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S:  3 /KCNDN-DN 
V/v khão sat khó khän v dn hang và 
cat giãm lao dng cüa doanh nghip 
trong các KCN Dông Nai do ánh huing 
ciia dich Covid- 19 và tinh hinh chiên su 
Nga - Ukraine. 

DôngNai, ngàyAtháng 11 nàrn 2022 

KInh güi: Các doanh nghip trong các khu cong nghip 
trên dja bàn tinh Dng Nai. 

Do ành hung cüa djch Covid-19 din ra trong näm 2020 - 2021 và tInh 
hInh chiên sir Nga - Ukraine trong näm 2022, doanh nghip gp nhiêu khó khän 
trong ho?t dng san xuât kinh doanh; Ngày 15/11/2022, UBND tinh Dng Nai dã 
có vAn bàn so 12241/UBND-KTNS ye vic tham mu'u, ho trçy doanh nghip khó 
khAn ye dan hang, cAt giãm lao dng; 

D có thông tin v nhüng khó khAn, vuó'ng mc doanh nghip gp phâi do 
khó khAn ye dan hang và cAt giãm lao dng cüa doanh nghip, qua do tham mi.ru 
UBND tinh chi dao  các dan vj lien quan có bin pháp kjp thñ h trçY doanh nghip 
vuçlt qua thii gian khó khAn, On djnh san xuât, dam bão vic lam cho ngui lao 
dng trén da bàn tinh; Ban Quãn l các khu cong nghip th.rc hin vic kháo sat 
v khó khAn v dan hang và cAt giám lao dng cüa doanh nghip theo Phiêu kháo 
sat dInh kern. 

D nghj doanh nghip phi hçp din thông tin vào phiu khão sat và g1ri v 
Ban Quán 1 các khu cong nghip (dja chi: so 26, drning 2A, KCN Biên Hôa II, 
TP. Biên Hôa, tinh Dng Nai) tru'ó'c ngày 22/11/2022 hotc dién thông tin trirc 
tip vào drnmg link: https://forms.jile/54HUc6A4ozcOrCZ79.   

Ban Quàn 1 các khu cong nghip mong nhn duçic si.r quan tam, phôi hçip 
cung cp thông tin cüa Qu doanh nghip. Trong qua trInh thirc hin, nêu Co 
vrn9ng mc, Qu doanh nghip vui lông lien h ông Trân KhAc Ng9c, din thoi: 
025 1.3891945 (s ni b5 255), di dng: 0945.496.168. 

Trân tr9ng./., 

No'inhân: 
- Nhu trên; 
- Lt.ru: VT, QLDN (NgQc). 

S 26, dung 2A, KCN Biên HOa II, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 
DT: (0251)3891945 (so nôi bô 255); Fax: (0251)3892379 

E-mail: pq1dn.bqlkcndongnai gov.vn; Website: http ://diza.dongnai gov .vn 



PHIEU KHAO SAT T1NH HNH KHO KHAN CUA DOANH NGHIP 
(Quj Doanli ng/lp vui lông cho biê1f kiên bang cad, dánh dtu "x" vào các ôphà hVp,) 

I. THÔNG TIN CHUNG CUA I)OANH INGHIEP: 
1. Ten doanh nghip:  

Dia chi (Ghi ten KCN)  

Diên thoai lien h&  

2. Loii hInh doanh nghip: 
o Doanh nghiêp có vn du tu' nuc ngoâi (FDI) 0 Doanh nghip Vit Nam 

3. Ngành ngh kinh doanh: 
o Dt may 0 Da giây 0 San xut d g 0 Khác 

4. Quy mô lao dng cüa doanh nghip: 

o <100 ngui 0 100-500 ngui 0 501-1.000 nguii 0 > 1.000 ngithi 

5. Tng vn dãu tu' cüa doanh nghip (ghi so van dáu tu' dàng kj trên Giáy ching 
nhn dàng k) dáu lu', Doanh nghip FDI ghi von dâu tu' bang USD, Doanh nghip Vit 
Nam ghi vOn ddu lu bang VND): 

II. TINH HNH KHO KHAN CUA DOANH NGHIIP: 

1. V llnh hlnh lao 43ng: 

- Tng s lao dng cüa doanh nghip du nAm 2022: ngithi. 

- Tong s lao dng hin Ecu cüa doanh nghip: ngu?i. S lao dng giâm: nguè!i 

- Do ánh hu&ng các khó khän (djch Covid-19, tInh hInh chin sr Nga — Ukraine, 1m 
phát tang, ...), tInh hInh lao dng cüa doanh nghip hin nay: 

o Không ánh hu'd'ng; 0 (iiám ngây lam vic 0 Giárn giii lam vic 

o Tm dmg hcip dng lao dng 0 Giám lao dng 

2. Vic dnh hu'O'ng các khó khán (djch Covid-19, tlnh hlnh chiln sr Nga — Ukraine, 

lçim phát tang, ...) dn hoçit d5ng san xut kinh doanh lien tic cüa doanh nghip 
trong näm 2022: 

O Không ánh hu'ó'ng; 0 Giãm dn 20% quy mô san xuât; 

o Giám 2 1-50% quy mô san xut; 0 Giám >50% quy mô san xut; 

o Tm ngu'ng san xuât. 

3. Giãm doanh thu trong näm 2022: 

O 0%; 0 <10%; Eli 10%-30%; 

4. Giám s6 lu'çnig don hang nãm 2022. 

0 31%-50%; 0 >50%. 

O 0%; 

5. Giám s 

0 <10%; 0 10%-30%; 

lu'ing don hang nüm 2023: 

0 31%-50%; 0 >50%. 

o 0%; 0 <20%; 0 20%-50%; 0 >50%; 0 Không có don hang. 



6. Xuât khâu: 

El Không ânh hiRing; O Giám 1-50% quy mô xuãt khu; 

0 Giám >50% quy mô xut khu; 0 Tm ngimg xut khâu. 

III. CAC KilO KHAN, VU'NG MAC DOANH NGHIP GiP PHA! HIN NAY: 

Ni dung khó khän, vu'óng mc Co Khig 

1. Thiu ht ngun vn san xut kinh doanh 0 

2. Thiu hiit nguôn nguyen lieu trong nuc 0 El 

3. Thiu hiit nguôn nguyen 1iu nhp khu 0 0 

4. Hang hóa san xuât không tiêu th dugc trong nuc 0 0 

5. Hang hóa san xut không xuât khãu ducc 0 0 

6. Hott dng san xut kinh doanh, vn hành dui miirc bInh thiRing 0 0 

7. Không có ngun d chi trã lucing cho ngiRii lao dng El 0 

8. Ct giãm lao dng do không có dcin hang El 0 

9. Tm ng1rng hoat dçng san xuât kinh doanh 0 El 

10. Khó khän do lu'u thông hang hóa, thu tiic hái quan, xut nh.p hang 0 0 

IV. NGUYEN NHAN KHO KHAN CUA DOANH NGHIP: 

1. Do ãnh huàng cüa djch Covid-1 9 0 

2. Do ánh hung chin tranh giQa Nga - Ukraine 0 

3. Do chi phi nguyen, nhiên vt 1iu tang cao 0 

4. Nguyen nhân khác (neu cii the nguyen nhán.):  

V. MEN NGHI CUA DOANH NGHIIP: 
* Các kiên nghj di vói ChInh phil vã cãc co quan trung ifong (B, ngành,...): 

2.  

3.  

* Các kin nghj di vói UBND tInh Ding Nai và các Co quan quán I nhà nuóc cap 
tinh (cac so', ngãnh, Ban Quãn 1 các khu cong nghip,...): 

1.  

2.  

3.  

Trân tr9ng cam an sir hp tác cña Qu doanh nghip. 
Trong qua trinh thirc hin kháo sat, nu có khó khãn, vu'óng mc, d nghj Qu doanh 
nghip lien h Mr Trn Khc Ng9c, din thoi: 0945 .496.168. 


