
 

 

thnkUBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:  153/TB- SKHĐT An Giang, ngày 18 tháng 5  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc vận hành Cổng thông tin điện tử  

“Hỗ trợ doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang” 

 

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng 

Cổng thông tin điện tử xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang”; 

Để thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An 

Giang đã xây dựng và hoàn thành việc vận hành thử nghiệm Cổng thông tin điện 

tử “Hỗ trợ doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang”, và cơ bản đã đáp 

ứng được các mục tiêu đề ra như: 

 - Cung cấp cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân, cán bộ quản lý, 

công chức thực thi công vụ có công cụ để truy cập, tìm hiểu thông tin về đầu tư, 

các cơ chế chính sách, ưu đãi, khuyến khích đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp;  

 - Cung cấp các dịch tư vấn về đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; 

 - Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan, ban 

ngành về pháp luật, cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, cơ hội đầu 

tư, các thông tin cơ bản và chi tiết về các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh để hỗ trợ 

doanh nghiệp, nhà đầu tư truy cập tìm hiểu;  

  - Cung cấp các biểu mẫu, quy trình, thủ tục theo quy định của nhà nước về 

đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thực hiện 

dự án đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, quản lý dự án đầu 

tư và danh mục dự án mời gọi đầu tư cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

Trên cơ sở Quyết định số 54/QĐ-SKHĐT ngày 18 tháng 5 năm 2022 của 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và 

điều hành Cổng thông tin điện tử “Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang” và 

“Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang”, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức doanh nghiệp 

và nhà đầu tư về việc vận hành Cổng thông tin điện tử “Hỗ trợ doanh nghiệp và 

Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang” gồm một số thành phần chính sau: 

1) Tên miền: http://dautuangiang.vn 

2) Tên gọi đầy đủ: Cổng thông tin điện tử “Hỗ trợ doanh nghiệp và Xúc 

tiến đầu tư tỉnh An Giang” 

3) Nội dung thông tin chủ yếu: 

- Giới thiệu tiềm năng An Giang. 

http://dautuangiang.vn/
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- Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp 

tỉnh An Giang và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn đầu tư... 

- Các thông tin về xúc tiến đầu tư: thông tin quy hoạch, cơ chế chính sách, 

các hoạt động xúc tiến đầu tư... 

- Chi tiết về danh mục các dự án mời gọi đầu tư và các dự án đã chấp 

thuận chủ trương đầu tư... 

- Các thông tin tham chiếu cần thiết. 

- Chuyên mục Hỏi đáp tương tác kịp thời với các thắc mắc của doanh 

nghiệp, nhà đầu tư... 

- Liên kết các website, các trang, cổng có nội dung bổ trợ, liên quan. 

Ngoài ra, để Cổng thông tin điện tử “Hỗ trợ doanh nghiệp và Xúc tiến đầu 

tư tỉnh An Giang” ngày càng hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn nữa, Sở kế hoạch 

và Đầu tư mong muốn nhận được sự góp ý, cũng như sự cộng tác của quý cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà đầu tư. 

Ý kiến góp ý hoặc nội dung cộng tác vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu 

tư (thông qua Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp) bằng văn bản hoặc qua email: 

tthtdn@angiang.gov.vn hoặc hotrodn.angiang@gmail.com; điện thoại: 02963 

949350. 

Nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang trân trọng thông báo đến các 

cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức doanh nghiệp và nhà đầu tư được biết.  

 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố; 

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Hiệp hội trong tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

-  Cổng TTĐT Tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, HTDN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trang Công Cường 
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