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 17/11 đến 18/11/2015
Số/ký hiệu
6254/QĐ-UBND
6253/QĐ-UBND
6252/QĐ-UBND
6251/QĐ-UBND
6250/KH-UBND
6249/QĐ-UBND

6248/QĐ-UBND
1100/UBND
1099/UBND
1098/UBND
1097/UBND
1096/UBND
1094/UBND
1093/UBND
1092/UBND
1091/UBND
1090/UBND
1089/UBND
535/TTr-UBND
516/TB-UBND

Ngày VB
Trích yếu
18/11/2015 v/v thu hồi đất bổ sung của hộ NGUYỄN THÀNH để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình:
đường từ cầu Trường Thi đi QL 19 (ĐỢT 5)
18/11/2015 v/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát,lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Kè hạ lưu phía bắc cầu
Gành. Địa điểm xây dựng: phường Nhơn Hòa
18/11/2015 v/v kiện toàn BCĐ và tổ giúp việc liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm thị xã
18/11/2015 v/v phân bổ kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội quý 3/2015 theo Nghị
định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ
18/11/2015 v/v xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử đối với
ông Lê Đình Chấn
18/11/2015 v/v điều chỉnh bổ sung căn cứ pháp lý vào Quyết định số 5803/QĐ-UBND, ngày 22/10/2015 của
UBND thị xã An Nhơn xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã Nhơn Hạnh, xã
Cát Nhơn
18/11/2015 V/V chỉ định thầu đơn vị rà soát bom, mìn, vật nổ công trình: Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh địa điểm:
Núi Hòn Chùa, thôn Đại An, xã Nhơn Mỹ
18/11/2015 v/v đề xuất nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát năm 2016 của ban thường vụ Thị ủy
18/11/2015 v/v hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch nung theo đề nghị của Lữ đoàn Phòng không 573
18/11/2015 V/v dự thảo quyết định ban hành hương ước, quy ước mẫu trên địa bàn thị xã
18/11/2015 V/v tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Báo cáo số 190/BC-UBND
18/11/2015 Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông đường bộ của tuyến QL 19 địa phận xã Nhơn Thọ
18/11/2015 v/v phổ biến việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế
18/11/2015 v/v thanh lý các phòng học cũ tại Trường TH số 2 Nhơn Mỹ ( phân hiệu Tân Đức và Tân Nghi)
18/11/2015 v/v thanh lý 05 phòng học phía đông( giáp đường Trần Thị Kỷ) Trường TH số 1 phường Bình Định
18/11/2015 v/v đôn đốc thực hiện công tác văn thư lưu trữ 2015
18/11/2015 v/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2015
18/11/2015 v/v triển khai thực hiện cơ chế một cửa theo quyết định của UBND tỉnh
18/11/2015 V/v xin ý kiến về Đề án mô hình quản lý, kinh doanh các chợ trên địa bàn thị xã An Nhơn
18/11/2015 Ý kiến kết luận của Đ/c Đào Xuân Huy - PCT UBND thị xã tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả công
tác đấu giá quyền sử dụng đất đến tháng 11/2015 và nhiệm vụ trong thời gian đến
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Người ký
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

Lê Minh Toán
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
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân

Số/ký hiệu
275/GM-UBND

269/GM-UBND

268/GM-UBND
74/KH-UBND
16/TB-UBND
6247/QĐ-UBND
6246/QĐ-UBND

6245/QĐ-UBND

6244/QĐ-UBND
6243/QĐ-UBND
6242/QĐ-UBND
6241/QĐ-UBND
6240/QĐ-UBND
1088/UBND
1087/UBND
1086/UBND
1085/UBND
851/GM-UBND
534/TTr-UBND

Ngày VB
Trích yếu
18/11/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe Phòng Kinh tế báo cáo kết quả thực hiện công tác Chương trình
kiên cố hóa kênh mương năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 và Kế hoạch phát triển mạng lưới thủy lợi
năm 2016
18/11/2015 UBND thị xã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án Nghĩa trang nhân dân bắc An Nhơn, Khu
dân cư L, Khu đô thị mới Đâp Đá , Khu dân cư mở rộng chợ Đập Đá, Khu dân cư đội 4 Bằng Châu

Người ký
Tô Hồng Phương

18/11/2015 Thay thế Giấy mời số 267 /GM- UBND ngày 16/11/2015
18/11/2015 Triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV năm 2015 trên địa bàn thị xã An Nhơn
18/11/2015 Kết quả giám sát của Đoàn giám sát TT.HĐND thị xã về tình hình triển khai thực hiện chương trình
trồng rừng WB3 và giao đất rừng cho các hộ gia đình
17/11/2015 v/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
17/11/2015 v/v phê duyệt chọn nhà thầu tham gia nộp hồ sơ đề xuất và tổ tư vấn xét thầu gói thầu tư vấn: khảo sát,
lập nhiệm vụ và thiết kế quy hoạch thuộc dự án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nhơn Mỹ,
xã Nhơn Mỹ
17/11/2015 V/V phê duyệt chọn nhà thầu tham gia nộp hồ sơ đề xuất và tổ tư vấn xét thầu gói thầu tư vấn: khảo
sát, lập nhiệm vụ và thiết kế quy hoạch thuộc dự án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cảnh
Hàng, xã Nhơn Phong
17/11/2015 V/V thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây
dựng công trình: mở rộng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Nhơn
17/11/2015 V/V phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách thị xã trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015
17/11/2015 v/v thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng
khu dân cư tổ 3, khu vực Kim Châu, phường Bình Định
17/11/2015 v/v thôi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội của phường Bình Định - VÕ THỊ TIẾN - Quang Trung
17/11/2015 v/v thôi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội của xã nhơn Hạnh - NGUYỄN THỊ ÁI LIÊN- Thanh Mai
17/11/2015 v/v lắp đặt bổ sung các tấm đan chịu lực lên hệ thống mương thoát nước hở dọc Quốc lộ 19 thuộc dự
án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp QL 19 qua địa bàn thị xã An Nhơn
17/11/2015 v/v đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng QL 19B đoạn qua địa
bàn thị xã An Nhơn
17/11/2015 v/v đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường năm 2015
17/11/2015 V/V thỏa thuận kinh phí chi trả bồi thương giải phóng mặt bằng
17/11/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với các HTX NN có trạm bơm điện
17/11/2015 V/V xin chủ trương chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực thi công công trình: Khu di tích Chi bộ
Hồng Lĩnh, xã Nhơn Mỹ, tại Núi Hòn Chùa, thôn Đại An

Tô Hồng Phương
Lê Minh Toán
Phan Thế Thạnh
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Tô Hồng Phương

Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy

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

Số/ký hiệu
533/TTr-UBND
532/TTr-UBND
531/TTr-UBND
530/TTr-UBND
268/BC-UBND
266/GM-UBND

Ngày VB
Trích yếu
17/11/2015 V/V xin chủ trương chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực thi công công trình: Khu di tích Chi bộ
Hổng Lĩnh, xã Nhơn Mỹ, tại Núi Hòn Chùa, thôn Đại An
17/11/2015 v/v thông qua đề án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn
17/11/2015 v/v thông qua đề án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
17/11/2015 V/V chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình Hoa viên kết hợp kiến trúc nghệ
thuật tạo điểm nhấn tại hai đầu cửa ngõ giao thông vào thị xã An Nhơn
17/11/2015 Kết quả thực hiện kế hoạch bê tông kênh mương nội đồng năm 2015 và kế hoạch hỗ trợ kinh phí kiên
cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng năm 2016 trên địa bàn thị xã
17/11/2015 UBND thị xã tổ chức hội nghị tôn vinh,khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào
hiến máu tình nguyện
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Người ký
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân

