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BÁO CÁO
Kết quả đánh giá “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) vì sự phát triển
của doanh nghiệp và doanh nhân Nữ năm 2020” huyện Bắc Yên
Kính gửi: - Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của U BND tỉnh Sơn La về
việc phê duyệt và công bố “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) tỉnh
Sơn La vì sự phát triển của doanh nghiệp và doanh nhân Nữ năm 2020”;
UBND huyện báo cáo kết quả đánh giá “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện
(DDCI) vì sự phát triển của doanh nghiệp và doanh nhân Nữ năm 2020” huyện Bắc Y ên,
như sau:
I. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỈ SỐ DDCI CẤP HUYỆN NĂM 2020
DDCI cấp huyện dựa trên quan điểm nền tảng là các cơ sở kinh tế kỳ vọng như thế
nào đối với các cơ quan chính quyền cấp huyện, thành phố trong công tác điều hành và
quản trị kinh tế, đồng thời cũng được xây dựng dựa trên cơ sở vai trò, nhiệm vụ và chức
năng quản lý của cơ quan chính quyền cấp huyện, thành phố theo các quy định hiện hành
của Việt Nam về tổ chức chính quyền địa phương. Do đó, đối tượng điều tra của D DC I
cấp huyện là chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp huyện, cụ thể là chủ các
hộ kinh doanh cá thể, các tổ, nhóm hợp tác trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Đối tượng mà DDCI cấp huyện quan tâm là chất lượng quản lý, điều hành kinh tế,
cung cấp dịch vụ công cho các cơ sở kinh tế tại huyện, thành phố. DDCI trở thành chiếc
gương phản chiếu chất lượng công tác quản lý, điều hành kinh tế của chính quyền địa
phương cấp huyện, thành phố; đồng thời phản ánh mức độ hài lòng, triển vọng về m ôi
trường kinh doanh và đầu tư tại các địa bàn trong tỉnh.
DDCI cấp huyện gồm có 11 chỉ số thành phần với 90 chỉ tiêu cụ thể. C ác chỉ số
thành phần và chỉ tiêu này thể hiện các lĩnh vực quản lý, điều hành kinh tế và liên quan
trực tiếp tới các cơ sở sản xuất kinh doanh và môi trường kinh doanh tại huyện.
II. KẾT QUẢ CHỈ SỐ DDCI NĂM 2020 HUYỆN BẮC YÊN
1. Xếp hạng chung: Năm 2020, huyện Bắc Yên xếp thứ 11/12 trong bảng xếp hạng
DDCI cấp huyện với bình quân 6,82 điểm (năm 2019 đạt 7,39 điểm xếp hạng 5).

Biểu 01: Thứ hạng DDCI cấp huyện năm 2020
2. Xếp hạng các Chỉ số thành phần
(1) Chi phí gia nhập thị trường: Huyện Bắc Yên đạt 6,56 điểm, xếp hạng 12
(năm 2019 đạt 7,61 điểm xếp hạng 5).

Biểu 02: Thứ hạng chỉ số Chi phí gia nhập thị trường năm 2020
(2) Tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh: Huyện Bắc Yên đạt 7,05 điểm, xếp
hạng 10 (năm 2019 đạt 7,07 điểm xếp hạng 8).

Biểu 03: Thứ hạng chỉ số Tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh năm 2020
(3) Cấp phép và thanh tra, kiểm tra: Huyện Bắc Yên đạt 7,11 điểm, xếp hạng 10
(năm 2019 đạt 7,61 điểm xếp hạng 3).

Biểu 04: Thứ hạng chỉ số Cấp phép và thanh tra, kiểm tra năm 2020
(4) Hiệu quả của thủ tục thuế: Huyện Bắc Yên đạt 7,24 điểm, xếp hạng 12 (năm
2019 đạt 7,77 điểm xếp hạng 2).

Biểu 05: Thứ hạng chỉ số Hiệu quả của thủ tục thuế năm 2020
(5) Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện: Huyện Bắc Yên đạt 6,5
điểm, xếp hạng 10 (năm 2019 đạt 6,8 điểm xếp hạng 9).

Biểu 06: Thứ hạng chỉ số Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo h uyện năm 2020
(6) Công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình: Huyện Bắc Yên đạt 6,1 6 điểm,
xếp hạng 9 (năm 2019 đạt 6,81 điểm xếp hạng 5).

Biểu 07: Thứ hạng chỉ số Công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình năm 2020
(7) Minh bạch thông tin và đối xử công bằng: Huyện Bắc Yên đạt 5,66 điểm,
xếp hạng 12 (năm 2019 đạt 6,57 điểm xếp hạng 9).

Biểu 08: Thứ hạng chỉ số Minh bạch thông tin và đối xử công bằng năm 2020
(8) Cải cách thủ tục hành chính và bộ phận một cửa: Huyện Bắc Yên đạt 6,41
điểm, xếp hạng 12 (năm 2019 đạt 7,25 điểm xếp hạng 9).

Biểu 09: Thứ hạng chỉ số Cải cách thủ tục hành chính và bộ phận một cửa năm 2020
(9) Hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh: Huyện Bắc Yên đạt 5,68 điểm, xếp
hạng 12 (năm 2019 đạt 6,57 điểm xếp hạng 9).

Biểu 10: Thứ hạng chỉ số Hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh năm 2020
(10) Chi phí không chính thức: Huyện Bắc Yên đạt 8,85 điểm, xếp hạng 9 (năm
2019 đạt 9,62 điểm xếp hạng 1).

Biểu 11: Thứ hạng chỉ số Chi phí không chính thức năm 2020
(11) An ninh trật tự vì môi trường kinh doanh an toàn: Huyện Bắc Yên đạt 7,85
điểm, xếp hạng 10 (chỉ số mới bổ sung năm 2020).

Biểu 12: Thứ hạng chỉ số An ninh trật tự vì môi trường kinh doanh an toàn năm 2020
3. Đánh giá
Với tổng điểm xếp thứ 11/12 huyện, thành phố, chất lượng điều hành năm 2020 của
huyện Bắc Yên thuộc nhóm “Trung bình khá”; so với năm 2019, huyện Bắc Yên tụt 6 bậc từ
nhóm “Khá” xuống nhóm “Trung bình khá”. Xếp hạng cả 11 chỉ số thành phần của huyện
Bắc Yên đều thuộc nhóm dưới trong tổng số 12 huyện, thành phố (thứ hạng giao động từ 9

đến 12), cho thấy công tác quản lý điều hành của huyện Bắc Yên năm 2020 còn một số mặt
chưa hiệu quả.
Trên đây là Báo cáo kết quả đánh giá “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện
(DDCI) vì sự phát triển của doanh nghiệp và doanh nhân Nữ năm 2020” huyện B ắc Y ên
của UBND huyện./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT TCKH.
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