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Đồng Nai, ngày 08 tháng 10 năm 2021

V/v triển khai văn bản khảo sát (lần 2) về
tác động của dịch Covid-19 và các chính
sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp

Kính gửi:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;
- Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Đài PTTH Đồng Nai; Báo Đồng Nai;
- Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp;
Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thường trực Ban Hành động hỗ trợ doanh nghiệp
trân trọng cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ triển khai khảo sát về tác động của dịch
Covid-19 và các chính sách hỗ trợ đến các doanh nghiệp theo hình thức khảo sát
trực tuyến từ ngày 04/9/2021 đến ngày 10/9/2021. Kết quả khảo sát đã được Sở
Kế hoạch và Đầu tư phân tích, báo cáo UBND tỉnh để đưa ra phương án hỗ trợ
doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn.
Để tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, các cơ sở
sản xuất kinh doanh và người lao động trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch
Covid-19 và xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và
Đầu tư đã có Văn bản số 3816/SKHĐT-QLN ngày 06/10/2021 thực hiện khảo sát
(lần 2) về tác động của dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai văn bản trên đến
các doanh nghiệp và đăng thông tin tại trang thông tin điện tử của đơn vị.
Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh hỗ trợ đăng thông tin nội dung khảo sát tại
Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh. Đề nghị các cơ quan báo, đài hỗ trợ
thông tin đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hình thức phù hợp để việc khảo
sát đạt hiệu quả (Đính kèm các văn bản liên quan).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, QLN.
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