
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SKH-ĐKKD 
V/v thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ  

đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến 
và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 

 

 Tuyên Quang, ngày          tháng 9 năm 2021 

   Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Hội doanh nhân trẻ tỉnh. 

  

Thực hiện Văn bản số 3226/UBND-KSTT ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;  

Ngày 15/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 743/SKH-ĐKKD 

thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký 
thành lập, hoạt động của doanh nghiệp qua mạng điện tử, dịch vụ công trực tuyến 

và dịch vụ bưu chính công ích. Để đẩy mạnh, nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích 
trên địa bàn tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, 

nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận, giải quyết đối với tất cả các 
thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động của 

doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư qua dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn tiến tới mục tiêu 100% hồ sơ của doanh nghiệp được 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và thực hiện trả kết quả thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

Hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động 
của doanh nghiệp được đăng tải trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa 
chỉ: https://sokehoach.tuyenquang.gov.vn 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn 
vị liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thông báo, hướng 

dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn khi thực hiện các thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp biết, thực 

hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và 
nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.  

https://dichvucong.gov.vn/
https://sokehoach.tuyenquang.gov.vn/
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3. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh thông báo 
đến các doanh nghiệp hội viên trực thuộc để biết, sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ bưu chính công ích để thực 
hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp. 

4. Đề nghị Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban 
nhân dân huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh 

và các đơn vị liên quan để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, người 
thành lập doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng 

ký thành lập, hoạt động của doanh nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, trường hợp cần hướng 
dẫn, hỗ trợ, đề nghị liên hệ đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
qua số điện thoại cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở theo danh sách đính kèm để 

được hướng dẫn, hỗ trợ.     

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng Thông báo./. 

 
Nơi nhận:    
  - UBND tỉnh (báo cáo); 
  - Như kính gửi (phối hợp);  

  - Các sở, ban, ngành (phối hợp); 
  - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
  - Bưu điện tỉnh; 
  - Giám đốc, các PGĐ Sở; 
  - Văn phòng Sở (đăng tải văn bản trên website của Sở);  
  - Các phòng chuyên môn (phối hợp); 
  - Lưu: VT, ĐKKD. Thắng 5b 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Vân Đình Thảo 
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DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN ĐỂ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ 

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

(Kèm theo Văn bản số          /SKH-ĐKKD ngày         /9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

 

TT Họ tên Đơn vị Số điện thoại 

1 Trần Mỹ Thủy Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh 0972037699 

2 Nguyễn Thị Tâm Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh 0914907189 
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