


THÔNG TIN Ý KIẾN
CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP

Ông Trần Minh Vũ – Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình



Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn 

hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh không?

106/385 doanh nghiệp (27,5%)

Tổng nhu cầu vay vốn là 985 tỷ đồng



Doanh nghiệp có quan tâm đến 

các chương trình hội chợ xúc tiến thương mại 

do quận Tân Bình tổ chức không?

147/385 doanh nghiệp (38,2%)



Doanh nghiệp có quan tâm đến 

các nhu cầu tuyển dụng và đào tạo lao động không?

119/385 doanh nghiệp (30,9%)



Doanh nghiệp cần cơ quan quản lý nhà nước 

hỗ trợ trong lĩnh vực thuế không?

120/385 doanh nghiệp (31,2%)



Doanh nghiệp cần cơ quan quản lý nhà nước 

hỗ trợ trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội không?

86/385 doanh nghiệp (22,3%)



Sản phẩm của doanh nghiệp hiện nay 

có bị làm giả, làm nhái trên thị trường không?

15/385 doanh nghiệp (3,9%)



Doanh nghiệp có quan tâm đến 

trang thông tin điện tử của quận Tân Bình không?

341/385 doanh nghiệp (88,6%)



Doanh nghiệp có chú trọng ứng dụng cải tiến 

công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh để nâng cao 

năng suất lao động và chất lượng sản phẩm không?

332/385 doanh nghiệp (86,2%)



Doanh nghiệp có quan tâm đến 

hoạt động kết nối sản phẩm của doanh nghiệp với 

các doanh nghiệp khác trên địa bàn quận Tân Bình không?

148/385 doanh nghiệp (38,4%)



Nếu doanh nghiệp chưa là 

thành viên của Hội doanh nghiệp quận Tân Bình, 

thì doanh nghiệp có nhu cầu tham gia không?

99/385 doanh nghiệp (25,7%)



Doanh nghiệp cần các cơ quan, ban, ngành quận 

hỗ trợ gì để tạo điều kiện cho Doanh nghiệp phát triển?

• Hỗ trợ kết nối để đưa sản phẩm ra thị trường Đông Nam Á, Châu Á và sẽ là bước đệm để

xuất đi thị trường Châu Âu.

• Tạo các diễn đàn doanh nghiệp đối thoại, các buổi gặp và giải đáp các vướng mắc.

• Doanh nghiệp cần được hỗ trợ thủ tục hành chính, các chính sách miễn, giảm, giản thuế,

nguồn vốn vay, giảm tiền điện, tiền xăng để tạo điều kiện phát triển.

• Thường xuyên phổ biến các thông tin về thuế, bảo hiểm xã hội, chính sách, quy định của

Nhà Nước.

• Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội hỗ trợ doanh nghiệp tuyển chọn nguồn nhân lực

đi xuất khẩu lao động.

• Tạo môi trường xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp; Tạo mối liên kết giữa các

doanh nghiệp.


