
1 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2485/QĐ-UBND   An Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 Thành lập Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin  

một cửa điện tử tỉnh An Giang 
 

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 Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 

2006; 
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 
thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số    
68/TTr-STTTT ngày 13  tháng 9 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Thành lập Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử 
tỉnh An Giang (gọi tắt là Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang), có địa chỉ 
truy cập trên môi trường mạng (internet) là: https://motcua.angiang.gov.vn. 

Điều 2. Nguyên tắc và yêu cầu xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang: 

1. Nguyên tắc: Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh 
An Giang được xây dựng tập trung, thống nhất để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, 
ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân 
dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị). 

2. Yêu cầu: 
a) Các cơ quan, đơn vị sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử tỉnh để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến của cơ quan, đơn vị. 
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b) Cung cấp thông tin về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 
các cơ quan, đơn vị. 

c) Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được xây 
dựng tuân thủ đúng các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật về liên thông, kết nối…; 
Tuân thủ các quy định, văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và 
các cơ quan liên quan. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: 
a) Chịu trách nhiệm quản lý chung Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống 

một cửa điện tử tỉnh An Giang, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm 
bảo đường truyền kết nối thông suốt phục vụ tốt việc vận hành hệ thống hoạt động 
ổn định 24/24 giờ. 

b) Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và 
Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang. 

c) Tổ chức, chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
trên cổng thông tin điện tử về các hoạt động và cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
trên hệ thống. 

d) Căn cứ vào nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch đầu tư, 
nâng cấp hệ thống và hạ tầng kỹ thuật liên quan đến hoạt động Cổng Dịch vụ công 
và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                            
- Như Điều 3; 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Cục THH - Bộ TT&TT; 
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp; 
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp; 
- TT. Tỉnh ủy,TT.HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- UBND xã, phường, thị trấn (qua email); 
- Trung tâm Công báo tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Đài PTTH AG, Báo AG; 
- Phòng KT, Phòng KSTT- VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký)  
 
 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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