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                Phú Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
V/v tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên 
______________ 

    
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên tại Thông báo số 

373/TB-UBND ngày 27/12/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh. 

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên thông báo đến tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp phối hợp thực hiện nội dung cụ thể như sau: 

- Thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Cổng 

thông tin quốc gia về doanh nghiệp theo địa chỉ: 
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn; 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không thể thực hiện đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng điện tử, thì nộp hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên (204 Trần Hưng Đạo, phường 4, 

thành phố Tuy hòa, tỉnh Phú Yên). 

- Đăng ký sử dụng dịch vụ trả kết quả qua đường bưu điện hoặc đến nhận 
kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Phú Yên. 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 04/01/2022. 

- Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ Phòng Đăng 
ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên; điện thoại: 0257.3842891 

hoặc 0934735573. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đề nghị doanh nghiệp 
tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm gây ra, hạn chế cá nhân, tổ 

chức tiếp xúc đông người; Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên thông báo để các tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết và rất mong sự hợp tác của các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp trong việc chung tay ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát trên 
địa bàn tỉnh Phú Yên./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, Tx, Tp; 
- Báo Phú Yên; 
- Đài PT&TH Phú Yên; 
- Các hiệp, hội DN tỉnh; 
- Các trang thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, ĐKKD(Th) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Cao Anh Sơn 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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