
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 444/STTTT-CNTT-BCVT 
V/v thực hiện hướng dẫn cá nhân, tổ chức 

đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công  

và Hệ thống thông tin một cửa điện tử  

tỉnh An Giang để nộp hồ sơ trực tuyến 

An Giang, ngày 10  tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh An 

Giang; 

- Bưu điện tỉnh An Giang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; các Cổng thông tin 

điện tử thành phần Sở, ngành và huyện, thị, thành; 

 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, 

vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang. 

Nhằm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 (khoản 2, Điều 7), Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 (khoản 1 Điều 15), quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến) chỉ được thực hiện khi hồ sơ được gửi 

từ tài khoản đã đăng ký (đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 

Cổng dịch vụ công cấp tỉnh).  

Theo đó, từ ngày 01/6/2021, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử tỉnh An Giang sẽ tiến hành khóa chức năng nộp hồ sơ trực tuyến khi 

chưa đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang. Do đó, các cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

tỉnh bắt buộc phải đăng ký tài khoản và tiến hành đăng nhập tài khoản công dân, 

doanh nghiệp để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. 

Nhằm đảm bảo tỉ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy định, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ, phối hợp thực 

hiện các nội dung như sau: 

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp được biết đến các dịch vụ công do cơ quan, 

đơn vị, địa phương cung cấp; hướng dẫn người dân khi thực hiện giải quyết 

TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
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quả tại UBND các cấp, thực hiện tạo tài khoản công dân/ doanh nghiệp để nộp 

hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang (địa chỉ truy cập: 

https://dichvucong.angiang.gov.vn/), góp phần hạn chế tập trung đông người 

nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Đề ra các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp trong việc đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công tỉnh An Giang. 

3. Đề nghị Bưu điện tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng 

cường thông tin, tuyên truyền đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng 

dịch vụ nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

4. Cổng thông tin điện tử tỉnh; các Cổng thông tin điện tử thành phần Sở, 

ngành và huyện, thị, thành đưa tin và đăng tải tài liệu hướng dẫn đăng ký tài 

khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang; 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết 

và phối hợp thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- STTTT: BGĐ, Các phòng và 02 Trung tâm;  

- Lưu: VT. 

(Đính kèm tài liệu hướng dẫn đăng ký tài 

khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh An 

Giang) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 

 

https://dichvucong.angiang.gov.vn/


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN  

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH AN GIANG 

 

- Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang tại địa chỉ: 

https://dichvucong.angiang.gov.vn/ 

 

 

- Bước 2: Chọn đăng ký tài khoản: 

 
+ Điền đầy đủ thông tin sau đó bấm [Đăng ký] 

+ Lưu ý: các trường thông tin có dấu * đỏ là bắt buộc phải nhập 

https://dichvucong.angiang.gov.vn/


 
 

- Bước 3: Sau khi đăng ký thành công sẽ chuyển sang giao diện đăng nhập 

tài khoản. Cá nhân/Tổ chức tiến hành đăng nhập thông tin tài khoản vừa tạo. 

 

 
 

+ Sau khi đăng nhập thành công thì tên cá nhân/tổ chức sẽ được hiển thị ở 

góc trên cùng bên tay phải. 

 

 



+ Cá nhân/tổ chức có thể thực hiện nhấn vào tên hiển thị chọn xem thông 

tin tài khoản đã đăng ký tại mục thông tin cá nhân hoặc xem lại các hồ sơ đã nộp 

trực tuyến tại mục quản lý hồ sơ đã nộp. 

 

 
 

+ Giao diện thông tin tài khoản: 

 
 

- Bước 4: Để nộp hồ sơ trực tuyến cá nhân/tổ chức thực hiện nhấn vào mục 

dịch vụ công trực tuyến tại giao diện trang chủ để tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến: 
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