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Sơn La, ngày 30 tháng 11 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện điều tra đánh giá năng lực cạnh tranh 

cấp huyện và sở, ban, ngành năm 2020 

 

  

Căn cứ Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của 

UBND tỉnh Sơn La về thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện và Sở, 

ngành tỉnh Sơn La năm 2019 và các năm tiếp theo; 

Thực hiện Hợp đồng số 01/HĐTV/2019 ngày 04/12/2019 giữa Cục Thống 

kê và Ban QLDA DDCI - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Cục Thống kê Sơn La xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện điều tra đánh 

giá năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở ban ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

như sau: 

1. Mục đích điều tra 

Thu thập thông tin từ các cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh Sơn La về 

cảm nhận, đánh giá của họ đối với năng lực điều hành kinh tế và nỗ lực cải thiện 

môi trường kinh doanh và đầu tư của chính quyền địa phương tại các huyện, 

thành phố và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

2. Đối tƣợng điều tra: Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã.  

3. Phạm vi điều tra: Cuộc điều tra được tiến hành tại 12 huyện, thành phố. 

4. Loại điều tra 

Điều tra đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ban, ngành là cuộc 

điều tra chọn mẫu với tổng số đơn vị khảo sát: 1.300 đơn vị (bao gồm 500 doanh 

nghiệp và 800 cơ sở kinh doanh cá thể).  

5. Thời kỳ thu thập thông tin 

Các thông tin khảo sát liên quan tới cảm nhận của đối tượng về tình trạng 

của vấn đề được hỏi tại địa phương (huyện/thành phố) trong khoảng thời gian 2 

năm gần nhất và tập trung vào thông tin của năm gần nhất. 

6. Phƣơng pháp thu thập thông tin 

Cuộc điều tra áp dụng 02 phương pháp thu thập thông tin: Phương pháp 

chủ yếu là điều tra trực tiếp (điều tra viên Cục Thống kê, Chi cục Thống kê các 

huyện, thành phố phỏng vấn ghi phiếu khảo sát bằng phiếu giấy), kết hợp 



phương pháp khảo sát online trên phiếu điều tra (bảng hỏi) web-form được đăng 

tải trên trang thông tin điện tử khảo sát trực tuyến của DDCI Sơn La 

(https://sonla.ddci.org.vn). 

7. Phiếu điều tra 

Cuộc điều tra thu thập thông tin 02 loại phiếu: 

- Phiếu khảo sát cấp huyện. 

- Phiếu khảo sát sở, ban, ngành: MP01, MP02, MP03, MP04, MP05, 

MP06 MP07, MP08, MP09, MP10, MP11, MP12, MP13, MP14, MP15.  

8. Kế hoạch tổ chức thực hiện 

8.1. Chuẩn bị điều tra  

Thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2020 đến ngày 04/12/2020, thực hiện 

các công việc: 

+ Tuyển chọn điều tra viên, mã hóa viên tham gia cuộc điều tra đánh giá 

năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ban, ngành; 

+ Trưng tập điều tra viên, mã hóa viên tham dự Hội nghị tập huấn cho điều 

tra viên và mã hóa viên do Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với chuyên gia tư 

vấn Economica Việt Nam tổ chức; 

+ Rà soát danh sách mẫu điều tra đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện 

và sở, ban, ngành do chuyên gia tư vấn Economica Việt Nam lựa chọn; phân bổ 

danh sách mẫu điều tra cho điều tra viên được trưng tập;  

+ Xây dựng Kế hoạch điều tra đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện và 

sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;  

+ In ấn tài liệu điều tra; phân phối tài liệu điều tra; 

+ Tiếp nhận quà tặng cho người tham gia khảo sát, thu thập thông tin do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị; phân phối quà tặng cho các huyện, thành phố 

và điều tra viên; 

+ Những nhiệm vụ phát sinh khác. 

8.2 Triển khai điều tra thu thập thông tin  

- Triển khai thu thập thông tin tại các đơn vị điều tra: Từ 05/12/2020 đến 

ngày 15/12/2020. 

- Số lượng điều tra viên và phân công thực hiện điều tra: Tổng số 51 điều 

tra viên đã được tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra viên và mã hóa 

viên do Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với chuyên gia tư vấn Economica Việt 

Nam tổ chức ngày 24-25/11/2020 tại Thành phố Sơn La thực hiện thu thập 

thông tin, trong đó: 

https://sonla.ddci.org.vn/


+ Điều tra trên địa bàn Thành phố Sơn La: Trưng tập 15 điều tra viên, 

gồm: Mường La (03 ĐTV), Yên Châu (03 ĐTV), Mai Sơn (06 ĐTV), Sông Mã 

(03 ĐTV); 

+ Điều tra trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai: Trưng tập 02 điều tra viên 

huyện Bắc Yên; 

+ Điều tra trên địa bàn huyện Thuận Châu: Trưng tập 02 điều tra viên 

huyện Phù Yên; 

+ Điều tra trên địa bàn huyện Mường La: Trưng tập 02 điều tra viên huyện 

Thuận Châu; 

+ Điều tra trên địa bàn huyện Bắc Yên: Trưng tập 02 điều tra viên huyện 

Vân Hồ; 

+ Điều tra trên địa bàn huyện Phù Yên: Trưng tập 02 điều tra viên Cục 

Thống kê; 

+ Điều tra trên địa bàn huyện Mộc Châu: Trưng tập 07 điều tra viên thuộc 

Cục Thống kê (6 ĐTV) và huyện Sốp Cộp (01 ĐTV); 

+ Điều tra trên địa bàn huyện Yên Châu: Trưng tập 02 điều tra viên huyện 

Quỳnh Nhai; 

+ Điều tra trên địa bàn huyện Mai Sơn: Trưng tập 06 điều tra viên Cục 

Thống kê; 

+ Điều tra trên địa bàn huyện Sông Mã: Trưng tập 04 điều tra viên huyện 

Mộc Châu. 

+ Điều tra trên địa bàn huyện Sốp Cộp: Trưng tập 01 điều tra viên Cục 

Thống kê; 

+ Điều tra trên địa bàn huyện Vân Hồ: Trưng tập 02 điều tra viên Cục 

Thống kê. 

8.3 Công tác nghiệm thu phiếu khảo sát 

- Lực lượng nghiệm thu phiếu khảo sát: Công chức cơ quan Cục Thống kê.  

- Dự kiến thời gian nghiệm thu: 05 ngày, cụ thể: 

+ Ngày 16/12/2020: Nghiệm thu phiếu khảo sát huyện Quỳnh Nhai, Thuận 

Châu, Mường La, Bắc Yên; 

+ Ngày 17/12/2020: Nghiệm thu phiếu khảo sát huyện Phù Yên, Yên 

Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ; 

+ Ngày 18/12/2020: Nghiệm thu phiếu khảo sát huyện Mộc Châu, Mai 

Sơn, Sông Mã; 

+ Ngày 19/12/2020: Nghiệm thu phiếu khảo sát Thành phố Sơn La. 

 



8.4 Công tác làm sạch, mã hóa phiếu khảo sát 

Từ ngày 20/12/2020 đến 23/12/2020 mã hóa viên Cục Thống kê tiến hành 

làm sạch phiếu điều tra. 

Từ ngày 24/12/2020 đến 31/12/2020 mã hóa viên Cục Thống kê tiến hành 

nhập tin. Mã hóa phiếu điều tra. 

Trên đây là Kế hoạch điều tra đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

huyện và cấp sở, ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La./. 

 

 
Nơi nhận: 

- BQL Dự án Great-SKHĐT; 
- Lãnh đạo Cục; 

- Chi cục Thống kê 12 huyện, TP; 

- Các phòng cơ quan CTK; 

- Lưu: VT, TTTT. 

CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Thu 
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