UBND THỊ XÃ AN NHƠN
VP. HĐND - UBND THỊ XÃ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Văn bản chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND và UBND thị xã từ ngày 06/10 đến 07/10/2015
Số/ký hiệu
5253/QĐ-UBND
5252/QĐ-UBND
5251/QĐ-UBND
5250/QĐ-UBND

5249/QĐ-UBND

5248/QĐ-UBND

5247/QĐ-UBND

5246/QĐ-UBND
5245/QĐ-UBND
5244/QĐ-UBND
5243/QĐ-UBND

5242/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
07/10/2015 V/v xếp phụ cấp thâm niên nhà giáo -HUỲNH THỊ NHUNG - Trường Mẫu giáo xã Nhơn Phạm Văn Trung
Tân
07/10/2015 V/v hỗ trợ kinh phí tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đại đội Bắc Giang (10/10/1965 - Phạm Văn Trung
10/10/2015)
07/10/2015 V/V phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng : Trường Lê Minh Toán
mẫu giáo thôn Đại An, xã Nhơn Mỹ
07/10/2015 V/V phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư bổ sung
Lê Minh Toán
phương án thực hiện đợt 10 để xây dựng mở rộng quốc lộ 1A( tại quyết định số 1888/QĐUBND ngày 13/5/2014) thực hiện đợt 63, xã Nhơn An
07/10/2015 V/V phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư để xây
Lê Minh Toán
dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 từ km 1212+400 đến km1243, phường Nhơn Hòa( điều
chỉnh, bổ sung quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND thị xã)
07/10/2015 V/V phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư để xây
Lê Minh Toán
dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 từ km 1212+400 đến km1243, phường Nhơn Hòa( điều
chỉnh, bổ sung quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND thị xã)
07/10/2015 V/V phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư để xây
Lê Minh Toán
dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 từ km 1212+400 đến km1243, phường Nhơn Hòa( thực
hiện đợt 12: Đoạn cầu vượt)
07/10/2015 V/V phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư để xây
Lê Minh Toán
dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 từ km 1212+400 đến km1243, phường Nhơn Hòa
07/10/2015 V/V phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư để xây
Lê Minh Toán
dựng dự án : Đường từ Cầu Trường Thi đi quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa
07/10/2015 v/v thu hồi đất của bà Trần Thị Đào để thi công xây dựng công trình: Tuyến quốc lộ 1A Gò Lê Minh Toán
Đá Trắng đến Tử Cấm Thành thuộc Thành Hoàng Đế( đợt 3) địa điểm xã Nhơn Hậu
07/10/2015 V/V phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng công trình: Lê Minh Toán
Tuyến quốc lộ 1A Gò Đá Trắng đén Tử Cấm Thành thuộc Thành Hoàng Đế( thực hiện đợt
3) xã Nhơn Hậu
07/10/2015 V/V phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư bổ sung
Lê Minh Toán
phương án thực hiện đợt 4( tại quyết dịnh số 3528/QĐ-UBND ngày 05/8/2015) để xây
dựng: Khu quy hoạch dân cư Tổ 5 Kim Châu( thực hiện đợt 5), phường Bình Định
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Số/ký hiệu
5241/QĐ-UBND

5240/QĐ-UBND
5239/QĐ-UBND
5238/QĐ-UBND

5237/QĐ-UBND

5236/QĐ-UBND
967/UBND
966/UBND
965/UBND
964/UBND
963/UBND
225/GM-UBND
224/GM-UBND
223/GM-UBND
217/BC-UBND
5235/QĐ-UBND
5234/QĐ-UBND
5233/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
07/10/2015 V/V phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư bổ sung
phương án thực hiện đợt 4( tại quyết dịnh số 3528/QĐ-UBND ngày 05/8/2015) để xây
dựng: Khu quy hoạch dân cư Tổ 5 Kim Châu( thực hiện đợt 5), phường Bình Định
07/10/2015 V/v xếp phụ cấp thâm niên nhà giáo - NGUYỄN THỊ PHÊ - Trường Mẫu giáo xã Nhơn
Tân
07/10/2015 V/v xếp phụ cấp thâm niên nhà giáo - ĐỖ THỊ CÚC - Trường Mẫu giáo xã Nhơn Tân
07/10/2015 V/V phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công Trình: Khu dân cư tổ 5 khu vực KIm Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, hạng
mục: cấp nước sinh hoạt
07/10/2015 V/V phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công Trình: Khu dân cư tổ 5 khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, hạng
mục: Điện chiếu sáng
07/10/2015 V/v bổ nhiệm Phó giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Nhơn Phong - HỒ THỊ OANH
KIỀU - xã Nhơn Phong
07/10/2015 V/v trả lời, giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri tại đợt TXCT sau kỳ họp thứ 12 HĐND
thị xã khóa X gửi giám đốc Điện lực An Nhơn
07/10/2015 V/v trả lời, giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri tại đợt TXCT sau kỳ họp thứ 12 HĐND
thị xã khóa X
07/10/2015 V/v trả lời, giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri tại đợt TXCT sau kỳ họp thứ 12 HĐND
thị xã khóa X gửi giám đốc công ty TNHH KTCTTL Bình Định
07/10/2015 V/v thiết kế đô thị và lập quy hoạch, kiến trúc
07/10/2015 V/v khẩn trương thẩm tra và lấy ý kiến kết quả thực hiện 19 tiêu chí ở 2 xã Nhơn An và
Nhơn Phúc
07/10/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với các xã, phường về công tác phát triển quỹ đất
07/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp thông qua phương án quản lý và vận hành Bãi chôn lấp chất
thải rắn của thị xã
07/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp thông qua Quy chế quản lý nghĩa trang Bắc An Nhơn
07/10/2015 Tình trạng hoạt động các trạm bơm, công tác quản lý và tài chính của các HTXNN có công
trình trạm bơm từ năm 2013 đến năn 2025 trên địa bàn thị xã An Nhơn
06/10/2015 V/v điều chỉnh tên công trình trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 ( Nguồn vốn của
thị xã )
06/10/2015 V/v khen thưởng tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội thao Người cao tuổi cấp
tỉnh lần thứ XII năm 2015
06/10/2015 V/v bổ nhiệm ông Đoàn Thanh Tú - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã kiêm nhiệm
chức vụ đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã
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Người ký
Lê Minh Toán

Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy

Phạm Văn Trung
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Phạm Văn Trung
Nguyễn Tự Công Hoàng

Số/ký hiệu
5232/QĐ-UBND
5231/QĐ-UBND
5230/QĐ-UBND
5229/QĐ-UBND

5228/QĐ-UBND

5227/QĐ-UBND
5226/QĐ-UBND

5225/QĐ-UBND
5224/QĐ-UBND
5223/QĐ-UBND
5222/QĐ-UBND
5221/QĐ-UBND
5220/QĐ-UBND
5219/QĐ-UBND

5218/QĐ-UBND

5217/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
06/10/2015 V/v công nhận kết quả bầu cử bổ sung ban kiểm soát hợp tác xã Nông nghiệp Nhơn Lộc I,
nhiệm kỳ 2011-2016 - NGUYỄN THÀNH LÂM- Trưởng ban kiểm soát
06/10/2015 V/v điều chỉnh, bổ sung kinh phí chi tiết thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015
06/10/2015 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú, phường
Bình Định
06/10/2015 V/v thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để tổ chức bán
đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vị trí đất trống thuộc khu dân cư nông thôn xã Nhơn
Hậu
06/10/2015 V/v công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp
Nhơn Lộc 2, nhiệm kỳ 2011 - 2016 ông - HUỲNH DŨNG CHINH - thành viên hội đồng
quản trị
06/10/2015 V/v nâng bậc lương đối với công chức xã, phường - NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM phường Bình Định
06/10/2015 V/v công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp
Nhơn Lộc I, nhiệm kỳ 2011 - 2016 ông HỒ XUÂN VIỆT- thành viên hội đồng quản trị

Người ký
Nguyễn Tự Công Hoàng

06/10/2015 V/v bổ nhiệm chính trị viên ban chỉ huy quân sự xã Nhơn Mỹ - TRẦN THIỆN NGÔN - xã
Nhơn Mỹ
06/10/2015 V/v nghỉ hưu để giảm chế độ bảo hiểm xã hội - CAO VĂN NÔNG - phường Đập Đá
06/10/2015 V/v xếp bậc lương đối với cán bộ xã, phường - TRƯƠNG ĐÌNH LONG - xã Nhơn An
06/10/2015 V/v công nhận người hoạt động không chuyên trách xã , phường - NGUYỄN VIỆT
THƯỞNG - xã Nhơn Lộc
06/10/2015 V/v cho thôi làm nhiệm vụ người hoạt động không chuyên trách xã, phường - NGUYỄN
HỒNG TRUNG - xã Nhơn Hạnh
06/10/2015 V/v nâng bậc lương đối với công chức xã, phường - NGUYỄN TRƯỜNG GIANG phường Bình Định
06/10/2015 V/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế xây
dựng Công trình: Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành(khu vực Châu Thành) Hạng mục: Nhà
lớp học 2 tầng 6 phòng
06/10/2015 V/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế xây
dựng Công trình: Trường Trung học cơ sở Nhơn An Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 12
phòng
06/10/2015 V/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế xây
dựng Công trình: Trường Tiểu học số 1 Nhơn Mỹ ( thôn Thiết Tràng) Hạng mục: Nhà lớp
học 2 tầng 6 phòng

Nguyễn Tự Công Hoàng
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Phạm Văn Trung
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán

Nguyễn Tự Công Hoàng

Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Phạm Văn Trung

Phạm Văn Trung

Phạm Văn Trung

Số/ký hiệu
5216/QĐ-UBND
5215/QĐ-UBND
5214/QĐ-UBND
5213/QĐ-UBND
5212/QĐ-UBND
5211/QĐ-UBND
5210/QĐ-UBND

5209/QĐ-UBND

5208/QĐ-UBND
5207/QĐ-UBND
5206/QĐ-UBND
5205/QĐ-UBND
5204/QĐ-UBND
5203/QĐ-UBND
5202/QĐ-UBND
962/UBND
961/UBND
960/UBND

Ngày VB
Trích yếu
06/10/2015 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trình: Điểm quy hoạch dân cư thôn An
Thành ( Vị trí 2), xã Nhơn Lộc
06/10/2015 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trình: Điểm quy hoạch dân cư phía Nam
khu QHDC năm 2003, khu vực An Lộc, phường Nhơn Hòa
06/10/2015 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trình: Điểm quy hoạch dân cư trường
mẫu giáo thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc
06/10/2015 V/v phê duyệt chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trình: Điểm quy hoạch dân cư trường mẫu giáo thôn
Tân Lập, xã Nhơn Lộc
06/10/2015 V/v phân bổ kinh phí chấm dứt hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò gạch thủ
công trên địa bàn thị xã ( đợt 2)
06/10/2015 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Khu đất mở rộng chợ Đập Đá thuộc khu đô thị mới, phường Đập Đá
06/10/2015 V/v phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây
dựng Công trình: Cụm công nghiệp phường Bình Định Hạng mục: Mặt đường BTXM, vỉa
hè tuyến đường số 1,3,5 và hệ thống thoát nước tuyến đường 2,7,9
06/10/2015 V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Đường
từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa( giai đoạn 1) Hạng mục : Di dời hệ
thống điện trung, hạ áp Địa điểm xây dựng: Phường Nhơn Hòa, thị xã An nhơn
06/10/2015 V/v xếp phụ cấp thâm niên nhà giáo - PHAN THỊ THU HƯƠNG - Trường Mẫu giáo xã
Nhơn Hậu
06/10/2015 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trình: Điểm quy hoạch dân cư thôn An
Thành ( Vị trí 1) xã Nhơn Lộc
06/10/2015 V/v xếp phụ cấp thâm niên nhà giáo - BẠCH THỊ LỆ HOÀNG - Trường Mẫu giáo xã Nhơn
Tân
06/10/2015 V/v xếp phụ cấp thâm niên nhà giáo - NGUYỄN THỊ SA - Trường Mẫu giáo xã Nhơn Tân

Người ký
Đào Xuân Huy

06/10/2015 V/v xếp phụ cấp thâm niên nhà giáo - NGUYỄN THỊ VÂN - Trường Mẫu giáo xã Nhơn
Tân
06/10/2015 V/v xếp phụ cấp thâm niên nhà giáo - NGUYỄN THỊ THU TUYÊN - Trường Mẫu giáo xã
Nhơn Tân
06/10/2015 V/v xếp phụ cấp thâm niên nhà giáo - NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO - Trường Mẫu giáo xã
Nhơn Tân
06/10/2015 V/v ông Châu Văn Năm, thường trú tại thôn Tam Hòa xã Nhơn Phong xin giao đất để xây
dựng nhà ở
06/10/2015 V/v báo cáo tình hình sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ, đường sắt
06/10/2015 V/v thực hiện xóa lò gạch đất nung thủ công

Phạm Văn Trung
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Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

Lê Minh Toán

Phạm Văn Trung
Đào Xuân Huy
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung

Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán

Số/ký hiệu
959/UBND
825/GM-UBND
473/TB-UBND

472/TB-UBND

445/TTr-UBND

444/TTr-UBND
443/TTr-UBND
442/TTr-UBND
441/TTr-UBND
360/GM-UBND

222/GM-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
06/10/2015 V/v giới thiệu địa điểm để bà Nguyễn Thị Hạnh lập thủ tục xin thuê đất xây dựng cơ sở sản Lê Minh Toán
xuất hàng mộc gia dụng và kinh doanh nông sản tại xã Nhơn Tân
06/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp thông qua đề án thành lập trung tâm hoạt động thanh thiếu Nguyễn Thị Hữu Tân
nhi thị xã và dự án đầu tư khu vui chơi dưới nước tại nhà thiếu nhi thị xã
06/10/2015 Ý kiến kết luận của Đ/C Đào Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Nguyễn Thị Hữu Tân
UBND xã Nhơn Phong về xử lý tồn tại do vi phạm pháp luất về đất đai và phát triển quỹ đất
06/10/2015 Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp trực báo ngày 29/9/2015 về công tác
GPMB để xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 và một số dự án công trình
khác trên địa bàn thị xã
06/10/2015 V/v thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung (lần 2) công trình: Sửa chữa
nâng cấp di tích mộ tập thể chiến sĩ tiểu đoàn 6, trung đoàn 12, sư đoàn 3 sao vàng Địa
điểm: phường Đập Đá
06/10/2015 V/v đề nghị thu hồi khu đất Công ty TNHH Thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn thuê đất
phường Nhơn Hòa
06/10/2015 V/v Công ty TNHH May Âu Lạc xin thuê đất để đầu tư xây dựng xưởng may gia công hàng
may mặc xuất khẩu tại thôn Tân Dân, xã Nhơn An
06/10/2015 V/v bà Đỗ Thị Khánh Ly xin thuê đất để đầu tư xây dựng Nhà máy nước đá tinh khuyết, tại
khu vực Phò An, phường Nhơn Hưng
06/10/2015 V/v bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án
mở rộng Quốc lộ 19 Địa điểm xây dựng : Phường Nhơn Hòa
06/10/2015 UBND thị xã tổ chức tiếp dân đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Long
số 212 Quang Trung, phường Bình Định khiếu nại UBND thị xã cấp giấy chứng nhận QSD
đất cho ông Bùi Văn Cự; ông Nguyễn Tấn Anh ở khu vực Kim Châu bị ảnh hưởng bởi Dự
án Khu dân Tổ 5 Kim Châu
06/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp Hội đồng BTGPMB thông qua phương án BTGPMB công
trình Đền thờ Võ Duy Dương, xã Nhơn Tân
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