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THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Công Thƣơng Bình Thuận thực hiện qua Dịch vụ công Quốc gia, 

Dịch vụ công tỉnh Bình Thuận và Dịch vụ bƣu chính công ích 

 

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và 

Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022. 

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao 

Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành 

chính công  (PaPi), Chỉ số  hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các 

cơ  quan  hành chính nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (Sipas) trên 

địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh PCI năm 2022. 

Sở Công Thương Bình Thuận thông báo Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bình Thuận thực hiện qua 

Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận hoặc nộp 

qua đường bưu chính để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện (theo phụ lục chi tiết 

đính kèm thông báo này). 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công Thương Bình Thuận qua thực hiện qua Cổng 

dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận vui lòng truy cập 

vào website: dichvucong.binhthuan.gov.vn hoặc  dichvucong.gov.vn để thực 

hiện và làm theo hướng dẫn.  

Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ qua đường bưu điện, 

vui lòng liên hệ các Bưu cục và các điểm dịch vụ bưu chính tại địa phương 

nơi gần nhất để thực hiện. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và bưu chính 
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công ích sẽ giúp các tổ chức, cá nhân giảm bớt thời gian, chi phí khi thực hiện 

các thủ tục hành chính, do đó, Sở Công Thương Bình Thuận rất mong các tổ 

chức, cá nhân quan tâm thực hiện, qua đó góp phần nâng cao Chỉ số cải cách 

hành chính của tỉnh Bình Thuận. 

Sở Công Thương Bình Thuận đề nghị các bưu cục và các điểm dịch vụ 

bưu chính trong và ngoài tỉnh khi nhận được hồ sơ liên quan thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bình Thuận vui lòng 

gửi hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Hành chính công tỉnh (Quầy Sở Công 

Thương), địa chỉ: số 24 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần sự hỗ trợ vui lòng liên hệ số điện 

thoại: (0252).3825161 - 3825163 (số nhánh 103), gặp công chức Cao Từ 

Thiện Tâm để được hướng dẫn. 

Sở Công Thương Bình Thuận trân trọng thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân biết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UB MTTQVN tỉnh và các tổ chức  

đoàn thể thuộc tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Kinh tế, Kinh tế - Tài chính,  

Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Bưu cục và các điểm dịch vụ bưu chính 

bưu chính trong và tỉnh; 

- Các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Công 

Thương; 

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu:VT, VP (Nhạn). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Võ Văn Hòa 
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