
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

          Số:   110   /QĐ-KCN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Bình Thuận, ngày  24 tháng 02 năm 2020 
            

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính để sử dụng trong  

Hệ thống phần mềm một cửa điện tử  

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính 

lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Xây 

dựng trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 516/STTTT-BCVT&CNTT ngày 11/6/2019 của Sở 

Thông tin và Truyền thông Bình Thuận về việc hướng dẫn xây dựng quy trình 

điện tử giải quyết TTHC sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử; 

Căn cứ Công văn số 2171/UBND-NCKSTTHC ngày 19/6/2019 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục 

hành chính và cập nhật vào phần mềm Một cửa điện tử; 

Xét đề nghị của Văn phòng Ban quản lý các KCN Bình Thuận, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình giải quyết 03 thủ tục 

hành chính lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban 

Quản lý các KCN Bình Thuận để sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa 

điện tử.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ban và 

các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh Bình Thuận; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Trung tâm HCC tỉnh ( phối hợp); 
- Lãnh đạo Ban; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT, VP (Th-b). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

               Phùng Hữu Cư 
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