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                                                   Kính gửi:  

                                            - Các cơ quan, đơn vị thuộc  

                            UBND thành phố; 

                                        - UBND các phường, xã.                                         

 

Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;  

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, 

các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao triển khai thực hiện các công việc sau: 

- Phối hợp với các cơ quan chủ trì cấp tỉnh để xây dựng quy trình nội bộ 

đối với các TTHC được cắt giảm thời gian thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND thành phố, UBND các phường, xã.  

- Nghiên cứu nội dung Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định nêu trên 

của UBND tỉnh, qua đó thực hiện việc: rà soát rút ngắn thời gian giải quyết thủ 

tục hành chính; rà soát đơn giản hóa các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính; rà 

soát, đánh giá chuyên đề về tính phù hợp của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4; tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

thường xuyên trong năm; nếu phát hiện quy định hành chính, TTHC có vướng 

mắc, bất cập, khó thực hiện, gây cản trở sản xuất kinh doanh và đời sống nhân 

dân; các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã chủ động tham mưu 

UBND thành phố báo cáo, đề xuất UBND tỉnh bổ sung TTHC vào Kế hoạch để 

tổ chức rà soát, đánh giá theo quy định. 

Thời gian thực hiện và báo cáo UBND thành phố trước ngày 29/4/2021. 

* Đính kèm: Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT. UBND tp; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu: VT, QTM, CCHC (P).     
  

V/v triển khai thực hiện 

Quyết định số 361/QĐ-

UBND ngày 29/01/2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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