
     
 

Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ 
và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 
06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 
11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năn 2018; 
Chương trình hành động số 13/CTr-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về 
việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ; Kế hoạch 
số 84/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2018. 

Để tạo điều kiện và hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện một số thủ 
tục đăng ký doanh nghiệp và hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình 
hoạt động của doanh nghiệp… góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của 
tỉnh (PCI), cụ thể: “tính minh bạch tiếp cận thông tin” “Dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp”… 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp, 
tạo điều kiện đăng tải thông tin công khai giá dịch vụ tư vấn đăng ký doanh nghiệp 
và lập dự án đầu tư; các nội dung Trung tâm Xúc tiến đầu tư sẽ hỗ trợ Doanh 
nghiệp theo thông báo gửi kèm theo trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và liên hệ để được hỗ trợ. 
Thời lượng phát sóng 02 lần/tuần, trong năm 2018, thời gian bắt đầu từ tháng 6 
năm 2018. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh hỗ trợ thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                
- Như kính gửi;    
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TTXTĐT. 
                                                                         
 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Đã ký 

 
 
 

Phùng Thị Thanh Nga 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

------------------------------------------------ 

Số:  545 /SKHĐT-XTĐT 
 

V/v phối hợp  đăng tải thông tin 
 “Hỗ trợ doanh nghiệp” 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lạng Sơn, ngày 17  tháng 5  năm 2018 
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THÔNG BÁO 

Bảng giá dịch vụ hỗ trợ, tư vấn đầu tư của Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

  

TT Nội dung các dịch vụ Đơn vị tính 
Mức thu 
(đồng) 

I Dịch vụ tư vấn đăng ký doanh nghiệp   

1. 
Lập hồ sơ xin cấp Giấy CNĐKKD thành lập mới 
doanh nghiệp: 

  

a 
Công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên trở 
lên), doanh nghiệp tư nhân 

Bộ hồ sơ Miễn phí 

b Công ty cổ phần Bộ hồ sơ Miễn phí 

2. 
Lập hồ sơ xin điều chỉnh Giấy CNĐKKD các 
loại hình doanh nghiệp 

01 nội dung điều 
chỉnh 

500.000 

3 Các hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan   

a 
Tài liệu, mẫu biểu liên quan đến hồ sơ, thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp;  Miễn phí 

b 
Hỗ trợ tư vấn miễn phí các thủ tục pháp lý về 
đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư;  Miễn phí 

c 

Cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư, 
các cơ chế chính sách, thủ tục hành chính của 
tỉnh; địa điểm đầu tư; danh mục dự án thu hút 
đầu tư; các thông tin về quy hoạch, kế hoạch 

 Miễn phí 

d 

Lập hồ sơ miễn phí cho các thủ tục: thủ tục 
giải thể, tạm ngừng kinh doanh, đăng ký mẫu 
dấu 

 Miễn phí 

II Dịch vụ tư vấn dự án đầu tư   

a Lập dự án đầu tư Bộ hồ sơ 
Giảm 40% theo 

đơn giá hiện 
hành 

b Tư vấn thông tin dự án đầu tư  Miễn phí 

III Dịch vụ tư vấn đấu thầu Bộ hồ sơ 
Giảm 40% theo 

đơn giá hiện 
hành 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Số 2, đường Hoàng 
Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Điện thoại: (0205)3 816 996; (0205)3816.815  - 0978 174 609 
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