
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 544 /SKHĐT-ĐKKD 
 

V/v phiếu khảo sát, lấy ý kiến 

doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày 17  tháng  03 năm 2023 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đang nghiên cứu, xây dựng chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Với mong 

muốn từng cơ chế chính sách của tỉnh được ban hành đáp ứng được nhu cầu của 

quý doanh nghiệp và thật sự thiết thực được đi vào cuộc sống.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin gửi đến Quý doanh nghiệp Phiếu khảo Nhu 

cầu hỗ trợ của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đề nghị Quý doanh 

nghiệp phối hợp tham gia trả lời phiếu khảo sát và gửi lại Phiếu khảo sát cho Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thông qua email phongdkkdls@gmail.com hoặc gửi theo 

địa chỉ: Số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 

hoặc gửi bản điện tử qua Zalo Sở Kế hoạch và Đầu tư có mã quét QR như sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quý doanh nghiệp có thể tải mẫu Phiếu khảo sát trên Trang thông tin 

điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ 

https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29240 và có mã quét QR như sau 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mã QR code Zalo của SKHĐT tỉnh Lạng Sơn 

 1. Mở Zalo 

 2. Scan/ Quét mã QR code 

 3. Nhấn nút quan tâm hoặc follow 

 
Mã QR code Zalo tải phiếu khảo sát hỗ trợ DNNVV 

  1.Mở Zalo  

 2. Scan/ Quét mã QR code 
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- Hoặc liên hệ theo số điện 02053.812.488 để được hướng dẫn chi tiết.  

(Phiếu khảo sát chi tiết kèm theo Công văn này) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự hợp tác của Quý doanh 

nghiệp. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (Phối hợp);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, ĐKKD (VVQ).  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hoan 
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