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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

             Số: 393/QĐ-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Bình Thuận, ngày 26 tháng  11 năm 2020 
 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục  

hành chính đối với lĩnh vực Bảo vệ môi trường, Biển và Hải đảo 

 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường để sử 

dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thựchiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

Cp ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC; 

Căn cứ Công văn số 2444/UBND-NCKSTTHC ngày 02/7/2020 của 

UBND tỉnh về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC; 

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt danh mục TTHC rút ngắn thời gian giải quyết trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 5339/VP-NCKSTTHC ngày 17/11/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc rà soát, phê duyệt quy trình điện tử giải quyết TTHC; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay phê duyệt kèm theo Quyết định này là 03 quy trình điện tử 

được áp dụng giải quyết đối với lĩnh vực Bảo vệ môi trường, Biển và Hải đảo 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường để sử dụng 

trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử (đính kèm quy trình). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:  

Giao Văn phòng Sở, Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Hành chính công cập nhật quy trình 

điện tử được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này vào Hệ thống phần mềm 

một cửa điện tử của Sở đang sử dụng tại Trung tâm Hành chính công để tổ chức, 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định chung.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và 

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

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (để biết); 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh (để biết); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Quản trị mạng Sở; 

- Lưu: VT, VP(Thúy, net) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Hữu Thành 
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