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Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thực hiện Công văn số 08/TTPVHCC-THHTKTGS ngày 27/12/2019 của
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk về việc đề nghị phối hợp thực hiện
một số nội dung để đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk đi vào
hoạt động.
Theo đó, kể từ ngày 31/12/2019 địa điểm Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk, địa
chỉ: Số 09, đường Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Riêng đối với các hồ sơ đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk tiếp
nhận trước ngày 30/12/2019 vẫn thực hiện trả kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và Trả
kết quả của Sở, địa chỉ: số 17 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Với nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cơ
quan, đơn vị và cá nhân biết để tiện liên hệ giải quyết thủ tục hành chính./.
Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban ngành của tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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Võ Ngọc Tuyên

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Nội dung trình: Kính trình Lãnh đạo Sở ký ban hành Thông báo phân công
lịch trực lực lượng tự vệ Sở Kế hoạch và Đầu tư trong các ngày cao điểm (từ ngày
08/7/2019 đến ngày 12/7/2019).
1. Tóm tắt nội dung và đề xuất của Văn phòng:
Căn cứ Công văn số 166/UBND – NC ngày 04/7/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng
cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh cơ quan trong các ngày cao điểm,Văn
phòng Sở kính trình Lãnh đạo Sở ký ban hành Thông báo phân công lịch trực lực
lượng tự vệ từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019.
Kính trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký ban hành.
Ngày 05 /7 /2019 Ký tên:

Trần Thị Hợp
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