
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 tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 

 
 

 Tuyên Quang, ngày           tháng 10 năm 2021 

   Kính gửi:  Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
  

Thực hiện Văn bản số 4129/UBND-THCBKS ngày 26/10/2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo: Kể từ ngày 01/11/2021, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, 

địa chỉ số 609, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang (trụ sở Bưu điện tỉnh Tuyên Quang); không thực hiện 

tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
biết, thực hiện./.     

 
Nơi nhận:    
  - UBND tỉnh (báo cáo); 
  - Như kính gửi (thực hiện);  
  - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ (phối 
hợp); 
  - Lãnh đạo Sở; 
  - Văn phòng Sở (đăng tải trên website của Sở);  
  - Các phòng chuyên môn (phối hợp); 
  - Lưu: VT, ĐKKD. Thắng 5b 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đỗ Thị Thái Hà 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-10-27T16:26:29+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<kehoachdt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-10-27T16:26:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<kehoachdt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-10-27T16:26:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<kehoachdt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-10-27T16:26:51+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<kehoachdt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




