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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết 

so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, 

ngành trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 

tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

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; Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 

Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của 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;  

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của UBND 

tỉnh An giang về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 

của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 2877/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh An giang Ban hành Kế hoạch Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2021;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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 Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị có liên quan 

cập nhật, bổ sung thời gian được cắt giảm trong quá trình giải quyết thủ tục hành 

chính vào Hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 2048/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An 

Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết 

so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ 

trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Website Chính phủ; 

- Cục kiểm soát TTHC – VPCP; 

- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH AG; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Website tỉnh; 

- Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thanh Bình 
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