
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 627/SKHĐT-ĐKKD Lạng Sơn, ngày 15 tháng 5 năm 2019 

V/v góp ý mẫu phiếu khảo sát doanh 
nghiệp và cung cấp dữ liệu doanh nghiệp   
phục vụ khảo sát DDCI năm 2019 

 
Kính gửi:  - Các Sở, Ban, Ngành 

- UBND các huyện, thành phố 
 

 Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 
8/05/2018 của UBND tỉnh về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 
2019; nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả trong công tác gửi phiếu khảo sát 
đến doanh nghiệp, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố năm 2019. Tổ tư vấn DDCI đã xây dựng phiếu khảo sát ý kiến 
doanh nghiệp của các Sở, ban, ngành (mẫu A) và phiếu khảo sát ý kiến doanh 
nghiệp về chính quyền địa phương (mẫu B) và các biểu mẫu phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tham gia khảo sát. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành 
phố góp ý trực tiếp vào phiếu khảo sát và cung cấp số liệu doanh nghiệp có 
tương tác với các cơ quan, đơn vị (năm 2018 đến tháng 5/2019) theo yêu cầu 
như sau: 

- Phiếu khảo sát (mẫu A) dành cho khối Sở, Ban, Ngành;  

- Phiếu khảo sát (mẫu B) dành cho địa phương; 

 - Biểu mẫu 1 (from1) dành cho khối Sở, Ban, Ngành;  

- Biểu mẫu 2 (from 2) dành cho địa phương.  

 (Các biểu mẫu được gửi kèm theo công văn này) 

 Danh sách doanh nghiệp theo biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở 
Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 23/5/2019, bản điện tử gửi về địa chỉ: 
phongdkkdls@gmail.com (mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 
(0205)3.812.488) để kịp thời tổng hợp, gửi tổ tư vấn triển khai khảo sát. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn trực thuộc; 
- Trang thông tin điện tử; 
- Lưu: VT, ĐKKD. 
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(đã ký) 
 
 

Phùng Thị Thanh Nga 

 


