
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:         /UBND-PVHCC  Ninh Thuận, ngày         tháng  9  năm 2022 

V/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 1085/QĐ-TTg ngày 

15/9/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

  

 

Kính gửi: 

 

 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải,  

   Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,  

   Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 (gửi kèm); 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông vận tải, Công Thương căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg 

ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất  

các Bộ, ngành liên quan triển khai rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm 

vi quản lý của các Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định nêu 

trên (theo chức năng, nhiệm vụ); báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông 

qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh). 

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối theo dõi, chủ động 

phối hợp với các Sở, ngành liên quan và căn cứ nội dung hướng dẫn của Văn 

phòng Chính phủ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp 

thời, thống nhất, khoa học các công việc cụ thể được giao tại Quyết định số 

1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo kịp thời, chất 

lượng, đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. NHD 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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