
 

 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

 

Thực hiện Công văn số 3677/VP-TTTH ngày 19/8/2021 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai về việc trả lời câu hỏi của công dân trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Gia Lai về thủ tục đăng ký mở xưởng sản xuất tại tỉnh Gia Lai. Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trả lời như sau: 

1. Về thủ tục đầu tư: 

Công ty TNHH sản xuất và in ấn Hoàng Phát chưa nêu rõ nguồn gốc đất dự kiến 

mở xưởng sản xuất (ngành may, in balo, túi xách) trên địa bàn tỉnh Gia Lai là đất 

thuộc quyền quản lý, sử dụng của Nhà nước hay thuộc quyền sử dụng của Công ty nên 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cơ sở để hướng dẫn cụ thể việc đề xuất dự án. Tuy 

nhiên, hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2332/SKHĐT-DN ngày 

22/7/2021 về việc hướng dẫn quy trình đăng ký, phê duyệt và triển khai thực hiện dự 

án trên địa bàn tỉnh Gia Lai (có gửi kèm), do đó Công ty TNHH sản xuất và in ấn 

Hoàng Phát có thể nghiên cứu xem dự án Công ty đang dự kiến đề xuất triển khai 

thuộc trường hợp nào để chuẩn bị hồ sơ dự án cho phù hợp. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, 

Nhà đầu tư gửi hồ sơ online về Sở Kế hoạch và Đầu tư để được giải quyết theo đúng 

quy định pháp luật. 

2. Về việc thành lập chi nhánh Công ty: 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khuyến khích việc Nhà đầu tư khi triển 

khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thành lập Chi nhánh Công ty đặt trụ sở tại tỉnh 

để thuận tiện trong việc quản lý và điều hành của Công ty. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời để Văn phòng UBND tỉnh có cơ sở trả lời cho 

Công ty TNHH sản xuất và in ấn Hoàng Phát./. 

 

       UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 
 Số:          /SKHĐT-XTĐT 

V/v triển khai Công văn số  

3677/VP-TTTH của Văn phòng 

UBND tỉnh Gia Lai 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Gia Lai, ngày     tháng 8 năm 2021 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT-XTĐT, Np Chính (1b). 

 

  KT.GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC                    

  

       

 

 

 

             Đinh Hữu Hòa 
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