 

1. Hiệu quả thực hiện 

các văn bản quy 

phạm pháp luật, 

quy hoạch, kế 

hoạch 

1.1. Hiệu quả của các nỗ lực thực hiện cải cách nhằm cắt giảm 

chi phí và thời gian cho doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 

lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

1.2. Chất lượng hiệu quả của chính sách, chương trình, sáng 

kiến hỗ trợ quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực thuộc chức 

năng quản lý 

1.3. Thanh tra, kiểm tra đối với một doanh nghiệp trong một 

năm trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

1.4. Vận dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp 

1.5. Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân tộc thiểu số, 

xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong quá trình thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch 

1.6. Các nội dung về về môi trường, sinh thái và phát triển bền 

vững trong công tác điều hành đã được quan tâm, chú ý 

trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 

quy hoạch, kế hoạch 

2. Chất lượng dịch vụ 

công 

2.1. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công trong trong lĩnh vực 

thuộc chức năng quản lý 

2.2. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến/ chính phủ điện tử 

trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

2.3. Hiệu quả bộ phận một cửa trong lĩnh vực thuộc chức năng 

quản lý 

2.4. Mức độ hài lòng đối với thái độ phục vụ và sự nhiệt tình 

của cán bộ cơ quan cấp sở ngành trong lĩnh vực quản lý này 

khi tiếp xúc với doanh nghiệp 

2.5. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành liên quan trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan 

2.6. Hiệu quả của việc triển khai các ứng dụng công nghệ 

thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

2.7. Các yếu tố giới, dân tộc thiểu số được quan tâm, chú ý 

trong quá trình cung cấp dịch vụ công 

3. Minh bạch thông 4.8. Tính dễ dàng trong tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn 
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tin và đối xử công 

bằng 

bản hướng dẫn, tải xuống các mẫu biểu để thực hiện TTHC và 

dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ 

điện tử 

4.9. Tính dễ hiểu của tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn 

TTHC, dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

4.10. Tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ 

biến, hướng dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuộc 

chức năng quản lý 

4.11. Chất lượng của thông tin hướng dẫn về TTHC, dịch vụ công 

trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý trên website của 

sở, ngành hoặc tỉnh 

4.12. Tính rõ ràng, hữu dụng trong việc giải đáp các thắc mắc cho 

doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực 

quản lý 

4.13. Công bằng, không phân biệt đối xử với một doanh nghiệp, 

hoặc một số nhóm doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin, 

cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, đất đai, và tài nguyên 

4.14. Công bằng, không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp 

khi thực hiện TTHC trong lĩnh vực thuộc chức quản lý 

4.15. Công bằng, không phân biệt đối xử về giới 

5. Tính năng động và 

trách nhiệm giải 

trình của cán bộ 

lãnh đạo 

5.1. Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực chức năng quản lý đã 

tích cực thực hiện sáng kiến, chương trình cải cách để 

mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh 

5.2. Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực chức năng quản lý này 

đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc của doanh nghiệp 

5.3. Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

này tích cực tham gia các hoạt động đối thoại với doanh 

nghiệp 

5.4. Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

này đã tích cực thực hiện có hiệu quả các cam kết với 

doanh nghiệp trong quá trình đối thoại  

5.5. Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực chức năng quản lý thể 

hiện tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, trong việc 

thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực này 

5.6. Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

này tích cực, quan tâm chú ý tới dân tộc thiểu số, bình 

đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, 

chương trình, quy hoạch 

6. Chi phí không chính 

thức 

6.1. Mức độ phổ biến của chi phí không chính thức mà doanh 

nghiệp tại tỉnh phải trả trong lĩnh vực thuộc chức năng 

quản lý 

6.2. Thực tế của hiện tượng chi trả các khoản chi không chính 

thức cho cán bộ cơ quan cấp sở, ngành khi thực hiện TTHC, 

dịch vụ công 
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6.3. Xu thế về mức độ chi phí không chính thức mà doanh 

nghiệp phải trả trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

trong năm vừa qua 

 

3.2.2.2 Chỉ số thành phần mở rộng 

Tương tự như DDCI cấp huyện, trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh có thể lựa chọn 

điều chỉnh, bổ sung, hoặc giảm bớt các chỉ số thành phần mở rộng cho phù hợp với điều kiện 

của tỉnh và địa phương của mình. Các chỉ số thành phần mở rộng được xây dựng trên cơ sở 

thông tin thu thập từ quá trình điều tra đối với bảng câu hỏi. Các chỉ số thành phần mở rộng có 

các chỉ tiêu nhỏ nằm tại các chỉ số thành phần cốt lõi. có thể xây dựng các chỉ số mở rộng 

nhằm đánh giá sâu và nổi bật hơn đối với một số phương diện về quản lý, điều hành kinh tế. 

Các chỉ số thành phần mở rộng này được thực hiện bổ sung và không yêu cầu phải thay đổi nội 

dung phiếu khảo sát qua các năm.  

Tùy yêu cầu của từng tỉnh, có thể lựa chọn một hoặc các chỉ số thành phần mở rộng 

như sau:  

a) Ứng dụng công nghệ thông tin (chính phủ điện tử) trong quản lý, điều hành; 

b) Chi phí và thời gian thực hiện TTHC và dịch vụ công 

c) Chú ý tới phát triển bao trùm, phát triển bền vững trong quản lý, điều hành kinh tế 

Ngoài các chỉ số mở rộng này, báo cáo phân tích kết quả DDCI cuối cùng cũng sẽ làm 

rõ và so sánh các sở ngành về các chỉ tiêu như trách nhiệm của người đứng đầu.  
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BẢNG 3.4: CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN VÀ CÁC CHỈ TIÊU MỞ RỘNG TRONG  

DDCI CẤP SỞ, NGÀNH 

CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CHỈ TIÊU ĐƯỢC LẤY TỪ CHỈ TIÊU CỐT LÕI 

1. Ứng dụng công nghệ 

thông tin (chính phủ 

điện tử - e-gov) 

1.1. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến/ chính phủ điện tử 

trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý  

1.2. Hiệu quả của việc triển khai các ứng dụng công nghệ 

thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ công 

1.3. Tính dễ dàng trong tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, 

văn bản hướng dẫn, tải xuống các mẫu biểu để thực 

hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch 

vụ công chính phủ điện tử 

1.4. Chất lượng của thông tin hướng dẫn về TTHC, dịch vụ 

công trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý trên 

website của sở, ngành hoặc tỉnh 

2. Chi phí, thời gian thực 

hiện TTHC và dịch vụ 

công 

2.1. Hiệu quả của các nỗ lực thực hiện cải cách nhằm cắt 

giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp thực hiện 

TTHC trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

2.2. Thanh tra, kiểm tra đối với một doanh nghiệp trong một 

năm trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

2.3. Hiệu quả của việc triển khai các ứng dụng công nghệ 

thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

2.4. Tính dễ dàng trong tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, 

văn bản hướng dẫn, tải xuống các mẫu biểu để thực 

hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch 

vụ công chính phủ điện tử 

3. Phát triển bền vững và 

bao trùm  

3.1. Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân tộc thiểu 

số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong quá trình 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, 

kế hoạch  
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CHỈ TIÊU ĐƯỢC LẤY TỪ CHỈ TIÊU CỐT LÕI 

3.2. Các nội dung về về môi trường, sinh thái và phát triển 

bền vững trong công tác điều hành đã được quan tâm, 

chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, quy hoạch, kế hoạch 

3.3. Các yếu tố giới, dân tộc thiểu số được quan tâm, chú ý 

trong quá trình cung cấp dịch vụ công 

3.4. Công bằng, không phân biệt đối xử về giới trong minh 
bạch thông tin và đối xử công bằng 

3.5. Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực thuộc chức năng 

quản lý này tích cực, quan tâm chú ý tới dân tộc thiểu 

số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực thi 

chính sách, chương trình, quy hoạch 
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PHẦN 4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Kế hoạch thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá (theo năm) 

1. Thời gian: dự kiến trong Quý III và công bố kết quả đánh giá trong Quý IV hàng năm..  

2. Tổ chức thực hiện: 

- Chọn mẫu để khảo sát đầu tháng 7: 

+ Đơn vị tư vấn thực hiện chọn mẫu ngẫu nhiên, khoa học để tiến hành điều tra, khảo sát 

+ Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp danh sách các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh (tên doanh nghiệp, loại hình, địa chỉ…) có 

phát sinh thủ tục hành chính tại đơn vị, địa phương trong 2 năm gần nhất gửi về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư để tổng hợp cung cấp cho đơn vị tư vấn thực hiện chọn mẫu khảo sát, điều tra. Thời gian 

chậm nhất là ngày 07/7. 

+ Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng cung cấp danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất 

kinh doanh có phát sinh thuế trên địa bàn trong năm. 

- Tiến hành điều tra, khảo sát từ tháng 7 đến tháng 9: 

+ Đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, điều tra theo phương án lựa chọn, đảm bảo đúng tiến 

độ, chất lượng thông tin khách quan, độc lập. Trong đó: Thực hiện khảo sát trực tiếp tại các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh. Gửi phiếu khảo sát và tiếp nhận phản hồi phiếu 

khảo sát từ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh qua đường bưu điện. Tiếp 

nhận phiếu khảo sát trực tuyến và phiếu khảo sát thu thập tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng bố trí khu vực để các các nhân, tổ 

chức kinh tế tham gia điền phiếu khảo sát khi đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công. 

+ Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Phiếu khảo sát 

lên Cổng thông tin khảo sát trực tuyến để cộng đồng doanh nghiệp tự trả lời thông tin khảo sát; 

đảm bảo thông tin trả lời của doanh nghiệp được chuyển đến đơn vị tư vấn được bảo mật, an 

toàn, khách quan. 

- Xử lý dữ liệu, phân tích đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá trong tháng 04: Đơn vị tư 

vấn xử lý dữ liệu, phân tích đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá chỉ số DDCI tỉnh Sóc Trăng 

theo năm khảo sát. Yêu cầu quá trình xử lý thông tin, phân tích, đánh giá phải được thực hiện 

khách quan, đúng phương pháp khoa học. 

- Công bố kết quả Chỉ số DDCI tỉnh Sóc Trăng: Sau khi hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá chính 

thức về Chỉ số DDCI tỉnh Sóc Trăng năm (dự kiến trong tháng 11 hoặc đầu tháng 12). 
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PHỤ LỤC: PHIẾU ĐIỀU TRA 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 
PHIẾU KHẢO SÁT 

(Cấp huyện) 

 

Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

     

  

 

 Huyện/thành phố:     …………………  

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………………/ SĐT.......................Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: …………………………/ Chữ ký: ..……………............................... 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, 

ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân 

tỉnh xây dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư 

của chính quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà 

các nội dung được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. 

Thông tin mà ông/bà cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại 

bất cứ khi nào nếu không hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

Mã phiếu: 94-2020-     
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ư\   

A1. Tên cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD):...................................................................................................... 

A2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………......... 

A3. Số điện thoại của chủ cơ sở (người trả lời): …………………………………………………………….............  

A4. Giới tính của chủ cơ sở SXKD: ☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ 

A5. Chủ cơ sở SXKD là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 
A6. Năm đăng ký kinh doanh của cơ sở SXKD của ông/ bà? 
 

☐ (1) Không đăng ký kinh doanh ☐ (3) Cách đây 2-5 năm ☐ (5) Cách đây trên 10 năm 

☐ (2) Cách đây < 2 năm  ☐ (4) Cách đây 5-10 năm   
 

A7. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở SXKD của ông/ bà là gì? 
 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A8.Tình hình hoạt động của cơ sở SXKD do ông/ bà quản lý trong năm vừa qua so với năm trước? 
 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít ☐ (3) Hòa vốn ☐ (4) Lãi chút ít ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A9. Dự định kinh doanh của ông/ bà trong vòng 1-2 năm tới đối với cơ sở SXKD của mình là gì? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa cơ sở SXKD 

☐ (2) Có kế hoạch giảm quy mô sản xuất kinh doanh 

☐ (3) Sẽ tiếp tục sản xuất kinh doanh với quy mô hiện tại 

☐ (4) Có kế hoạch tăng quy mô sản xuất kinh doanh nhưng sẽ vẫn giữ mô hình cơ sở SXKD 

☐ (5) Chuyển đổi, đăng ký thành doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 
 

A10. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của cơ quan 
chính quyền cấp huyện trong năm vừa qua? 
 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có 

cải thiện 

☐ (4) Có cải thiện 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện  

đáng kể, rõ nét 
 

A11. Theo hiểu biết của mình, ông/bà đánhgiá thế nào về nhận định “Chính quyền cấp huyện đã thực sự 
chú trọng đến các cơ sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các 
hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không  

đồng ý 

☐ (3) Đồng ý  

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 

 
 

A12. Theo hiểu biết của mình, ông bà đánh giá thế nào về nhận định “Chính quyền cấp huyện đã thực sự 
chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không  

đồng ý 

☐ (3) Đồng ý  

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 

 
 

A13. Theo hiểu biết của mình, ông bà đánh giá thế nào về nhận định “Chính quyền cấp huyện đã thực sự 
chú trọng đến các giá trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không  

đồng ý 

☐ (3) Đồng ý  

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 
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CHI PHÍ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG 

 

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 
(lần đầu hoặc bổ sung thay đổi) là bao nhiêu lâu? 
 

☐ (1) ≥ 7 ngày ☐ (2) 5-6 ngày ☐ (3) 3-4 ngày ☐ (4) 1-2 ngày ☐ (5) <1 ngày 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về mức độ hữu dụng của trang web của huyện trong việc tìm kiếm thông tin, 

tải xuống các mẫu biểu về đăng ký kinh doanh (lần đầu hoặc bổ sung thay đổi)? 
 

☐ (1) Không hữu dụng cho trường hợp của tôi ☐ (4) Tương đối hữu dụng 

☐ (2) Có hữu dụng nhưng không đáng kể ☐ (5) Rất hữu dụng 

☐ (3) Bình thường  
 

 B3. Ông/ bà đánh giá như thế nào về nhận định cho rằng "Chính quyền cấp huyện đã ứng dụng hiệu quả 

công nghệ thông tin, phần mềm chinh phủ điện tử trong việc cung cấp dịch vụ công liên quan đến trình tự, 

thủ tục đăng ký kinh doanh"? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không 

đồng ý 

☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B4. Số lần ông/ bà phải đi lại để hoàn thành bộ hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở SXKD (lần đầu hoặc bổ sung 
thay đổi)? 
 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần ☐ (3) 3 lần ☐ (4) 2 lần ☐ (5) 0-1 lần 
 

B5. Số lần ông/ bà phải đi lại để nhận được giấy đăng ký kinh doanh sau khi nộp đủ hồ sơ và có giấy hẹn? 
 

☐ (1) ≥ 3 lần sau ngày của giấy hẹn mà chưa có ☐ (4) Đúng ngày giấy hẹn là có 

☐ (2) 2 lần sau ngày của giấy hẹn mới có ☐ (5) Được trả sớm hơn và có thể lấy sớm 

hơn theo quy định của pháp luật ☐ (3) 1 lần sau ngày của giấy hẹn mới có 
 

B6. Ông/ bà đánh giá như thế nào về nhận định cho rằng “thủ tục hành chính, dịch vụ công về đăng ký kinh 
doanh là hiệu quả, với chi phí và thời gian thực hiện hợp lý, đáp ứng yêu cầu của người kinh doanh”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không 

đồng ý 

☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
 

B7. Ông/ bà đánh giá thế nào về mức độ khó khăn hoặc thuận lợi để có được địa điểm kinh doanh như hiện 

tại? 
 

☐ (1) Vô cùng  

khó khăn 

☐ (2) Khá khó 

khăn 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi  

☐ (5) Rất thuận lợi 

 

B8. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng phổ biến (hướng dẫn, giải thích) các quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất cho các cơ sở SXKD trên địa bàn huyện của UBND xã, phường, thị trấn? 
 

☐ (1) Rất kém ☐ (2) Kém ☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tốt  ☐ (5) Rất tốt 
 

B9. Rủi ro mặt bằng kinh doanh của ông/ bà bị đòi lại, thu hồi, giải tỏa có cao không? 
 

☐ (1) Rất cao ☐ (2) Cao ☐ (3) Khá cao ☐ (4) Thấp ☐ (5) Rất thấp 
 

B10. Nếu như có nhu cầu, ông/ bà đánh giá như thế nào về khả năng cơ sở SXKD của ông/ bà được thuê 

đất tại các khu đất mới được quy hoạch tại huyện (cụm công nghiệp)? 

☐ (1) Rất thấp, rất khó khăn ☐ (4) Cao, tương đối thuận lợi 

☐ (2) Thấp, khó khăn ☐ (5) Rất cao, rất thuận lợi 

☐ (3) Trung bình   
 

B - NĂNG LỰC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH KINH TẾ VÀ 
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ, NĂNG LỰC CẠNH TRANH 

CẤP HUYỆN 
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B11. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả chung, bao gồm cả chi phí và thời gian thực hiện của thủ tục 
hành chính, dịch vụ công về đất đai – địa chính tại huyện? 

☐ (1) Rất phức tạp, khó khăn, tốn thời gian ☐ (4) Thuận lợi 

☐ (2) Phức tạp, khó khăn, tốn thời gian ☐ (5) Rất thuận lợi, nhanh chóng 

☐ (3) Bình thường   
 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TRONG CẤP PHÉP VÀ HIỆU QUẢ CỦA  
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA  

 

B12- B17. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng của thủ tục hành chính, dịch vụ công trong các lĩnh vực 
sau: 
 

Các chức năng quản lý 

Rất 
phức 

tạp, khó 
khăn 

Phức 
tạp, khó 

khăn 

Bình 
thường 

Dễ 
dàng, 
thuận 

lợi 

Rất dễ 
dàng, 
thuận 

lợi 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B12. Đăng ký cấp mã số thuế ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B13. Cấp phép xây dựng (trong thẩm quyền của 

huyện) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B14. Cấp phép trong hoạt động thương mại, dịch vụ, 

du lịch trên địa bàn về thực hiện các quy tắc an toàn 

và vệ sinh 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B15. Cấp phép việc thực hiện các quy định về môi 

trường 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B16. Cấp phép việc thực hiện quy định về lao động, 

an toàn lao động 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B17. Cấp phép, quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh 

doanh tài nguyên, khoáng sản (ví dụ như vật liệu xây 

dựng) theo phân cấp của UBND tỉnh 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B18- B25. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý trong các lĩnh 
vực: 
 

Các chức năng quản lý 

Rất 
phức 

tạp, khó 
khăn 

Phức 
tạp, khó 

khăn 

Bình 
thường 

Dễ 
dàng, 
thuận 

lợi 

Rất dễ 
dàng, 
thuận 

lợi 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

B18. Thanh tra, kiểm tra về thuế ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B19. Thanh tra, kiểm tra xây dựng (trong thẩm quyền 

của huyện) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. Thanh tra, kiểm tra trong hoạt động thương mại, 

dịch vụ, du lịch trên địa bàn về thực hiện các quy tắc 

an toàn và vệ sinh 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định 

về tài nguyên, môi trường 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B22. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính 

trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy- 

chữa cháy 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B23. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về 

lao động, an toàn lao động 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B24. Công tác quản lý thị trường  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B25. Công tác kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường đối với 

cơ sở SXKD 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B26. Số lượng các đợt công tác thanh tra, kiểm tra mà cơ sở SXKD của ông/ bà phải tiếp trong năm vừa 
qua? 
 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần ☐ (3) 3 lần ☐ (4) 2 lần ☐ (5) 0-1 lần 
 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG, TIÊN PHONG CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN 

 

B27-B28. Ông/ bà đánh giá thế nào về những nhận định sau: 
 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B27. “Lãnh đạo huyện đã thực hiện hiệu quả những quy 

định, chính sách của Nhà nước, tạo thuận lợi cho các cơ 

sở SXKD tại địa phương” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B28. “Huyện đã thực hiện hiệu quả các quy định về trách 

nhiệm của người đứng đầu đối với lãnh đạo huyện, cán 

bộ các phòng ban trong quá trình quản lý, điều hành hệ 

thống chính quyền để phát triển kinh tế địa phương” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B29-B30. Ông/ bà đánh giá thế nào về những nhận định sau: 
 

Các sáng kiến, chương trình 
Không 

bao giờ 

Hiếm 

khi 

Thỉnh 

thoảng 

Thường 

xuyên 

Luôn 

luôn 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B29. “Chính quyền huyện tích cực đưa ra các sáng kiến, 

giải pháp nhằm cắt giảm chi phí và thời gian, hỗ trợ các cơ 

sở SXKD tại huyện” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B30. “Chính quyền huyện tích cực đưa ra các sáng kiến và 

hình thành cơ chế liên thông, phối hợp giữa các phòng ban 

cấp huyện nhằm hỗ trợ giải quyết các công việc cho các 

cơ sở SXKD tại huyện”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B31-B33. Ông/ bà đánh giá thế nào về những nhận định sau: 
 

Các nhận định 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B31. “Lãnh đạo huyện đã quan tâm, lắng nghe và ứng xử 

thân thiện với các cơ sở SXKD tại địa phương” 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B32. “Chính quyền cấp huyện đã chú ý tới các yếu tố về 

bình đẳng giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh doanh trong 

công tác quản lý, điều hành kinh tế, triển khai chính sách 

về phát triển kinh doanh, phát triển kinh tế” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B33. “Chính quyền cấp huyện đã chú ý tới các yếu tố về 

môi trường, sinh thái trong công tác quản lý, điều hành 

kinh tế, triển khai chính sách về phát triển kinh doanh, 

phát triển kinh tế” 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI THOẠI VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH 
 

 

B34. Theo hiểu biết của ông/ bà, ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định: “Lãnh đạo chính quyền địa phương 

đã rất tích cực, và hiệu quả trong việc đối thoại thường xuyên, định kỳ với các cơ sở SXKD tại địa phương”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn không 
đồng ý/ không tổ chức đối 
thoại 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý 
một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn  
đồng ý   

 

B35. Theo hiểu biết của ông/ bà, nội dung của hoạt động đối thoại có giải quyết thỏa đáng yêu cầu/vấn đề 

của các cơ sở SXKD không? 
 

☐ (1) Chỉ gặp mặt, mang tính hình thức và không có nội dung 

☐ (2) Có nội dung nhưng không được chuẩn bị kỹ 

☐ (3) Bình thường 

☐ (4) Nội dung được đề cập tương đối phù hợp với quan tâm của cơ sở SXKD 

☐ (5) Bao quát các nội dung, bao gồm các vấn đề nóng 
 

B36. Theo hiểu biết của ông/ bà, các vấn đề được nêu ra tại các cuộc đối thoại và các kiến nghị của các cơ 

sở SXKD đã được các cơ quan chức năng giải quyết như thế nào? 
 

☐ (1) Nêu vấn đề nhưng không có cam kết cụ thể ☐ (4) Giải quyết tương đối tốt, chấp nhận được 

☐ (2) Chỉ hứa hẹn nhưng không giải quyết ☐ (5) Giải quyết tốt những kiến nghị 

☐ (3) Giải quyết qua loa, thiếu trách nhiệm  
 

B37-B38. Ông/ bà đánh giá thế nào về những nhận định sau: 
 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B37. “Lãnh đạo huyện đã tích cực, nghiêm túc 

trong việc hỗ trợ giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc của cơ sở SXKD khi họ gặp khó 

khăn” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B38. “UBND huyện đã rất hiệu quả trong việc tổ 

chức các kênh (như bộ phận tiếp dân, đường dây 

nóng…) nhằm tiếp nhận kiến nghị của các cơ sở 

SXKD khi phản ánh ý kiến tới chính quyền địa 

phương” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B39. Ông/ bà đã từng bao giờ được mời tham gia góp ý kiến về các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển của huyện, xã, ngành có liên quan tới hoạt động của cơ sở SXKD? 
 

☐ (1) Không bao 

giờ 

☐ (2) Hiếm khi ☐ (3) Thỉnh thoảng ☐ (4) Thường 

xuyên 

☐ (5) Luôn luôn 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

B40. Ông/ bà đánh giá như thế nào về nhận định “Chính quyền cấp huyện đã tích cực phổ biến các thông tin 

pháp luật, quy hoạch, quy định có liên quan để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các cơ sở SXKD”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 
không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 
ý 

☐ (3) Đồng ý một 
phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn  
đồng ý   
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B41-B45. Ông/ bà hãy đánh giá mức độ thuận lợi khi tiếp cận với một số thông tin sau ở huyện: 
 

Các thông tin 
Không thể 

tiếp cận 

Có thể, 

nhưng 

khá hạn 

chế 

Tiếp 

cận 

bình 

thường 

Tương 

đối dễ 

tiếp cận 

Rất dễ 

tiếp cận 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B41. Văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, 

huyện 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B42. Bản đồ, quy hoạch sử dụng đất của huyện, 

với các thông tin công khai về giải tỏa và giá đền 

bù trong giải phóng mặt bằng 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B43. Chính sách, quy định về thuế và về ưu đãi 

liên quan đến thuế.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B44. Chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh 

(vay vốn ưu đãi, chương trình khuyến nông, 

khuyến công…) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B45. Đấu thầu, mua sắm công của các công 

trình, dịch vụ do huyện quản lý 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B46-B48. Ông/ bà đánh giá thế nào về những nhận định sau: 
 

Các nhận định 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B46. “Chính quyền cấp huyện đã hoàn toàn bình 

đẳng và không có sự phân biệt đối xử giữa các 

hộ kinh doanh với nhau, giữa hộ kinh doanh với 

HTX, doanh nghiệp khi tiếp cận thông tin, cơ hội 

kinh doanh, cơ hội đấu thầu, đất đai, tài nguyên”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B47. “Chính quyền cấp huyện đã hoàn toàn bình 

đẳng và không có sự phân biệt đối xử giữa các 

hộ kinh doanh với nhau, giữa hộ kinh doanh với 

HTX, doanh nghiệp khi tiếp cận các chương trình, 

chính sách hỗ trợ”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B48. “Chính quyền cấp huyện đã hoàn toàn bình 

đẳng và không có sự phân biệt đối xử trong công 

tác thanh tra, kiểm tra đối với hộ kinh doanh, 

HTX, doanh nghiệp”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

B49-B51. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của trong việc cung cấp các thông tin cần thiết sau cho cơ 

sở SXKD tại huyện? 
 

Các cách thức 
Không 

hiệu quả 

Kém 

hiệu quả 

Bình 

thường 

Khá hiệu 

quả 

Rất hiệu 

quả 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B49. Công khai ngân sách tại huyện, đặc biệt là 

các khoản thu từ các cơ sở SXKD 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B50. Sử dụng trang web của huyện, công nghệ 

thông tin và nền tảng Internet trong cung cấp các 

thông tin cần thiết cho các cơ sở SXKD. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B51. Sử dụng các thông báo nơi công cộng và 

đài phát thanh huyện trong việc cung cấp các 

thông tin cần thiết cho các cơ sở SXKD 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ  

HIỆU QUẢ CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA 

 

 

B52. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định cho rằng “chính quyền huyện đã liên tục nỗ lực và đưa ra sáng 

kiến nhằm cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC cho cơ sở SXKD”? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 
ý 

☐ (3) Đồng ý một 
phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn  
đồng ý   

 

 

B53. Ông/ bà đánh giá như thế nào về nhận định cho rằng "chính quyền cấp huyện đã ứng dụng hiệu quả 

công nghệ thông tin, phần mềm chính phủ điện tử trong việc cung cấp dịch vụ công, thực hiện TTHC tại bộ 

phận một cửa"? 

☐ Hoàn toàn 
không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 
ý 

☐ (3) Đồng ý một 
phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn  
đồng ý   

 

B54. Ông/ bà đánh giá thế nào về mức độ cải thiện chung của việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ 

công và việc cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC tại huyện? 
 

☐ (1) Kém đi rất nhiều so với trước đây ☐ (4) Cải thiện nhiều so với trước đây 

☐ (2) Kém đi tương đối so với trước đây ☐ (5) Cải thiện rất nhiều so với trước đây 

☐ (3) Có cải thiện  
 

B55-B63. Ông/ bà hãy đánh giá về chất lượng và hiệu quả của bộ phận một cửa thực hiện thủ tục hành 

chính, dịch vụ công về các lĩnh vực quản lý sau tại huyện, bao gồm tuân thủ thời gian quy định thực hiện thủ 

tục, năng lực và thái độ của cán bộ: 
 

Các lĩnh vực quản lý 
Rất 

kém 
Kém 

Bình 

thường 
Tốt Rất tốt 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B55. Đăng ký kinh doanh ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B56. Thuế 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B57. Đất đai- địa chính 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B58. Xây dựng ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B59. Công thương (công nghiệp, dịch vụ - thương mại) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B60. Nông nghiệp 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B61. Tài nguyên, khoáng sản 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B62. Lao động ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B63. Văn hóa - thể thao - du lịch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KINH DOANH 

‘ 

B64-B69. Ông/ bà hãy đánh giá về thiết kế và hiệu quả thực hiện của các chương trình hỗ trợ cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh sau: 
 

Các chương trình 
Rất 

kém 
Kém 

Bình 

thường 
Tốt Rất tốt 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B64. Hỗ trợ các cơ sở SXKD trong hoạt động khởi sự 

doanh nghiệp   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B65. Hỗ trợ các cơ sở SXKD về các vấn đề liên quan tới 

thuế 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B66. Xúc tiến thương mại, hỗ trợ liên kết, kết nối cung cầu, 

hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B67. Hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp và tuyển dụng lao động 

cho người lao động trên địa bàn cấp huyện ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B68. Hỗ trợ về vốn vay ưu đãi, tín dụng sản xuất kinh 

doanh được triển khai thực hiện ở huyện ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B69. Công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở 

SXKD khi thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, 

đóng góp cho xã hội, cộng đồng 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B70. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định cho rằng “Chính quyền cấp huyện đã quan tâm tới các yếu tố 

về giới, dân tộc thiểu số, ưu tiên các đối tượng thiệt thòi trong các chương trình hỗ trợ các cơ sở SXKD tại 

huyện”? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không đồng ý 

☐ (2) Không 
đồng ý 

☐ (3) Đồng ý  
một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn đồng ý 
 
 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC* 

B71. 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) khi cơ sở SXKD thực hiện thủ tục hành chính tại huyện?   
 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm 

☐ (2) Tương đối phổ biến   

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho cơ sở SXKD 

☐ (4) Gần như không có chi phí không chính thức, nhưng vẫn còn một vài trường hợp 

☐ (5) Hoàn toàn không có chi phí không chính thức 
 

B72. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tương tự như cơ sở của ông/ bà phải bỏ ra hàng năm để chi các 

khoản không chính thức cho cán bộ cấp huyện/ xã trung bình chiểm khoảng bao nhiêu phần trăm trong tổng 

thu nhập của cơ sở SXKD? 
 

☐ (1) ≥ 20% ☐ (2) 10% - 20% ☐ (3) 5%-10% ☐ (4) 1%-5% ☐ (5) <1% 
 

B73-B81. Ông/ bà hãy đánh giá về mức độ phổ biến các chi phí không chính thức (chi phí lót tay, chi phí 

khác ngoài quy định của Nhà nước) khi các cơ sở SXKD thực hiện thủ tục hành chính về các lĩnh vực quản 

lý sau ở huyện: 
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Các lĩnh vực quản lý 

Rất phổ biến, 

gần như 

thành yêu cầu 

mặc định 

ngầm 

Tương 

đối phổ 

biến 

Có nhưng 

không tạo 

gánh nặng 

lớn cho cơ sở 

SXKD 

Gần như 

không có 

nhưng vẫn 

còn một vài 

trường hợp 

Hoàn toàn 

không có 

chi phí 

không chính 

thức 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B73. Đăng ký kinh doanh ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
B74. Thuế ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
B75. Đất đai - địa chính ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
B76. Xây dựng ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B77. Công thương (công nghiệp, 

dịch vụ - thương mại) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B78. Nông nghiệp ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B79. Tài nguyên, khoáng sản ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
B80. Lao động  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B81. Văn hóa - thể thao - du lịch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

B82. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho 

cán bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào: 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 

không xong việc 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, 

nhưng cán bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ 

sở SXKD về hành vi này. 

☐ (2) Cán bộ cấp huyện vẫn xử lý công việc đúng 

hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm. 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả 

chi phí không chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ 

gợi ý chi trả chi phí không chính thức. ☐ (3)  Cán bộ cấp huyện không gợi ý mà mà cơ sở 

SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 

công việc, tránh phiền nhiễu 
 

B83. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm chung về chi phí không chính thức mà chủ cơ sở SXKD trong huyện 

phải chi trả khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong quá trình sản xuất, kinh doanh có 

thay đổi như thế nào trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn  ☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ  

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên ít phổ biến hơn/ 

hoặc hoàn toàn không có chi phí không chính 

thức như hiện tại 
 

 

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TƯ  

ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH AN TOÀN 
 

B84-B86. Ông bà đồng ý thế nào nào về nhận định:   

Các nhận định 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đống ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B84. “Cơ quan công an tích cực hiệu quả trong việc 

hỗ trợ các cơ sở SXKD tại huyện trong các vụ việc 

liên quan tới an ninh, trật tự” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B85. “Hiện tượng tội phạm quấy nhiễu cơ sở SXKD tại 

địa phương hoàn toàn không còn tồn tại” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B86. “Nhìn chung, công tác an ninh trật tự tại huyện 

đã được đảm bảo, tạo ra sự yên tâm của các cơ sở 

SXKD” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 
PHIẾU KHẢO SÁT 

(Sở, ngành) 

 
Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

                                               
 

 

MP01  

 

Lĩnh vực quản lý trong phiếu khảo sát: 

ĐẦU TƯ 

ĐẤT ĐAI 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 
 

 

Thành phố:     ………………… 

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………/ SĐT:……………......../ Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ……………………………….................../ Chữ ký: ..……………. 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

  

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 
A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
3
 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 
 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 
 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  
2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 
đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-
15 năm            

☐ (5) Cách đây 
trên 15 năm 

 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 
đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 
đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 
thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 
nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 
kể, rõ nét 

 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi 
cho SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 
cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 
thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 
không đồng ý   

☐ (2) Không đồng 
ý 

☐ (3) Đồng ý một 
phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 
đồng ý 

 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không đồng ý   

☐ (2) Không đồng 
ý 

☐ (3) Đồng ý một 
phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 
đồng ý 

 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không đồng ý   

☐ (2) Không đồng 
ý 

☐ (3) Đồng ý một 
phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 
đồng ý 

 

                                                           
3
 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ sở 

hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  
 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 
 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 
 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 
 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 
 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 
 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 
 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 
rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 
 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 
 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 
Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 
 
 
 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 
 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không 
có không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng 
cán bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về 
hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ 

sở SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết 

dứt điểm công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí 

không chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi 

phí không chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  
 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 
 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 
 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 
 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 
 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 
 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 
 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 
rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 
 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 
 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng 
ý một 
phần 

Đồng ý 
Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 
 
 
 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 
 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho 

cán bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không 
có không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng 
cán bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về 
hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ 
sở SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết 
dứt điểm công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí 
không chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi 
phí không chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 
hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  
 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 
 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 
 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 
 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 
 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 
 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 
 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 
 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 
 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 
rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 
 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 
 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng 
ý một 
phần 

Đồng ý 
Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 
 
 
 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 
 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi 
trả, nhưng cán bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở 
cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc đúng 
hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả 
chi phí không chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ 
gợi ý chi trả chi phí không chính thức ☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 

SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn ☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ ☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn 
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hoặc hoàn toàn không có chi phí không chính thức 
như hiện tại 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi  
 

 

 

  

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG PHIẾU KHẢO SÁT 
(Sở, ngành) 

 
Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

                                               
 

 

MP02  

Lĩnh vực quản lý trong phiếu khảo sát: 

XÂY DỰNG 

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

ĐẤT ĐAI 
 

 

Thành phố:     ………………… 

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………/ SĐT:……………......../ Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ……………………………….................../ Chữ ký: ..……………. 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

 

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 

A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
4
 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 

thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 

cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi cho SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

                                                           
4
 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ sở 

hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
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A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ XÂY DỰNG 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
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B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
 



76 
 

PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
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B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
 

 

 

  

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

TỔ CÔNG TÁC DDCI SÓC TRĂNG 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Sở, ngành) 

 
Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

                                               
 

 

MP03  

 

Lĩnh vực quản lý trong phiếu khảo sát: 

NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN 

ĐẤT ĐAI 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 
 

 

Thành phố:     ………………… 

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………/ SĐT:……………......../ Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ……………………………….................../ Chữ ký: ..……………. 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

 

 

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 

A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
5
 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 

thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 

cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi cho SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

                                                           
5
 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ sở 

hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
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A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ 

NÔNG, LÂM NGHIỆP, 

THỦY SẢN 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
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B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
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B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
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B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
 

 

 

  

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

TỔ CÔNG TÁC DDCI SÓC TRĂNG 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Sở, ngành) 

 
Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

                                               
 

 

MP04  
 

Lĩnh vực quản lý trong phiếu khảo sát: 

CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI 

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
 

 

Thành phố:     ………………… 

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………/ SĐT:……………......../ Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ……………………………….................../ Chữ ký: ..……………. 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

 

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 

A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
6
 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 

thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 

cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi cho SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

                                                           
6
 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ sở 

hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
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A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 



102 
 

PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
 

 

 

  

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

TỔ CÔNG TÁC DDCI SÓC TRĂNG 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Sở, ngành) 

 
Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

                                               
 

 

MP05 
 

Lĩnh vực quản lý trong phiếu khảo sát: 

GIAO THÔNG VẬN TẢI 

XÂY DỰNG 

ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
 

 

Thành phố:     ………………… 

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………/ SĐT:……………......../ Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ……………………………….................../ Chữ ký: ..……………. 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

 

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 

A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
7
 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 

thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 

cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi cho SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

                                                           
7
 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ sở 

hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
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A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
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B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ XÂY DỰNG 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
 

 

 

  

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

TỔ CÔNG TÁC DDCI SÓC TRĂNG 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Sở, ngành) 

 
Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

                                               
 

 

MP06 
 

Lĩnh vực quản lý trong phiếu khảo sát: 

GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 

LAO ĐỘNG, DẠY NGHỀ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 
 

 

Thành phố:     ………………… 

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………/ SĐT:……………......../ Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ……………………………….................../ Chữ ký: ..……………. 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

 

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 

A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
8
 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 

thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 

cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi cho SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

                                                           
8
 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ sở 

hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
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A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ 
LAO ĐỘNG, DẠY NGHỀ VÀ 

AN TOÀN LAO ĐỘNG 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
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B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
 

 

 

  

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

TỔ CÔNG TÁC DDCI SÓC TRĂNG 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Sở, ngành) 

 
Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

                                               
 

 

MP07 
 

Lĩnh vực quản lý trong phiếu khảo sát: 

Y TẾ 

BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ 
 

 

Thành phố:     ………………… 

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………/ SĐT:……………......../ Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ……………………………….................../ Chữ ký: ..……………. 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

 

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 

A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
9
 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 

thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 

cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi cho SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

                                                           
9
 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ sở 

hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
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A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ LĨNH VỰC Y TẾ 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ 

BẢO HIỂM XÃ HỘI,  

BẢO HIỂM Y TẾ 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
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B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
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B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
 

 

 

  

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

TỔ CÔNG TÁC DDCI SÓC TRĂNG 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Sở, ngành) 

 
Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

                                               
 

 

MP08 
 

Lĩnh vực quản lý trong phiếu khảo sát: 

VĂN HÓA, DU LỊCH 

LAO ĐỘNG, DẠY NGHỀ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 
 

 

Thành phố:     ………………… 

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………/ SĐT:……………......../ Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ……………………………….................../ Chữ ký: ..……………. 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 

A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
10

 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 

thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 

cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi cho SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

                                                           
10

 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ 

sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
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A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA, DU LỊCH 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ 
LAO ĐỘNG, DẠY NGHỀ VÀ 

AN TOÀN LAO ĐỘNG 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
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B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
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B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
 

 

 

  

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 
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Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

 

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 

A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
11

 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 

thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 

cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi cho SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

                                                           
11

 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ 

sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
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A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ 
THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG, 

VIỄN THÔNG 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
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B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ 

BẢO HIỂM XÃ HỘI,  

BẢO HIỂM Y TẾ 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 



 

171 

 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
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B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
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khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
 

 

 

  

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

TỔ CÔNG TÁC DDCI SÓC TRĂNG 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Sở, ngành) 

 
Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

                                               
 

 

MP10 
 

Lĩnh vực quản lý trong phiếu khảo sát: 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

ĐĂNG KÍ KINH DOANH 
 

 

Thành phố:     ………………… 

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………/ SĐT:……………......../ Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ……………………………….................../ Chữ ký: ..……………. 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

 

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 

A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
12

 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 

thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 

cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi cho SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

                                                           
12

 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ 

sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 



 

176 

 

A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
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B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 

 

 

  

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 



 

185 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

TỔ CÔNG TÁC DDCI SÓC TRĂNG 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Sở, ngành) 

 
Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

                                               
 

 

MP11 
 

Lĩnh vực quản lý trong phiếu khảo sát: 

TƯ PHÁP 
 

 

Thành phố:     ………………… 

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………/ SĐT:……………......../ Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ……………………………….................../ Chữ ký: ..……………. 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

 

 

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 

A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
13

 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 

thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 

cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi cho SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

                                                           
13

 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ 

sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
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A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ TƯ PHÁP 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
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B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
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B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
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khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
 

 

 

  

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

TỔ CÔNG TÁC DDCI SÓC TRĂNG 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Sở, ngành) 

 
Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

                                               
 

 

MP12 
 

Lĩnh vực quản lý trong phiếu khảo sát: 

THUẾ 

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

ĐẦU TƯ 
 

 

Thành phố:     ………………… 

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………/ SĐT:……………......../ Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ……………………………….................../ Chữ ký: ..……………. 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

 

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 

A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
14

 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 

thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 

cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi cho SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

                                                           
14

 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ 

sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
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A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ LĨNH VỰC THUẾ 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
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B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
 

 

 

  

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

TỔ CÔNG TÁC DDCI SÓC TRĂNG 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Sở, ngành) 

 
Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

                                               
 

 

MP13 
 

Lĩnh vực quản lý trong phiếu khảo sát: 

HẢI QUAN 

THUẾ 

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 
 

 

Thành phố:     ………………… 

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………/ SĐT:……………......../ Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ……………………………….................../ Chữ ký: ..……………. 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

 

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 

A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
15

 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 

thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 

cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi cho SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

                                                           
15

 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ 

sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
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A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ HẢI QUAN 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ LĨNH VỰC THUẾ 

 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
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B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
 

B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
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B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
 

B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
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B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

 

 

 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
 

 

 

  

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

TỔ CÔNG TÁC DDCI SÓC TRĂNG 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Sở, ngành) 

 
Tỉnh SÓC TRĂNG 

DDCI SÓC TRĂNG 2020 

                                               
 

 

MP14 
 

Lĩnh vực quản lý trong phiếu khảo sát: 

QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP 
 

 

Thành phố:     ………………… 

 

 

Thời gian (giờ, ngày/tháng/năm):  .............,........../........./2020 

Họ và tên điều tra viên: ……………………………/ SĐT:……………......../ Chữ ký: …………….. 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ……………………………….................../ Chữ ký: ..……………. 

 

 

Tên tôi là: …………., điều tra viên của dự án “Xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng”. Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của chính 

quyền tại các huyện/ thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Tôi xin phép được trao đổi với ông/bà các nội dung 

được đề cập đến trong phiếu khảo sát. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên của ông/bà với bất kỳ ai. Thông tin mà ông/bà 

cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin ông/bà mạnh dạn hỏi lại bất cứ khi nào nếu không 

hiểu câu hỏi.  

Rất cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép được bắt đầu. 

Mã phiếu: 94-2020-     
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PHẦN A- THÔNG TIN CHUNG 

A1. Cơ sở SXKD ông bà là:      ☐ (1) DN đăng ký theo Luật DN          ☐ (2) HTX đăng ký theo Luật HTX 

                                                   ☐ (3) Hộ Kinh doanh (HKD) 

A2. Tên cơ sở SXKD (doanh nghiệp/HTX/ HKD): ……………………………………………………………………. 

A3. Địa chỉ: …...…………………………………………………………………………………………………………… 

A4. Số điện thoại của chủ cơ sở SXKD (người trả lời): ………………………………….………………………….. 

A5. Doanh nghiệp/HTX/HDK tự đánh giá mình là DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ/điều hành?
16

 

☐ (1) Nam ☐ (2) Nữ  

A6. Chủ DN/HTX/HDK là dân tộc: ☐ (1) Kinh ☐ (2) Khác 
 

 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

 

A7. DN/HTX/HKD của ông/ bà chính thức đăng kí kinh doanh vào khoảng thời gian nào? 
 

☐ (1) Cách đây  
< 2 năm      

☐ (2) Cách đây  

2-5 năm      

☐ (3) Cách đây 5 

đến 10 năm           

☐ (4) Cách đây 10-

15 năm            

☐ (5) Cách đây 

trên 15 năm 
 

A8. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ông/ bà là gì? 

☐ (1) Nông/Lâm nghiệp/ Thủy sản ☐ (2) Công nghiệp – Xây dựng ☐ (3) Thương mại – Dịch vụ 
 

A9. DN/HTX của ông/ bà tiền thân có phải là hộ kinh doanh cá thể không? (Bỏ qua câu này nếu là HKD) 

☐ (1) Có, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ☐ (2) Không, được thành lập mới hoàn toàn 
 

A10. Tình hình sản xuất, kinh doanh của DN/HTX/HKD do ông/ bà điều hành, quản lý trong năm vừa qua? 

☐ (1) Thua lỗ lớn ☐ (2) Thua lỗ chút ít      ☐ (3) Hòa vốn           ☐ (4) Lãi chút ít            ☐ (5) Lãi như mong muốn 
 

A11. Dự định của DN/HTX/HKD của ông/ bà về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng một, hai năm 
tới? 
 

☐ (1) Có kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp ☐ (4) Có kế hoạch mở rộng quy mô một chút 

☐ (2) Có kế hoạch giảm nhẹ quy mô  ☐ (5) Có kế hoạch mở rộng quy mô đáng kể 

☐ (3) Sẽ tiếp tục SXKD với quy mô hiện tại  
 

A12. Nhận xét chung của ông/ bà về chất lượng của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan 
cấp sở, ngành trong năm vừa qua? 

☐ (1) Giảm và xấu 

đi rất nhiều  

☐ (2) Giảm và xấu 

đi chút ít  

☐ (3) Không có cải 

thiện 

☐ (4) Có cải thiện, 

nhưng chậm 

☐ (5) Cải thiện đáng 

kể, rõ nét 
 

A13. Nhận xét chung của ông/ bà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm vừa qua? 

☐ (1) Hoàn toàn 
không thuận lợi cho 
SXKD 

☐ (2) Khá khó khăn 

cho SXKD 

☐ (3) Bình thường ☐ (4) Tương đối 

thuận lợi cho SXKD 

☐ (5) Rất thuận lợi 
cho SXKD 

 

                                                           
16

 [DN/HTX do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành là các DN/HTX đáp ứng 1 trong các điều kiện sau: (i) Là DN/HTX có một hoặc nhiều phụ nữ 

sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN/HTX đó; hoặc (ii) Chủ tịch HĐQT/ chủ tịch hội đồng 
thành viên là nữ, hoặc (iii) Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ nhiệm là nữ] 
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A14. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các cơ 
sở SXKD do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế làm chủ trong các hoạt động quản lý, điều 
hành kinh tế”? 
 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A15. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

A16. Ông/ bà đánh giá thế nào về nhận định “Các cơ quan cấp sở, ngành đã thực sự chú trọng đến các giá 
trị văn hóa, truyền thống và lịch sử trong các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế”? 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý   

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
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PHẦN B. LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP 
 

 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

B1. Ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các cải cách nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh 

nghiệp thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý này tại tỉnh? 

☐ (1) Không giảm 

mà tăng đáng kể 

☐ (2) Không giảm 

mà tăng chút ít 

☐ (3) Giữ 

nguyên 

☐ (4) Giảm chút ít 

chi phí và thời gian 

☐ (5) Giảm đáng kể 

chi phí và thời gian 
 

B2. Ông/ bà đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả của các chính sách, chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ, quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực quản lý này?  

 

☐ (1) Rất kém, 

không hiệu quả 

☐ (2) Chưa tốt và 

cần được cải thiện 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối tốt 

và hiệu quả 

☐ (5) Có chất lượng 

tốt và hiệu quả 
 

B3. Số lần thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý này mà DN ông/ bà phải tiếp trong năm vừa qua? 

 

☐ (1) ≥ 5 lần ☐ (2) 4 lần      ☐ (3) 3 lần           ☐ (4) 2 lần            ☐ (5) 0-1 lần 
 

B4-B6. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B4. “Các cơ quan cấp sở, ngành thực hiện và vận 

dụng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch vì lợi ích của doanh nghiệp và nhà 

đầu tư” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. “Các nội dung về phát triển bao trùm (giới, dân 

tộc thiểu số, xã hội…) đã được quan tâm, chú ý trong 

quá trình thực hiện các VBQPPL, quy hoạch, kế 

hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. “Các nội dung về môi trường, sinh thái và phát 

triển bền vững trong công tác điều hành đã được 

quan tâm, chú ý trong quá trình thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

B7-B11. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này mà các cơ quan cấp sở, ngành đang cung cấp, ông/ bà đánh 

giá thế nào về: 

Các tiêu chí 

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Dưới 

trung 

bình 

Trung 

bình 

Tương 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B7. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ công  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến (e-gov) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Hiệu quả của bộ phận một cửa  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của cán bộ khi 

tiếp xúc với doanh nghiệp  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B12. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Sở, ngành đã tích cực triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí và thời gian 

cho cơ sở SXKD trong lĩnh vực quản lý của mình”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng 

ý 

☐ (3) Đồng ý 

một phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

B13. Ông/ bà đồng ý như thế nào với nhận định sau “Các vấn đề về giới, dân tộc thiểu số, phụ nữ kinh 

doanh, đã được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực quản lý này”? 

 

☐ (1) Hoàn toàn 

không đồng ý 

☐ (2) Không đồng ý ☐ (3) Đồng ý một 

phần 

☐ (4) Đồng ý ☐ (5) Hoàn toàn 

đồng ý 
 

 

 

 

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 

 

 

B14. Ông/ bà đánh giá thế nào về việc tiếp cận và tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn, và tải xuống 

các mẫu biểu để thực hiện TTHC và dịch vụ công từ các trang web, cổng dịch vụ công chính phủ điện tử do 

sở, ngành quản lý trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất khó tìm trên các trang/ cổng thông tin hiện có của tỉnh ☐ (4) Tương đối dễ dàng 

☐ (2) Khá khó khăn ☐ (5) Rất dễ dàng 

☐ (3) Trung bình  
 

B15. Ông/ bà đánh giá thế nào về tài liệu hướng dẫn, cách thức hướng dẫn về TTHC, thực hiện dịch vụ 

công của sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Rất phức tạp và khó 

hiểu 

☐ (2) Khá khó 

hiểu 

☐ (3) Trung 

bình 

☐ (4) Tương đối dễ 

hiểu 

☐ (5) Rất dễ 

hiểu 
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B16. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính chủ động của cơ quan cấp sở, ngành trong việc phổ biến, hướng 

dẫn về văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý này? 

 

☐ (1) Không tích cực, chủ động. Cơ sở SXKD phải tự tìm hiểu ☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động 

☐ (2) Có cung cấp nhưng hiếm khi ☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động 

☐ (3) Trung bình  
 

B17. Ông/ bà đánh giá như thế nào về chất lượng của các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý này trên website của sở, ngành hoặc tỉnh? 

 

☐ (1) Không có thông tin và gần như không có tác dụng ☐ (4) Tương đối đầy đủ và dễ hiểu 

☐ (2) Chỉ có một số thông tin, khó hiểu ☐ (5) Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu 

☐ (3) Trung bình  
 

B18. Ông/ bà đánh giá như thế nào về tính rõ ràng, hữu dụng của cơ chế tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại và 

trong việc giải đáp các khiếu nại, thắc mắc cho doanh nghiệp của các cơ quan cấp sở, ngành trong lĩnh vực 

quản lý này? 

 

☐ (1) Không rõ ràng và gần như không có tác dụng ☐ (4) Rõ ràng và hữu dụng 

☐ (2) Trả lời cho qua  ☐ (5) Rất rõ ràng và hữu dụng 

☐ (3) Trung bình  
 

B19-B21. Liên quan đến lĩnh vực quản lý này, ông/ bà đánh giá thế nào về các nhận định sau: 

Các nhận định 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

B19. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử với một 

DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, cơ hội đấu thầu, 

đất đai, và tài nguyên” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B20. “Không có sự ưu ái, phân biệt đối xử giữa với 

một DN/HTX/HKD hoặc một số nhóm DN/HTX/HKD 

khi thực hiện TTHC” 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B21. “Các cơ sở SXKD do nữ làm chủ/ điều hành và 

các doanh nghiệp nam giới làm chủ/ điều hành đều 

được đối xử bình đẳng và có các cơ hội, quyền như 

nhau”. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 

 

 

B22. Trong lĩnh vực quản lý này, ông/bà đánh giá thế nào về tính tích cực của lãnh đạo sở, ngành trong thực 
hiện sáng kiến, chương trình cải cách để mang lại lợi ích lớn hơn cho DN, nhà đầu tư tại tỉnh? 

 

☐ (1) Thụ động, không có sáng kiến và chương trình gì ☐ (3) Trung bình 

☐ (2) Có thực hiện một số chương trình, sáng kiến nhưng 

rất hiếm khi 

☐ (4) Tương đối tích cực và chủ động  

☐ (5) Hết sức tích cực và chủ động   
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B23. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý đã tích cực trong việc hỗ trợ giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B24. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực tham gia các hoạt động đối 
thoại với doanh nghiệp? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  

B25. Theo ông/ bà, lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực quản lý này đã tích cực thực hiện hiệu quả các cam kết 
với DN trong quá trình đối thoại? 

☐ (1) Không tích cực và không nghiêm túc ☐ (4) Tương đối tích cực và nghiêm túc 

☐ (2) Có thực hiện nhưng không tích cực và nghiêm túc ☐ (5) Hết sức tích cực và nghiêm túc 

☐ (3) Bình thường, chỉ làm tối thiểu theo đúng quy định  
 

B26-B27. Liên quan đến lĩnh vực này, ông/ bà đánh giá thế nào với các nhận định sau? 

Các tiêu chí 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
phần 

Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
B26. “Lãnh đạo sở, ngành đã thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, trong 
việc thực thi các quy định, chính sách trong lĩnh vực quản 
lý” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B27. “Lãnh đạo sở, ngành đã tích cực, quan tâm tới dân 
tộc thiểu số, bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, thực 
thi chính sách, chương trình, quy hoạch” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 

B28. 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) khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý 
này? 

☐ (1) Rất phổ biến, gần như thành yêu cầu mặc định ngầm ☐ (4) Một vài trường hợp nhỏ 

☐ (2) Tương đối phổ biến ☐ (5) Tuyệt đối không hề có 

☐ (3) Có nhưng không tạo gánh nặng lớn cho DN  

B29. Theo ông/bà, đối với các cơ sở SXKD thì hiện tượng chi trả các khoản chi phí không chính thức cho cán 

bộ cấp huyện khi thực hiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công đang diễn ra như thế nào? 

☐ (1) Đã thành yêu cầu mặc định ngầm, không có 
không xong việc 

☐ (2) Cán bộ sở, ngành vẫn xử lý công việc 
đúng hẹn, song chủ động gợi ý bồi dưỡng thêm 

☐ (4) Có hiện tượng cơ sở SXKD chủ động chi trả, nhưng cán 
bộ xử lý hồ sơ từ chối và nhắc nhở cơ sở SXKD về hành vi này 

☐ (3) Cán bộ sở, ngành không gợi ý mà mà cơ sở 
SXKD chủ động chi trả để muốn giải quyết dứt điểm 
công việc, tránh phiền nhiễu 

☐ (5) Hoàn toàn không có việc cơ sở SXKD chi trả chi phí không 
chính thức hay cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý chi trả chi phí không 
chính thức 

B30. Theo ông/ bà, xu thế tăng/ giảm của về chi phí không chính thức mà doanh nghiệp trong tỉnh phải chi trả 
khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc chính sách trong lĩnh vực quản lý này trong năm vừa qua? 

☐ (1) Tăng lên nhiều và trở nên phổ biến hơn 

☐ (2) Có xu thế tăng lên nhẹ 

☐ (3) Giữ nguyên, không có gì thay đổi 

☐ (4) Giảm nhẹ 

☐ (5) Giảm đáng kể và trở nên kém phổ biến hơn hoặc 

hoàn toàn không có chi phí không chính thức như hiện tại 
 

 

Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến của ông/ bà! 


