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 trong ngày 18/9/2015
Số/ký hiệu
4525/QĐ-UBND
4524/QĐ-UBND

4523/QĐ-UBND

4522/QĐ-UBND

4521/QĐ-UBND

4520/QĐ-UBND

4519/QĐ-UBND

4518/QĐ-UBND

4517/QĐ-UBND

4516/QĐ-UBND

4515/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
18/09/2015 v/v phân bổ chi tiết kinh phí thanh toán nợ đọng các công trình khắc phục lũ lụt năm 2013
18/09/2015 v/v lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cao KTKT-Dự toán công trình: Hệ thống nước thãi tập
trung Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng hạng mục: Bảo trì, sữa chữa vận hành, phường Đập
Đá
18/09/2015 V/v phê duyệt phương án chi tiết bồi thường để xây dựng công trình: Hệ thống kênh tưới
Văn Phong ( đợt 3) hợp phần: Đền bù, di dân và tái định cư khu tưới Văn Phong , dự án hồ
chứa nước Định Bình
18/09/2015 V/v chỉ định thầu tư vấn lập dự án, dự toán chuẩn bị đầu tư Công trình: điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn
18/09/2015 v/v cưỡng chế thu hồi đất hành lang giao thông do ông Lý Văn Sang 2 lấn chiếm sử dụng để
thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn km17+027km50+00, đoạn qua phường Nhơn Hòa
18/09/2015 v/v cưỡng chế thu hồi đất hành lang giao thông do ông Lý Văn Sang lấn chiếm sử dụng để
thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn km17+027km50+00, đoạn qua phường Nhơn Hòa
18/09/2015 v/v thu hồi đất hành lang giao thông do ông Lý Văn Sang 2 lấn chiếm sử dụng để thực hiện
dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn km17+027- km50+00,
đoạn qua phường Nhơn Hòa
18/09/2015 v/v thu hồi đất hành lang giao thông do ông Lý Văn Sang lấn chiếm sử dụng để thực hiện
dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn km17+027- km50+00,
đoạn qua phường Nhơn Hòa
18/09/2015 v/v cưỡng chế thu hồi đất hành lang giao thông do bà Dư Thị Lãnh lấn chiếm sử dụng để
thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn km17+027km50+00, đoạn qua phường Nhơn Hòa
18/09/2015 v/v thu hồi đất hành lang giao thông do bà Dư Thị Lãnh lấn chiếm sử dụng để thực hiện dự
án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn km17+027- km50+00,
đoạn qua phường Nhơn Hòa
18/09/2015 V/v chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác ( đất vườn) sang đất ở ông
Phạm Ngũ Nùng và bà Nguyễn Thị Thái Hằng, tại khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa
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Người ký
Nguyễn Tự Công Hoàng
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

Lê Minh Toán

Số/ký hiệu
4514/QĐ-UBND
4513/QĐ-UBND
898/UBND
897/UBND
896/UBND
895/UBND
894/UBND
893/UBND
892/UBND

541/GPXD
540/GPXD
539/GPXD
538/GPXD
442/TB-UBND
441/TB-UBND
405/TTr-UBND
404/TTr-UBND

403/TTr-UBND
201/GM-UBND
173/GM-UBND
173/GM-UBND

Ngày VB
Trích yếu
18/09/2015 V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Dự án năng lượng nông thôn
II(REII) phần hạ áp xã Nhơn Mỹ
18/09/2015 v/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế xây
dựng công trình: Khu dân cư Tiên Hội, phường Nhơn Thành
18/09/2015 v/v di dời hệ thống Camera giám sát quản lý trật tự an toàn giao thông nằm trong phạm vi
mặt bằng thi công công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú
18/09/2015 v/v cử thành viên tham dự khóa đào tạo thí điểm Quản lý xây dựng và đô thị
18/09/2015 V/v cho chủ trương lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Điểm sản
xuất tập trung làng nghề truyền thống tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu
18/09/2015 V/v xin ý kiến điều chỉnh phương án dồn điền đổi thửa tại thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc
18/09/2015 v/v ý kiến dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói Trọng Điểm( theo công nghệ
lò nung Hoffman)
18/09/2015 v/v sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông để thi công trồng cột
kéo cáp quang phục vụ thông tin tại tuyến đường Võ Văn Dũng
18/09/2015 v/v khẩn trương thực hiện các danh mục công trình, dự án có sử dụng đất theo kế hoạch sử
dụng đất năm 2015 và rà soát đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
2020 và lập KHSDĐ và lập KHSDĐ 2016
18/09/2015 Giấy xác nhận công trình xây dựng hoàn thành gửi ông Nguyễn Ngọc Thạch
18/09/2015 Giấy xác nhận công trình xây dựng hoàn thành gủi Công ty Cổ phần Bình Định Xanh
18/09/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Văn Lợi phường Đập Đá
18/09/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Hải Triều phường Đập Đá
18/09/2015 Thông báo thu hồi đất để quy hoạch xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp mở
rộng Quốc lộ 19 tại phường Nhơn Hoà
18/09/2015 Thông báo thu hồi đất xây dựng khu dân cư Tiên hội, phường Nhơn Thành
18/09/2015 v/v cho ý kiến về phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn Thanh Mai, xã
nhơn Hạnh
18/09/2015 V/V báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đê bao, phường
Bình Định, thị xã An Nhơn,(gđ 1) địa điểm xây dựng: phường Bình Định, thị xã An Nhơn

Người ký
Lê Minh Toán

18/09/2015 V/V đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp ngành kế hoạch đầu tư Việt Nam"
18/09/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo phương án thiết kế Trung tâm Bồi dưỡng chính
trị
18/09/2015 UBND thị xã tổ chức kiểm tra Bãi rác và đường vào Bãi rác thị xã
18/09/2015 UBND thị xã tổ chức họp nghe báo cáo Kế hoạch cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi
xây dựng Công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19 từ Km 17+027 đến Km 50+000 đoạn
qua địa bàn thị xã An Nhơn

Phạm Văn Trung
Tô Hồng Phương
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Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Tô Hồng Phương
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

Tô Hồng Phương
Nguyễn Thị Hữu Tân

Số/ký hiệu
172/GM-UBND

69/GM-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
18/09/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe phòng Tài Nguyên - môi trường thị xã, văn Phòng đăng Tô Hồng Phương
ký quyền sử dụng đất báo cáo kế hoạch và phương án bàn giao Văn Phòng đăng ký Quyền
sử dụng đất
18/09/2015 Thường trực HĐND thị xã tổ chức Hội nghị trực báo quý III/2015 để nghe Thường trực
Nguyễn Thị Hữu Tân
HĐND các xã, phường báo cáo tình hình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND xã,
phường trong quý III/2015, nhiệm vụ chủ yếu quý IV/2015
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