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UBND TỈNH AN GIANG 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

 

Số: 232/BC-CTTĐT 

 

 

 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

BÁO CÁO 
Thực hiện công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 

 hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư 

kỳ Tháng 9 năm 2021 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc thực hiện việc giám sát và công bố kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư; 

Căn cứ Công văn số 1487/UBND-TH ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến 

doanh nghiệp, nhà đầu tư; 

Thực hiện nhiệm vụ đăng tải các báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư của tất cả các sở, ngành tỉnh 

(ngoại trừ Công an, Quân sự, Tòa án, Viện Kiểm sát, Thanh tra tỉnh) và 11 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

báo cáo tình hình thực hiện như sau: 

1. Đã đăng tải các "Báo cáo kết quả giải quyết Thủ tục hành chính, xử lý hồ 

sơ doanh nghiệp, nhà đầu tư (ngày 05/10/2021)" của các đơn vị gửi về. 

2. Đến hết ngày 05/10/2021, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã nhận được báo 

cáo của các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể như sau:  

* Sở, ngành gửi báo cáo gồm: 

Tên đơn vị 
Đã nhận 

báo cáo 

Chưa 

nhận báo 

cáo 

Đúng 

hạn 

Cục thuế tỉnh x  x 

Ban quản lý Khu kinh tế x  x 

Bảo hiểm xã hội tỉnh x  x 

Sở Công thương x  x 

Sở Giáo dục và Đào tạo x  x 

Sở Giao thông - Vận tải x  x 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư x  x 

Sở Khoa học và Công nghệ x  x 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội x  x 

Sở Nội vụ x  x 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn x  x 

Sở Ngoại vụ x  x 

Sở Tài chính x  x 

Sở Tài nguyên Môi trường x  x 

Sở Tư pháp x  x 

Sở Thông tin và Truyền thông x  x 

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch x  x 

Sở Xây dựng x  x 

Sở Y tế x  x 

* Huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo gồm:  

Tên đơn vị 
Đã nhận 

báo cáo 

Chưa 

nhận báo 

cáo 

Đúng 

hạn 

Huyện An Phú x  x 

Huyện Châu Phú x  x 

Huyện Châu Thành x  x 

Huyện Chợ Mới x  x 

Huyện Phú Tân x  x 

Huyện Tịnh Biên x  x 

Huyện Thoại Sơn x  x 

Huyện Tri Tôn x  x 
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Thành phố Châu Đốc x  x  

Thành phố Long Xuyên x  x 

Thị xã Tân Châu x  x 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành cấp tỉnh; 

- UBND 11 huyện, thị, thành; 

- Ban hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh; 

- Thành viên BBT; 

- Lưu: VT, TTTH. 

KT. TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP 

PHÓ BAN BIÊN TẬP 

 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Nguyễn Thanh Hải 
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