
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KSTT 
V/v triển khai thực hiện rà soát, 

đánh giá và đề xuất phương án 

phân cấp trong giải quyết TTHC 

Bình Định, ngày      tháng      năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

 

 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện Vĩnh Thạnh, Tây 

Sơn, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng “Đề án phân cấp trong giải 

quyết thủ tục hành chính” và Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24 tháng 9 

năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn rà soát, 

đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (đính 

kèm Công văn này); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các sở, 

ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, 

các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, đánh giá 

và đề xuất phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo yêu 

cầu tại các Công văn nêu trên; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo quy định. 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- TT THCB, TT PVHCC ;  

- LĐ VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang 
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