
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SKHĐT-ĐKKD 

V/v trả lời câu hỏi của ông (bà) 

Lam Sơn Anh trên Chuyên mục 

Hỏi - Đáp. 

Ninh Thuận, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: - Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ông (bà) Lam Sơn Anh. 

 

Tiếp nhận công văn số 2500/STTTT-TTCNTTTT ngày 14/9/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị xem xét, trả lời câu hỏi của ông (bà) 

Lam Sơn Anh trên Chuyên mục Hỏi – Đáp (Cổng Thông tin điện tử tỉnh). 

Qua xem xét nội dung hỏi của ông (bà) Lam Sơn Anh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư có ý kiến như sau: 

1. Về thủ tục đăng ký thành lập công ty tại tỉnh Ninh Thuận: 

Theo quy định tại Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020: Các tổ chức, cá 

nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc tham gia 

góp vốn thành lập các loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH một thành viên, 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh), trừ 

các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp. 

 Về thủ tục đăng ký kinh doanh tương ứng từng loại hình doanh nghiệp 

nêu trên được quy định tại các Điều 22, Điều 23, Điều 24 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, nội dung hỏi của Quý Ông (bà) chưa nói rõ loại hình doanh 

nghiệp đăng ký thành lập, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cơ sở để hướng 

dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đề nghị Quý Ông (bà) nghiên cứu các 

quy định nêu trên để lựa chọn loại hình đăng ký thành lập doanh nghiệp phù 

hợp. 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ số 44 đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài, TP Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hoặc qua mạng trên Cổng thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: http://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. 

2. Về thủ tục đăng ký website: 

Kính chuyển Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thủ tục để ông (bà) 

Lam Sơn Anh đăng ký thực hiện theo quy định. 

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi của ông (bà) Lam Sơn Anh trên 

Chuyên mục Hỏi – Đáp. Trường hợp có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng 



liên hệ qua Tổng đài trực tuyến 1900 9026 hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Đăng ký 

kinh doanh số 0259.3824901. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ N.H.Sơn; 
- Lưu: ĐKKD. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Nguyễn Hoàng Sơn 

 


		hoangson@ninhthuan.gov.vn
	2021-09-16T15:15:35+0700


		2021-09-16T15:15:53+0700


		2021-09-16T15:16:04+0700


		sokhdt@ninhthuan.gov.vn
	2021-09-16T15:19:12+0700




