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THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp,  

đăng ký đầu tư và đấu thầu trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 

 
Thực hiện văn bản số 6732/UBND-VP ngày 07/6/2021 của UBND Tỉnh về việc tạm dừng 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo hình thức trực tiếp đối với các thủ tục hành chính đã cung ứng 

mức độ 3, 4 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phòng chống 

dịch bệnh Covid-19; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện các 

thủ tục hành chính do Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo 

đến Quý doanh nghiệp, Nhà đầu tư; Các tổ chức và cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính các 

thông tin sau: 

1. Kể từ 7h30 ngày 08/6/2021 đến khi Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu trở lại trạng thái hoạt động bình thường, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ giải quyết các thủ 

tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp qua môi trường mạng thông tin 

điện tử (đăng ký qua mạng). 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện đăng ký qua mạng các thủ tục hành chính liên 

quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp truy cập vào các Website sau:  

- Cổng thông tin ĐKDN quốc gia: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.  

Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/ 

- Cổng thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức và cá nhân liên hệ với Tổ hỗ trợ của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư để biết thêm thông tin và được hỗ trợ: 

- Ông Phạm Ngọc Ninh - Phó Trưởng phòng ĐKKD (ĐT: 0908.123867). 

- Ông Phạm Duy Minh - Chuyên viên phòng ĐKKD (ĐT: 0909.098681). 

3. Đối với các Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký Đầu tư, lĩnh vực Đấu thầu, Sở 

Kế hoạch sẽ nhận hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích. (hồ sơ gửi về địa chỉ Sở Kế hoạch và 

Đầu tư - 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian trên sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chuyển trả cho Doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân  (Địa chỉ trụ sở chính Doanh 

nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân đăng ký) qua Dịch vụ bưu chính công ích theo quy trình 

đã được ban hành tại Quyết định số 43/QĐ-SKHĐT ngày 22/5/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý doanh nghiệp; Nhà đầu tư; Các tổ chức và cá 

nhân được biết và thực hiện. 
 

Nơi  nhận: 
- UBND tỉnh (để B/c); 

- TT Phục vụ hành chính công tỉnh BR-VT; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng Đăng ký kinh doanh;  

- Lưu VPS, VT 

 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Minh 

http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn/
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