
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-BQL 

 

Chợ Mới,  ngày         tháng   10     năm 2022  
 

THÔNG BÁO  
Danh mục thủ tục hành chính “không chờ”  

thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Quản lý các KCN  
 

Thực hiện Công văn số 5298/UBND-NCPC ngày 12/8/2022 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 

“không chờ”; Kế hoạch số 49/KH-BQL ngày 12/9/2022 của Ban Quản lý các 

KCN tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” 

năm 2022 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết 

của Ban Quản lý các KCN tỉnh. 

Ban Quản lý các KCN tỉnh thông báo danh mục thủ tục hành chính “không 

chờ” thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Quản lý, cụ thể như sau: 

STT 
Tên TTHC thực hiện “Không 

chờ” 

Thời gian thực 

hiện theo quy 

định 

Thời gian 

thực hiện 

“Không 

chờ” 

Lĩnh vực Quản lý lao động 

1 
Cấp giấy phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc cho các doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp 

10 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ 

02 giờ làm 

việc 

2 
Cấp lại giấy phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc cho các doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp 

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ 

02 giờ làm 

việc 

 

Ban Quản lý trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và nhà đầu tư có nhu 

cầu giải quyết TTHC biết và phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng; đơn vị trực thuộc; 

- Trang TTĐT Ban Quản lý; 

Gửi bản giấy: 

- Các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong KCN Thanh Bình; 

- Lưu: VT, Thanh. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 
 

 

Hoàng Văn Khởi 
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