
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:           /TB-SKH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

  THÔNG BÁO 

Về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu 
tư ngoài ngân sách tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 
  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2638/UBND-KSTT ngày 

29/7/2021 về cho ý kiến đối với việc thực hiện một đầu mối tiếp nhận và trả kết 

quả thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách; 

Căn cứ Quy chế số 1558/QCLN ngày 01/9/2021 của liên ngành: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, 

Sở Nông nghiệp và PTNT về quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 

thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại Bộ phận 

Một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư (các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo: 

Kể từ ngày 01/9/2021, các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu 

tư ngoài ngân sách (các dự án ngoài khu công nghiệp) theo bộ thủ tục hành chính 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (toàn bộ các thủ tục hành chính 

liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách) thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Địa chỉ: số 177, đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Điện thoại liên hệ: 02073.821812. 

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

 

Nơi nhận: 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND huyện, thành phố; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Hội doanh nhân trẻ; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KTN.    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triệu Quang Huy 
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