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 09/12 đến 10/12/2015
Số/ký hiệu
6648/QĐ-UBND
6647/QĐ-UBND
6646/QĐ-UBND
6645/QĐ-UBND
6644/QĐ-UBND
6643/QĐ-UBND
6642/QĐ-UBND
6641/QĐ-UBND
6640/QĐ-UBND
1190/UBND
1189/UBND
1188/UBND
1187/UBND
1186/UBND
1185/UBND
1184/UBND
618/GPXD
617/GPXD
616/GPXD
615/GPXD
614/GPXD

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
10/12/2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND,UBND thị xã ban hành từ năm
Lê Minh Toán
2008-2014 hết hiệu lực, còn hiệu lực thi hành
10/12/2015 bãi bỏ văn bản hết hiệu lực và thay thế văn bản không còn phù hợp do UBND thị xã ban
Lê Minh Toán
hành từ năm 2008-2014
10/12/2015 v/v cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà LÊ THỊ BẢY để giao đất cho người trúng đấu giá tại Lê Minh Toán
khu quy hoạch dân cư An Ngãi, Nhơn Hưng
10/12/2015 xử phạt vi phạm hành chính - VŨ THỊ THƠM - 174Quang Trung, Bình Định
Đào Xuân Huy
10/12/2015 V/V cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình
Lê Minh Toán
10/12/2015 v/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế bản vẽ Đào Xuân Huy
thi công xây dựng công trình: kè hạ lưu phía Bắc cầu Gành, Nhơn Hòa
10/12/2015 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp: đường Trần Phú đoạn nối tiếp
Đào Xuân Huy
thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú, Bình ĐỊnh
10/12/2015 v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: xây lắp xử lý ô nhiễm môi trường thuộc dự án Đào Xuân Huy
xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi chôn lấp chất thải rắn của thị xã
10/12/2015 v/v phê duyệt bổ sung lần 10 gói thầu dịch vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2015
Lê Minh Toán
10/12/2015 v/v đề nghị xử lý kết quả rà soát văn bản quy hoạch pháp luật do HĐND thị xã ban hành từ Lê Minh Toán
năm 2008-2014
10/12/2015 v/v bố trí quỹ đất để thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang Lê Minh Toán
mục đích khác, không phải lâm nghiệp
10/12/2015 v/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC -BTP ngày 12/10/2015 Lê Minh Toán
10/12/2015 v/v đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo quyết định142/2008/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ
Lê Minh Toán
10/12/2015 v/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của thủ tướng Lê Minh Toán
Chính phủ
10/12/2015 v/v đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng ChínhLê
phủ
Minh Toán
10/12/2015 v/v đề nghị điều chỉnh khoản thu thuế ngoài quốc doanh do cục thuế quản lý nộp nhầm địa bànLê Minh Toán
10/12/2015 GPXD cấp cho ông PHẠM ĐÌNH PHÁP -Hòa Cư,Nhơn HƯNG
Đào Xuân Huy
10/12/2015 GPXD cấp cho ông PHẠM ĐÌNH PHÁP - Hòa Cư, Nhơn Hưng
Đào Xuân Huy
10/12/2015 GPXD cấp cho ôngLÊ VĂN HẢI -Huỳnh Kim, Nhơn Hòa
Đào Xuân Huy
10/12/2015 GPXD cấp cho ông NGUYỄN XUÂN AN - Đập Đá
Đào Xuân Huy
10/12/2015 GPXD cấp cho ông PHẠM HỒNG THIỆN - Phú Sơn, Nhơn Hòa
Đào Xuân Huy
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Số/ký hiệu
613/GPXD
612/GPXD
611/GPXD
610/GPXD
609/GPXD
608/GPXD
573/TTr-UBND

Ngày VB
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015

Trích yếu
Người ký
GPXD cấp cho ông NGUYỄN THANH NHÂN -KV Liêm Trực, Bình ĐỊnh
Đào Xuân Huy
GPXD cấp cho ông LÊ TRỌNG AN - Quang Trung, Bình ĐỊnh
Đào Xuân Huy
GPXD cấp cho ông NGUYỄN THANH TIẾN - Đập Đá
Đào Xuân Huy
GPXD cấp cho ông ĐỖ MINH THIỆN -385 Lê Duẫn, Đập Đá
Đào Xuân Huy
GPXD cấp cho ông BÙI THANH TÂN - Thuận Thái, NHơn An
Đào Xuân Huy
GPXD cấp cho ông NGUYỄN VĂN HÀO - Đập Đá
Đào Xuân Huy
xin ý kiến về đề án đặt tên một số tuyến đường tại các phường Nhơn Hòa, Nhơn Hưng và
Lê Minh Toán
Nhơn Thành
ý kiến kết luận của đ/c Đào Xuân Huy -PCT UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết các vấn đề Nguyễn Thị Hữu Tân
liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú
thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình trại thực nghiệm của Trường THKTKT Bình Định
Lê Minh Toán
kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thị xã An Nhơn năm 2015 Lê Minh Toán
tổng kết 5 năm thực hiện đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm giảm nghèo của thị xã An Lê Minh Toán
Nhơn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020
cưỡng chế thu hồi đất để giao đất cho người trúng đấu giá tại khu quy hoạch dân cư phường Lê Minh Toán
Nhơn hưng
V/V cấp bổ sung kinh phí phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
Lê Minh Toán
v/v thôi hưởng mức trợ cấp cho người từ đủ 80 tuổi của xã Nhơn Tân - NGUYỄN THỊ DẦN Lê Minh Toán
v/v trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật nặng, cao tuổi của xã Nhơn Khánh
Lê Minh Toán
v/v thôi hưởng mức trợ cấp cho trẻ dưới 16 tháng tuổi - NGUYỄN THỊ MINH TÂM Lê Minh Toán
Thuận Đức, Nhơn Mỹ
v/v hỗ trợ kinh phí cho UBND các xã, phường để chi trả phụ cấp Chủ tịch Hội Cựu chính trị Lê Minh Toán
xã, phường từ tháng 10-12/2015
v/v chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở của ông TRẦN KIM Lê Minh Toán
ANH và bà NGUYỄN THỊ KIM LOAN tại phường Đập Đá
v/v cho thôi viên chức thôi việc bà CHÂU THỊ HƯỜNG, TIỂU HỌC SỐ 1 Nhơn Mỹ
Lê Minh Toán
v/v xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm khác ( đất vươn) sang đất ở
Lê Minh Toán
của hộ ông ĐỖ VĂN LỘC - phường Bình Định
v/v thu hồi đất của ông NGUYỄN VĂN TIẾN để GPMB xây dựng công trình: khu dân cư Lê Minh Toán
đường NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU nối dài ( thực hiện đợt 3)
V/V thu hồi đất của ông NGUYỄN VĂN KỸ để GPMB xây dựng công trình:khu dân cư
Lê Minh Toán
đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài ( thực hiện đợt 3). Địa điểm: phường Bình Định
v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào" toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã Nguyễn Tự Công Hoàng

529/TB-UBND

10/12/2015

528/TB-UBND
290/BC-UBND
289/BC-UBND

10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015

77/KH-UBND

10/12/2015

6639/QĐ-UBND
6638/QĐ-UBND
6637/QĐ-UBND
6636/QĐ-UBND

09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015

6635/QĐ-UBND

09/12/2015

6634/QĐ-UBND

09/12/2015

6633/QĐ-UBND
6632/QĐ-UBND

09/12/2015
09/12/2015

6631/QĐ-UBND

09/12/2015

6630/QĐ-UBND

09/12/2015

6629/QĐ-UBND

09/12/2015

6628/QĐ-UBND

09/12/2015 v/v phê duyệt đồ án quy hoạch và dự toán chi phí quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
đường Nguyễn Lữ, Đập Đá
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Nguyễn Tự Công Hoàng

Số/ký hiệu
6627/QĐ-UBND
6626/QĐ-UBND
6625/QĐ-UBND
6624/QĐ-UBND
6623/QĐ-UBND
1183/UBND
1182/UBND
1181/UBND
1180/UBND
1179/UBND
1178/UBND
572/TTr-UBND
296/GM-UBND

288/BC-UBND
288/GM-UBND
287/BC-UBND
287/GM-UBND
286/GM-UBND
284GM-UBND
280/GM-UBND
76/KH-UBND

Ngày VB
Trích yếu
09/12/2015 v/v phê duyệt đồ án quy hoạch và dự toán chi phí quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
đường Nguyễn Trường Tộ, phường Đập Đá
09/12/2015 v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới xã Nhơn Mỹ thị
xã An Nhơn
09/12/2015 v/v thay thế thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thị xã
09/12/2015 v/v cấp bổ sung kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2015
09/12/2015 thành lập Đoàn kiểm tra công tác xử lý thanh niên vi phạm luật nghĩa vụ quân sự
09/12/2015 v/v tạo điều kiện tiếp nhận, xử lý chất thải xỉ than phát sinh tại các cơ sở đúc kim loại trong
Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng
09/12/2015 v/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế công tác thi đua khen thưởng của UBND thị
xã An Nhơn
09/12/2015 v/v sửa chữa tuyến đường bê tông và hệ thống thoát nước bị hư hỏng do thi công công trình
Doanh trại quân đội thị xã An Nhơn
09/12/2015 v/v sử dụng kinh phí tạm giữ 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm theo Chỉ thị
số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
09/12/2015 v/v thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của bà HỒ THỊ TÁM - phường Bình Định
09/12/2015 v/v thông tin kết quả giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông LÊ VĂN CHIẾN với công Cao
Văn Biên
09/12/2015 v/v điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp các trường mẫu giáo, mầm non năm học 20152016
09/12/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe Phòng VHTT thị xã báo cáo tổng kết Đề án phát triển
sự nghiệp VHTT giai đoạn 2011-2015 và đề án phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao 20112015
09/12/2015 kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông LÊ QUANG TÂM phường Bình Định
09/12/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với Phòng Quản lý đô thị về kế hoạch tổ chức phục vụ Tết
Dương lịch và Nguyên đán Bính Thân 2016
09/12/2015 thực trạng của ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã An Nhơn
09/12/2015 UBND thị xã tổ chức kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng các Cụm công nghiệp An Trường và
An Mơ
09/12/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với Phòng TC-KH về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng
cơ bản năm 2015
09/12/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình công tác thu ngân sách thị xã năm
2015
09/12/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với các Hội đồng GPMB các dự án trên địa bàn thị xã
09/12/2015 kiểm tra công tác xử lý thanh niên vi phạm luật nghĩa vụ quân sự
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Người ký
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Tô Hồng Phương
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Thị Hữu Tân

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

