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 Kính gửi:  

  - Sở, Ban, ngành tỉnh; 

  - UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử; Công văn số 2995/VPCP-KSTT ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ 

về thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Để đảm bảo chất lượng triển khai 

các nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành 

phố: 

- Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử để tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

tuân thủ theo quy trình được quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-

CP, làm rõ trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết 

để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội 

dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn. 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính đăng 

ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực 

bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử 

từ bản chính. Thời gian hoàn thành trước ngày 11/5/2020 và cung cấp danh sách 

về Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi. 

- Chỉ đạo thực hiện việc ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ 

ngày 22/5/2020 và được trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử 

cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Giao 

Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh kết quả 

thực hiện từ ngày 22/5/2020 - 31/5/2020. 



- Sau khi Bộ, cơ quan ngang bộ quy định mẫu kết quả thủ tục hành chính 

điện tử, các Sở, Ban, ngành tỉnh chủ động triển khai thực hiện hoặc tham mưu 

các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. 

- Sở, Ban, ngành tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh kiểm 

soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo đúng các quy 

định tại Chương III Nghị định số 45/2020/NĐ-CP trong quá trình lập danh mục, 

rà soát, đơn giản hóa, lựa chọn các giải pháp cung cấp thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử để việc thực hiện đạt hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, 

tránh lãng phí. 

- Định kỳ 6 tháng trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm 

báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định này theo hướng 

dẫn của Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo cùng với kết quả thực hiện công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị).  

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan: Rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trên Cổng 

dịch vụ công, Hệ thống thông tin của tỉnh; các giải pháp xác minh thông tin để 

bảo đảm mức độ an toàn trong quá trình đăng ký, đăng nhập của tổ chức, cá 

nhân phù hợp với quy định tại Điều 7, Điều 8 và các nội dung khác tại Điều 13, 

Điều 16 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Thời gian hoàn thành trước ngày 

22/5/2020. 

3. Văn phòng UBND tỉnh: 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng lộ trình (theo từng năm) việc 

số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 

quan, đơn vị đang còn hiệu lực từ nay đến 31/12/2025. Tổng hợp và trình 

UBND tỉnh ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh, thời gian hoàn thành trong quý IV/2020 và gửi Văn phòng Chính 

phủ. 

- Giúp UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ban 

Cơ yếu Chính phủ trong quá trình xây dựng, triển khai dịch vụ chứng thực bản 

sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời những vấn 

đề phát sinh trong triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, tổng hợp, 

thông tin cho Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) để phối 

hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. 



4. Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang lựa chọn các 

hình thức phù hợp thực hiện tuyên truyền sâu rộng các nội dung chỉ đạo của 

Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện 

các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Cục KSTTHC - VPCP (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Vp. UBND tỉnh: LĐVP, KGVX; 

- Bưu điện tỉnh; VNPT An Giang; 

- Báo AG; Đài PTTH AG; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- TT. PVHCC; Tổ theo dõi; 

- Lưu: VT, TH.  

(Đính kèm Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; 

Công văn số 2995/VPCP-KSTT) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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