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        Kính gửi: Các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp,  

                                                                                                         tỉnh Sóc Trăng 

 

Thực hiện Công văn số 1392/UBND-VX ngày 18/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, để đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch đạt hiệu quả, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc 

Trăng có ý kiến như sau: 

 1. Tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (chỉ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục 

hành chính đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thông qua dịch vụ 

công trực và qua dịch vụ bưu chính). 

 Thông tin chi tiết của từng thủ tục hành chính và hướng dẫn sử dụng, nộp 

hồ sơ trực tuyến đề nghị các doanh nghiệp truy cập trên Cổng thông tin điện tử 

thành phần của Ban Quản lý các khu công nghiệp tại địa chỉ 

https://kcn.soctrang.gov.vn  → Dịch vụ công trực tuyến → Bộ thủ tục hành 

chính hoặc truy cập theo địa chỉ https://motcua.kcn.soctrang.gov.vn để thực 

hiện. 

 2. Tạm dừng công tác tiếp nhận trực tiếp các phản ánh, kiến nghị của 

doanh nghiệp, công nhân, người lao động trong khu công nghiệp An nghiệp, tỉnh 

Sóc Trăng. Trường hợp có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh,… đề 

nghị doanh nghiệp, công nhân, người lao động viết thành đơn để gửi đến Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông qua dịch vụ bưu chính.  

 Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc vui 

lòng liên hệ Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ban Quản lý các 

khu công nghiệp (qua số điện thoại 0989 484 328 hoặc 02993 611 936) để được 

hướng dẫn. 

V/v tạm dừng tiếp nhận và trả kết 

quả hồ sơ thủ tục hành chính trực 

tiếp tại Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Sóc trăng 

https://kcn.soctrang.gov.vn/
https://motcua.kcn.soctrang.gov.vn/


 3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề nghị các doanh nghiệp khu 

công nghiệp An Nghiệp triển khai thực hiện Công văn này trong thời gian áp 

dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ./. 

 

           KT. TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:        PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT BQL các KCN; 

- Lưu: BLĐ, các phòng, VT. 
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