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THÔNG BÁO 
Về việc công bố các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  

đối với thủ tục hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông 
tin & Truyền thông quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm 
khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin 
điện tử của các cơ quan nhà nước;  

Thực hiện Thông báo số 93/TB-STTTT ngày 08/12/2020 thông báo Dịch 
vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 và 4 được cung cấp bởi các cơ quan hành chính 
nhà nước tỉnh Sơn La (Lần 13, đến hết ngày 05/12/2020), Ban Quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh trân trọng thông báo: 

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp chính thức triển khai bổ sung 14 dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4 với các thủ tục hành chính cụ thể như sau: 

TT Danh mục Lĩnh vực Mức độ 

1 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án 

không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 

Đầu tư 

4 

2 
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư 

trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
4 

3 
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 
4 

4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 

5 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 

6 

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều 

chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) 

4 

7 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt 

động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 

4 

8 
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng BCC 
4 

9 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu 4 



tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 

10 Giãn tiến độ đầu tư 4 

11 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 4 

12 
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư 
4 

13 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 4 

14 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư 4 

 2. Khi cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 đối với 14 thủ tục hành chính trên, đề nghị thực hiện theo các bước sau:  

Bước 1. Cá nhân, tổ chức truy cập vào trang: Http://dichvucong.sonla.gov.vn 

sau đó đến mục Thủ tục hành chính, tiếp đến nhấp chuột vào mục Ban Quản lý 

các khu công nghiệp tỉnh.  

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nhấn vào mục Đăng ký hồ sơ rồi chọn tên thủ 

tục hành chính (dịch vụ) cần nộp.  

Bước 3. Cá nhân, tổ chức, cơ quan xem thông tin, đăng ký tài khoản trực 

tuyến và điền đầy đủ thông tin, đính kèm các hồ sơ yêu cầu theo quy định, nhập 

mã xác thực và nộp hồ sơ. 

 Quá trình đăng ký trực tuyến đã hoàn tất, hồ sơ của công dân được 
chuyển đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp 
để xử lý. Sau khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xác nhận thông tin, hồ sơ của 
cá nhân, tổ chức được cấp mã số và gửi về Email đăng ký. Tổ chức, cá nhân có 
thể theo dõi, tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ trên Trang dịch vụ công trực tuyến 
của tỉnh.  

3. Mọi ý kiến đóng góp hoặc cần giải đáp, vui lòng liên hệ số điện thoại: 
0982.998.998 (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp).  

Ban Quản lý các khu công nghiệp trân trọng thông báo tới quý cơ quan, 
đơn vị, cá nhân, tổ chức biết và sử dụng dịch vụ./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VP (H02b). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Dũng 



 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2020-12-18T10:36:44+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Nguyễn Đức Dũng<dungvd.vpubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-18T13:50:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Quản lý các khu Công nghiệp<bqlckcn@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-18T13:50:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Quản lý các khu Công nghiệp<bqlckcn@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




