
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /UBND-TH Lào Cai, ngày        tháng 3 năm 2021 
  

V/v triển khai Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký doanh nghiệp 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 16/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (có sao gửi kèm); về 

việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

nghiên cứu nội dung Thông tư nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ động 

triển khai thực hiện tại địa phương, công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, 

huyện sửa đổi có liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. 

Trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị. 

Căn cứ nội dung văn bản, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, TH4. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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