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vướng mắc trong sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp.   
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Kính gửi: Quý Doanh nghiệp trên địa bản tỉnh. 
  

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc khảo sát những khó 

khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh tác 

động của dịch Covid-19;  

Để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và những 

đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý doanh nghiệp/ Hợp tác xã phối hợp điền 

những thông tin theo Phiếu khảo sát về những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất 

kinh doanh và đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã gửi về Sở Kế hoạch 

và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh. (Kèm theo Phiếu khảo sát) 

Phiếu khảo sát của Quý doanh nghiệp/Hợp tác xã xin vui lòng gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 16/8/2021 thông qua các địa chỉ sau: 

- Qua địa chỉ Email: dkkdbinhphuoc@gmail.com 

- Hoặc qua Zalo: Điện thoại: 0918.767730 và 0909.617172 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự phối hợp và đồng hành cùng 

Quý doanh nghiệp, Hợp tác xã. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban giám đốc sở (báo cáo) 

- Đăng Website sở; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

GIÁM ĐỐC 
     

 

 

 

                

 

 
 

  

mailto:dkkdbinhphuoc@gmail.com


GIỚI THIỆU 

Cuộc khảo sát này được Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Ý kiến của Quý Doanh nghiệp/ Hợp 

tác xã được tổng hợp và đề xuất với lãnh đạo tỉnh để xem xét hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong bối 

cảnh dịch bệnh  

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã: …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Mã số doanh nghiệp/Hợp tác xã: ………………………………………………… 

3. Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp:  ………………………………………………… 

……………………………………..……………………………………………… 

 

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI TỈNH 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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