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 07/12 đến 08/12/2015
Số/ký hiệu
6619/QĐ-UBND
6618/QĐ-UBND
6617/QĐ-UBND
6616/QĐ-UBND
6615/QĐ-UBND
6614/QĐ-UBND
6613/QĐ-UBND
6612/QĐ-UBND
6611/QĐ-UBND
6610/QĐ-UBND
6609/QĐ-UBND
6608/QĐ-UBND
1176/UBND
1175/UBND
1174/UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
08/12/2015 v/v nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội bà NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH, UBND phường
Nguyễn Tự Công Hoàng
Bình Định
08/12/2015 v/v nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội ông NGUYỄN THIỆN KẾ, UBND xã Nhơn Phúc Nguyễn Tự Công Hoàng
08/12/2015 V/V nâng bậc lương đối với công chức xã, phường ông NGUYỄN HỮU TIẾN, UBND xã Nguyễn Tự Công Hoàng
Nhơn Tân
08/12/2015 V/V nâng bậc lương đối với công chức xã, phường bà NGUYỄN THỊ LOAN, UBND xã
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nhơn Thọ
08/12/2015 V/V nâng bậc lương đối với công chức xã, phường bàNGUYỄN ĐÌNH KHÁNH, UBND
Nguyễn Tự Công Hoàng
phường Bình Định
08/12/2015 V/V nâng bậc lương đối với công chức xã, phường bà NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH, phường Nguyễn Tự Công Hoàng
Bình Định
08/12/2015 V/V công nhận người hoạt động không chuyên trách xã, phường bà VÕ THỊ THÔN
Nguyễn Tự Công Hoàng
TRANG, UBND xã Nhơn Hạnh
08/12/2015 V/V công nhận người hoạt động không chuyên trách xã, phường bà NGUYỄN THỊ THU
Nguyễn Tự Công Hoàng
THẢO,UBND xã Nhơn Hạnh
08/12/2015 V/v hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã để mua sắm trang thiết bị, công Lê Minh Toán
cụ và dụng cụ văn phòng
08/12/2015 v/v trợ cấp xã hội cho người từ đủ 80 tuổi trở lên của xã Nhơn Thọ - TRƯƠNG THỊ LANG - Lê Minh Toán
Thọ Lộc 1, Nhơn Thọ
08/12/2015 v/v thôi hưởng mức trợ cấp cho người cao tuổi tử đủ 80 tuổi trở lên, nghèo không có lương Lê Minh Toán
hưu của xã Nhơn Tân - TRẦN THỊ TỦY - Nam Tượng 2, Nhơn Tân
08/12/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư phía tây nam trụ sở UBND phường Nguyễn Tự Công Hoàng
Nhơn Hòa
08/12/2015 v/v khắc phục những tồn tại trong việc thi công tuyến Quốc lộ 1A, bảo đảm nước tưới phục Lê Minh Toán
vụ sản xuất nông nghiệp
08/12/2015 v/v kiến nghị giải quyết một số tồn tại do việc thi công tuyến tránh QL1A qua địa bàn thị xã Đào Xuân Huy
An Nhơn
08/12/2015 v/v tháo dỡ các điểm vuốt nối lên nối xuống do dân tự xây dựng dọc theo bó vỉa Dự án cải Đào Xuân Huy
tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 qua địa bàn thị xã An Nhơn
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Số/ký hiệu
571/TTr-UBND
570/TTr-UBND
569/TTr-UBND
568/TTr-UBND
331/GM-UBND
286/BC-UBND
285/BC-UBND
284/BC-UBND
283/GM-UBND
281/GM
75/KH-UBND
6607/QĐ-UBND
6606/QĐ-UBND
6605/QĐ-UBND
6604/QĐ-UBND
1173/UBND
1172/UBND
1171/UBND
1170/UBND
527/TB-UBND

Ngày VB
Trích yếu
08/12/2015 v/v xin ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Đề an phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công
nghiệp và làng nghề giai đoạn 2011-2015
08/12/2015 Xin chủ trương về một số nội dung, giải pháp và đề nghị sửa đổi bổ sung Đề án dồn điền đổi thửa thôn Trường Cửu
08/12/2015 V/V cho chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nông
thôn 2016 trên địa bàn thị xã
08/12/2015 v/v đề nghị thu hồi đất và giao đất cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định để mở rộng
khuôn viên nhà làm việc Viện Kiểm sát nhân dân thị xã
08/12/2015 giấy mời này thay thế Giấy mời số 330/GM -UBND ngày 07/12//2015
08/12/2015 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016

Người ký
Lê Minh Toán

08/12/2015 Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông
thôn năm 2015, kế hoạch 2016 và kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2016
08/12/2015 Tình hình và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2015 và nhiệm vụ, biện pháp
thực hiện trong năm 2016
08/12/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về tình hình xử lý ô nhiễm môi trường tại Cụm
công nghiệp Gò Đá Trắng- phương Đập Đá
08/12/2015 Thay thế giấy mời số 279/GM-UBND ngày 07/12/2015
08/12/2015 Cơ động dự lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2015
07/12/2015 v/v phê duyệt giá đất đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các điểm quy hoạch dân cư năm 2015
xã Nhơn Lộc
07/12/2015 v/v chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở của hộ bà ĐOÀN
THỊ TUYẾT SANG -KV Cẩm Văn, Nhơn Hưng
07/12/2015 V/V chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở của bà DƯƠNG
THỊ BÉ - Phước Hưng, Tuy Phước
07/12/2015 v/v phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng: Khu dân cư thôn
Tân Dân, xã Nhơn An
07/12/2015 V/V trả lời, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khóa
X
07/12/2015 v/v yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính về huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở các
Cụm công nghiệp Bình Định và Thanh Liêm
07/12/2015 v/v tổ chức thực hiện kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người đợt 4 năm 2015
07/12/2015 v/v tổ chức phân loại và báo cáo kết quả phân loại nhà an toàn theo các cấp bão
07/12/2015 v/v thu hồi đất để bà ĐỖ THỊ KHÁNH LY chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy nước đá tinh
khiết tại khu vực Phò An, Nhơn Hưng

Đào Xuân Huy
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Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Tô Hồng Phương
Lê Minh Toán

Nguyễn Tự Công Hoàng
Tô Hồng Phương
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

Số/ký hiệu
330/GM-UBND
328/GM-UBND
328/GM-UBND
283/BC-UBND
282/BC-UBND
282/GM-UBND
279/GM-UBND
278/GM-UBND
21/HĐND
20/HĐND
19/HĐND
17/TB-HĐND

Ngày VB
Trích yếu
07/12/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp để nghe Phòng GD ĐT báo cáo Đề án xây dựng trường trọng
điểm chất lượng cao của Trường mầm non thị xã và trường mầm non Đập Đá
07/12/2015 UBND tổ chức tiếp dân đối thoại giải quyết khiếu nại của ông ĐẶNG VĂN THỌ - Thọ Tân
Bắc, Nhơn Tân
07/12/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp để nghe các phòng ban báo cáo tình hình chuẩn bị nội dung
trình kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã
07/12/2015 tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015 và dự toán ngân sách địa
phương năm 2016
07/12/2015 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
07/12/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây
dựng cơ bản trọng điểm
07/12/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp xử lý việc xây dựng nhà ở không phép của bà NGUYỄN THỊ
THÌ - KV Huỳnh Kim, Nhơn Hòa
07/12/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp HĐ BTGPMB thông qua phương án BTGPMB
07/12/2015 v/v thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã
07/12/2015 v/v Khen thưởng đại biểu HĐND có thành tích hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016
07/12/2015 V/V nhân sự bầu bổ sung PCT.HĐND xã Nhơn mỹ
07/12/2015 kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp nhận, hợp đồng cán bộ, công chức, viên
chức thị xã
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Người ký
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Tô Hồng Phương
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Phan Thế Thạnh
Phan Thế Thạnh
Phan Thế Thạnh
Trương Hữu Thành

