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THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Thông tin và Truyền thông bằng hình thức trực tuyến   
 

Căn cứ Công văn số 2961/VPUBND-KGVX ngày 18 tháng 6 năm 2018 của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc triển khai Thông tư số 
32/2017/TT-BTTTT quy định việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm 
khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin 

điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 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. 

Trên cơ sở thống nhất, hỗ trợ việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo Công văn số 
55/TTPVHCC-HCTH ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh An Giang; theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ không bố trí 
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, từ 
ngày 01/07/2022. 

Nay Sở Thông tin và Truyền thông thông báo và đề nghị đến các cá nhân, cơ 
quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang về việc tiếp nhận tất cả hồ sơ thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông bằng hình 
thức trực tuyến, thông qua địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn/, từ ngày 
01 tháng 7 năm 2022. 

  Đính kèm Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. Rất mong các tổ 
chức, cá nhân phối hợp thực hiện. Trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến có khó 
khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ: Ông Phạm Công Gion – Chuyên Viên phòng 

CNTT-BCVT, điện thoại 02963606606; 0974751754; 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND huyện, thị, thành; 
- Trung tâm Hành chính công; 

- Phòng Văn hoá – Thông tin huyện, thị xã, 
thành phố; 
- Cổng TTĐT Tỉnh; 
- Cổng TTĐT Sở; 
- Sở TTTT: BGĐ, các phòng, TT; 
- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thanh Hải 

https://dichvucong.angiang.gov.vn/


 
HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 

--------------------- 

 

Bước 1: Truy cập vào trang https://dichvucong.angiang.gov.vn 

 

 

->Chọn Menu Dịch vụ công trực tuyến 

https://dichvucong.angiang.gov.vn/


Bước 2: Tìm kiếm thủ tục cần nộp hồ sơ: nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hoặc có thể chọn 

trực tiếp (Đơn vị thực hiện), sau đó (Lĩnh vực hồ sơ cần làm). 

 

 

Kết quả hiển thị bên dưới trang tại thủ tục cần nộp, nhấn nút (xem chi tiết) để xem thông 

tin về thủ tục và nhấn nút (Nộp hồ sơ trực tuyến) để tiến hành điền thông tin nộp hồ sơ. 

 



Bước 3: Tại mục Chọn trường hợp hồ sơ (Trường hợp giải quyết)-> chọn thời gian giải 

quyết ->  chọn Đồng ý và tiếp tục. 

 

Bước 4: Nhập (Thông tin hồ sơ) Điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của người nộp, 

tại các vị trí có dấu * bắt buộc nhập thông tin-> Sau đó chọn Đồng ý và tiếp tục. 

 



Bước 5: Nhập ( Thông tin khác). Đính kèm tập tin vào các giấy tờ đã chọn tương ứng ( 
có thể đính kèm có đuôi .doc, .docx, .pdf hoặc tập tin nén, dung lượng tối đa là 50Mb -> Sau đó 
chọn Đồng ý và tiếp tục. 

 

Bước 6: Chọn hình thức nhận kết quả hồ sơ trong ô (Hình thức nhận kết quả), -> chọn 
Đồng ý và tiếp tục. 

 

 

 

 

 



Bước 7: Nhập mã xác nhận, check vào ô (Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời 
khai trên) -> nhấn nút (Nộp hồ sơ) để hoàn tất các bước nộp hồ sơ. 

 

 

Bước 8 : Hồ sơ sẽ hoàn tất sau khi nhập mã xác nhận 

 

 


