


 



        Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 
tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

GIẤY BIÊN NHẬN

Phòng Đăng ký kinh doanh: Tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ trụ sở: 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng, Việt Nam
Điện thoại: 0299 3828625
Email:  phongdkkdst@gmail.com

0299 3828625
http://sokhdt.soctrang.
gov.vn/

Website:
Fax:

Ngày 05/08/2022 09:51:47 đã nhận của Ông/Bà: VÕ LÊ BẢO YẾN
Thẻ căn cước công dân số: 094197012744
Điện thoại: 0964657061
Email:  baoyenst0610@gmail.com Website:

Fax:

Hồ sơ bao gồm:

        Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo 
cho Ông/Bà về kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà. Ngày dự kiến 
trả kết quả: 10/8/2022.

01 bộ hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử mã số: 000.00.02.H51-220805-0001 về việc 
Thay đổi nội dung ĐKDN của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

1.    Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN (1)
2.    Bản sao Giấy tờ pháp lý cá nhân (2)
3.    Bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị (3)
4.    Khác () (4)
5.    Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKDN (1)
6.    Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH SÓC TRĂNG

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Sóc Trăng, ngày 05 tháng 08 năm 2022

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Số:  OD-0426027/22

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau giờ hành chính 
hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày làm việc kế 
tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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Lưu ý: Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau giờ hành chính 
hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày làm việc kế 
tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.


