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V/v biểu báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại do 
dịch COVID 19 gửi các doanh nghiệp có vốn 
ĐTNN. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

Hải Phòng, ngày      tháng 02 năm 2021. 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

     

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc định kỳ cập nhật, báo 

cáo về tác động của dịch COVID-19 đến doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa 

bàn và kiến nghị của các doanh nghiệp;  

 Nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp hỗ trợ 

doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do tác động của dịch COVID-19, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư kịp thời báo cáo các khó 

khăn, vướng mắc do tác động của dịch COVID-19 theo các chỉ tiêu tại Biểu mẫu gửi  

kèm theo Công văn này và định kỳ gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 25 hàng 

tháng để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.  

Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý cơ quan liên hệ: Phòng 

Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0913553542 - cán bộ phụ trách: Nguyễn 

Kim Oanh. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của quý 

cơ quan./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, PGĐ T.T.H.Yến;  

- Lưu: VT, KTĐN (Ng.K.O). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Trần Thị Hải Yến 
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