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CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 12-12-2012
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 42/2012/Qð-UBND

An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2012

ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin ñiện tử;
tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
bằng dịch vụ bưu chính trên ñịa bàn tỉnh An Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giao dịch ñiện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 28 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 26/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ Quy
ñịnh chi tiết thi hành Luật Giao dịch ñiện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính
phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 47/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2011/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính
phủ quy ñịnh về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang
thông tin ñiện tử hoặc cổng thông tin ñiện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh về quản lý chất lượng dịch vụ bưu
chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Bộ
Thông tin và Truyền thông quy ñịnh chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
58/TTr-STTTT ngày 31 tháng 10 năm 2012,

