ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số: 3361

/UBND-CCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 09

tháng 5 năm 2019

V/v triển khai thực hiện Quyết định
số 890/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của
UBND tỉnh về 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.

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; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin căn cứ quy định tại Quyết định số 890/QĐUBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận, khẩn trương thực hiện việc lập
danh mục và niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh
vực thông tin và truyền thông cấp huyện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
thành phố và tại cơ quan đúng theo quy định.
Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện việc niêm yết công khai toàn bộ các
thủ tục hành chính nêu trên tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường, xã và tổ
chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để tổ chức, công dân biết, thực hiện.
Thời gian hoàn thành trước ngày 15/5/2019.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Đài Truyền thanh Phan
Thiết và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức tuyên
truyền các nội dung nêu trên đến tổ chức, cá nhân biết thực hiện; đồng thời phối
hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND thành
phố rà soát, cập nhật, khai báo đầy đủ các thụ tục hành chính sửa đổi, bổ sung nêu
trên lên phần mềm “Một cửa điện tử liên thông” đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Thời gian thực hiện hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày
20/5/2019.
3. Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã cung cấp thông tin, hướng
dẫn người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin và nộp hồ sơ qua mạng internet tại
địa chỉ: http://dichvucong.binhthuan.gov.vn.

4. Văn phòng HĐND và UBND thành phố chỉ đạo tổ chức niêm yết công khai
các thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
thành phố và cập nhật, đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử thành phố.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã
nghiêm túc triển khai thực hiện, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị và báo cáo kết quả
cho UBND thành phố đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TTTT;
- TT Thành ủy, HĐND tp;
- CT, PCT UBND tp;
- Lãnh đạo và chuyên viên VP;
- Bộ phận TN&TKQ;
- Lưu: VT, QTM, CCHC.
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