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V/v trả lời nội dung chất vấn của 

đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp 

thứ 4 HĐND tỉnh 

 
Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại biểu Nguyễn Xuân Khánh, Tổ đại biểu Ia H' Drai. 

 
Sau khi nghiên cứu nội dung ý kiến chất vấn của đại biểu Nguyễn Xuân 

Khánh, Tổ đại biểu Ia H' Drai gửi kèm Văn bản số 128/TTHĐND-TH ngày 06 

tháng 12 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nội dung chất vấn của đại biểu:  

Qua các năm vừa qua, 04 chỉ số: Chỉ số về Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI); chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số Cải 

cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 

(SIPAS) của tỉnh luôn ở nhóm thấp nhất toàn quốc. 

Theo đồng chí do ai, do đâu? Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 

thế nào? Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết tâm, quyết liệt gì trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành vấn đề này? 

2. Về nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến trả lời như sau: 

- Đầu tiên, cảm ơn đại biểu Nguyễn Xuân Khánh đã quan tâm và chất vấn 

vấn đề này. 

- Nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Xuân Khánh do thời gian 

có hạn, tôi chỉ nói vấn đề chung nhất. Vì dây là nội dung khó khăn, Ban Chấp 

hành Đảng bộ đã họp 1 ngày để mổ xẻ, phân tích vấn đề này. 

* Về Tình hình sơ bộ về 4 chỉ số: 

- Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gồm 10 chỉ số thành 

phần với 141 tiêu chí (So với năm 2020, có 56 tiêu chí được bổ sung mới, 08 tiêu 

chí được điều chỉnh, 52 tiêu chí bị loại bỏ và giữ nguyên 77 tiêu chí). Đây là tiêu 

chí đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của tất cả các ngành, lĩnh 

vực, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách 

hành chính của của chính quyền tỉnh. 

- Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) là công cụ để theo dõi, 

đánh giá hoạt động cải cách hành chính. Chỉ số do Bộ Nội vụ ban hành gồm 8 

lĩnh vực đánh giá, với 43 tiêu chí, 102 tiêu chí thành phần. 

- Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) là công cụ phản án 

tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi 
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chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp, bao gồm 8 chỉ số 

lĩnh vực nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu thành 

phần. 

- Chỉ số Hài lòng sự phục vụ hành chính (SIPAS) là thước đo đánh giá của 

người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua 

việc cung cấp dịch vụ hành chính công. Bao gồm 5 yếu tố cơ bản và 22 chỉ tiêu. 

- Kết quả xếp loại 4 chỉ số năm 2021: Chỉ số PCI đạt 58,95 điểm, đứng thứ 

61/63 tỉnh, thành cả nước (giảm 3,07 điểm và giảm 05 bậc so với năm 2020). 

Chỉ số PAPI đạt 39,89/80 điểm, xếp thứ 54/60 tỉnh/thành (giảm 1,73 điểm và 

giảm 05 bậc so với năm 2020). Chỉ số PAR INDEX đạt 82,45 điểm, xếp thứ 

59/63 tỉnh/thành (tăng 0,1 điểm và giảm 10 bậc so với năm 2020). Chỉ số SIPAS 

đạt 86,13 % và đứng thứ 44/63 tỉnh/thành (giảm 1,57 điểm % và giảm 21 bậc so 

với năm 2020). 

Để phân tích, đánh giá làm rõ thì phải đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, nội 

dung này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo rất rõ, chi tiết trình Ban 

Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy. Nhưng đánh giá sơ qua ta thấy, số điểm 

giảm không nhiều nhưng số thứ tự giảm rất nhiều so với các tỉnh, thành phố, 

ngay kể Chỉ số PAR INDEX tăng nhưng lại giảm 10 bậc. Chúng ta cố gắng giữ 

điểm đánh  giá nhưng bậc lại tụt xuống, có nghĩa là ta đứng lại, là tụt lùi so với 

các tỉnh. 

- Theo đánh giá 4 chỉ số thì tỉnh thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Tồn tại, 

hạn chế này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp 01 ngày, phân tích rõ những 

hạn chế, yếu kém và đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 23 tháng 05 

năm 2022 về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng 

cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  

- Tiếp đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch vụ thể giao các Sở, 

ban ngành khắc phục những tồn tại hạn chế trong cải cách hành chính, cải thiện 

môi trường đầu tư năm 2021. Nội dung chi tiết, cụ thể (từ đầu việc, cơ quan thực 

hiện). Để đạt được 4 chỉ số trên vừa điểm số, vừa xếp hạng cao thì đòi hỏi cả hệ 

thống chính trị vào cuộc, không tiêng một tổ chức hay cá nhân nào. Thực chất 

các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS để phục vụ cho người dân và doanh 

nghiệp thông qua chỉ số PCI. 

Đối với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), có 05/10 chỉ số thành 

phần giảm nhiều về số điểm hoặc thứ hạng so với năm 2020, gồm (gia nhập thị 

trường, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, Chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự), cụ thể: 

(1) Chi phí không chính thức: Năm 2021 đạt 5,80 điểm, giảm 0,5 điểm và 

giảm 19 bậc so với năm 2020 và thấp hơn 1,26 điểm so với điểm trung vị của 

năm 2021, đứng thứ 60/63 tỉnh, thành phố. 

Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính 

thức để đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục hành chính đất đai; tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp vẫn còn xảy ra, nhất là trong lĩnh vực cấp 

giấy phép kinh doanh có điều kiện, thanh tra, kiểm tra môi trường, thuế, xây 
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dựng, đấu thầu... Trách nhiệm: Chỉ số này được giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì 

theo dõi. Việc giảm điểm ở các chỉ tiêu thành phần thuộc trách nhiệm của Thanh 

tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, Sở Xây dựng, Tòa án nhân 

dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố. 

(2) Chi phí gia nhập thị trường: Năm 2021 đạt 6,16 điểm, giảm 1,26 

điểm so với năm 2020, thấp hơn 0,72 điểm so với điểm trung vị của năm 2021; 

xếp hạng thứ 58/63 tỉnh, thành phố (giảm 16 bậc so với năm 2020).  

Nguyên nhân là do doanh nghiệp đánh giá chưa cao ở các chỉ tiêu như: 

Thời gian, chi phí và khó khăn khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp phép kinh 

doanh có điều kiện. Trách nhiệm: Chỉ số này được giao cho Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì theo dõi. Việc giảm điểm ở các chỉ tiêu thành phần thuộc trách 

nhiệm chung của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố có 

các thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện. 

(3) Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: Năm 2021 đạt 5,93 điểm, thấp hơn 

0,91 điểm so với điểm trung vị của năm 2021; đứng thứ 53/63 tỉnh, thành (giảm 

20 bậc so với năm 2020).  

Nguyên nhân là do dịch bệnh Covid-19 đã làm hạn chế các doanh nghiệp 

nước ngoài tới tỉnh nghiên cứu đầu tư, kinh doanh; các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh nhỏ, chưa quan tâm nghiên cứu tham gia các các hiệp định thương mại tự do; 

nguồn ngân sách của tỉnh hạn chế nên hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp chưa cao. Trách nhiệm: Chỉ số này được giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì theo dõi. Việc giảm điểm ở các chỉ tiêu thành phần thuộc trách nhiệm của 

Cục thuế tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

(4) Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự: Năm 2021 đạt 5,59 điểm, giảm 

0,75 điểm và giảm 16 bậc so với năm 2020, thấp hơn 1,61 điểm so với điểm 

trung vị của năm 2020; đứng thứ 63/63 tỉnh, thành.  

Nguyên nhân Đa số các doanh nghiệp khi có tranh chấp không sử dụng con 

đường tố tụng để giải quyết do lo ngại các thủ tục tố tụng, mất thời gian của 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp thiết lập các hồ sơ pháp lý không chặt chẽ nên khi 

xảy ra tranh chấp thường chọn cách thỏa thuận, thương lượng. Chưa có sự phối 

hợp chặt chẽ giữa Tòa án và các cơ quan tư pháp khác để đưa ra các giải pháp 

nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, 

hoạt động xét xử. Nguồn lực của tỉnh để phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý doanh 

nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế. Trách nhiệm: Chỉ số này được giao cho Sở Tư 

pháp chủ trì theo dõi. Việc giảm điểm ở các chỉ tiêu thành phần thuộc trách 

nhiệm của Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án 

tỉnh và các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố. 

(5) Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất: Năm 2021 đạt 

6,79 điểm, giảm 0,33 điểm và giảm 33 bậc so với năm 2020, thấp hơn 0,27 điểm 

so với điểm trung vị năm 2021, đứng thứ 45/63 tỉnh thành phố. 

Nguyên nhân là do doanh nghiệp đánh giá số ngày chờ đợi để được cấp 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất bị kéo dài hơn; khả năng thu hồi đất, giải 
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phóng mặt bằng chậm; thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so quy định và 

thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất rất mất thời gian. Trách nhiệm: Chỉ 

số này được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì theo dõi. Việc giảm 

điểm ở các chỉ tiêu thành phần thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Khách quan mà nói, trong năm 2021, tỉnh ta làm rất tốt công tác phòng 

chống dịch, nhưng nó cản trở cho các Doanh nghiệp, nhà đầu tư đi lại, vào địa 

bàn tỉnh nghiên cứu, tiếp cận đầu tư và năm 2021, tỉnh cũng không tổ chức gặp 

mặt, đối thoại doanh nghiệp được để tháo gỡ khó khăn. 

- Pháp luật và văn bản hướng dẫn luật có một số điểm không rõ ràng, mâu 

thuẫn, có nhiều cách hiểu khác nhau, nhất là Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Tài 

sản công,... (Danh mục thu hồi đất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai, đấu giá 

thuê rừng trồng dược liệu, quy hoạch, 3 loại rừng, quản lý mặt nước lòng hồ 

thủy điện, đánh giá trữ lượng cát khai thác trên sông,... và  những tồn tại của 

doanh nghiệp cách đây trên 10 năm chưa xử lý xong). 

- Chưa chú trọng đến công tác quy hoạch (quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng), khi nhà đầu tư vào khảo 

sát, nghiên cứu đầu tư phải dừng lại chờ quy hoạch. Theo thống kê có khoảng 50 

dự án nhà đầu tư vào nghiên cứu về nông nghiệp lại vướng vào quy hoạch 3 loại 

rừng, đấu giá rừng, không có quỹ đất sạch, hàng chục nhà đầu tư nghiên cứu 

lĩnh vực đô thị nhưng chưa có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. 

- Và chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng: một số cơ quan, đơn vị chưa 

làm tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, cán bộ ở một 

số đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ, có tư 

tưởng đùn đẩy trách nhiệm, chưa có tinh thần hỗ trợ cho doanh nghiệp, ngại gần 

gũi doanh nghiệp; tinh thần phối hợp giữa các cơ quan chưa được tốt (khi trình 

Văn bản lên Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng chưa thống nhất các Sở, ngành hoặc 

có những điều không rõ, Ủy ban nhân dân tỉnh không thể quyết định hoặc những 

vụ việc Luật không cho phép; các nội dung này không giải thích rõ để doanh 

nghiệp thông tin chia sẻ,...); Cơ quan xúc tiến đầu tư của tỉnh chưa hết trách 

nhiệm của mình. 

- Nhận thấy được yếu kém đó, trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ 

chức 200 cuộc họp để bàn tháo gỡ khó khăn liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu 

tư, quy hoạch, tài sản công,... tổ chức 15 đoàn làm việc với bộ ngành để tham 

vấn ý kiến, hướng dẫn của Bộ, đã ban hành 7 văn bản quy phạm pháp luật và đã 

làm việc với VCCI để được hướng dẫn, giúp đỡ tỉnh; đồng thời tổ chức nhiều 

cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ tại các đơn vị, địa phương, nhất là 

lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản,... 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian tới: 

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Nghị 

quyết số  11-NQ/TU ngày 23 tháng 05 năm 2022 về cải thiện môi trường đầu tư, 



5 

 

 

nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2373/KH-UBND ngày 25 

tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về khắc phục các tồn tại, hạn chế 

trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về pháp luật một số lĩnh vực 

phức tạp, dễ sai phạm (đất đai, khoáng sản, quy hoạch, lâm nghiệp, đầu tư, tài 

sản công,...) để cán bộ nắm chắc, mạnh dạn, nâng cao năng lực xử lý công việc, 

kịp thời, hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp; và cũng đánh giá lại danh mục thu 

hút đầu tư có đảm bảo pháp luật khi triển khai (nhiều danh mục khi thực hiện 

vướng không thực hiện được). 

- Đẩy nhanh công tác lập các quy hoạch (quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị 

(nhất là thành phố Kon Tum, huyện Kon Plong), điều chỉnh các quy hoạch 

không còn phù hợp quy hoạch 3 loại rừng, đất đai,... 

- Tăng cường công tác đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp, trách nhiệm giải 

trình các ý kiến của doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, nhất là trung tâm 

xúc tiến đầu tư của tỉnh, là đầu mối quan trọng giúp tỉnh giải quyết vấn đề này. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyên truyền về pháp luật, hoạt động doanh 

nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính, những khó khăn, tồn tại hạn chế,... đến 

doanh nghiệp, người dân biết, chia sẻ 

- Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, kịp thời chấn 

chỉnh nhũng nhiễu, khó khăn cho công tác đầu tư, thu hút đầu tư. 

Ủy ban nhân dân tỉnh xin gửi nội dung trả lời chất vấn đến Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để biết, theo dõi./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, KTTH.TK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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