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Số:          /SKHĐT-XTĐT 
V/v tham gia Khảo sát đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương thuộc 

tỉnh Điện Biên (DDCI)  năm 2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Điện Biên, ngày       tháng 03 năm 2023 

  Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Quý Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, 

Hộ kinh doanh (sau đây gọi tắt là Quý Doanh nghiệp) tham gia cuộc khảo sát đánh giá năng 

lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Điện Biên (DDCI) năm 2022. 

Tham gia Chương trình Khảo sát sẽ đem lại cho Quý doanh nghiệp những lợi ích thiết 

thực sau: 

(i) Chương trình khảo sát là kênh hiệu quả để Quý doanh nghiệp phản ánh cảm nhận 

về chất lượng quản lý, điều hành về kinh tế của chính quyền cấp Sở, Ban, Ngành và Địa 

phương thuộc tỉnh Điện Biên. Sự tham gia của Quý doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và môi trường đầu tư, kinh 

doanh trên toàn tỉnh. 

(ii) Những thông tin, khó khăn, vướng mắc được phản ánh trong phiếu điều tra, khảo 

sát sẽ được sử dụng tại các diễn đàn, Hội nghị, Đối thoại doanh nghiệp trong năm 2023. 

(iii) Tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các Sở, ban, ngành, từ đó tạo động lực cải cách một 

cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên 

quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất 

kinh doanh trên các lĩnh vực. 

Để có căn cứ đánh giá, xếp hạng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố một cách chính xác, minh bạch, khách quan, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện 

Biên rất mong nhận được ý kiến công tâm, trung thực của các Quý Doanh nghiệp bằng cách 

điền đầy đủ nội dung phiếu khảo sát trước ngày 30/04/2023 thông qua 2 hình thức khảo sát 

sau: 

1. Khảo sát trực tuyến tại website: https://azsurvey.vn/ theo thông tin đăng nhập được 

cung cấp qua địa chỉ mail của Quý Doanh nghiệp. 

2. Khảo sát trực tiếp tại văn phòng làm việc của Quý doanh nghiệp. 

Trong quá trình điền phiếu khảo sát, cán bộ khảo sát sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc 

từ Quý Doanh nghiệp. Ngoài ra, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi thông qua 

đường dây nóng: 0215.3838.688 hoặc 0364.597.331; E-mai: ddcidienbien2022@gmail.com 

Chúng tôi cam kết giữ kín danh tính của Quý doanh nghiệp và không tiết lộ thông tin 

riêng của Quý doanh nghiệp cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào. 

Cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã dành thời gian để tham gia cuộc khảo sát này. Kính chúc 

Quý Doanh nghiệp thịnh vượng và phát triển. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT, XTĐT. 

GIÁM ĐỐC 

                             

 

 

 

 

Nguyễn Phi Sông 
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