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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tr do - Hnh phtic

S6: 6020 /UBND-TKTH

Dà Náng, ngày &3 tháng 9 nám 2020

V/v diu tra dt xut dãnh giá
tác dng cüa djch Covid-19
tâi hoat dng san xuât kinh doanh
ci:ia doanh nghip
KInh g1ri:
- Ciic Thng kê thành ph Dà Nng;
- Ctc Thuê thành phô Dà Nng;
- Sâ Thông tin và Truyên thông;
-UBNDcácqun,huyn;
- Các doanh nghip trên dja bàn thành phô Dà Nàng.
Ngày 07 tháng 9 nàm 2020, B tru&ng Bi K hoch và Du tr ban
hành Quyet djnh so 1369/QD-BKBDT ye to chi'rc diêu tra dt xuât dánh giá
tác dng c1ia djch Covid-19 tó'i hot dng san xuât kinh doanh cüa doanh
nghip. Miic dIch cüa cuc diêu tra nhäm dánh giá hiu qua các chIiih sách,
giài pháp ho trq cüa ChInh phü, các bO, ngành và các dja phuong dA ban hành
trong thai gian qua; trên ca sâ do, tiêp t'ic xây dirng, ban hành các chInh sách,
giái pháp ho trg doanh nghip tháo g khó khan, on djnh và phát triên san
xuât kinh doanh.
Cuc diu tra 1n nay thirc hin thu thp thông tin tux ngày 10 tháng 9
näm 2020 den ngày 20 tháng 9 nam 2020 bang hInh thirc diêu tra trçrc tuyên
(web-form). Mi doanh nghip duçic cap tài khoàn Va m.t khâu dê däng nhp
vào Trang thông tin din tü cüa Diêu tra doanh nghip và tir diên thông tin
vào phiêu diêu tra.
D cuc diu tra hoàn thành theo dung tin d và dam bão cht 1ucng,
lãnh dto UBND thành phô de nghj các Ca quan, dan vj thrc hin mt so ni
dung sau:
1. Ciic Thng kê thành ph Dà Nng:
- To chirc trin khai cuc diu tra theo d(ing Phuang an cüa Trung uang
và Kê hoach cüa thành phô Dà Nàng.
- Cung cp tài khoàn, rnt khu và huâng dn th cách ghi thông tin
cho các doanh nghip thuc dôi tuqng cung cap thông tin.
- Chi dao các Chi ciic Th6ng kê qun, huyn t chrc trin lchai cuc
diêu tra dam bào chat lucing và thai gian quy dnh.
2. Ciic Thu thành ph Dà Nng:
- Phéd hçip vói Citc Thng kê thành ph trong cong tác tuyên truyn,

2

pM bin mic dIch, ni dung, thii gian và thm quan tr9ng cüa cuc diu tra
den các doanh nghip.
- Chi dao các Chi cic Thu qun, huyn phi hgp chit ch vâi các Chi
citc Thông kê qun, huyn trong Cong tác tuyên truyn và thu thp thông tin
thuc dja bàn quân 1.
3. S& Thông tin và Truyn thông chi dto các ca quan báo chI dua tin,
tuyên truyên ye miic dIch, ni dung và thai gian cüa cuc diêu tra.
4. UBND các qun, huyn:
- Chi dao các Ca quan, dan vj lien quan thtrc hin t& cOng tác tuyên
truyên ye cuc diêu tra.
- D nghj Hi Doanh nghip các qun, huyn có van bàn chi do các
doanh nghip hi viên thrc hin kê khai thông tin vào phiêu theo huó'ng dn
cUa ngành thông kê.
5. Các doanh nghip trên dja bàn thành pM:
- Thirc hin nghiêm t1ic nghia vii cung c.p thông tin vào phiu diu tra
trçrc tuyên (web-form) trên Trang thông tin din t'Cr cüa Diêu tra doanh nghip.
- Cung c.p thông tin trung thirc, chInh xác, d.y dñ và dting thi hn
theo yêu câu cüa ca quan tiên hành diêu tra thông ice.
- Chii dng lien h vâi ca quan thông kê d ducic huâng dn v nghia
vi cung cp thông tin dôi vi cuOc diêu tra doanh nghip.
Nhn du'gc Cong vAn nay, d ngh các ca quan, don vj, doanh nghip
khn trucxng triên khai thirc hin./.
Noi n/ian:
- Nhu' trên;
- Chü tjch UBND TP (c1 b/cáo);
- Báo DN, Dài PT-TH DN, Báo Cong an
DN, Cong Thông tin din tü TP DN;
- Lu'u: VT, TKTH.
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