
















PHỤ LỤC THỂ LỆ CUỘC VẬN ĐỘNG  
“Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát 

triển kinh tế”  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số     ngày     tháng     năm 2019) 
 

Mẫu Báo cáo 
 

 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

____________________ 

BÁO CÁO THAM GIA CUỘC VẬN ĐỘNG 

“Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện  

cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”   

 

 

 

 

Họ và tên người tham gia:………………………………………………  

Số CMND hoặc hộ chiếu:………. ……………………………………. 

Tên doanh nghiệp (của doanh nhân đại 
diện):……………………………. 

Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………… 

Mã số thuế:…………………………………………………………….. 

Địa chỉ doanh nghiệp:…………………………………………………. 

Điện thoại: …………………………  

Email liên hệ:……………………………. 

Website (nếu có): …………………… 

(Các thông tin trên đây áp dụng cho doanh nhân đại diện cho doanh 
nghiệp hoặc doanh nhân đại diện cho nhóm doanh nhân. Các doanh nhân 
thành viên nêu ở trang sau) 

Tiêu đề của  góp ý, đề xuất:………………………………………….. 

 

 

 

 



   

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM TÁC GIẢ 

(Các thông tin dưới đây là không bắt buộc, chỉ áp dụng cho thành viên 
tham gia nhóm tác giả đồng ý cung cấp thông tin) 

1. Họ và Tên: ……………………………………………………… 

Nơi làm việc:……………………………………………………. 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: …………………………………. 

Email: ……………………………Số điện thoại:……………… 

2. Họ và Tên: ……………………………………………………… 

Nơi làm việc:……………………………………………………. 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: …………………………………. 

Email: ……………………………Số điện thoại:……………… 

3. Họ và Tên: ……………………………………………………… 

Nơi làm việc:……………………………………………………. 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: …………………………………. 

Email: ……………………………Số điện thoại:……………… 

4. Họ và Tên: ……………………………………………………… 

Nơi làm việc:……………………………………………………. 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: …………………………………. 

Email: ……………………………Số điện thoại:……………… 

 

 

 



 

TÓM TẮT NỘI DUNG 

1. Vấn đề (các vấn đề) đề cập trong báo cáo: 

a. Vấn đề 1: 

b. Vấn đề 2: 

c. Vấn đề 3: 

2. Kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách giải quyết vấn đề đã nêu: 

a. Nội dung cơ chế, chính sách được kiến nghị, đề xuất; 

b. Tổ chức triển khai cơ chế, chính sách; 

c. Chi phí triển khai và huy động nguồn lực hoàn thiện cơ chế, chính 

sách. 

3. Đánh giá tác động của cơ chế, chính sách được kiến nghị, đề xuất 

a. Tính hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, hợp 

tác quốc tế, hội nhập quốc tế, quốc phòng an ninh của cơ chế, chính 

sách. 

b. Nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng và hưởng lợi của cơ chế, chính 

sách. 

c. Tính khả thi của cơ chế chính sách. 

d. Tính đổi mới, sáng tạo của cơ chế, chính sách. 
  



MỤC LỤC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



BÁO CÁO CHÍNH 

 




