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 ngày 11/12/2015
Số/ký hiệu
6654/QĐ-UBND
6653/QĐ-UBND
6652/QĐ-UBND

6651/QĐ-UBND
6650/QĐ-UBND
6649/QĐ-UBND
1196/UBND
1195/UBND
1193/UBND
1191/UBND
575/TTr-UBND
574/TTr-UBND
532/TB-UBND
531/TB-UBND
530/TB-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
11/12/2015 v/v chỉ định thầu bảo hiểm xây dựng công trình khu đất mở rộng chợ Đập Đá thuộc khu đô Đào Xuân Huy
thị mới phường Đập Đá
11/12/2015 V/V Chỉ định thầu bảo hiễm xã hội công trình: nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú, Bình ĐịnhĐào Xuân Huy
11/12/2015 v/v điều chỉnh, bổ sung quyết định giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho Lê Minh Toán
ông HÀ VĂN BÔNG và bà LƯU THỊ KIM ĐÍNH để xây dựng nhà ở tại khu quy hoạch dân
cư phần đất thừa sau khi quy hoạch khu dân cư Thanh Niên
11/12/2015 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: xưởng chế biến vải vụn của bà
Lê Minh Toán
PHAN THỊ HƯƠNG - thôn Vân Sơn, Nhơn Hậu
11/12/2015 v/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2015
Lê Minh Toán
11/12/2015 v/v phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phụ vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để Lê Minh Toán
GPMB xây dựng công trình: dự án phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ- Nhơn Khánh
11/12/2015 V/V đính chính văn bản do sai sót trong quá trình soạn thảo
Nguyễn Thị Hữu Tân
11/12/2015 v/v cử thành viên tham gia BCĐ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Định Tô Hồng Phương
11/12/2015 v/v đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2015
Nguyễn Tự Công Hoàng
11/12/2015 v/v thực hiện ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải bột đá đối với các doanh nghiệp chế biến Lê Minh Toán
đá trên địa bàn thị xã An Nhơn
11/12/2015 V/V xác định giá đất bồi thường hỗ trợ đối với các dự án đầu tư mới được phê duyệt danh Đào Xuân Huy
mục đầu tư trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2015
11/12/2015 v/v xin phê duyệt giá đất để bố trí tái định cư thực hiện các dự án đầu tư mới phát sinh trên Nguyễn Tự Công Hoàng
địa bàn thị xã
11/12/2015 Để thực hiện Công trình: Nâng cấp, cải tạo sữa chữa đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm Đào Xuân Huy
điều lệ đường ngang tại Km 1087+913- P. Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
11/12/2015 Để thực hiện Công trình Cầu Khánh Mỹ- Nhơn Mỹ và xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn
Đào Xuân Huy
11/12/2015 thông báo thu hồi đât để thực hiện dự án: khu di tích chi bộ Hồng Lĩnh, địa điểm: xã Nhơn Đào Xuân Huy
Mỹ

