
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SKHĐT-XTĐT Kon Tum, ngày         tháng      năm 2022 

V/v tuyên truyền triển khai  

khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2022 
 

                           Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban ngành trực thuộc tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND các huyện/thành phố; 

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Kon Tum; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum;  

- Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum; 

Thực hiện Kế hoạch số 1906/KH-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và 

địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2022.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giao Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi 

nghiệp (Trung tâm) triển khai phát phiếu khảo sát đến từng doanh nghiệp, hợp 

tác xã và hộ kinh doanh (gọi tắt là Doanh nghiệp), tổng hợp phiếu khảo sát gửi 

về VCCI Chi nhánh Đà Nẵng. Thời gian triển khai trong tháng 10-11/2022. 

Phiếu khảo sát này cung cấp các thông tin cần thiết để xây dựng Báo cáo 

Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương tỉnh Kon 

Tum năm 2022 (DDCI). Mục tiêu tổng thể của DDCI là thúc đẩy cải thiện chất 

lượng quản trị, điều hành kinh tế của các sở, ngành, huyện, thành phố của tỉnh, 

tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, các cấp nhằm tạo môi 

trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại địa phương. 

Do vậy, để công tác khảo sát, lấy ý kiến Doanh nghiệp đạt được kết quả 

cao, rất cần các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác truyền thông một 

cách đồng bộ để các đối tượng được khảo sát hiểu được ý nghĩa và tầm quan 

trọng của công tác khảo sát.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị căn cứ theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1906/KH-UBND, ngày 20/6/2022 của 

UBND tỉnh, thực hiện tuyên truyền, phổ biến về bộ chỉ số DDCI tỉnh Kon Tum 

năm 2022. Hiện tại, công tác khảo sát đang triển khai đưa phiếu khảo sát đến các 

doanh nghiệp qua các hình thức: 
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+ Trực tuyến tại địa chỉ: https://bom.so/fp3x53. Hoặc qua mã Qr code:  

+ Phiếu khảo sát sẽ được nhân viên Bưu điện gửi trực tiếp đến Doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp điền và gửi lại phiếu khảo sát tại bưu điện (Phiếu khảo 

sát 01 (Mẫu A) – Khảo sát Doanh nghiệp và Phiếu khảo sát 02 (Mẫu B) - Khảo 

sát Hợp tác xã, Hộ kinh doanh gửi kèm theo). 

+ Trung tâm sẽ cử cán bộ đến trực tiếp tại các Doanh nghiệp để phát, thu, 

niêm phong phiếu khảo sát sau khi doanh nghiệp điền vào phiếu.  

Ghi chú: Những thông tin doanh nghiệp cung cấp tại phiếu sẽ được bảo 

đảm bí mật thông tin và chỉ phục vụ mục đích thống kê, nghiên cứu. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các đơn vị./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng ĐKKD, DNKTTTTN (p/h); 

- Lưu VT, XTĐT, PTĐ 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Huỳnh Thị Thúy Hà 

 

https://bom.so/fp3x53
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