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UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

        Số:         /SKHĐT-DN 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Gia Lai, ngày        tháng 7 năm 2021 

V/v trả lời câu hỏi của Công ty 

TNHH Sako Việt Nam-Chi nhánh 1 

trên Cổng thông tin điện tỉnh Gia 

Lai. 

 

 

           Kính gửi: Trung tâm Tin học-Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Triển khai văn bản số 2926/VP-KTTH ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc trả lời câu hỏi của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh Gia Lai về thủ tục cấp phép đầu tư mở nhà máy sản xuất bê tông khí chưng áp 

ở tỉnh Gia Lai; căn cứ nội dung câu hỏi của Công ty TNHH Sako Việt Nam-Chi 

nhánh 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp doanh nghiệp như sau: 

Để thực hiện đầy đủ các bước thủ tục đầu tư dự án nhà máy sản xuất gạch 

ACC và tấm panel bê tông khí chưng áp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH 

Sako Việt Nam-Chi nhánh 1 nghiên cứu tài liệu hướng dẫn về quy trình đăng ký, phê 

duyệt và triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai (tài liệu đính kèm theo 

văn bản số 2332/SKHĐT-DN ngày 22/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) tại 

website của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đường link: 

http://skhdt.gialai.gov.vn/kkk/Hoi-%C4%91ong-nhan-dan/DM-du-an-keu-goi-

%C4%91au-tu/Huong-dan-quy-trinh-%C4%91ang-ky,-phe-duyet-va-trien-kh.aspx.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, vui lòng liên 

hệ Phòng Doanh nghiệp-Sở Kế hoạch và Đầu tư qua số điện thoại: 02693.881.368 

hoặc email: doanhnghiep.skhđt@gmail.com để được giải đáp. 

Trên đây là phúc đáp của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với câu hỏi của Công ty 

TNHH Sako Việt Nam-Chi nhánh 1 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai về thủ 

tục cấp phép đầu tư mở nhà máy sản xuất bê tông khí chưng áp ở tỉnh Gia Lai, đề 

nghị Trung tâm Tin học tổng hợp./. 

Nơi nhận:         

- Như trên;    

- Lưu VT, DN. 

               KT.GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

               

 

 

   Đinh Hữu Hòa 
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