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V/v cung cdp thdng tin phqc vp

c6ng khai ti6n t10 grii quy6t hd so

t6n C6ngth6ngtin diQn tt Chinh phtl

Kinh grli: Dni Tnry6n thanh - Truy6n hinh Th! x6.

Thlrc hiQn C6ng v6n si5 5746AIBND-CB ngdy g$lz[A cua UBND Tinh

Nghe An vA viQc c6ng khai tiiSn dO grei quyiit h6 so tr6n Cpng th6ng tin itiQn ttl. Do

vfy, UBND Thi x6 y6u ciu Ddi truyAn thanh *Vi, ni+fr,ffri xd cung c6p si5 ti6u

vA tiiSn d0 gi6i quy6t h6 so thri tpc hanh chffi, t6ng sii'ni, Ueo di, i16n cria UBND

Thi xE mdi tuan mQt 16n.

- Thdi,gian cflp nhflt Vio 14h00 tht 6 hang tuan

- C6ch thric thgo hiQn theo huong d6n kem theo.

DC ngh! Dai truyEn thanh t ry6, hinh Thi xd nghiGm tuc thlrc hiQn.l.

NoinhQn:

-Nhutr6n;

- LuuVT.



1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11

1
Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở, 
trạm BTS loại 2 11 10 1 5 5 0 6 6 0

2
Hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi 
công + dự toán 1 0 1 0 0 0 1 1 0

3
Hồ sơ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ 
sơ yêu cầu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Tiến Cường

Hồ sơ chưa giải quyết

Số kỳ 

trước 
chuyển 

qua

Quá hạn
Số mới 

tiếp nhận
Tổng số

Trả đúng 
hạn

Trả trước 
thời hạn

Tổng số
Chưa đến 

hạn

TRƯỞNG PHÒNG

Phan Công Đối

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TỪ 22/8-26/8 (phòng quản lý đô thị)

TT Lĩnh vực, công việc giải quyết

Hồ sơ tiếp nhận Kết quả giải quyết

Tổng số

Trong đó Hồ sơ đã giải quyết


