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PCI CỦA HÀ NAM (2006-2018) 

1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA 

Tăng trưởng kinh tế Ổn định kinh tế 

Phúc lợi kinh tế Công bằng kinh tế 

Mục tiêu 

6 

1.1 Mục tiêu quản lý phát triển kinh tế 
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1.2. Công cụ quản lý kinh tế 

• Chi tiêu của Chính phủ 
• Thuế CS tài khóa 

• Lượng cung tiền 
• Lãi suất CS tiền tệ 

• Tiền công 
• Giá cả CS thu nhập 

• Tỷ giá hối đoái 
• Cán cân thanh toán 

CS KT đối 
ngoại 

 
 

Mục  
tiêu  

quản  
lý  

kinh 
tế 
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1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1.3. Nguồn gốc của sự phát triển kinh tế thịnh vượng 

Quan điểm 1 Quan điểm 2 
Đến từ nguồn tài nguyên 
thiên nhiên được thừa kế 

Đến từ tăng năng suất của 
hoạt động sản xuất, dịch vụ 

Sự thịnh vượng có hạn 
 

Sự thịnh vượng không giới 
hạn 

Chính phủ đóng vai trò trung 
tâm trong nền kinh tế 

Doanh nghiệp đóng vai trò 
trung tâm trong nền kinh tế 

Nhà nước/Chính phủ điều 
hành 

Nhà nước/Chính phủ kiến 
tạo 

8 
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1.1. Lợi thế canh tranh 

• Vị trí địa lý 
• Lao động 
• Tài nguyên 
• Đầu vào khác 

Cạnh tranh 
tĩnh 

• Môi trường KD 
• Cơ hội đầu tư 
• Ngành CN hỗ trợ 
• KH&CN, chất lượng 

các yếu tố đầu vào 

Cạnh tranh 
động • Giá trị gia tăng 

cho khách hàng 
• Thị phần/lợi 

nhuận/lan tỏa 

Mục tiêu 

Xét về phạm vi, mức độ và tính phức tạp, những dịch chuyển này không 
giống với bất kỳ điều gì mà con người từng trải qua”. 

“Chúng ta đang tiến tới một cuộc cách mạng CN làm 
thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc và 
cách thức giao tiếp (Klaus Schwab). 

1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1.3. Nguồn gốc của sự phát triển kinh tế thịnh vượng 

10 

Doanh nghiệp 
 

Giá trị 
gia tăng 
và làn 

tỏa 

Cạnh tranh 
động 

 
Năng lực nội sinh 
Tư duy “liên kết” 
Đổi mới “mở” 

 

Chính phủ 
Hạ tầng  
Hợp tác quốc tế 

SC, CN 

NS, CL 

1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1.3. Nguồn gốc của sự phát triển kinh tế thịnh vượng 



10/26/2019 

6 

1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1.4. Yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế thịnh vượng 

• Năng suất lao động 
• Ứng dụng tiến bộ công 

nghệ 
Năng suất 

• Tỷ lệ thất nghiệp 
• Quản lý khoa học 

Sử dụng 
lao động 

Chuyển 
dịch cơ 

cấu 
kinh tế 

 
Tăng 
năng 
suất 
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4. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1.4. Yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế thịnh vượng 

Năng suất lao động của người Việt Nam ở mức thấp nhất 
Châu Á: chỉ bằng 1/5 lao động Malaysia, 2/5 Thái Lan và 1/15 
lao động Singapore. 
 
 Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam đạt 3,79 điểm 
(thang điểm 10), chỉ số cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam 
đạt 3,39/10 điểm 
 

Nguồn: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Ngân hàng Phát triển 
Châu Á (ADB), Ngân hàng thế giới (WB). 

12 
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Là tổng hợp các thể chế, chính sách và nhân tố quyết định mức độ 
hiệu quả và tính năng suất của một quốc gia.  
 
Một nền kinh tế có năng suất, hiệu quả là nền kinh tế có năng 
lực sử dụng, khai thác tốt các nguồn lực có hạn. 

1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1.5. Năng lực cạnh tranh quốc gia – Khái niệm 

Năng lực cạnh tranh quốc gia có mối tương quan mật thiết với môi 
trường kinh doanh. 

13 

1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1.5. Năng lực cạnh tranh quốc gia (tiếp) 

14 
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1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1.5. Năng lực cạnh tranh quốc gia (tiếp) 
N
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 • Thể chế 
• Cơ sở hạ 

tầng 
• Môi 

trường 
kinh tế 
vĩ mô,  

• Y tế và 
giáo dục 
tiểu học 

N
h

óm
 2
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ác
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• Giáo dục và đào 
tạo sau tiểu học 

• Hiệu quả thị 
trường hàng hóa 

• Hiệu quả thị 
trường lao động 

• Trình độ phát 
triển của thị 
trường tài chính 

• Quy mô thị 
trường 

N
h

óm
 3

: C
ác

 c
hỉ
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ố 

ph
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 á
nh
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nh
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• Trình độ 
kinh 
doanh 

• Năng 
lực đổi 
mới 
sáng tạo 

Nguồn: Diễn đàn kinh tế thế giới ((WEF)  
15 
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1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1.5. Năng lực cạnh tranh quốc gia (tiếp) 

Các trụ cột bao quát các yếu tố KT_XH: thể chế, 
cơ sở hạ tầng, ứng dụng CNTT, ổn định kinh tế vĩ 
mô, y tế, kỹ năng, thị trường sản phẩm, thị trường 
lao động, hệ thống tài chính, quy mô thị trường, 
mức độ năng động trong kinh doanh và năng lực 
đổi mới sáng tạo. 

NLCT 4.0 (GCI 4.0) được WEF giới thiệu chính 
thức năm 2018 cung cấp một đánh giá chi tiết về 
các yếu tố và thuộc tính thúc đẩy năng suất, tăng 
trưởng và phát triển con người trong kỷ nguyên 
4.0 

 
Năm 2019, WEF 
xếp hạng 141 nền 
kinh tế (chiếm 
99% GDP thế 
giới) qua 103 chỉ 
số được nhóm 
thành 12 trụ cột 
(GCI, 2018 bao 
gồm 98 chỉ số). 
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1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1.5. Năng lực cạnh tranh quốc gia – Các thành phần 

18 

1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1.5. Năng lực cạnh tranh quốc gia – Kết quả năm 2018 
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1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1.5. Năng lực cạnh tranh quốc gia – Kết quả 2007- 2017 

http://scis.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=4f9ff1f
8-c924-4a67-a87c-fcc665b72213 

20 

1. LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA (tiếp) 

1.5. Năng lực cạnh tranh quốc gia – Kết quả theo điểm số 

http://scis.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=4f9ff1f
8-c924-4a67-a87c-fcc665b72213 
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2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH 

2.1. Khung phân tích năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

Vũ Thành Tự Anh 

22 

2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.2. Quá trình thực hiện chỉ số PCI (tiếp) 

Chỉ số PCI (Provincial Competitiveness 
Index) – Chỉ số đo lường và đánh giá thực 
tiễn chất lượng điều hành kinh tế của các 
tỉnh/thành phố tại VN, qua đó thúc đẩy sự 
phát triển của khu vực kinh tế tư nhân của 63 
tỉnh/thành phố ở Việt Nam.  

Chỉ số PCI có thể 
coi như “tập hợp 

tiếng nói” của 
cộng đồng doanh 
nghiệp dân doanh 

về môi trường 
kinh doanh tại 
các tỉnh, thành 
phố ở Việt Nam 

NCKH; Biểu dương; 
Phê phán????? 

 Thay đổi tư duy về điều hành 
 Tạo công cụ giám sát hiệu quả 
 Động lực cho sự thay đổi 
 Thúc đẩy hợp tác và chia sẻ 

13 
QG 
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2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.2. Quá trình thực hiện chỉ số PCI (tiếp) 

24 

2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.2. Quá trình thực hiện chỉ số PCI (tiếp) 

 Khoảng 100 nghìn DN đã tham gia (TB có  05 DN thì có 01 
DN tham gia trả lời) 

 Có hơn 220 văn bản về PCI đã được các tỉnh/Tp ban hành để 
cải thiện môi trường KD (toàn bộ 63 tỉnh thành) 

• Trên 350 hội thảo về PCI 
• Trên 53 nghìn cán bộ địa 

phương tham gia 
• Trên 1 triệu bài báo, bản tin 

Cải thiện 
mội trường 
kinh doanh 

Các tỉnh ban hành chính sách : http://pcivietnam.org/category/van-ban-tinh/ 
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2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.3. Quy trình xây dựng chỉ số PCI 

26 

2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.3. Quy trình xây dựng chỉ số PCI (tiếp) 

Phiếu hỏi gửi 
DN 

Chọn ngẫu 
nhiên, đảm 
bảo tính đại 
diên 

Sơ 
cấp GSO, MTI, 

MOIT,…. 

Báo cáo của 
tỉnh/thành 
phố,… 

Thứ 
cấp 

Bước 1: Thu thập dữ liệu 

Phiếu khảo sát: http://pcivietnam.org/danh-muc-an-pham/phieu-khao-sat/ 
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2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.3. Quy trình xây dựng chỉ số PCI (tiếp) 

Bước 2: Xây dựng chỉ số thành phần 

Chỉ tiêu, sau khi thu thập, sẽ được chuẩn hóa theo thang 
điểm 10, theo đó, tỉnh có chỉ tiêu tốt nhất trên cả nước sẽ 
đạt điểm 10, tỉnh có chỉ tiêu kém nhất đạt điểm 1.  

Chỉ số thành phần = 40% x trung bình các chỉ tiêu “cứng” (chỉ 
tiêu đã được các bộ ngành công bố) + 60% * trung bình cộng 

các chỉ tiêu “mềm” (chỉ tiêu thu được qua khảo sát PCI) 

28 

2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.3. Quy trình xây dựng chỉ số PCI (tiếp) 

Bước 3: Tính toán chỉ số PCI 

Chỉ số thành phần được gán thêm trọng số. Có ba mức trọng số: cao 
(15-20%), trung bình (10%) và thấp (5%), thể hiện mức đóng góp 
và tầm quan trọng của từng chỉ số đối với sự phát triển số lượng 
doanh nghiệp, vốn đầu tư và lợi nhuận.   

PCI có trọng số = (chỉ số 1 x trọng số 5% + chỉ số 2 x trọng số % 
+....+ chỉ số 10x trọng số %)*100 
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2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.3. Quy trình xây dựng chỉ số PCI (tiếp) 

Bước 3: Tính toán chỉ số PCI (tiếp) 

TRỌNG SỐ CỦA CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN 

30 

2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.4. Chỉ số thành phần của PCI 

Chỉ số PCI bao 
gồm 10 chỉ số 
thành phần, 
bao quát những 
lĩnh vực chính 
của điều hành 
kinh tế của các 
tỉnh, thành phố 
có liên quan tới 
sự phát triển 
của doanh 
nghiệp.  

Địa phương được coi là có chất lượng điều hành tốt khi: 
1) Chi phí gia nhập thị trường thấp;  
2) Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định;  
3) Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh 

công khai; 
4) Chi phí không chính thức thấp; 
5) Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, 

thủ tục hành chính nhanh chóng; 
6) Môi trường cạnh tranh bình đẳng; 
7) Lãnh đạo tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề 

cho doanh nghiệp; 
8) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chất lượng cao;  
9) Chính sách đào tạo lao động tốt; 
10)  Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả.  

http://pcivietnam.org/bang-chi-so-cac-tinh-thanh-viet-nam/?nam=2018 
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2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.5. Khai thác dữ liệu PCI 

PCI tại địa chỉ: www.pcivietnam.vn hoặc www.pcivietnam.org  
Download PCI các năm: 

http://pcivietnam.org/danh-muc-du-lieu/du-lieu-pci/ 

32 

2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.5. Khai thác dữ liệu PCI 

So sánh PCI giữa các tỉnh: VD: Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương 

http://pcivietnam.org/so-sanh-
tinh/?tinh1=&tinh%5B%5D=526&tinh%5B%5D=530&tinh%5B%5D=536&chi_so=pci&nam=2018 
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10 chỉ số thành phần của Hà Nam qua các năm 

2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.5. Khai thác dữ liệu PCI – Ví dụ tỉnh Hà Nam 

34 

2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.5. Khai thác dữ liệu PCI – Ví dụ tỉnh Hà Nam 

http://pcivietnam.org/ho-so-tinh/ha-nam/ 
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2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.5. Khai thác dữ liệu PCI – Ví dụ tỉnh Hà Nam 

http://pcivietnam.org/ho-so-tinh/ha-nam/ 
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2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (tiếp) 

2.5. Khai thác dữ liệu PCI – Ví dụ tỉnh Hà Nam 

http://pcivietnam.org/ho-so-tinh/ha-nam/ 
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