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CHỈ THỊ
Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thành phố
Qua đánh giá hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao
chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014 2018, kết quả môi trường đầu tư, kinh doanh dần được cải thiện theo hướng “Minh
bạch, thông thoáng và thân thiện”; chỉ số PCI được cải thiện 04 bậc từ thứ 15 vào
năm 2014 đến năm 2018 xếp hạng thứ 11/63 tỉnh, thành cả nước, với số điểm tổng
hợp đạt 64,98 điểm, tăng 5,04 điểm so với năm 2014; đặc biệt đã tạo được sự chuyển
biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị thành
phố; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, cải cách thủ tục hành chính, chất
lượng giải quyết hồ sơ thủ tục cho doanh nghiệp, nhà đầu tư được nâng cao, rút ngắn
thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; tạo được sự gắn kết chặt chẽ hơn
giữa chính quyền và Nhân dân, chính quyền với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa
bàn thành phố. Hiệu quả từ hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, các dự án đầu tư
là nguồn lực quan trọng bổ sung vào tổng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần tăng năng
lực sản xuất, thúc đẩy đổi mới công nghệ, tăng xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm,
cải thiện đời sống Nhân dân, tác động lan tỏa đến các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế,
thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc doanh nghiệp, đóng góp
vào ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa đáp
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cụ thể: Quy mô thu hút vốn đầu tư
còn rất thấp so với nhu cầu phát triển, nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự
án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và kể cả sản xuất công nghiệp; những giải pháp
triển khai chưa tạo được những đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
và chỉ số PCI thành phố.
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính
phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm
2021, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện, gắn với
thực hiện nâng cao chỉ số PCI thành phố; trong đó xác định thực hiện đồng bộ các

