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 18/12 đến 21/12/2015
Số/ký hiệu
6739/QĐ-UBND
6738/QĐ-UBND
6737/QĐ-UBND
6736/QĐ-UBND
6735/QĐ-UBND

1227/UBND
1226/UBND
1225/UBND
626/GPXD
592/TTr-UBND
546/TB-UBND

545/TB-UBND
544/TB-UBND
300/BC-UBND
288/GM-UBND

Ngày VB
Trích yếu
21/12/2015 V/V hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyển sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với
đất
21/12/2015 V/V hỗ trợ kinh phí tiền điện chiếu sáng công cộng năm 2015 cho các đơn vị trên địa bàn
thị xã An Nhơn
21/12/2015 v/v phân bổ kinh phí để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2015 (
đợt 2) theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ
21/12/2015 v/v giao chi tiết kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2015 điều chỉnh, bổ sung trên địa
bàn thị xã
21/12/2015 v/v phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí và Dự toán gói thầu xây dựng
trong tổng mức đầu tư xây dựng sau khi điều chỉnh, bổ sung( lần 2) công trình Sửa chữa,
nâng cấp Di tích Mộ di tích tập thể chiến sĩ Tiều đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao
Vàng
21/12/2015 v/v chủ trương lập thủ tục giao đất cho hộ sử dụng đất liền kề đối với phần đất thừa còn
lại của khu quy hoạch dân cư năm 2006 phường Nhơn Thành
21/12/2015 V/V cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán các hạng mục công trình Nghĩa
trang nhân dân Bắc An Nhơn ( giai đoạn 1)
21/12/2015 V/V cử thành viên tham dự Tổ giúp việc thực hiện công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh

Người ký
Lê Minh Toán

21/12/2015 GPXD cấp cho Bà NGUYỄN THỊ THÚY THANH - Đập Đá
21/12/2015 v/v đề nghị thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã để xây dựng
Khu dân cư nông thôn năm 2015 tại thôn Tân Đức, Nhơn An
21/12/2015 ý kiến kết luận của Đ/c Lê Minh Toán - PCT.UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết các vấn
đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng dự án
khu dân cư Vĩnh Liêm, Bình Định
21/12/2015 ý kiến kết luận của Đ/c LÊ MINH TOÁN - PCT UBND thị xã cuộc họp giải quyết các
vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án Cụm công nghiệp An Mơ
21/12/2015 V/V thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính
21/12/2015 v/v tổ chức thực hiện Văn bản số 154/TB-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh
21/12/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch xây dựng tuyến phố văn
minh xanh sạch đẹp

Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
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Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Tô Hồng Phương

Nguyễn Thị Hữu Tân

Nguyễn Thị Hữu Tân
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân

Số/ký hiệu
287/GM-UBND
6734/QĐ-UBND
6733/QĐ-UBND
6732/QĐ-UBND
6731/QĐ-UBND
6730/QĐ-UBND
6729/QĐ-UBND
6728/QĐ-UBND

6727/QĐ-UBND
6726/QĐ-UBND
6725/QĐ-UBND
6724/QĐ-UBND
6723/QĐ-UBND
6722/QĐ-UBND
1224/UBND
1223/UBND
1222/UBND
1220/UBND

Ngày VB
Trích yếu
21/12/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB thu hồi đất
Trường TH KTKT Bình Định
18/12/2015 v/v phê duyệt tổng dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng dịch
vụ công ích công trình: chăm sóc công viên, cây xanh trên địa bàn
18/12/2015 v/v phân bổ nguồn vốn chuyển nguồn năm 2014 sang năm 2015 thực hiện ( nguồn kinh
phí thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000)
18/12/2015 v/v phân bổ nguồn vốn chuyển nguồn năm 2014 sang năm 2015 thực hiện ( nguồn dự
phòng ngân sách)
18/12/2015 v/v phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán hạng mục: di dời đường ống nước sạch
để sửa chữa tuyến đường ĐT 636 ( Đập Đá - Phước Thắng ) xã Nhơn Phong
18/12/2015 v/v khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2015
18/12/2015 v/v khen thưởng thành tích trong hoạt động cộng tác viên Đài Truyền thanh thị xã năm
2015
18/12/2015 V/V phân bổ chi tiết nguồn vốn tiền sử dụng đất thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã trong
kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 để hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm
2014, 2015
18/12/2015 v/v ban hành quy chế làm việc tạm thời Tổ quản lý Nghĩa trang nhân dân Bắc An Nhơn (
giai đoạn 1) xã Nhơn Mỹ
18/12/2015 v/v nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức - TRẦN THẾ
VÂN- Trường THCS Nhơn Lộc
18/12/2015 v/v nâng mức phục cấp thâm niên nhà giáo - HỒ THỊ THUẬN - Trường THCS Nhơn Hậu

Người ký
Nguyễn Thị Hữu Tân

18/12/2015 v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nghĩa trang nhân dân Bắc An Nhơn ( giai đoạn
1) xã Nhơn Mỹ
18/12/2015 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: khu đất mở rộng chợ
Đập Đá, An Nhơn sang đất ở đô thị
18/12/2015 vv/ hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - TRƯƠNG THIỆN TOÀN và bà NGUYỄN
THỊ ANH CHÂU
18/12/2015 V/V thi công hệ thống thoát nước trước Trụ sở làm việc của UBND phường Bình Định
18/12/2015 V/V xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường trên tuyến đường từ Quốc lộ 1- Gò Đá
Trắng đến Tử Cấm Thành thuộc Thành Hoàng Đế
18/12/2015 v/v đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ
18/12/2015 v/v tiếp tục thực hiện các công việc theo kế hoạch cải cách hành chính và các chỉ số cải
cách hành chính năm 2015

Đào Xuân Huy
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Đào Xuân Huy
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

Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

Số/ký hiệu
1219/UBND
1218/UBND
1217/UBND
1216/UBND
1215/UBND
591/TTr-UBND
590/TTr-UBND
589/TTr-UBND
543/TB-UBND
299/BC-UBND
298/BC-UBND
297/BC-UBND
58/GXN

Ngày VB
Trích yếu
18/12/2015 v/v ông VÕ HỮU LỘC xin giao đất để xây dựng nhà ở tại lô đất số 08 khu A3, Thuộc khu
quy hoạch dân cư Bắc Ngô Gia Tự, Bình Định
18/12/2015 V/V chủ trương trồng cây xanh trên vỉa hè 02 phường Bình Định và Đập Đá
18/12/2015 v/v góp ý dự thảo Đề án thành lập Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thị xã An Nhơn
18/12/2015 v/v thực hiện một số nhiệm vụ theo nội dung chỉ đạo của BTV TU tại Kết luận số 13kl/TU
18/12/2015 V/V Thực hiện một số nhiệm vụ theo nội dung chỉ đạo của TT.TU tại TB 21-TB/TU ngày
31/11/2015
18/12/2015 v/v đề nghị UBND tỉnh tặng cơ thi đua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho
Công an xã Nhơn Lộc
18/12/2015 V/V đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định

Người ký
Lê Minh Toán

18/12/2015 V/V hỗ trợ kinh phí bê tông mương nội đồng năm 2016
18/12/2015 Chương trình đi thăm các nhà thờ và các chức sắc công giáo, tin lành nhân dịp Lễ Noel
năm 2015
18/12/2015 v/v tổ chức cưỡng chế, để giao đất cho người trúng đấu giá tại khu quy hoạch dân cư An
Ngãi, Nhơn Hưng
18/12/2015 Kết quả thực hiện các kiến nghị qua hoạt động giám sát của TT.HĐND và các Ban HĐND
thị xã năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015
18/12/2015 Kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri từ kỳ họp lần thứ 10 đến kỳ họp lần thứ
12 HĐND thị xã khóa X
18/12/2015 GXN công trình xây dựng hoàn thành - MAI VĂN BÍNH - Thanh Liêm, Nhơn An

Nguyễn Tự Công Hoàng
Tô Hồng Phương
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