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UBND TINH DONG NAT
BAN QUAN L'

CAC KHU CONG NGIIIP
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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc

Dng Nai, ngày 'll tháng 02 nàm 2022

V/v khão sat phie hè,i san xut kinh
doanh cüa doanh nghip trong cãe KCN
DOng Nai do ânh hixng cüa djch
Covid- 19.

Kinh gui: Các doanh nghip trong các khu cong nghip
trén dja bàn tinh Dng Nai.
Trong näm 2020 và näm 2021, do ânh huâng cüa djch Covid-19, doanh
nghip g.p nhiêu khó khän trong hoat dng san xuât kinh doanh; Hin nay tInh
hInh djch Covid- 19 Co bàn dà duçic kiêm soát, cac doanh nghip dã hoat dng san
xuât kinh doanh trà lai;
D có thông tin v tInh hmnh phiic hi hoat dng san xut kinh doanh va
tong hçip các khó khän, vu&ng mac, kiên nghj cüa doanh nghip, qua dsó d xuât
các co quan chirc näng và các don vj lien quan có bin pháp kjp thi h tr? doanh
nghip trong qua trInh hoat dng; Ban Quãn l các khu cOng nghip thçrc hin
vic khào sat v tInh hInh phic hôi hoat dng san xuât kinh doanh cUa doanh
nghip do tác dng cUa djch Covid-19 theo Phiêu khâo sat dInh kern.
D nghj doanh nghip phi hçp thn thông tin vào phiu khâo sat Va giri ye
Ban Quàn l cac khu cOng nghip (dja chi: sO 26, duông 2A, KCN Biên Hôa II,
TP. Biên Hôa, tinh Dông Nai) trithc ngày 25/02/2022 hoc diên thông tin trçrc
tiêp vào dithng link: htIps://formsj1e/vPUP1 Yz91rJvrKY6.
Ban Quàn l các khu cong nghip mong nhn duçc sçr quan tam, phi hqp
cung cap thông tin cüa Qu doanh nghip. Trong qua trInh thirc hin, nOu có
vuóiig mac, Qu doanh nghip vui lông lien h ông Trãn Khäc Ngçc, din thoai:
025 1.3891945 (so ni b 255), di dng: 0945.496.168.
Trân trong./.
No'inhân:
- NhLr trên;
- Luu: VT, QLDN (NgQc).

KT. TRUONG BAN
PHO TR €NG BAN

S 26, dithng 2A, KCN Biên HOa II, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai
DT: (025 1)3891945 (so nôi bO 255);
Fax: (025 1)3892379
Website: http://diza.dongnai.gov.vn
E-mail: qldn@diza.vn; bqlkcn@dongnai.gov.vn;

PHIEU MIAo SAT PHVC HO! SAN XUAT KINH DOANH CUA DOANH NGHIP
(Quj Doanh nghip vui lông cho bill j5 kiln bang cdch ddnh du "x" vào các ô phà hip)
I. THONG TIN CHUNG CUA DOANH NGHIP:
1. Ten doanh nghip:
Ma s thu:
Dja chiP
(Ghi ten KCN)
Emai1
Diên thoai
Hç và ten ngri trã Ri•
Chirc vii:
2. Ngành ngh kinh doanh (ghi ngành nghc chInh hin dang san xuãt kinh doanh):

3. Quy mô lao dng cüa doanh nghip:
0 <10Onguñ

0 100-500ngui

0 501-1.000nguii

0 >1.000ngui

4. Ting vn du tir cüa doanh nghip (ghi S6 v6n dlu tu' dâng kj5 trên Gi4y chá'ng
nhn dangky dau lii',):

II. DANH GLA ANH HI1NG CUA DICH COVID-19:
1. Vic ãnh hthng cüa Covid-19 dE1n hoit d3ng san xu61 kinh doanh lien tic cáa
doanh nghip trong näm 2021:
0 Giám dn 20% quy mô san xu,t;
0 Không ânh hu&ng;
0 Giàm 2 1-50% quy mô san xut;

0 Giám >50% quy mô san xut

O Ta.m ngung san xut.
2. Uc tInh thit hçti cüa djch Covid-19 cho doanh nghip trong nãm 2021 so vol
cüng kj) nám 2020. (Don vj tmnh: dng Vit Nam):
0 10-50t;
0 51-200tS'; 0 >200t'.
0 Khongthithai;
0 <10t';
3. Giám doanh thu (nàm 2021 so vol càng kj) nám 2020):
0 10%-30%; 0 31%-50%;
0 <10%;
o 0%;

0 >50%

4. Tang chi phi san xuãt (nám 2021 so vOl càng k nãm 2020):
0 10%-30%; 0 31%-50%;
0 <10%;
O 0%;

0 >50%

5. Giâm s6 lwrng thin hang (nám 2021 so vOl cüng kj) nám 2020):
0 10%-30%; D 31%-50%;
0 <10%;
0 0%;

0 >50%

6. Xu6t kh6u:
O Không ánh huâng;
O Giâm >50% quy mô xut khu;

0 Giãm 1-50% quy mô xu.t khu;
0 Tam ngung xut khu.

3. Nhfrng thách thá'c IOn vJ tài chinh d61 vO'i doanh nghip do ánh hwOng cüa Covid19 (doanh nghip cO thl ch9n 1 hoc nhiêu I(ra chpn):

2
Giàm doanh thu do thiu khách hang
Giàm doanh thu do doanh s ban hang giâm
Chi phi trã hrng cho nguii lao dng khi doanh nghip t.m ngrng hoat dng
san xu.t kinh doanh
Phát sinh chi phi xét nghim
0

Phát sinh chi phi trã luong cho ngithi lao dng nhim Covid-19
Chi phi v.n chuyn hang hóa tang
Khác

iii. cAc KHO IUIAN, VUNG MAC DOANH NGHIP GP PHAI DO ANH
HNG CUA DICH COVID-19:
Ni dung khó khãn, vung mc
1.Thiu hit ngun vn san xut kinh doanh

Co

Không

U

2. Thiu hiit ngun nguyen lieu trong nuOc
3. Thiu

ngun nguyen lieu nhp kh.0

4. Hang hóa san xuât không tiêu thi duçc trong nuOc

U

U

6. Hoat dng san xut kinh doanh, vn hành duâi müc bInh thiiing
7. Tm ngrng hoat dng san xu.t kinh doanh

•

0

8. Không có ngun thu d bü dp các chi phi phát sinh

U

9. Siit giâm ngun thu d bü dp các clii phi phát sinh

U

U

10. Chi phi tang do các hoat dng phOng chng djch Covid-19

0

•

5. Hang hóa san xu,t không xut khu ducc

11.Nhu c.0 tuyn diing lao dng

U

12.Khó khàn lien quan dn vn d nhp cành cüa chuyên gia

•

13. Khó khän do km thông hang hóa, thñ tiic hâi quan, xu.t nhp
hang

•

14.Kho khàn v diiu kiên lam viêc do dich Covid-19

•

IV. CAC CHINH SACH HO TRO:
Ni dung h trq doanh nghip dã thrçrc tip cn
1.Giâm1âisutvay
2. Giãn th?i gian khoân vay nq

CO

3. Tm dimg dong BHXH, BHYT, BHTN
4. Gia han thi gian dóng thus

•
•

•
•

4. Giàmlgian th7ii gian dóng phi cong doàn
5. H trq btia an cho nguôi lao dng thirc hin phumg an 3 tai ch

•

•

•

•

0
•

Không
•

3
6. H trV chi phi cho ngthi lao dng nhim Covid-19

•

7. MinIgiãm thi gian np tin thuê dat

U

•

8. MinIgiãm dóng qu5' phông chng thiên tai

•

•

V. TNH H!NH PHVC HO! SAN XUAT KINH DOANH CUA DOANH NGHIP:
A
1. Ve tinh hinh lao d9ng:
A

- Tng s lao dOng cüa doanh nghip truóc khi djch Covid-19 ln 4 bUng phát (trithc thang
4/2021):
ngu?ñ.
- Tng s lao dông hin 4ii cña doanh nghip:
ngui, trong do s lao dng
nuóc ngoài là:
ngu?iii.
2. Doanh thu cüa doanh ngh4p (do'n vj tInh bang USD):
N9: dung

Doanhihu

Xuatkhau

Doanh thu cüa doanh nghip nãm 2020 (USD)
Doanh thu cüa doanh nghip näm 2021 (USD)
Doanh nghip dánh giá v sir hi ph%ic boat dng san xut kinh doanh cüa doanh nghip
thôi dim hiên tai:
TM;

Trungbinh;

Chua t&.

3. Ylu tó then choAt lien quan dIn l3 trinh phyc hi cüa doanh nghip ('doanh nghip
co the ch'n 1 hoac nh:eu l(ra ch9n):
ChInh sach sang chung an toàn vi Covid-19

U

Tiêm v&c xin nhm dat min djch cong dng
Giài quyt nhanh chóng thu tic cho chuyên gia rn.thc ngoài nhp cãnh
H trçl giám thu; cho vay lãi su.t thp
H trçY v nba

và thxc phm cho nguii lao dng bj ãnh hu&ng do Covid-19

4. Ylu tá then ch6t lien quan dEn tang tru'ó'ng bn vfrng cüa doanh nghip ('doanh
nghip có thE ch9n 1 hoc nhiu ly'a ch9n):
Cài cách th'i tiic hành chinh nh&m hçp thüc hóa các quy djnh h trçY doanh
nghip trong hoat dng san xuât kinh doanh
D.0 tu 1mb virc näng lugng và h t.ng giao thông dM vOi tang tru&ng bn
vUng
Du tu lTnh virc giáo dc ngh nghip d tao ra ngun lao dng canh tranh
Tao ra h thng kinh t s6 d üng dng trong boat dng san xut kinh doanh
cüa doanh nghip
H trq v nba c và thrc phm cho nguôi lao dng bj ãnh huOng do Covid-19
VI. KIEN NGH! CUA DOANH NGHIEP:

U

4
.
.
Noi dung kien nghi

A

Rat can
.

thiet
•
•

A

Can Khong
.
A
thiet can thiet

•
.

.

o

o

.
•
.

.
•
.

•
.

11.H trçi chi phi xét nghim Covid-19

.

.

.

12.Thông tin v tInh hInh chInh sách mon kjp thoni

.

.

13.Nhu câu tuyên diving lao dng

.

14.Ngành ngh dào tao khi tuyn dung lao dng

.

1.TQp trung vic nhanh chong kim soát dch bnh
2. H trçl v ngun van, giãm lãi suit, giân thi gian vay nq
3. MinIgiãm, gia han np tin thuê d,t thô cüa nhà nuóc
näm 2022
4. Gia han thai gian np; min1giàm phi sir ding ha tng
näm 2022 cüa Cong ty kinh doanh h. tng
5. Gia han thôi gian np thus giá trj gia tang, thug xut
nh.p kh.0 nàm 2022
6. Gia han thai gian np thug thu nh.p doanh nghip dn
tháng 6 nàm 2022
7. Giân thi gian dlóng BI-D(H nàm 2022; Gia han thai gian
dóng bão him tht nghip nàm 2022
8.Giãm 50% mirc dóng phi cong doân nàm 2022
9. Min dóng qu phông chng thiên tai näm 2022
10.Giâm chi phi tin din, nuâc cho doanh nghip

•
o

o

.

15.TrInh d dào tao khi tuyn dçing lao dng
* Cal each thu tiic hành chInh (doanh nghip ghi c th thu tiic hành chInh cn cãi
cách):

* Nhiing khó khán, vff&ng mac, kin nghj khác di v&i các c0 quan quãn 1 nhà
n u*c:
1.
2.
3.
* Dánh giá cüa doanh nghip v các chInh sách, giãi pháp hin nay cüa ChInh phü,
các B ngành Va dla phuong:

Trân tr9ng cam on sir hçip tác cüa Qu doanh nghip.
Trong qua trmnh thuc hiên khão sat, nêu có kho khän, viiàng m.c, d nghj Qu doanh
nghip lien h Mr Trn Khic Ng9c, din thoai 0945.496.168; Email: qldndiza.vn.

