
THÔNG BÁO 

Về việc giới thiệu Cổng thông tin điện tử  

thành phần Ban Dân tộc tỉnh An Giang 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- Ủy Ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

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 

trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo 

khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà 

nước; 

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND 

tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin 

và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh An Giang; 

Căn cứ Công văn 3039/VPUBND-KGVX ngày 25/6/2020 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc xây dựng Cổng thông tin thành phần 

của Ban Dân tộc. 

Vừa qua, ngày 03/5/2021 Ban Dân tộc đã ra mắt Cổng thông tin điện tử 

thành phần mới của Ban Dân tộc tỉnh An Giang, địa chỉ trang Website: 

http://bandantoc.angiang.gov.vn/ với nhiều tính năng nổi bật về các hoạt động 

trong công tác dân tộc; kết nối với các kênh thông tin trong tỉnh và Uỷ Ban Dân 

tộc… Nay, Ban Dân tộc thông báo đến quý cơ quan, đơn vị được biết. 

Xin trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban Dân tộc; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Chau Anne 
 

UBND TỈNH AN GIANG 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  06/TB-BDT  An Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2021 
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