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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 17 tháng 4 năm 2019

V/v triển khai thực hiện
Quyết định số 890/QĐUBND ngày 09/4/2019 của
UBND tỉnh Bình Thuận.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thành phố;
- UBND các phường, xã.
Thực hiện Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh
Bình Thuận, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như
sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các
phường, xã nghiên cứu Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của
UBND tỉnh Bình Thuận trên mạng internet, tại địa chỉ Website
http://www.binhthuan.gov.vn và trên Trang Thông tin điện tử thành phố để triển
khai thực hiện.
2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Quyết định số 890/QĐ-UBND, tham
mưu UBND thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quyết định nêu trên
theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.
* Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 06/5/2019./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT. UBND tp;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, QTM, CCHC (P).
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