
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN BẮC BÌNH 
  

  Số: 537 /UBND-NC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Bắc Bình, ngày 14 tháng 3 năm 2023 

 

  

 

 

                                Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Bình; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được ban hành mới, chuẩn hóa lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (đính kèm Quyết định và Phụ lục). 

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

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

Bắc Bình, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: cập nhật, niêm yết, triển khai thực 

hiện, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu giải quyết theo thẩm quyền 

đúng với danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC chuẩn hóa thuộc lĩnh 

vực Đất đai được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận công bố tại Quyết 

định nêu trên (cấp huyện: 10 TTHC, cấp xã: 01 TTHC). 

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

- Chỉ đạo niêm yết công khai TTHC trên Bảng Niêm yết tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả huyện và trên Trang Thông tin điện tử 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 lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cấp huyện và cấp xã theo Quyết định nêu trên. 

- 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 lĩnh vực Đất đai 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã theo Quyết định nêu trên. 

V/v: theo dõi, thực hiện giải quyết, tham mưu 

giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Đất đai theo 

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 

03/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh   

 



 

 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các CQ, BN, ĐT huyện;  

- Một cửa huyện 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu VT, NC. Tiên 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Duy Khôi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-03-14T14:50:47+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình<bacbinh@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-03-14T14:51:01+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình<bacbinh@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




