
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN BẮC BÌNH 
  

  Số: 2918 /UBND-NC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Bắc Bình, ngày  31 tháng 10 năm 2022 

 

  

 

 

                                Kính gửi:  

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Tư pháp; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính 

rút ngắn thời gian giải quyết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; trong đó, cấp huyện 

07 TTHC (KTHT: 03, VHTT: 01, TP: 01, NV: 02), cấp xã 07 TTHC (TP: 03, 

LĐTBXH: 01, NV: 03) và liên thông cấp xã, cấp huyện 01 TTHC (đính kèm 

Quyết định và các Phụ lục). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

niêm yết công khai, triển khai thực hiện giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham 

mưu giải quyết theo thẩm quyền các TTHC rút ngắn thời gian giải quyết được 

phê duyệt tại Quyết định nêu trên 

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:  

- Trên cơ sở quy trình nội bộ do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định trên và quy trình điện tử khung, tham mưu Chủ tịch UBND huyện phê 

duyệt quy trình điện tử giải quyết TTHC rút ngắn thời gian giải quyết. 

- Chỉ đạo Chuyên viên Quản trị mạng cập nhật vào Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC của tỉnh quy trình điện tử giải quyết TTHC rút ngắn thời gian 

giải quyết. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các CQ, BN, ĐT huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu VT, NC. Tiên 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Văn Vụ 

V/v: triển khai thực hiện giải quyết  

các TTHC rút ngắn thời gian giải 

quyết theo Quyết định số 2213/QĐ-

UBND ngày 20/10/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh 
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