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UBND TtNH BtNH DIJONG 
S1 KE HOACH vA DAU TU' 

CONG HOA xA HQI dllU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

S6: tth/SKHDT-DKKD 
V/v h trçi tháo gi khO khn, vtiâng mAc 
cho doanh nghip bj ãnh hixông bii djch 
beth Covid- 19 

Binh Du'o'ng, ngàyd tháng.7nam 2021 

KInh gth: Qu' doanh nghip trên dja bàn tinh BInh Di.rang' 

Can cr Thông Mo s6 136-TB/TU cüa Ban Thithng vii Tinh üy ngày 15/7/2021 v cong 
tác phOng, chong djch Covid- 19 trên dja bàn tinh; 

Can cr Quyt djnh s 1839/QD-UBND cüa Uy ban nhân dan tinh ngày 16/7/2021 
thành 1p Të. cong tác h trçl, tháo g khO khn cho doanh nghip bj ãnh hithng b&i djch 
Covid- 19 trên dja bàn tinh BInh Dirong, 

Tniâc tInh hInh djch bnh Covid- 19 din bin phirc tap,  d giUp co quan chüc nAng 
nAm bt tInh hInh hoat dng san xut, kinh doanh, cüng nhu tMp nhn phãn ânh các khO khAn, 
vi.ràng mac, kin nghj cüa doanh nghip và có bin pháp h trq kjp th?ii; Si K hoach và DAu 
tu dê nghj Qu doanh nghip truy cp dja chi: https://forms.office.com/r/1TDk7gU4L1  hoc 
quét mA QRcode dtrâi day d ké khai thông tin cüa doanh nghip trtroc 15h hang ngAy. 

QRcode 

Ngoài ra, truOc tInh hinh djch bnh Covid- 19 dang din bin phrc tap  và kéo dài, dê 
nghi Qu doanh nghip thi.ring xuyen truy cp dja chi website: sokhdt.binhduong.gov.vn  dé 
kjp thi cp nht thông tin v phông, cMng djch bnh Covid- 19. 

Sâ K hoach và Du tu d nghj Qu doanh nghip cüng ding hành, phi hçrp vài chInh 
quyn, nhân dan tinh Binh Duong sam ngAn ch.n, dAy lüi djch bnh. 

Trân trong./.\ 

No'i nhIn: 
-Nlurtrén; 
- UBND tinh (b/c); 
- BCD phong chóng djch bnh Covid-19 tinh (b/c); 
- To cong tâc h try, tháo g khO khän cho DN 

(1839/QD-UBND) (b/c); 
- UBND các huyn, thj x, thành phó (phOi hclp); 
- Trung tam thông tin din tCr tinh (phOi hçip); 
- Ban Giám doe; 
- Website Sâ; 
- Luu: VT, DKKD (B). 

'Co tr, sâ hoat dng ngoài khu, c,m cong nghip va d clang k9 "3 ti ch", "1 cung dung, 2 cIa  dim" 
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