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Minh Long, ngày c9 thng 01 nárn 2019

BAO CÁO
TInh hlnh thjc hin Chi thj s 08!CT-TTg ngày 1 3/3/2018
ella Thu tirô'ng Chinh phll trên dja bàn huyên Mmli Long
Thu'c hin Cong van so 4117/SXD-QWKT ngày 2
4/ 12/2 018 ca So' Xây
dng tinE Quàng Ngài ye viêc Báo cáo tInE hInh thc hiên Chi thi so
08/CT-TTg
ngày 13/3
/2018 cüa Th tuóg ChInE ph. Uy ban nhân dan huyên MinE Long,
báo cáo nhu sau:
1. Kt qua 01 nàm trin 1dai thc hiên Chi thi s 08/CT-TTg ngày
13/3 /2018 cüa Thii tu'ó'ng ChInh phü:
Trong thi gian qua, huyên Minh Long dä trin khai thu'c hiên Chi thi s
08/CT-TTg vi nhng nôi dung và kêt qua c the nhu sau:
- Tang cu'ôrig rng ding cong nghê thông tin, thuc hiên hiu qua Ca
ch 01
ca dê giàrn thai gian thuc hiên giái quyêt thu tc thârn dinE thiêt kê xay
dng,
cap giây phép xây dirng trên dja bàn.
Cong tác cp giy phép xay dung và thrn dinh thit lc xay d'ng thuc
hiên darn bào dung thai gian quy dnh cüa Luât, Nghi djnh, Thông tu hu'og
dan.
- Närn 2018: trên dja bàn huyen nhân 18 h so cp giy pEep xay
dung,
60 ho sa
thiêt kê xây dng qua co ché 01 cü'a. Thuc hin giài quyêt hoàn thành
18 ho sa
cap giây phép xây dng; 60 ho so' thiêt kê xay dng dam báo truó'c thi
gian quy djnh.
2. Khó khàn, vrnng mc trong trin khai thrc hiên Chi th và d xut giái
pháp xir 1: không.
Trên day là báo cáo cua Uy ban nhàn dan huyên MinE Long, kInh báo cáo
SO' Xây drng biêt tong ho'p./,
}'/o'i n/ian:
- So Xây drng;
- CT, các PCT;
- Pliông KT-HT;
- CVP, PVP;
- Luu VT.

