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Noi nhmn: 
- Nhix trên; 
- BGD; 
- Các phông thuc BQL; 
- Lixu: VT, ttvinh. 

UBND T1NH KIEN GIANG 
BAN QUAN L's? DV AN oAu TIX 
XAY DVNG  CHUYEN NGANH 
DAN DUNG  VA CONG NGHIP 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap -  Ti do - Hnh phüc 

Kiên Giang, ngày O tháng  j'(  näm 2020 

S: .'(4O /BQL-HCKT 

V/v danh muc van bàn din tir 
không gui kern van bàn giây 

KInhgri: 

- Uy ban nhân dan tinh Kiên Giang; 
- Các Sâ, ban, ngành, doàn the tinh Kiên Giang; 
- UBND các huyn, thành phô tinh Kién Giang. 

Can cir Quyt djnh s 28/201 8/QD-TTg ngày 12/7/2018 cüa Thu tuàng ChInh 
phü ye vic gui, nhn van bàn din tü giüa các Co quan trong h thông hành chInh nhà 
nuâc; 

Thirc hin Côn van s 141/UBND-HCTC ngày 10/02/2020 cüa Uyban nhân 
dan tinh Kiên Giang ye danh mvc  van bàn din tü không gui kern van bàn giây trên dja 
bàn tinh. 

Ban Quân 1' dr an du tu xay drng chuyên ngành dan ding và cong nghip tinh 
Kiên Giang thông báo danh miic van bàn din ti'r không gui kern van bàn giây giia các 
co quan hành chInh nhà ni.ràc duçic huOng dan tai  Cong van so 775/VPCP-KSTT ngày 
04/02/2020 cüa Van phông ChInh phü nhii sau: 

1. Danh mic van bàn din ti:r không gui kern bàn giy cüa Ban Quan 1' dr an 
dâu tu xây drng chuyën ngành dan dicing và cOng nghip tinh ('co dInh kern danh myc). 

2. Danh miic trên không áp ding v&i các 1oi van bàn sau: 
- Van bàn, ho so m.t theo quy djnh tai  Lut Bào v bI mt nhà nuâc. 
- Van bàn, ho so bat buc gui van bàn giây theo quy djnh ti các van bàn quy 

djnh pháp 1u.t nhii: Lut, Nghj djnh, Quyêt djnh cüa Thu tthng ChInh phü. 
- Van bàn, ho so có thành phân phuc tap, khó khãn trong vic so hóa gôm: bàn 

ye, thiêt kê, bàn thuyêt minh, an phâm, vt phâm,... 
- Van bàn, hOso lien quan den quy hoch, tài chInh, to chüc b may, nhân sir, 

ché d chInh sách dôi vci viên chuc, nguôi lao dng. 
Ban Quan 1 dir an dâu tr xay drng chuyên ngành dan ding và cong nghip 

thông báo den các Co quan, don vj dê phôi hqp thrc hin./3 
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DANH MUC 
din tir không kern ban giy giu'a các cr quan hành chInh nhà nuoc 

'eo Cong van s:4..O...../BQL-HGKTngay...Q..tháng...14.nam 2020 cia 
an l d an xây ds-ng chuyên ngành dOn dyng và cOng nghip tinh Kiên Giang,) 

STT Ten 1oi van ban Ghi chü 

1 Quyt djnh (ca bit) 

2 Quy ch 

3 Quy djnh 

4 Thông báo 

5 Báo cáo 

6 Hi.ràng dn 

7 Chumg trinh 

8 K hoch 

9 Phixmg an 

10 Dán 

11 Duán 

12 T?itr1nh 

13 Côngvän 

14 Biénbân 

15 Gi.y üy quyên 

16 Gthymii 

17 Phiu giri 

18 Phik chuyn 

19 Phik báo 


	Page 1
	Page 2

		2020-11-03T15:06:06+0700
	Việt Nam
	BQLDA Đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và CN<bql@kiengiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




