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       Mã số phiếu  

(Dành cho đơn vị điều tra) 

               

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC 

 

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ ĐỀ TÀI NCKH 

Nghiên cứu đánh giá chi phí đầu tư kinh doanh ở Vĩnh Phúc và đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ 

giảm chi phí đầu tư kinh doanh 

 Nhằm có những thông tin xác thực phục vụ nghiên cứu, xây dựng Đề tài “Nghiên cứu đánh giá chi phí đầu 

tư kinh doanh ở Vĩnh Phúc và đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ giảm chi phí đầu tư kinh doanh”, cụ thể, 

tập trung vào vào các loại chi phí mà các cơ quan nhà nước có thể can thiệp để giảm chi phí đầu tư kinh doanh 

cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Tỉnh, Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc kính đề nghị Quý Doanh 

nghiệp phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin theo bảng hỏi. Chúng tôi xin cam kết, hoạt động này chỉ nhằm mục 

đích nghiên cứu và đảm bảo giữ bí mật thông tin mà Quý Doanh nghiệp cung cấp.  

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã trả lời Phiếu khảo sát này! 

 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

1.1. Mã doanh nghiệp (mã số thuế): ............................................................................................................. ……. 

1.2. Tên doanh nghiệp:  ................................................................................................................................. ……. 

1.3. Địa chỉ:  .................................................................................................................................................... ……. 

1.4. Điện thoại:.............................................................. ................................................................................. ……. 

1.5. Tên người trả lời:......................................................1.6. Vị trí công tác:  ............................................ …… 

1.7. Doanh nghiệp của Ông/Bà thuộc khu vực, loại hình hoạt động nào dưới đây? 

1.7.1. Khu vực 1.7.2. Loại hình hoạt động 

 Khu vực Nhà nước   Doanh nghiệp tư nhân 

 Khu vực ngoài Nhà nước  Công ty tránh nhiệm hữu hạn 

 Khu vực có đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)  Công ty cổ phần 

 Khu vực khác (ghi rõ):……………………………  Công ty hợp danh 

……………………………………………………  Loại hình khác (ghi rõ): ………………….. 

1.8. Doanh nghiệp của Ông/Bà hoạt động trong ngành nào dưới đây? (chọn 1 ngành chính) 

 Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản  Thông tin và truyền thông 

 Khai khoáng  Hoạt động tài chính NH và bảo hiểm 

 Công nghiệp chế biến, chế tạo  Hoạt động kinh doanh bất động sản 

 Xây dựng  Hoạt động chuyên môn KH&CN 

 Vận tải kho bãi  Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 

 Dịch vụ lưu trú và ăn uống  Giáo dục và đào tạo 

 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội  Nghệ thuận vui chơi giải trí 

 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, môtô, …  Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,… 

 Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý, …   Hoạt động khác (ghi rõ):…………………................ 

1.9. Doanh nghiệp của Ông/bà có đang hoạt động trong khu công nghiệp hay không? 

 Có  Không 

Doanh nghiệp 

đóng dấu treo 
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1.10. Ông/bà vui lòng cung cấp thông tin khái quát về tình hình DN năm 2020? 

Lao động (người) Tổng vốn (tỷ VNĐ) Doanh thu (tỷ VNĐ) 

 ≤ 10 

 10 < & ≤ 100 

 100 < & ≤ 200 

 > 200 

 ≤ 3 

 3 < & ≤ 20 

 20 < & ≤ 200 

 > 200 

 ≤ 3 

 3 < & ≤ 10 

 10 < & ≤ 50 

 50 < & ≤ 100 

 100 < & ≤ 200 

 200 < & ≤ 300 

    > 300 

PHẦN II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

2.1. Ông/Bà đánh giá thế nào về chi phí và thời gian cho quá trình chuẩn bị khởi sự kinh doanh của mình 

bằng cách cho điểm các nội dung sau theo thang điểm: 
* Điểm đánh giá chi phí bằng tiền (so sánh với thu nhập bình quân đầu người tại địa phương): 

1 - Không đáng kể; 2 - Chi phí thấp; 3 - Đáng kể; 4 - Chi phí lớn; 5 - Chi phí rất lớn. 
** Điểm đánh giá thời gian: 1 - Rất chậm; 2 - Chậm; 3 - Hợp lý; 4 - Nhanh chóng; 5 - Rất nhanh. 

Số 

tt 
Các yếu tố 

Điểm đánh giá (/5 điểm) 

Chi phí bằng tiền* Thời gian liên 

quan đến 

CQNN** 
Chính thức Phi chính thức cho 

CQNN 

1 Hình thành và xây dựng ý tưởng kinh doanh    

2 Lập kế hoạch kinh doanh    

3 
Tìm kiếm sự hỗ trợ từ theo các chương trình 

của tỉnh hoặc thông qua các CQNN của tỉnh 
   

2.2. Theo Ông/bà đâu là nguyên nhân khiến DN phải chi nhiều tiền và tốn nhiều thời gian để nhận được 

hỗ trợ từ các chương trình khởi-lập nghiệp của tỉnh? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) 

Chi phí bằng tiền Chi phí thời gian 

 Nhiều loại phí và lệ phí  Hồ sơ đăng ký đòi hỏi nhiều thủ tục 

 Mức phí và lệ phí cao  Quy trình đăng ký phức tạp 

 Mất nhiều chi phí chuẩn bị hồ sơ   Thông tin thực hiện không rõ ràng 

 Dịch vụ phục vụ đăng ký lạc hậu   Mất nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ  

 Phát sinh chi phí ngoài quy định  Mất nhiều thời gian chờ xét duyệt hồ sơ  

 Khác (ghi rõ): ….…………………………………  Dịch vụ phục vụ đăng ký lạc hậu 

…………………………………………………………  Kỹ năng nhân viên đơn vị quản lý hạn chế 

…………………………………………………………  Nhân viên quản lý đăng ký nhũng nhiễu 

…………………………………………………………  Phát sinh nhiều thủ tục và thao tác ngoài 

…………………………………………………………  Khác (ghi rõ): ….………………………… 

2.3. Ông/Bà đánh giá thế nào về chi phí và thời gian cho các thủ tục đăng ký kinh doanh (ĐKKD) và các 

thủ tục đăng ký liên quan bằng cách cho điểm các nội dung sau theo thang điểm: 

* Điểm đánh giá chi phí bằng tiền (so sánh với thu nhập bình quân đầu người tại địa phương): 

1-Không đáng kể; 2 - Chi phí thấp; 3 - Đáng kể; 4 - Chi phí lớn; 5 - Chi phí rất lớn. 
** Điểm đánh giá thời gian: 1-Rất chậm; 2 - Chậm; 3 - Hợp lý; 4 - Nhanh chóng; 5 - Rất nhanh. 

Số 

tt 
Các yếu tố 

Điểm đánh giá (/5 điểm) 

Chi phí bằng tiền* 
Thời gian 

thực hiện** 
Chính 

thức 

Phi chính 

thức 

1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp    

2 Đăng ký mẫu phát hành hóa đơn     

3 Đăng ký bảo hiểm xã hội    
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4 Đăng ký giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh 

doanh (an ninh, pháp lý, an toàn thực phẩm, phòng cháy, 

kinh doanh có điều kiện như xăng dầu, dược phẩm) 

   

5 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy ĐKKD    

6 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông 

báo lập địa điểm kinh doanh 
   

2.4. Theo Ông/bà đâu là nguyên nhân khiến DN phải chi nhiều tiền và tốn nhiều thời gian để thực hiện 

các thủ tục liên quan đến Đăng ký kinh doanh hiện nay? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) 

Chi phí bằng tiền Chi phí thời gian 

 Nhiều loại phí và lệ phí  Hồ sơ đăng ký đòi hỏi nhiều thủ tục 

 Mức phí và lệ phí cao  Quy trình đăng ký phức tạp 

 Mất nhiều chi phí chuẩn bị hồ sơ   Thông tin thực hiện không rõ ràng 

 Dịch vụ phục vụ đăng ký lạc hậu   Mất nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ  

 Chi phí nhân viên DN do đi lại nhiều lần  Mất nhiều thời gian chờ xét duyệt hồ sơ  

 Phát sinh chi phí ngoài quy định  Dịch vụ phục vụ đăng ký lạc hậu 

 Khác (ghi rõ): ….………………………………  Kỹ năng nhân viên đơn vị quản lý hạn chế 

……………………………………………………  Nhân viên quản lý đăng ký nhũng nhiễu 

………………………………………………………  Phát sinh nhiều thủ tục và thao tác ngoài 

………………………………………………………  Khác (ghi rõ): ….………………………… 

2.5. Ông/Bà đánh giá thế nào về chi phí và thời gian cho các thủ tục tiếp cận, sử dụng đất đai và xây 

dựng hạ tầng? 

* Điểm đánh giá chi phí bằng tiền (so sánh với thu nhập bình quân đầu người tại địa phương):  

1-Không đáng kể; 2 - Chi phí thấp; 3 - Đáng kể; 4 - Chi phí lớn; 5 - Chi phí rất lớn. 
** Điểm đánh giá thời gian: 1-Rất chậm; 2 - Chậm; 3 - Hợp lý; 4 - Nhanh chóng; 5 - Rất nhanh. 

Số 

tt 
Các yếu tố 

Điểm đánh giá (/5 điểm) 

Chi phí bằng tiền* 
Thời gian 

thực hiện** Chính thức Phi chính 

thức 

1 Tiếp cận thông tin về đất đai, xây dựng mặt bằng kinh doanh    

2 Tiếp cận/mở rộng mặt bằng kinh doanh    

3 Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu 
   

4 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

   

5 Cấp giấy phép xây dựng    

2.6. Theo Ông/bà đâu là nguyên nhân khiến DN phải chi nhiều tiền và tốn nhiều thời gian để thực hiện 

thủ tục liên quan đến tiếp cận, sử dụng đất đai và xây dựng hạ tầng hiện nay?  (Có thể chọn nhiều câu trả lời)  

Chi phí bằng tiền Chi phí thời gian 

 Quy định pháp luật về đất/mặt bằng SX bất cập  Quy định pháp luật về đất/mặt bằng SX bất cập 

 Cách thức quản lý đất đai chưa phù hợp  Hồ sơ tiếp cận đất/mặt bằng SX nhiều thủ tục 

 Mất nhiều chi phí giải phóng mặt bằng  Quy trình tiếp cận đất/mặt bằng SX phức tạp 

 Mất nhiều chi phí làm thủ tục cấp đất (sổ đỏ)  Mất nhiều thời gian giải phóng mặt bằng 

 Giá thuê đất/mặt bằng sản xuất cao  Thông tin đất/mặt bằng SX không minh bạch 

 Còn nhiều loại phí, lệ phí khi tiếp cận  Mất nhiều thời gian chờ duyệt hồ sơ 

 Quy định về diện tích cho thuê ở các KCN  Phát sinh nhiều thao tác, thủ tục ngoài 

 Phát sinh nhiều chi phí chuẩn bị hồ sơ   Kỹ năng nhân viên cơ quan thẩm quyền hạn chế 
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 Phát sinh nhiều chi phí ngoài quy định  Nhân viên cơ quan thẩm quyền nhũng nhiễu 

 Khác (ghi rõ): ….…………………………………  Khác (ghi rõ): ….………………………….…… 

2.7. Ông/Bà đánh giá thế nào về chi phí và thời gian tiếp cận các thông tin và tài liệu về chính sách, pháp 

lý, quy hoạch của tỉnh bằng cách cho điểm các nội dung sau theo thang điểm: 

* Điểm đánh giá chi phí bằng tiền (so sánh với thu nhập bình quân đầu người tại địa phương):  

1-Không đáng kể; 2 - Chi phí thấp; 3 - Đáng kể; 4 - Chi phí lớn; 5 - Chi phí rất lớn. 
** Điểm đánh giá thời gian: 1-Rất chậm; 2 - Chậm; 3 - Hợp lý; 4 - Nhanh chóng; 5 - Rất nhanh. 

Số

tt 
Các yếu tố 

Điểm đánh giá (/5 điểm) 

Chi phí bằng tiền* Thời gian 

thực hiện** Chính thức Phi chính thức 

1 Tiếp cận tài liệu về chính sách, quy hoạch     

2 Tiếp cận tài liệu pháp lý    

3 Tiếp cận thông tin mời thầu    

4 
Tiệp cận tài liệu về chính sách, quy hoạch, pháp lý 

đủ chi tiết để sử dụng cho hoạt động kinh doanh 
   

5 
Nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị cơ 

quan nhà nước của tỉnh cung cấp 
   

2.8. Theo Ông/bà đâu là nguyên nhân khiến DN phải chi nhiều tiền và tốn nhiều thời gian để nhận được 

thông tin và tài liệu về chính sách, pháp lý, quy hoạch của tỉnh? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) 

Chi phí bằng tiền Chi phí thời gian 

 Nhiều loại phí và lệ phí  Hồ sơ đăng ký đòi hỏi nhiều thủ tục 

 Mức phí và lệ phí cao  Quy trình đăng ký phức tạp 

 Mất nhiều chi phí chuẩn bị hồ sơ   Thông tin thực hiện không rõ ràng 

 Dịch vụ phục vụ đăng ký lạc hậu   Mất nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ  

 Chi phí nhân viên DN do đi lại nhiều lần  Mất nhiều thời gian chờ xét duyệt hồ sơ  

 Phát sinh chi phí ngoài quy định  Dịch vụ phục vụ đăng ký lạc hậu 

 Khác (ghi rõ): ….…………………………………  Kỹ năng nhân viên đơn vị quản lý hạn chế 

…………………………………………………………  Nhân viên quản lý đăng ký nhũng nhiễu 

…………………………………………………………  Phát sinh nhiều thủ tục và thao tác ngoài 

…………………………………………………………  Khác (ghi rõ): ….………………………… 

2.9. Ông/Bà đánh giá thế nào mức độ công bằng về chi phí cạnh tranh giữa các loại hình doanh nghiệp 

bằng cách cho điểm các nội dung sau theo thang điểm: 

* Điểm đánh giá chi phí bằng tiền (so sánh với thu nhập bình quân đầu người tại địa phương):  

1-Không đáng kể; 2 - Chi phí thấp; 3 - Đáng kể; 4 - Chi phí lớn; 5 - Chi phí rất lớn. 
** Điểm đánh giá thời gian: 1-Rất chậm; 2 - Chậm; 3 - Hợp lý; 4 - Nhanh chóng; 5 - Rất nhanh. 

ST

T 
Các yếu tố 

Điểm đánh giá (/5 điểm) 

Chi phí bằng tiền* Thời gian 

thực 

hiện** 
Chính 

thức 

Phi chính 

thức 

1 DNNN mất ít chi phí hơn các loại hình DN khác trong tiếp cận 

thông tin kinh doanh, chính sách, pháp luật từ CQNN 
   

2 DNNN mất ít chi phí hơn các loại hình DN khác trong tiếp cận 

đất đai, tín dụng, giấy phép, thủ tục hành chính 
   

3 DNNN mất ít chi phí hơn các loại hình DN khác trong việc có 

được các hợp đồng từ CQNN 
   

4 DN FDI mất ít chi phí hơn các loại hình DN khác trong tiếp cận 

thông tin kinh doanh, chính sách, pháp luật từ CQNN 
   

5 DN FDI mất ít chi phí hơn các loại hình DN khác trong tiếp cận 

đất đai, tín dụng, giấy phép, thủ tục hành chính 
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6 DN lớn mất ít chi phí hơn các DNNVV trong tiếp cận thông tin 

kinh doanh, chính sách, pháp luật từ CQNN 
   

7 DN lớn mất ít chi phí hơn các DNNVV khác trong tiếp cận đất 

đai, tín dụng, giấy phép, thủ tục hành chính 
   

2.10. Ông/Bà đánh giá thế nào về chi phí và thời gian cho hoạt động tuyển dụng và đào tạo lao động của 

doanh nghiệp bằng cách cho điểm các nội dung sau theo thang điểm: 

* Điểm đánh giá chi phí bằng tiền (so sánh với thu nhập bình quân đầu người tại địa phương):  

1-Không đáng kể; 2 - Chi phí thấp; 3 - Đáng kể; 4 - Chi phí lớn; 5 - Chi phí rất lớn. 
** Điểm đánh giá thời gian: 1-Rất chậm; 2 - Chậm; 3 - Hợp lý; 4 - Nhanh chóng; 5 - Rất nhanh. 

Số 

tt 
Các yếu tố 

Điểm đánh giá (/5 điểm) 

Chi phí bằng tiền* Thời gian liên 

quan đến 

CQNN** 
Chính thức Phi chính thức 

cho CQNN 

1 Chi phí tuyển dụng lao động    

2 Chi phí đào tạo lao động    

3 

Chi phí từ sử dụng dịch vụ Giới thiệu việc làm 

(GTVL) và đào tạo lao động tại tỉnh trong tổng chi 

phí tuyển dụng và đào tạo của doanh nghiệp 

   

4 

Chi phí từ sử dụng nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ 

GTVL và đào tạo lao động trong tổng chi phí tuyển 

dụng và đào tạo của doanh nghiệp 

   

2.11. Theo Ông/bà đâu là nguyên nhân khiến DN phải chi nhiều tiền và tốn nhiều thời gian để sử dụng 

dịch vụ Giới thiệu việc làm (GTVL) và đào tạo lao động tại tỉnh? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) 

Chi phí bằng tiền Chi phí thời gian 

 Nhiều loại phí và lệ phí  Hồ sơ đăng ký đòi hỏi nhiều thủ tục 

 Mức phí và lệ phí cao  Quy trình đăng ký phức tạp 

 Mất nhiều chi phí chuẩn bị hồ sơ   Thông tin thực hiện không rõ ràng 

 Dịch vụ phục vụ đăng ký lạc hậu   Mất nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ  

 Chi phí nhân viên DN do đi lại nhiều lần  Mất nhiều thời gian chờ xét duyệt hồ sơ  

 Phát sinh chi phí ngoài quy định  Dịch vụ phục vụ đăng ký lạc hậu 

 Khác (ghi rõ): ….…………………………………  Kỹ năng nhân viên đơn vị quản lý hạn chế 

…………………………………………………………  Nhân viên quản lý đăng ký nhũng nhiễu 

…………………………………………………………  Phát sinh nhiều thủ tục và thao tác ngoài 

…………………………………………………………  Khác (ghi rõ): ….………………………… 

2.12. Theo Ông/bà đâu là nguyên nhân khiến DN phải chi nhiều tiền và tốn nhiều thời gian để thực hiện 

các thủ tục liên quan đến Tiếp cận tín dụng, tài chính hiện nay? (Có thể chọn nhiều câu trả lời)  

Chi phí bằng tiền Chi phí thời gian 

 Thị trường tài chính/chứng khoán chưa phát triển  Hồ sơ vay vốn đòi hỏi chuẩn bị nhiều thủ tục 

 Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phát triển  Quy trình thủ tục vay vốn phức tạp 

 Nguồn cung tín dụng, tài chính nghèo nàn  Thông tin các gói sản phẩm không rõ ràng 

 Lãi suất vay vốn từ TCTD* còn cao  Mất nhiều thời gian xét duyệt hồ sơ 

 Sản phẩm cho vay lạc hậu (quy mô DN, ngành, …)  Hạn chế về dịch vụ phục vụ của TCTD 

 Chịu nhiều loại phí dịch vụ   Nhân viên của TCTD thiếu kỹ năng tư vấn 

 Không tiếp cận được tài chính từ các Quỹ của NN  Nhân viên của TCTD nhũng nhiễu, đòi hỏi 

 Hạn chế về dịch vụ phục vụ  TCTD ít quan tâm tới DNNVV 

 Khác (ghi rõ): ….………………..………………  Khác (ghi rõ): ….………………………..… 

*TCTD : Tổ chức tín dụng 
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2.13. Ông/Bà đánh giá thế nào về chi phí và thời gian cho các thủ tục Thuế và BHXH bằng cách cho điểm 

các nội dung sau theo thang điểm: 
* Điểm đánh giá chi phí bằng tiền (so sánh với thu nhập bình quân đầu người tại địa phương):  

1-Không đáng kể; 2 - Chi phí thấp; 3 - Đáng kể; 4 - Chi phí lớn; 5 - Chi phí rất lớn. 
** Điểm đánh giá thời gian: 1-Rất chậm; 2 - Chậm; 3 - Hợp lý; 4 - Nhanh chóng; 5 - Rất nhanh. 

Số 

tt 
Các yếu tố 

Điểm đánh giá (/5 điểm) 

Chi phí bằng tiền* Thời gian 

thực hiện** Chính thức Phi chính thức 

1 Thủ tục và chi phí bảo hiểm xã hội (BHXH)    

2 Khai thuế giá trị gia tăng và tình hình sử dụng hóa đơn 

hàng quý/tháng 
   

3 Thuế thu nhập doanh nghiệp     

4 Thủ tục và mức phạt vi phạm hành chính    

2.14. Theo Ông/bà đâu là nguyên nhân khiến DN phải chi nhiều tiền và tốn nhiều thời gian để thực hiện 

các thủ tục liên quan đến Nộp thuế và BHXH hiện nay? (Có thể chọn nhiều câu trả lời)  

Chi phí bằng tiền Chi phí thời gian 

 Chính sách thuế bất cập (ngành, quy mô DN, …)  Thủ tục hành chính thuế phức tạp 

 DN phải nộp nhiều loại thuế  Cách tính thuế phức tạp 

 Mức nộp thuế cao   Dịch vụ phục vụ của cơ quan thuế lạc hậu 

 Dịch vụ phục vụ của cơ quan thuế lạc hậu  Mất nhiều thời gian xét duyệt hồ sơ 

 Chi phí nhân viên DN do đi lại nhiều lần  Kỹ năng nhân viên cơ quan thuế hạn chế 

 Phát sinh chi phí ngoài quy định  Nhân viên cơ quan thuế nhũng nhiễu 

 Khác (ghi rõ):  ….………………………………….…  Phát sinh nhiều thao tác, thủ tục ngoài 

…………………………………………………………..  Khác (ghi rõ):  ….……………………… 

2.15. Ông/Bà đánh giá thế nào về chi phí và thời gian cho việc giải quyết tranh chấp, thanh kiểm tra, an 

ninh trật tự bằng cách cho điểm các nội dung sau theo thang điểm: 

* Điểm đánh giá chi phí bằng tiền (so sánh với thu nhập bình quân đầu người tại địa phương):  

1-Không đáng kể; 2 - Chi phí thấp; 3 - Đáng kể; 4 - Chi phí lớn; 5 - Chi phí rất lớn. 
** Điểm đánh giá thời gian: 1-Rất chậm; 2 - Chậm; 3 - Hợp lý; 4 - Nhanh chóng; 5 - Rất nhanh. 

Số 

tt 
Các yếu tố 

Điểm đánh giá (/5 điểm) 

Chi phí bằng tiền* 

Thời gian thực hiện** Chính 

thức 

Phi chính 

thức 

1 Chi phí cho các đợt Thanh, kiểm tra của các CQNN    

2 Chi phí giải quyết các tranh chấp tại Tòa án    

3 Chi phí đảm bảo an ninh trật tự    

2.16. Theo Ông/bà đâu là nguyên nhân khiến DN phải chi nhiều tiền và tốn nhiều thời gian để thực hiện 

thủ tục liên quan đến giải quyết tranh chấp, thanh kiểm tra, an ninh trật tự hiện nay? (Có thể chọn nhiều 

câu trả lời)  

Chi phí bằng tiền Chi phí thời gian 

 Quy định pháp luật giải quyết còn bất cập  Quy định pháp luật giải quyết còn bất cập 

 Mức nộp phí, lệ phí giải quyết tranh chấp cao  Hồ sơ giải quyết tranh chấp nhiều thủ tục 

 Phát sinh nhiều chi phí chuẩn bị hồ sơ   Quy trình giải quyết tranh chấp phức tạp 

 Phát sinh nhiều chi phí ngoài quy định  Thời gian giải quyết theo quy định dài 

 Khác (ghi rõ) : ………………………………….  Phát sinh nhiều thao tác, thủ tục ngoài 

  Khác (ghi rõ) : ………………………….. 
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PHẦN III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH & ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

3.1. Theo Ông/bà đâu vẫn còn là những rào cản về TTHC hiện nay đối với DN tại địa phương? (Có thể chọn 

nhiều câu trả lời)  

 Vẫn còn nhiều điều kiện, thủ tục, báo cáo  Thái độ, kỹ năng của công, viên chức hạn chế 

 Phát sinh nhiều thủ tục/thao tác ngoài quy định  Công, viên chức nhũng nhiễu, đòi hỏi 

 Quy trình thực hiện các loại TTHC phức tạp  Dịch vụ hành chính công lạc hậu 

 Thông tin liên quan không rõ ràng  Khác (ghi rõ): …………………..………………… 

3.2. Ông/bà vui lòng cho biết, hoạt động nào dưới đây nên được cắt giảm về thủ tục, báo cáo và điều kiện 

trong thời gian tới? (Có thể chọn nhiều câu trả lời)  

 Đăng ký kinh doanh  Tiếp cận đất đai/mặt bằng SX  

 Đăng ký đầu tư  Giải quyết tranh chấp  

 Xin giấy phép xây dựng  An toàn phòng cháy, chữa cháy 

 Tiếp cận năng lượng/điện năng  Đảm bảo an toàn lao động 

 Đăng ký quyền sở hữu  Bảo vệ môi trường 

 Tiếp cận tín dụng, tài chính  Vệ sinh, an toàn thực phẩm 

 Nộp thuế  Thủ tục khác (ghi rõ): …………………………… 

3.3. Ngoài những nội dung nêu trên, Ông/bà có kiến nghị cụ thể khác nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư kinh 

doanh cho DN và thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………. 

……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

 

3.4. Ông/bà nhận định thế nào về năng lực cạnh tranh của địa phương trong năm 2021? 

* Điểm đánh giá: 1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 - Khá; 4 – Tốt; 5 – Rất tốt. 

Số tt Các yếu tố Điểm đánh giá (/5 điểm) 

1 Chi phí gia nhập thị trường   

2 Chi phí không chính thức trong xử lý các thủ tục hành chính  

3 Chính quyền tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho DN  

4 Chính sách đào tạo lao động của tỉnh và các CQNN tỉnh  

5 Dịch vụ hỗ trợ DN phát triển, chất lượng cao của tỉnh và các CQNN tỉnh  

6 Môi trường cạnh tranh bình đẳng  

7 Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai  

8 Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, TTHC  

9 Thủ tục giải quyết tranh chấp và an ninh trật tự  

10 Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định  

 

 

Chân thành cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã hợp tác! 


