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DDCI (Department and District Competitiveness 

Index) là Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh 
Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, 
thị xã, được dùng để đánh giá năng lực điều hành 
kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của 
các sở, ban, ngành, địa phương nhằm mục tiêu phát 
huy vai trò, trách nhiệm điều hành các sở, ban, ngành, 

địa phương để thúc đẩy cải thiện môi trường
kinh doanh tỉnh Hà Tĩnh, nâng cao chỉ số

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Đối tượng đánh giá: Các nhà đầu tư, doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế; hợp tác xã; hộ kinh 
doanh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư 
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi chung là doanh 
nghiệp).

DDCI là gì
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Trong đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh được đánh 
giá thông qua 08 chỉ số từ (01) đến (08); UBND 
huyện, thành phố, thị xã được đánh giá thông qua 
09 chỉ số từ (01) đến (09) trong bộ chỉ số nói trên.

Đối tượng được đánh 
giá: 
- Các sở, ban, ngành 
cấp tỉnh.
- UBND các huyện, 
thành phố, thị xã 
thuộc tỉnh Hà Tĩnh (13 
đơn vị).
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Ðối tượng khảo sát DDCI
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NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI

Phạm vi, quy mô
Khảo sát DDCI?

Các doanh nghiệp khảo sát thuộc mọi thành 
phần, được phân bố đồng đều theo tỷ lệ phù hợp 
tương ứng với lĩnh vực hoạt động, địa phương 
thực hiện khảo sát.

Số lượng  ~ 1.800 - 2.000 doanh nghiệp.

Thực tế
Chỉ số DDCI được 

xây dựng dựa trên 
nội dung liên 

quan trực tiếp tới 
năng lực điều 

hành và phản ánh 
được các chức 

năng, nhiệm vụ 
thực tế của các 

đơn vị.

Khả thi
Bộ chỉ số DDCI phải 

có khả năng cho 
thấy những khác 

biệt về năng lực 
điều hành kinh tế và 

hiệu quả cải cách 
hành chính liên 

quan đến đầu tư, 
hoạt động sản xuất 

kinh doanh của nhà 
đầu tư, các doanh 

nghiệp ở các đơn vị. 

Chính xác
Phải đảm bảo tính 

chính xác về kết 
quả khảo sát DDCI; 

phản ánh trung 
thực, khách quan 

cảm nhận của 
doanh nghiệp. Việc 

chọn mẫu khảo sát 
phải khoa học, thể 

hiện tính đại diện và 
độ tin cậy phù hợp.

Có ý nghĩa
Kết quả DDCI sẽ 

giúp chỉ ra ưu, 
nhược điểm để các 

đơn vị có định 
hướng cải thiện; 

đồng thời tạo sự 
cạnh tranh, thi đua 

để nâng cao chất 
lượng điều hành 

kinh tế giữ a các 
đơn vị.

Bảo mật 
Bảo mật phiếu trả 

lời DDCI, bảo mật 
thông tin kết quả 

DDCI đến thời điểm 
tổ chức công bố.

Gắn kết 
trách nhiệm
DDCI phản ánh 

được cảm nhận 
của các doanh 

nghiệp về kết quả 
xử lý các thủ tục 

hành chính, năng 
lực và thái độ 

phục vụ của các 
đơn vị. 
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DDCI Hà Tĩnh

Thực hiện khảo sát từ tháng 9 – 11 năm 2021.

DDCI Hà Tĩnh

0949.884.367

Số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
VÀ XÚC TIẾN ÐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH

Tiếng nói của Doanh nghiệp, 
trách nhiệm của Chính quyền.

ddcihatinh@gmail.com

www.xuctiendautu.hatinh.gov.vn 

www.facebook.com/trungtamxuctiendautu
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Kết quả DDCI của các đơn vị/ địa phương được 
tổng hợp, xếp hạng dựa trên thứ tự điểm số DDCI 
từ cao đến thấp (có 02 bảng xếp hạng riêng cho 
2 khối) và các thông tin thu được từ những câu hỏi 
tham khảo không tính điểm trong phiếu khảo sát.

 Hình thức khảo sát04
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TỐT

Từ 50 đến dưới 60 điểm
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Dưới 50 điểm

KHUNG THANG ĐIỂM 100 ĐIỂM

Mẫu 2: Đánh giá UBND cấp huyện.

Mẫu 1: Đánh giá các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

qua 02 mẫu phiếu:

DDCI Hà Tĩnh DDCI Hà Tĩnh 
Khảo sát 
qua thư 

(bưu điện 
và thư điện 

tử email)

Khảo sát trực tiếp tại 
doanh nghiệp và tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

tỉnh/huyện. 

Khảo sát trực tuyến tại Cổng/ 
trang TTĐT của UBND tỉnh, Trung 

tâm Hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh, 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

KHẢO SÁT, ÐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANHKHẢO SÁT, ÐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, 
thành phố, thị xã 

Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, 
thành phố, thị xã 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

DDCI HÀ TĨNH
CẨM NANG 


