ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
Số: 618/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 22 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt khung Đề án “An Giang điện tử”
giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030
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 quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính
phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số
36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ
thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 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 năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ
tướng Chính phủ vê việc "Phê duyệt Chương trình quốc gia vê ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020";
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ 4;
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2011-2015 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 2187/QD-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 của
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy hoach phát triển thông
tin và truyền thông tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh An Giang năm 2016 và
giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang;
Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử
tỉnh An Giang phiên bản 1.0;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
22/TTr-STTTT ngày 15 tháng 3 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này khung Đề án “An Giang điện tử”
giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Nội dung chi tiết theo khung Đề
án đính kèm).
Kinh phí thực hiện: nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa và
các nguồn vốn hợp pháp khác.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang chủ trì,
tổ chức triển khai thực hiện khung Đề án. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn
vị thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh
An Giang.
2. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
căn cứ khung Đề án và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị chủ trì, phối hợp
với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch,
Dự án... thực hiện cụ thể, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
thông, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng
các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Các phòng: KGVX, TH, KTN, KTTH;
- Lưu: VT;
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