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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công  

trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

Kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 ngày 03 năm 2019 của Chính 

phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai 

đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 ngày 01 năm 2021 về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 03 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung 

cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên 

Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020; 



Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 

thực hiện tại các Bộ, Ngành địa phương năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019; 

Căn cứ Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của 

UBND tỉnh An Giang về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách thủ tục hành 

chính năm 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. Với 1.443 

dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và 235 DVCTT thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 262/QĐ-UBND 08/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền và thực hiện nghiêm Quyết định này; xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công 

chức, viên chức, cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, 

không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; 

Thường xuyên theo dõi, rà soát tham mưu Chủ tịch UBND điều chỉnh, bổ sung 

Quyết định này đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ; Công khai Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. 

- Sở, ban, ngành tỉnh cập nhật các thủ tục hành chính được ban hành kèm 

theo Quyết định này vào mục “Áp dụng dịch vụ công” trên Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về thủ tục hành chính; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 

tích hợp DVCTT với Cổng dịch vụ công quốc gia. 



- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đồng bộ mức độ của dịch 

vụ công từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính về Cổng dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh; cập nhật danh mục theo Quyết định này vào các biểu mẫu 

báo cáo định kỳ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh; chủ trì, phối 

hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, 

địa phương thực hiện Quyết định này; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành, 

Thủ trưởng cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch, các PCT UBND  tỉnh; 

- BCĐ cải cách hành chính tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Báo An Giang; Đài PTTH An Giang; 

- Trung tâm Phục vụ HCC, KGVX; 

- Lưu: VT, TH.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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