
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /SYT-VP 

 

An Giang, ngày     tháng 08 năm 2022 

V/v hướng dẫn triển khai thực 

hiện việc đăng ký, tạo tài 

khoản trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia. 

 

   

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang. 

 

Thực hiện Công văn số 588/UBND-TH ngày 02/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 

Nhằm triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại gạch đầu 

dòng thứ 2, Khoản 1: “Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền về việc cung 

ứng dịch vụ công trực tuyến độ 3,4 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, người dân và doanh nghiệp đảm bảo hết năm 2022: 100% cán bộ, 

công chức cơ quan, đơn vị có tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; thực 

hiện ít nhất 80% DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực 

tuyến của từng Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên 

địa bàn tỉnh (trên cơ sở danh mục DVCTT đã được ban hành)”. 

Căn cứ công văn số 827/STTTT-CNTT-BCVT ngày 14/07/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện việc đăng 

ký, tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 

Sở Y tế gửi tài liệu hướng dẫn để đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động cơ quan biết và thực hiện khi nộp hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính mức 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế(tài liệu đính 

kèm). 

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính có khó 

khăn, vướng mắc liên hệ số điện thoại 0296 3832 834 Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Sở Y tế) để được hỗ trợ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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