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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang. 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 91/CV-HH ngày 26/7/2021 của hiệp 

hội doanh nghiệp tỉnh về việc xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch khảo sát 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI) 

tỉnh Tuyên Quang năm 2021. Sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến như 

sau: 

1. Dự thảo Kế hoạch 

Mục II (Nội dung Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành 

phố và các sở, ban, ngành (DDCI) năm 2021) 

1.1. Khoản 3 (Xây dựng phiếu khảo sát)  

Gạch đầu dòng (-) thứ 2 quy định: “Về hình thức: ... Ngoài ra phiếu có 

phần trả lời câu hỏi để doanh nghiệp có thể bày tỏ những khó khăn, vướng mắc 

đang gặp phải hoặc đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh. 

Phiếu không ghi tên các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được 

khảo sát lên trên phiếu nhằm bảo mật thông tin cho những người trả lời phiếu 

phản ánh ý kiến một cách trung thực, khách quan”. 

Tuy nhiên, đây là quy định về nội dung phiếu khảo sát, không phải quy 

định về hình thức phiếu khảo sát, đề nghị chỉnh sửa. 

1.2. Khoản 4 (Các huyện, thành phố, sở, ban, ngành được khảo sát) 

Đoạn cuối quy định: “Các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh: Gồm 10 cơ quan: (1) Bảo hiểm xã hội tỉnh; (2) Công an tỉnh; (3) 

Công ty điện lực Tuyên Quang;…”. 

Tuy nhiên, Công ty điện lực Tuyên Quang không phải là cơ quan ngành 

dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Công ty điện lực Tuyên Quang là 

doanh nghiệp, thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Do đó, đề nghị không đưa 

“Công ty điện lực Tuyên Quang” vào đối tượng được khảo sát. 
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2. Dự thảo Phiếu khảo sát 

2.1. Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin 

Câu hỏi 1.2: “DN/HTX/HKD cho biết ý kiến về nhận định sau: 

“Websiste của cơ quan nhà nước dễ dàng sử dụng, thường xuyên được cập 

nhật các thông tin mới”? 

A. Hoàn toàn đồng ý 

B. Đồng ý 

C. Không đồng ý 

D. Rất không đồng ý”. 

Câu hỏi nêu trên mới đề cập đến 2 nội dung để đánh giá chất lượng 

website: (1) dễ dàng sử dụng và (2) thường xuyên được cập nhật, thiếu một số 

nội dung quan trọng khác để đánh giá chất lượng website như: Website đầy đủ 

thông tin; bố cục rõ ràng, dễ hiểu;…, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa; đồng thời, 

chỉnh sửa câu trả lời, nên có 1 câu trả lời “Đồng ý một phần”, vì có trường hợp 

website đạt được một phần (không đầy đủ) các nội dung đánh giá. 

2.2. Chỉ số Văn hóa giao tiếp, cơ sở vật chất 

Câu hỏi 2.2: “DN/HTX/HKD có hài lòng về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

khi giải quyết công việc, TTHC tại cơ quan nhà nước không?  

A. Rất hài lòng 

B. Hài lòng 

C. Không hài lòng 

D. Rất không hài lòng”. 

Đề nghị chỉnh sửa theo hướng doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh 

đánh giá về cơ sở vật chất, trang thiết bị khi giải quyết công việc, TTHC tại cơ 

quan nhà nước theo các mức: Rất tốt; tốt; bình thường; không tốt. 

2.3. Chỉ số hiệu quả xây dựng, tham mưu cho tỉnh các chính sách, quy 

định về hỗ trợ, phát triển sản xuất, kinh doanh 

“9.1. DN/HTX/HKD đánh giá như thế nào về mức độ đề xuất, tham 

mưu các chính sách, quy định cho tỉnh nhằm hỗ trợ, phát triển sản xuất 

kinh doanh của cơ quan nhà nước trong năm 2021? 

A. Luôn luôn 

B. Thường xuyên 
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C. Thỉnh thoảng 

D. Không bao giờ 

9.2. DN/HTX/HKD cho biết ý kiến về nhận định: “Khi xây dựng các 

chính sách, quy định nhằm hỗ trợ, phát triển sản xuất kinh doanh, cơ quan 

nhà nước luôn tham vấn ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh”? 

A. Hoàn toàn đồng ý 

B. Đồng ý 

C. Không đồng ý 

D. Hoàn toàn không đồng ý” 

Hai câu hỏi nêu trên mới đề cập đến 02 nội dung: (1) mức độ tham mưu 

và (2) việc tham vấn ý kiến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; chưa 

đánh giá được hiệu quả xây dựng, tham mưu cho tỉnh các chính sách, quy định 

về hỗ trợ, phát triển sản xuất, kinh doanh về mặt nội dung đề xuất, tham mưu 

(nội dung chính sách, quy định đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh và thực tiễn của địa phương) . 

Nhận định khi xây dựng các chính sách, quy định nhằm hỗ trợ, phát triển 

sản xuất kinh doanh, cơ quan nhà nước luôn tham vấn ý kiến của doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh không khả thi, vì khi xây dựng các chính 

sách, quy định, cơ quan nhà nước không thể gửi lấy ý kiến của tất cả các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, mà lấy ý kiến thông qua 

các tổ chức đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Do đó, đề nghị 

nghiên cứu, chỉnh sửa theo hướng khảo sát việc “Khi xây dựng các chính 

sách, quy định nhằm hỗ trợ, phát triển sản xuất kinh doanh, cơ quan nhà 

nước luôn tham vấn ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

thông qua các tổ chức đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh". 

Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Tư pháp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc STP (báo cáo);  
- Trang thông tin điện tử STP (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTHPL&PBGDPL. 

(Lan.04b điện tử) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

 
Đặng Thị Thanh Hương 
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