
     UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1050  /SKHĐT-ĐKKD Lạng Sơn, ngày 22 tháng 6  năm 2019 

 V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thủ tục 

 đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

  

Kính gửi:  

 - Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

  

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong 

tình hình mới, trong đó có nội dung “ hướng dẫn khuyến khích người dân tăng 

cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến”; Công văn số 1929/BKHĐT-

ĐKKD ngày 25/3/2020 của bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường phòng chống 

dịch COVID-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp; 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/01/2021 về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Phương án số 03/PA-VP ngày 01/06/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về tổ 

chức thực hiện hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả hồ sơ giải 

quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng vi rút mới của vi rút COVID-19 gây ra, căn cứ khả năng đáp ứng nhu 

cầu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trực tuyến; Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thông báo đến quý doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân như sau: 

1. Hiện nay, 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh 

nghiệp (đăng ký thành lập mới, thay đổi, giải thể, chấm dứt hoạt động ,… của 

doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh)  đã  đạt ở mức độ 4. 

Mọi thủ tục đều có thể thực hiện qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Toàn bộ hồ sơ sẽ được tiếp nhận, thẩm định, 

phê duyệt trên môi trường mạng. Đồng thời với việc nộp hồ sơ qua mạng, doanh 

nghiệp có thể đăng ký nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công của tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký qua mạng 

(trừ thủ tục giải thể doanh nghiệp/ chấm dứt  hoạt động của chi nhánh, văn 

phòng đại diện là 05 ngày làm việc). Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp 

nhận hồ sơ, sẽ xem xét và phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ tới địa chỉ email của 

người nộp hồ sơ; hồ sơ được phê duyệt Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chuyển 
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kết quả về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho doanh 

nghiệp. 

3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên trang website 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ (Tài liệu Hướng dẫn Quy trình đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng điện tử được đăng tải đầy đủ tại Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp) hoặc liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, số điện thoại 02053812488 hoặc 02053800006 để được 

hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quan tâm, 

phối hợp trong công tác tuyên truyền, thông báo đến các thành viên, doanh 

nghiệp biết để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c);  

- Trung tâmHC tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TTXTĐT; VP sở; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

         

 

 

  Phùng Thị Thanh Nga 
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