
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 giải quyết thủ tục hành chính 

qua mạng, bưu chính công ích và thực hiện giải 

quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp 

trong thời gian dịch COVID-19 

 

 Tuyên Quang, ngày      tháng 5 năm 2021 

   Kính gửi:  Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

  

Thực hiện Văn bản số 1297/UBND-KSTT ngày 07/05/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về hoạt động của Bộ phận Một cửa trong thời gian diễn ra dịch 

COVID-19; Văn bản số 875/UBND-KSTT ngày 30/3/2020 về việc tăng cường 

giải quyết thủ tục hành chính qua mạng và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; căn cứ văn bản số 349/STTTT-

BCVT ngày 07/05/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường 

triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống Covid-19; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

Để tăng cường giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua mạng, dịch vụ 

bưu chính công ích và đáp ứng nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của doanh 

nghiệp lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong 

thời gian dịch COVID-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn doanh nghiệp về 

việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC đăng ký doanh nghiệp tại Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở như sau: 

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

Doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau: 

1.1. Nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua một trong hai cổng dịch vụ 

công trực tuyến dưới đây để lựa chọn đăng ký sử dụng dịch vụ công: 

- Cổng dịch vụ công quốc gia, theo đường link: https://dichvucong.gov.vn 

 - Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, theo đường link: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

Để tăng cường giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và 

hoạt động của doanh nghiệp qua mạng điện tử, tăng tỷ lệ thủ tục hành chính sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến, tiến tới mục tiêu xây dựng chính phủ số, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua mạng 

điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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1.2. Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua đơn vị cung cấp dịch vụ bưu 

chính công ích hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính 

công ích theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 

04/01/2021 của Chính phủ. 

1.3. Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang 

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả; doanh nghiệp, tổ chức khi đến giao dịch cần thực hiện quy định sau: 

- Phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, bắt buộc đeo khẩu 

trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt theo quy định. 

- Thực hiện việc cài đặt và sử dụng phần mềm khai báo y tế điện tử 

(Bluezone, NCOVI...); thực hiện nghiêm việc đăng ký khi vào trụ sở Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, quét mã QR-code khai báo y tế khi vào và ra khỏi cơ quan. 

2. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Khuyến khích doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực thành lập doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính 

công ích. Từ năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện chính sách hỗ trợ miễn 

phí trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tất cả các thủ tục hành chính theo Nghị 

quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang; doanh nghiệp có thể tải mẫu “Giấy đề nghị” tại website của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư https://sokehoach.tuyenquang.gov.vn hoặc kê khai theo mẫu “Giấy đề nghị” 

kèm theo văn bản này, scan hoặc chụp ảnh gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ hòm thư hotrodkkdtq01@gmail.com để thực hiện. 

Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, từ ngày 15/5/2021 Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trả tất cả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực thành lập doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp qua dịch vụ 

bưu chính công ích.   

(Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức cần hướng dẫn, hỗ trợ, liên hệ Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư qua số điện thoại 

02073.821441 hoặc cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (số 

điện thoại từng cán bộ đã được đăng tải tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 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 (thực hiện);  

  - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (phối hợp); 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Văn phòng Sở (đăng tải trên website của Sở);  

  - Các phòng chuyên môn (phối hợp); 

  - Lưu: VT, ĐKKD. Thủy 5b 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đỗ Thị Thái Hà 

https://sokehoach.tuyenquang.gov.vn/
mailto:hotrodkkdtq01@gmail.com
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ  
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DNNVV THEO NGHỊ QUYẾT                   

SỐ 06/2019/NQ-HĐND NGÀY 01/8/2019 CỦA HĐND TỈNH 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang 
 

           Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .............................................................. 

           Người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo văn bản ủy quyền ngày ……………. 

        Số CMND/Thẻ căn cước công dân :……………..……………….………… 

        Ngày cấp :…………………………………………………………………… 

        Số điện thoại liên hệ :………………………………………..……………… 

          Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

         Số CMND/Thẻ căn cước công dân :………………….……………………… 

         Ngày cấp :………………………… 

         Số điện thoại liên hệ :…………………………… 

         Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tôi đăng ký thực hiện nội dung 

hỗ trợ đối với doanh nghiệp sau: 

           Tên doanh nghiệp/hồ sơ:.................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

           Mã số doanh nghiệp:................................................................................... 

           Ngày cấp:...................................................................................................... 

          Đề nghị hỗ trợ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 

           Có                                                          Không 

           Họ và tên người nhận kết quả:......................................................................... 

           Địa chỉ: ........................................................................................................... 

          Điện thoại:................................................................................................. 

Tôi cam kết  

  - Doanh nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ theo  Nghị quyết số 06/2019/NQ-

HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

  - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội 

dung đăng ký trên. 
 

 

Tuyên Quang, ngày      tháng      năm 2021 

Người đề nghị 

(Ký và ghi họ tên) 
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