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Số:  237 /TB-UBND Phan Thiết, ngày  12 tháng 5 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 

của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ trong lĩnh vực dân quân tự vệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả  tại Bộ phận Một cửa 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

Thực hiện Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh 

Bình Thuận, về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực dân quân tự vệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực 

hiện tiếp nhận và trả kết quả  tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận; 

UBND thành phố thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc 

UBND thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã biết và nghiên cứu Quyết 

định số 815/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận trên mạng 

internet, tại địa chỉ Website http://phanthiet.binhthuan.gov.vn mục Văn bản chỉ 

đạo điều hành để tổ chức triển khai thực hiện./. 

       
Nơi nhận 

- CT, các PCT. UBND tp; 

- Các cơ quan, đơn vị tp; 

- UBND các phường, xã; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, QTM, CCHC (P). 

     

      
                     
        

 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Thị Trung Trinh 
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