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LKN 540 SE HLW 060412 0930 

Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp 2009 
 

Mục tiêu của phiếu này là tìm hiểu thông tin thực tế về các doanh nghiệp ñể làm tài liệu học tập cho sinh 
viên và học viên Khoa Kinh tế & QTKD. Kính mong nhận ñược sự giúp ñỡ của QUÝ DOANH NGHIỆP. 

 
Tên doanh nghiệp:                                           ðịa chỉ:                         ðường phố: 
Xã/Phường/Thị trấn:     Huyện/Quận/TP:    Tỉnh/TP: 
Tên và mã số SV:      
 
1.  Năm thành lập của doanh nghiệp (DN): ________ hay cách nay ________ năm. 
2.  Hình thức sở hữu: 1. Quốc doanh; 2. Cổ phần; 3. Trách nhiệm hữu hạn; 4. Hợp tác xã; 5. Hợp danh; 

6. Tư nhân; 7. Hộ gia ñình cá thể; 8. Khác (ghi rõ): ______________________________________ 
  Nếu là tư nhân hoặc hộ gia ñình cá thể, vui lòng cho biết nguồn gốc sở hữu DN là do: 
   0. Người quản lý tự ñứng ra thành lập DN  
   1. Thừa kế tài sản từ gia ñình (cha mẹ, họ hàng, người thân, …) 

Nếu DN có phần hùn vốn của nước ngoài, vui lòng cho biết phần hùn nước ngoài chiếm: _____ % 
tổng số vốn.  

3.  Sản phẩm chính của DN: 

STT Tên sản phẩm  Lĩnh vực kinh doanh * Sản phẩm hay dịch vụ này 
 hay dịch vụ chính của 

doanh nghiệp 
Khai thác, sản 
xuất, chế biến 

Dịch  
vụ 

Thương 
mại ** 

 chiếm khoảng bao nhiêu % 
doanh số của DN 

 Thí dụ: Gạch bông, ngói X  X 50% 
1.      
2.      
3.      

Ghi chú: (*) ðánh dấu X vào ô thích hợp; (**) Chỉ mua ñi bán lại chớ không khai thác hay chế biến hay sản xuất. 
4.  Thị trường chủ yếu của DN là: 1. Nội ñịa; 2. Xuất khẩu; 3. Cả hai, trong ñó: Nội ñịa chiếm _____ % 

và xuất khẩu chiếm ________ % doanh số hàng năm. 
5.  Số thành viên của Ban quản lý DN: ________ người 
6. Trình ñộ học vấn của thành viên Ban quản lý DN: 
 1. Người quản lý cao nhất:  
  Lớp 5   6   7    8    9    10    11    12    13. Trung cấp   14. ðại học ngành khác 15. ðại học kinh tế   
 16. Sau ñại học ngành khác     17. Sau ñại học ngành kinh tế 

2. Thành viên 2: 
 Lớp 5   6   7    8    9    10    11    12    13. Trung cấp   14. ðại học ngành khác 15. ðại học kinh tế   
 16. Sau ñại học ngành khác     17. Sau ñại học ngành kinh tế 

3. Thành viên 3: 
 Lớp 5   6   7    8    9    10    11    12    13. Trung cấp   14. ðại học ngành khác 15. ðại học kinh tế   
 16. Sau ñại học ngành khác     17. Sau ñại học ngành kinh tế 

4. Thành viên 4: 
 5   6   7    8    9    10    11    12    13. Trung cấp   14. ðại học ngành khác 15. ðại học kinh tế   
 16. Sau ñại học ngành khác     17. Sau ñại học ngành kinh tế 
7.       Số lần tham dự các khóa tập huấn về quản lý của người quản lý DN: 

0     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12     13    14    15    16. nhiều hơn 
8. Các khóa tập huấn ñược tổ chức chủ yếu bởi:  

1. Tổ chức chính phủ;   2. Tổ chức tư nhân;   3. Cả hai 
9.   Số năm làm quản lý của người quản lý cao nhất (kể cả ở DN trước ñây và DN hiện tại): ______ năm 

hay từ năm ______ . Trong ñó: 
  1. Thời gian làm quản lý ở DN hiện tại: ______năm hay từ năm ______ 
  2. Thời gian làm quản lý ở DN trước ñó (nếu có): ______năm hay từ năm ______ 
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10. Tuổi của người quản lý cao nhất của DN: _________ tuổi hay năm sinh _______ 
11. Người quản lý cao nhất của DN là: 0. nữ; 1. nam. 
12. Người quản lý cao nhất DN thuộc dân tộc:  
  1. Kinh;  2. Hoa;  3. Khmer;  4. Chăm;  5. Khác (ghi rõ):______________ 
13. Người quản lý của DN theo tôn giáo: 

0. Không; 1. Phật; 2. Thiên chúa; 3. Tin lành; 4. Cao ñài; 5. Hòa hảo; 6. Khác (ghi rõ): __________ 
14. Người quản lý hiện là: 1. ðảng viên; 2. ðoàn viên; 3. Công ñoàn viên; 4. Hội viên hội chuyên môn 

hay ngành nghề; 5. Thành viên tổ chức xã hội; 0. Không là thành viên của bất kỳ tổ chức nào. 
15. Người quản lý từng là: 1. ðảng viên; 2. ðoàn viên; 3. Công ñoàn viên; 4. Hội viên hội chuyên môn 

hay ngành nghề; 5. Thành viên tổ chức xã hội; 0. Không là thành viên của bất kỳ tổ chức nào. 
16.  Người quản lý của DN có người thân trong gia ñình hay bạn thân: 

 1. ðang làm việc cho cơ quan quản lý nhà nước;  2. ðang làm việc cho DN quốc doanh;  
3. ðang làm việc cho DN ngoài quốc doanh;  0. Không có các trường hợp trên. 

17.  Mức ñộ ảnh hưởng của người quản lý cao nhất trong các quyết ñịnh kinh doanh của DN là:  1. 
25%;   2. 50%;   3. 75%;   4. 100% 

18.  Vui lòng chọn mức ñộ thích hợp nhất ñể mô tả về mối quan hệ cá nhân trong 3-5 năm gần ñây với: 
 a. Chính quyền ñịa phương: 1. Không có;  2. Tạm ñược;  3. Khá tốt;  4. Tốt;   5. Rất tốt 

b. Các cơ quan Nhà nước (Cục Thuế, Sở KH-ðT, Hải quan, Ngân hàng, Sở TM, ...):  
    1. Không có;   2. Tạm ñược;  3. Khá tốt;  4. Tốt;   5. Rất tốt 

 c. Nhà cung ứng:  1. Không tốt;   2. Tạm ñược;  3. Khá tốt;  4. Tốt;   5. Rất tốt 
 d. Khách hàng:  1. Không tốt;   2. Tạm ñược;  3. Khá tốt;  4. Tốt;   5. Rất tốt 
 e. ðối thủ cạnh tranh:  1. Không có;   2. Tạm ñược;  3. Khá tốt;  4. Tốt;   5. Rất tốt 
19. Thông tin tổng quát về DN: 
TT Chỉ tiêu 2007 2008 
1 Số lao ñộng thường xuyên (người)   
2 i. Giá trị ñất ñai, nhà xưởng (triệu ñồng)   
 ii. Nếu thuê ñất ñai, nhà xưởng, ... hãy cho biết chi phí thuê (triệu ñ/năm)   
3 i. Giá trị máy móc, thiết bị (triệu ñ)   
 ii. Nếu thuê máy móc – thiết bị, hãy cho biết chi phí thuê (triệu ñ/năm)   
4 Vốn lưu ñộng (triệu ñ)   
6 Thuế (triệu ñ/năm)   
7 i. Chi phí sản xuất – kinh doanh (không kể thuế) (triệu ñ/năm)   
 ii. Nếu mua ñi bán lại (thương mại):  

Ghi giá vốn hàng bán + chi phí bán hàng (triệu ñ/năm) 
  

8 Lãi suất ngân hàng (bình quân)   
9 Doanh thu (triệu ñ/năm)   
10 Lợi nhuận (triệu ñ/năm)   

 
20.  Vui lòng cho biết mức ñộ nào là phù hợp nhất nếu so sánh DN với ñối thủ cạnh tranh trong 3 năm 

gần ñây trên các phương diện sau: 

Tiêu chí 1 2 3 4 5 
1. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Rất kém Kém Tương ñương Tốt hơn Vượt trội 
2. Giá sản phẩm, dịch vụ Rất thấp Thấp Tương ñương Cao hơn Cao hơn nhiều 
3. Năng lực thanh toán Rất kém Kém Tương ñương Tốt hơn Vượt trội 
4. Dịch vụ hậu mãi Rất kém Kém Tương ñương Tốt hơn Vượt trội 
5. Năng lực cạnh tranh nói chung Rất kém Kém Tương ñương Tốt hơn Vượt trội 

 
21.  Theo Ông (Bà), mức ñộ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh của mình là: 
 1. Thấp;   2. Vừa phải;   3. Cao;   4. Rất cao 
22.  Số DN hoạt ñộng trong cùng lĩnh vực tại ñịa phương: __________ 
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23.  Thị phần của DN trong 3 năm gần ñây là:  
 1. < 25%;   2. 25-50%;   3. 50-75%;   4. >75% 
24.  Giả sử DN tăng giá sản phẩm (hay dịch vụ) chính của mình lên 10% thì doanh số bán của DN sẽ: 
  0. Không thay ñổi; 1. Giảm ít hơn 10%; 2. Giảm nhiều hơn 10%; 3. Không bán ñược gì cả 
25.  Khả năng tăng doanh số bán của DN trong tương lai: 
  0. Không thể;  1. Không dễ dàng;   2. Dễ dàng;   3. Rất dễ dàng 
26.  Mặt bằng của DN: 
  1. ðang thiếu;   2. Chỉ ñủ cho hiện tại;  3. Chỉ ñủ cho 1-5 năm tới;  4. ðủ cho dài hạn 
27.  Khả năng mở rộng mặt bằng khi cần thiết:  
  0. Không thể;   1. Không dễ dàng;   2. Dễ dàng;   3. Rất dễ dàng. 
  Nếu chọn 0 hoặc 1, xin cho biết lý do:  
 1. Không biết ai bán;  2. Không ñủ tiền ñể mua;   3. Khác (ghi rõ ): _______________________ 
28.  Nguồn nguyên liệu cho sản xuất của DN ñang:  
  1. Rất thiếu;   2. Thiếu ít;    3. Tạm ñủ;   4. Rất dồi dào 
  Nếu chọn 1 hoặc 2, vui lòng cho biết nguyên nhân: 
  1. Không có nguồn nguyên liệu tại chỗ;  2. Hệ thống phân phối không thông suốt; 
  3. Nguyên liệu chỉ có thể mua theo mùa;   4. Khác (ghi rõ): _____________________________ 
29.  Trình ñộ của người lao ñộng:  
  1. Lao ñộng phổ thông:  _____ người;  2. Trung cấp: _____ người;  
  3. ðại học: _____ người;    4. Trên ñại học: _____ người. 
30.  Theo Ông (Bà), hiệu quả làm việc của các cơ quan Nhà nước (Sở Kế hoạch – ðT, Cục Thuế, ...) là: 

1. Kém;  2. Trung bình;  3. Khá;   4. Cao 
31. Trong những năm qua, Ông (Bà) thấy có những ñổi mới nào của các cơ quan nói trên?  

1. Các cán bộ Nhà nước thân thiện hơn và giải quyết công việc hiệu quả hơn; 
2. DN không cần phải ñi lại nhiều lần ñể lấy các con dấu và chữ ký cần thiết; 
3. Thủ tục giấy tờ ñã giảm nhiều; 
4. Các khoản phí, lệ phí theo quy ñịnh pháp luật của nhiều thủ tục ñã ñược giảm bớt; 
5. Các chi phí không chính thức ñã ñược giảm bớt; 

  6. Không thấy bất kỳ sự thay ñổi ñáng kể nào; 
  7. Khác (vui lòng ghi rõ): _________________________________________________________ 
32. Theo Ông (Bà), việc cải cách thủ tục hành chính tại ñịa phương: 

1. ðược thực hiện rất tốt;  2. ðược thực hiện khá tốt; 
3. Chỉ ở mức trung bình;  4. Còn phải cải tiến rất nhiều. 

  5. Mới chỉ dừng lại ở hô hào và báo cáo, chưa phải là thực chất 
33.  Mức ñộ thỏa mãn của DN ñối với chính sách hay các chương trình khuyến khích ñầu tư của chính 

phủ hay của ñịa phương là: 
 0. Không có chính sách nào cả;    1. Rất không hài lòng;    
 2. Không hài lòng trong ña số trường hợp;   3. Khá hài lòng;  
 4. Hoàn toàn hài lòng. 
34.  Ý kiến của Ông (Bà) về nhận ñịnh: “Các DN cùng ngành với tôi ñều phải trả thêm các khoản chi 

phí không chính thức (thuế, hải quan, giấy phép, luật lệ, dịch vụ, ...)”: 
  1. Hoàn toàn không ñồng ý;    2. Không ñồng ý; 
  3. Không ñồng ý cũng không phản ñối;  4. ðồng ý;    5. Hoàn toàn ñồng ý 
35.  Theo Ông (Bà), bình quân các doanh nghiệp cùng ngành phải bỏ bao nhiêu % doanh thu hàng năm 

ñể chi các khoản không chính thức (chi phí “bôi trơn”) cho cán bộ Nhà nước: 
 1. < 5%  2. 5–10%  . 10–20%    4. 20–30%  5. > 30%  
36.  Chi phí “bôi trơn” cho công việc kinh doanh của DN: 
  1. Chi phí bôi trơn: _________ triệu ñồng/năm. (Nếu không chi, ghi số 0 ñừng ñể trống). 
  2. Theo Ông (Bà), chi phí này là: 1. chấp nhận ñược; 2. khó chấp nhận; 3. cao; 4. quá cao 
37.  Theo Ông (Bà), nếu một doanh nghiệp ñã chi khoản chi phí “bôi trơn”, kết quả có ñược như mong 

muốn không? 
1. Không bao giờ;  2. Hiếm khi; 3. Thỉnh thoảng; 4. Hầu như ñạt ñược;  5. Luôn luôn  
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38.  Theo Ông (Bà), việc trả chi phí “bôi trơn” là: 
 1. Bị bắt buộc hoàn toàn;  2. Bắt buộc;    3. Theo quy ước ngầm; 

4. Tự nguyện;      5. Hoàn toàn tự nguyện. 
39.  Những hình thức “bôi trơn” nào DN thường sử dụng: 
 1. Tiền mặt; 2. Quà cáp; 3. Tiệc tùng; 4. Khác (Vui lòng ghi rõ): ______________________ 
40.  Ý kiến của Ông (Bà) về nhận ñịnh: “Việc chi chi phí “bôi trơn” là không có vấn ñề.” 
    1. Hoàn toàn không ñồng ý;   2. Không ñồng ý; 3. Không ñồng ý cũng không phản ñối; 
  4. ðồng ý;   5. Hoàn toàn ñồng ý 
41.  Ý kiến của Ông/Bà về nhận ñịnh: “DN của tôi phải chi chi phí “bôi trơn” ngày càng nhiều.” 
    1. Hoàn toàn không ñồng ý; 2. Không ñồng ý;  3. Không ñồng ý cũng không phản ñối; 
  4. ðồng ý;   5. Hoàn toàn ñồng ý 
42.  Bình quân 1 tháng DN mất bao nhiêu thời gian ñể thỏa mãn các yêu cầu của các cơ quan quản lý 

nhà nước (như Sở Kế hoạch – ðầu tư, Cục Thuế, ...)? ____ giờ hay ____ ngày. (Nếu không có, ghi 
số 0 ñừng ñể trống). 

43.  Ý kiến của Ông (Bà) về nhận ñịnh sau: “Trong 3 năm qua, tất cả các giấy phép kinh doanh là khó 
có thể xin ñược, tốn nhiều thời gian ñi lại và chi phí.” 

  1. Hoàn toàn không ñồng ý;  2. Không ñồng ý;  3. Không ñồng ý cũng không phản ñối; 
  4. ðồng ý;    5. Hoàn toàn ñồng ý. 
44.  Ông (Bà) có cho rằng việc trả tiền cho cán bộ Nhà nước (hải quan, thuế, …) ñể tránh thuế và không 

phải thực hiện các quy ñịnh có tạo ra khó khăn cho DN? 
  1. Rất khó khăn;    2. Tương ñối khó khăn;  
  3. Khó khăn không ñáng kể;   4. Không khó khăn gì. 
45.  Ý kiến của Ông (Bà) về nhận ñịnh: “Thỏa thuận về các khoản thuế phải nộp với cán bộ thuế là công 

việc quan trọng trong kinh doanh.” 
  1. Hoàn toàn không ñồng ý;  2. Không ñồng ý; 3. Không ñồng ý cũng không phản ñối 
  4. ðồng ý;    5. Hoàn toàn ñồng ý. 
46.  Doanh nghiệp ñã có trang web riêng: 0. Chưa có, 1. ðã có. 
  Nếu chọn 1 (ñã có), trang web ñược cập nhật:  
  0. Chưa lần nào, 1. Hàng ngày, 2. Hàng tuần, 4. Hàng tháng, 4. Hàng quý, 5. Hàng năm. 
47.  Số lượt người viếng thăm trang web của DN cho ñến nay: ________ lượt 
48.  Hãy cho biết mức ñộ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng ñến quyết ñịnh ñầu tư của DN? 

Yếu tố Mức ñộ quan trọng * 
1. Lợi nhuận của DN 1    2    3    4 
2. Khả năng vay ñược vốn ngân hàng 1    2    3    4 
5. Sự biến ñộng không lường trước của giá cả yếu tố ñầu vào 1    2    3    4 
6. Sự biến ñộng không lường trước ñược của khả năng cung cấp yếu tố ñầu vào  1    2    3    4 
7. Sự biến ñộng không lường trước của giá cả sản phẩm làm ra 1    2    3    4 
8. Sự biến ñộng không lường trước ñược của nhu cầu ñối với sản phẩm làm ra 1    2    3    4 
9. Mức ñộ cạnh tranh 1    2    3    4 
10. Thuế 1    2    3    4 
11. Chính sách khuyến khích ñầu tư của chính phủ 1    2    3    4 
12. Thái ñộ của các cơ quan nhà nước ñối với DN 1    2    3    4 
13. Khác (ghi rõ): 1    2    3    4 
Ghi chú: (*) Chọn 1 trong 4 khả năng: 1. Không quan trọng; 2. Ít quan trọng; 3. Quan trọng; 4. Rất quan trọng. 
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49.  Giá trị ñầu tư của DN trong năm 2008: (Nếu không ñầu tư, ghi số 0 và cho biết lý do ở bên dưới) 

 
Nguồn vốn ñầu tư 

Số tiền ñầu tư cho  
(triệu ñ/năm) 

Lãi suất 
bình quân 

ðiều kiện vay  
(0 = không   

Chi phí  
ñi vay 

 ðất 
ñai 

Nhà 
xưởng 

Máy móc, 
thiết bị 

(%/tháng
) 

thế chấp; 1 = 
có thế chấp) 

(1.000 ñ) 

1. Vốn tự có    --- --- --- 
2. Vay ngân hàng quốc doanh     0    1  
3. Vay ngân hàng cổ phần     0    1  
4. Vay hỗ trợ LS của chính phủ     0    1  
5. Vay phi chính thức     0    1  
6. Vay người thân, bạn bè, ...     0    1  
7. Vay từ DN khác     0    1  
8. Nguồn khác (hụi, cổ phiếu, ...)     0    1  

 
Nếu không ñầu tư, vui lòng cho biết lý do: __________________________________________________             
_____________________________________________________________________________________ 
50.  Nếu không muốn vay ngân hàng trong năm 2008 ñể ñầu tư là do: 

1. Không có nhu cầu;    2. Không có thói quen vay tiền;   
3. Số tiền vay ñược quá ít so với nhu cầu;  4. Thời hạn vay quá ngắn; 
5. Chi phí vay quá cao;    6. Thủ tục vay quá phức tạp; 
7. Khác (ghi rõ): _______________________________________________________________ 

51. Muốn vay nhưng không vay ñược do: 
1. Không có tài sản thế chấp;    2. Không ñược bảo lãnh;  
3. Không biết vay ở ñâu;    4. Không quen biết người cho vay;  

  5. Không lập ñược kế hoạch xin vay;  6. Khác (ghi rõ): ___________________________ 
52.  ðầu tư dự kiến trong năm 2010 và 2011: (Nếu không ñầu tư, ghi số 0 và cho biết lý do ở bên dưới) 

Nguồn vốn ñầu tư 2010 (triệu ñồng) 2011 (triệu ñồng) 
 ðất ñai Nhà 

xưởng 
Máy 
móc, 
thiết bị 

ðất ñai Nhà 
xưởng 

Máy móc, 
thiết bị 

1. Vốn tự có       
2. Tiền vay ngân hàng quốc doanh       
3. Tiền vay ngân hàng cổ phần       
4. Vay hỗ trợ lãi suất của chính phủ       
4. Tiền vay phi chính thức       
5. Tiền vay người thân, bạn bè, ...       
6. Vay từ DN khác        
6. Nguồn khác (hụi, cổ phiếu, ...)       

 
Nếu không ñầu tư, vui lòng cho biết lý do: ___________________________________________________       
______________________________________________________________________________________ 
53.  Dưới ñây là hai tình huống giả ñịnh, xin cho biết Ông (Bà) sẽ chọn tình huống nào? 

0. ðầu tư 1 triệu ñồng ñể chắc chắn có ñược 100.000 ñồng tiền lãi. 
1. ðầu tư 1 triệu ñồng ñể có ñược 200.000 ñồng tiền lãi hoặc là không có ñồng lãi nào (ñầu tư theo 
kiểu năm ăn – năm thua). 
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54.  Hãy cho biết tỷ lệ tăng hay giảm chi phí, doanh thu và lợi nhuận năm 2008 so với năm 2007: 

Mục Tỷ lệ tăng (+), giảm (-) (%) Nguyên nhân của việc tăng giảm 
1. Chi phí   
2. Doanh thu   
3. Lợi nhuận   

55.  Hãy dự báo biến ñộng doanh thu năm 2011 và 2010 so với 2009 

Khoảng tăng giảm Khả năng xảy ra các khoảng tăng giảm (%) 
 2010 2011 
 Thí dụ Dự báo của DN Thí dụ Dự báo của DN 
1. Không ñổi     
2. Tăng >0-5% 70%    
3. Tăng >5-10% 15%    
4. Tăng >10-15% 15%    
5. Tăng >15-20%     
6. Tăng >20-25%     
7. Tăng >25%     
8. Giảm >0-5%   60%  
9. Giảm >5-10%   30%  
10. Giảm >10-15%   10%  
11. Giảm >15-20%     
12. Giảm >20-25%     
13. Giảm >25%     
Tổng cộng 100% 100% 100% 100% 
Thí dụ: Nếu DN dự báo như các con số trong bảng thì nghĩa là có 70% khả năng xảy ra là doanh thu năm 2010 sẽ 
tăng từ 0-5%, 15% khả năng doanh thu sẽ tăng từ > 5-10% và 15% khả năng là doanh thu sẽ tăng > 10-15% so với 
năm 2009. Tương tự, ñối với năm 2011 nếu DN dự báo như con số trong ngoặc thì có nghĩa là có 60% khả năng 
doanh thu sẽ giảm 0-5%, 30% khả năng doanh thu sẽ giảm > 5-10% và 10% doanh thu sẽ giảm > 10-15%. 
 
56.  Nếu không muốn tiếp tục kinh doanh thì khả năng sang nhượng lại máy móc, thiết bị của DN là:  

0. Không thể;  1. Không dễ dàng;  2. Dễ dàng;  3. Rất dễ dàng 
57.  Giả sử có thể sang nhượng lại máy móc, thiết bị của DN thì giá sang nhượng sẽ bằng khoảng 

_______% của giá mua. 
58. Máy móc, thiết bị chủ yếu của DN ñược: 

1. Sản xuất trong nước;  2. Nhập khẩu. 
59.  Máy móc, thiết bị chủ yếu của DN ñược sản xuất cách ñây bao nhiêu năm? 
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20– lâu hơn. 
60.  Theo Ông (Bà), mức ñộ rủi ro trong kinh doanh của DN là: 
 1. Thấp;    2. Vừa phải;     3. Cao;    4. Rất cao. 
61.  Vui lòng xếp hạng mức ñộ quan trọng của các yếu tố sau ñối với lợi nhuận của doanh nghiệp: 

 Yếu tố Xếp hạng 
1. Nguyên liệu ñầu vào 1       2       3 
2. Công nghệ sản xuất 1       2       3 
3. Thị trường ñầu ra 1       2       3 

62. Theo Ông (Bà) ðể giúp cho DN phát triển cần phải có ñiều kiện nào? 
1. Ngân hàng cho vay dễ dàng hơn;   2. ðược hỗ trợ nhiều hơn về thông tin thị trường; 

 3. Thủ tục xét duyệt ñầu tư dễ dàng hơn;  4. Giảm thuế; 
 5. Mặt bằng sản xuất có thể mở rộng dễ dàng hơn; 
 6. Chính phủ giúp ổn ñịnh thị trường ñầu ra; 7. Chính phủ giúp ổn ñịnh thị trường ñầu vào; 
 8. Khác (ghi rõ): ________________________________________________________________ 


