
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 tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong giải quyết thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp. 

 

Tuyên Quang, ngày     tháng 3  năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; công 

văn số 1929/BKHĐT-ĐKKD ngày 25/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác đăng ký 

doanh nghiệp; Công văn số 884/UBND-TH ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện văn bản số 1929/NKHĐT-ĐTNN ngày 

25/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công văn số 875/UBND-KSTT ngày 

30/3/2020 về việc tăng cường giải quyết TTHC qua mạng và tiếp nhận, trả kết 

quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, 

Để đảm bảo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-

19 đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới 

người dân, doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ 

tỉnh như sau: 

1. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua mạng 

điện tử thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (địa chỉ 

truy cập: www.dangkykinhdoanh.gov.vn). 

2. Khuyến khích doanh nghiệp nộp và nhận kết quả đăng ký doanh 

nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư,số 177,  đường Trần Hưng Đạo, phường Minh 

Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp thông qua điện thoại, email sau: 

- Email: dkkdtq@gmail.com 

 

mailto:dkkdtq@gmail.com
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- Điện thoại:  0207 3821441 

- Công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và 

Đầu tư: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phụ trách Phòng Đăng ký kinh doanh, số 

điện thoại: 0912974446; bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phó trưởng phòng Đăng ký 

kinh doanh, số điện thoại: 0983474832; bà Trần Mỹ Thủy - Chuyên viên 

Phòng Đăng ký kinh doanh, số điện thoại: 0972037699. 

4. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh thông tin 

rộng rãi cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết. 

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

 
Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo);  
- Cục Thuế tỉnh, UBND huyện, TP 

(Thông tin đến doanh nghiệp); 

- Cổng TTĐT tỉnh (Đăng thông tin); 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, ĐKKD (Y). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Thị Thái Hà 
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