
UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 
Số:          /TB-BQLKKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 
THÔNG BÁO 

về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

 

Thực hiện Văn bản số 1749/UBND-TTHCC, ngày 13/7/2019 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh thông báo: 

Kể từ ngày 18/7/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chấm dứt việc tiếp 

nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ 

sơ của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; đồng thời thực hiện việc tiếp nhận và trả 

kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Kon Tum (địa chỉ: số 70 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo để các sở, ngành; UBND các 

huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, phối hợp./. 

  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; 

- Trung tâm PVHCCC tỉnh; 

- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh; 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Trang TTĐT (website) cơ quan; 

- Các tổ chức, cá nhân có giao dịch; 

- Lưu: VT, VP (Dao). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 
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