ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 6165/UBND-CNTT

Phan Thiết, ngày 16 tháng 11 năm 2016

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu
quả các dự án, phần mềm CNTT đã
đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thành phố;
- UBND các phường, xã.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3190/UBND-TTTT ngày
05/9/2016 về việc tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các dự án, phần mềm CNTT
đã đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn
vị và UBND các phường, xã thực hiện các công việc như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và
UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai ứng dụng các phần mềm đã được
trang bị và dùng chung. Trong đó, cần lưu ý thực hiện đầy đủ các quy định về sử
dụng phần mềm Một cửa điện tử liên thông, phần mềm quản lý văn bản điều hành,
phần mềm hộp thư công vụ và một số phần mềm do các ngành liên thông như: Bảo
hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội… UBND các phường, xã nghiên
cứu Quyết định 60/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh về quy định
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận giải quyết và trả kết
quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính nhà nước các
cấp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận để ban hành các quy định tại đơn vị cho phù hợp.
2. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai thành phố khẩn trương rà soát, sửa đổi và cập nhật quy trình trên lĩnh vực
đất đai theo Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh
Bình Thuận.
3. Đối với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, phân công công
chức, nhân viên theo dõi các lĩnh vực đúng quy định hiện hành và nghiên cứu các
thủ tục hành chính theo quy định để điều chỉnh kịp thời./.
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