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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          An Giang, ngày  21  tháng  9  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bổ sung thực hiện 

 tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc  

thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ, về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

 Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Thành lập Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh An Giang trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định 2077/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của tỉnh An 

Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng 

Ban Quản lý khu kinh tế tại Tờ trình số 1568/TTr-BQLKKT ngày 16 tháng 9 

năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc bổ sung Danh mục thủ tục hành 

chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang của Ban 

Quản lý Khu kinh tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

được bổ sung thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế. 

Điều 2. Việc giải quyết các thủ tục hành chính có trong danh mục ban 

hành kèm theo Quyết định này thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. 
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 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trường các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Cục kiểm soát TTHC-VPCP; 

- CT, các PCT.UBND tỉnh; 

- Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Website tỉnh (đăng tải); 

- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 

 

 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN TẠI  

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày  21/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

Stt Tên thủ tục hành chính 
Thời gian 

 giải quyết 

Phí, lệ phí 

(Nếu có) 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức thực hiện 

Có 

TN&TKQ 

qua dịch 

vụ bưu 

chính 

Không 

TN&TKQ 

qua dịch 

vụ bưu 

chính 

DVCTT 

Mức độ 

3 

DVCTT 

Mức độ 

4 

I LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

1  

Thủ tục cấp giấy phép 

xây dựng đối với dự án 

đầu tư vào Khu công 

nghiệp và khu kinh tế 

cửa khẩu 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

150.000 

đồng/1 giấy 

phép 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh 

An Giang 

x  x  

2  
Thủ tục gia hạn giấy 

phép xây dựng 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

150.000 

đồng/1 giấy 

phép 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh 

An Giang 

x  x  

3  Thủ tục điều chỉnh giấy 
15 ngày làm 

việc kể từ 

50.000 

đồng/1 giấy 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh 
x  x  
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Stt Tên thủ tục hành chính 
Thời gian 

 giải quyết 

Phí, lệ phí 

(Nếu có) 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức thực hiện 

Có 

TN&TKQ 

qua dịch 

vụ bưu 

chính 

Không 

TN&TKQ 

qua dịch 

vụ bưu 

chính 

DVCTT 

Mức độ 

3 

DVCTT 

Mức độ 

4 

phép xây dựng ngày nhận 

đủ hồ sơ 

phép An Giang 

4  
Thủ tục cấp lại giấy phép 

xây dựng 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

100.000 

đồng/1 giấy 

phép 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh 

An Giang 

x  x  

II LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

5  

Thủ tục xác nhận đăng 

ký Kế hoạch bảo vệ môi 

trường 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Không 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh 

An Giang 

x  x  
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