ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

Số: 619 /UBND-KTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 26 tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trong công
tác đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi:
- - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- - UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 1929/BKHĐT-ĐKKD ngày 25/3/2020 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong
công tác đăng ký doanh nghiệp. Để tạo điều kiện cho thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh,
hợp tác xã. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch
vụ công trực tuyến được cung cấp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký
doanh nghiệp. Khuyến khích việc nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp
thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố tăng cường
hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh
doanh, đăng ký hợp tác xã thông qua điện thoại, email và Hệ thống hỗ trợ chuẩn
bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được cung cấp qua Cổng thông tin quốc gia về
đăng ký doanh nghiệp.
3. Thực hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang đối với toàn thể cán bộ,
người dân, doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (B/c)
- Trung tâm phục vụ hành chính công;
- Lưu: VT, Kt3.
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