
 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   3473 /SKHĐT-VP  Bình Thuận, ngày 07  tháng 9 năm 2022 

V/v thực hiện quy trình liên thông 

điện tử giải quyết TTHC lĩnh vực 

đầu tư theo Quyết định 135/QĐ-

UBND ngày 12/01/2022 trên Hệ 

thống phần mềm Một cửa điện tử.  

 

                     

 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận; 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

   

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại công văn số 983/STTTT-

BCVT&CNTT ngày 30/8/2022 về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử trong giải 

quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 135/QĐ-

UBND ngày 12/01/2022 trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Trong đó đề nghị 

triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử kể từ ngày 01/9/2022. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: 

1. Kể từ 01/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện gửi lấy ý kiến và luân 

chuyển liên thông các hồ sơ về thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa 

điện tử. 

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn tài liệu hướng dẫn sử 

dụng, cung cấp thông tin công chức hướng dẫn sử dụng phần mềm để các Sở, ngành, 

Cục thuế tỉnh và các địa phương chủ động liên hệ, yêu cầu hỗ trợ trong thời gian sử 

dụng quy trình điện tử liên thông. 

3. Đề nghị các Sở, ngành, Cục thuế tỉnh và các địa phương quan tâm, phối 

hợp thực hiện đồng bộ quy trình liên thông đạt hiệu quả cao. Nếu gặp khó khăn trong 

quá trình sử dụng quy trình điện tử liên thông, liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông 

để được hướng dẫn. 

Rất mong sự phối hợp của các Sở, ngành, Cục thuế tỉnh và các địa phương. /. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c) 

- Sở Nội vụ (B/c) 

- Lưu: VT, VP.T.(02) 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Lê Ngọc Tiến 
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