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 19/10 đến 20/10/2015
Số/ký hiệu
5759/QĐ-UBND
5758/QĐ-UBND
5757/QĐ-UBND
5756/QĐ-UBND
5755/QĐ-UBND
5754/QĐ-UBND
5753/QĐ-UBND
5752/QĐ-UBND
5751/QĐ-UBND
5750/QĐ-UBND
5749/QĐ-UBND
5748/QĐ-UBND
5747/QĐ-UBND
5746/QĐ-UBND

5745/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
20/10/2015 V/v quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn Nhơn Thiện, xã Nhơn Hạnh, thị xã An
Nhơn
20/10/2015 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: khu dân cư thôn Thanh Mai, Nhơn
hạnh
20/10/2015 V/v phê duyệt Điều lệ Hội Cựu TNXP xã Nhơn Khánh
20/10/2015 v/v kiện toàn BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2015-2020 thị xã An Nhơn
20/10/2015 v/v công nhận kết quả bầu cử ban kiểm soát hợp tác xã nông nghiệp Nhơn An, nhiệm kỳ
2015-2019
20/10/2015 v/v cho thôi làm nhiệm vụ người hoạt động không chuyên trách xã, phường - NGUYỄN
CÔNG LÝ - UBND phường Nhơn Thành
20/10/2015 V/V phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng công trình: khu dân cư
Tiên Hội ( đợt 1) phường Nhơn Thành
20/10/2015 V/V phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng công trình: khu dân cư
thôn Tân Dương xã Nhơn An
20/10/2015 V/V phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng công trình: khu dân cư
thôn Háo Đức xã Nhơn An
20/10/2015 V/V phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng công trình: khu dân cư
tổ 10 Liêm Trực( thực hiện đợt 2). Địa điểm: phường Bình ĐỊnh
20/10/2015 v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: lắp đặt hệ thống chiếu sáng công
cộng, trang trí đèn Led cho các công trình, đường phố trên địa bàn thị xã
20/10/2015 v/v hỗ trợ kinh phí khoan giếng nước ,xây hồ chứa nước và mua sắm phương tiện phục vụ
cho công tác chữa cháy rừng
20/10/2015 v/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp: đường giao thông, thoát nước điện chiếu
sáng thuộc dự án khu dân cư Phú Thành,Nhơn Thành
20/10/2015 v/v chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu
gói thầu xây lắp: cấp nước sinh hoạt thuộc công trình khu dân cư tổ 5 khu vực Kim ChâuBình Định
20/10/2015 v/v chỉ định thầu tư vấn trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 công trình mở rộng QL 1
đoạn từ km 1153đến km 1212+400. Địa điểm xã Nhơn An
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Người ký
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy

Số/ký hiệu
5744/QĐ-UBND

5743/QĐ-UBND

5742/QĐ-UBND

5741/QĐ-UBND

5740/QĐ-UBND

5739/QĐ-UBND
5738/QĐ-UBND
5737/QĐ-UBND
5736/QĐ-UBND
5735/QĐ-UBND
5734/QĐ-UBND
5733/QĐ-UBND
5732/QĐ-UBND
5731/QĐ-UBND
5730/QĐ-UBND
1001/UBND

Ngày VB
Trích yếu
20/10/2015 v/v chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu
gói thầu xây lắp: điện chiếu sáng thuộc công trình khu dân dư tổ 5 khu vực Kim Châu,
phường Bình Định
20/10/2015 v/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công
trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới phường Đập Đá Hạng mục di dời đường ống cấp
nước D100 tại nút giao thông Hồng Lĩnh - Võ Văn Dũng phường Đập Đá
20/10/2015 v/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công
trình nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Phong ( đoạn từ trường An Nhơn 1 đến giáp
đường Thanh Niên)
20/10/2015 v/v phê duyệt hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu. Gói thầu: cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích
nâng cấp, cải tạo công viên, dải phân cách cây xanh thuộc công trình cải tạo cây xanh dải
phân cách đường Lê Hồng Phong
20/10/2015 v/v phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm công ích
công trình: lắp đặt các bảng thông tin tuyên truyền bằng module led tại trụ sở Thị ủy và
Trụ sở HĐND và UBND thị xã
20/10/2015 v/v phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm công
ích. Công trình lắp đặt đèn pha chiếu sáng cổng thành, phường Bình Định
20/10/2015 v/v phhê duyệt danh sách hộ mới thoát nghèo
20/10/2015 v/v phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng công trình: mở
rộng QL 1 đoạn từ km 1153 đến km 1212+400, địa phận thị xã An Nhơn
20/10/2015 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: điểm quy hoạch dân cư xóm 2 (
sau nhà ông Thành thôn An Hòa, Nhơn Khánh)
20/10/2015 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: điểm quy hoạch dân cư xóm 2 (
sau kho Bích Sơn) thôn An Hòa, Nhơn Khánh
20/10/2015 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: điểm quy hoạch dân cư xóm 5
thuộc thôn Quan Quang, Nhơn Khánh
20/10/2015 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: điểm quy hoạch dân cư mẫu giáo
xóm 7, thôn Hiếu An xã Nhơn Khánh
20/10/2015 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: điểm quy hoạch dân cư Vườn
Đình thuộc thôn Quan Quang, Nhơn Khánh
20/10/2015 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: điểm quy hoạch dân cư xóm 12,
thôn An Hòa, Nhơn Khánh
20/10/2015 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: điểm quy hoạch dân cư ( lô cốt gần
cầu Phụ Ngọc Cũ) thuộc thôn Quan Quang xã Nhơn Khánh
20/10/2015 v/v xin ý kiến về phạm vi thoát lũ tràn Phò An, sông Gò Chàm, Phường Nhơn Hưng
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Người ký
Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy
Phạm Văn Trung
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng

Số/ký hiệu
1000/UBND
999/UBND
998/UBND
997/UBND
996/UBND
567/GPXD
566/GPXD
565/GPXD
490/TB-UBND
489/TB-UBND

488/TB-UBND
463/TTr-UBND
462/TTr-UBND

461/TTr-UBND
460/TTr-UBND
459/TTr-UBND
245/GM-UBND
245/GM-UBND
244/GM-UBND

Ngày VB
Trích yếu
20/10/2015 v/v giải quyết yêu cầu của bà PHẠM THỊ NHƯ NGỌC và ông NGUYỄN VĂN TINphường Đập Đá
20/10/2015 v/v thực hiện một số nhiệm vụ theo nội dung kết luận số 07- KL/TU ngày 5/10/2015 của
Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn
20/10/2015 v/v sửa chữa cống hộp đường bê tông Hồ Núi I Nhơn Tân
20/10/2015 v/v báo cáo hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC
20/10/2015 v/v chủ trương xử lý ô nhiễm môi trường tại Bãi chôn lấp chất thải rắn của thị xã
20/10/2015 GPXD cấp cho ông HỒ VĂN CÔNG - Bình Định
20/10/2015 GPXD cấp cho ông NGUYỄN VĂN DIỄM - Gia Lai
20/10/2015 GPXD cấp cho ông HUỲNH THÀNH ĐẠT - Nhơn Thiện, Nhơn Hạnh
20/10/2015 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp thông qua dự án đầu tư xây dựng
công trình khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh xã Nhơn Mỹ
20/10/2015 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết những vướng mắc giữa
thiết kế quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới đường Lê Hồng Phong
nối dài về phía Đông
20/10/2015 Ý kiến kết luận của đ/c Đào Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với
UBND các xã, phường về công tác phát triển quỹ đất
20/10/2015 v/v thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị mới Cẩm Văn, Nhơn
Hưng
20/10/2015 v/v xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình: đường bê tông xi măng từ ngã ba giao
nhau giữa tuyến đường liên huyện từ Đập Đá thị xã An Nhơn đi xã Tây Vinh, huyện Tây
Sơn với tuyến đường giao thông liên thôn đi Quốc lộ 19B ( trước cổng chính khu di tích
Chi bộ Hồng Lĩnh)
20/10/2015 v/v đề nghị xác định hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư khi nhà nước thu hồi đất
20/10/2015 V/V xin phê duyệt giá đất để bố trí tái định cư thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thị
xã An Nhơn
20/10/2015 V/V thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: cầu Khánh Mỹ- xã
Nhơn Mỹ
20/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo Dự án kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh
Hòa
20/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã xét công nhận
xã Nhơn An, Nhơn Phúc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
20/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp thông qua dự kiến điều chỉnh, bổ sung kinh phí BTGPMB
các dự án và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
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Người ký
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương

Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

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

Số/ký hiệu
243/GM-UBND

243/BC-UBND
230/TB-UBND
66/KH-UBND
34/GM-UBND
26/HĐND
5728/QĐ-UBND
5727/QĐ-UBND
5726/QĐ-UBND
5725/QĐ-UBND
5724/QĐ-UBND

5723/QĐ-UBND

5722/QĐ-UBND
5721/QĐ-UBND
5720/QĐ-UBND
5719/QĐ-UBND
5718/QĐ-UBND
5717/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
20/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp Hội đông BTGPMB thông qua phương án BTGPMB dự
án KDC Tổ 5 Kim Châu, Khu đất mở rộng chợ Đập đá, các nút giao thông đường Nguyễn
Đình Chiểu
20/10/2015 kết quả giải quyết đơn khiếu nại các trường hợp bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án
nâng cấp, mở rộng QL19 đoạn qua địa bàn thị xã An Nhơn
20/10/2015 Hoãn các cuộc họp của lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn
20/10/2015 khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2016
20/10/2015 Họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 13 - HĐND thị xã
20/10/2015 v/v dự kiến nội dung, chương trình chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 13- HĐND thị xã
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu quy hoạch dân cư xã Nhơn
Tân, người trúng đấu giá PHAN HỮU NGHIỆP
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại khu dân cư Bả Canh Đập Đá,
người trúng đấu giá NGUYỄN VĂN ĐẠT
19/10/2015 v/v công nhận kết ạquả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại khu dân cư xã Nhơn Hạnh,
người trúng đấu giá NGUYỄN DUY CẦN
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá PHẠM THỊ THẠCH
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá TRẦN QUANG MINH
KHOA
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá TRẦN THIỆN THÀNH lô số
19
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá TRẦN THIỆN THÀNH
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá LÊ NGỌC ÁNH
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá LÊ ĐÌNH NGHĨA
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá PHẠM THỊ THẠCH
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá TRẦN THỊ MỸ LAI
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá VÕ THỊ TRANG NHÃ
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Người ký
Nguyễn Thị Hữu Tân

Lê Minh Toán
Tô Hồng Phương
Nguyễn Tự Công Hoàng
Phan Thế Thạnh
Phan Thế Thạnh
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
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
5716/QĐ-UBND
5715/QĐ-UBND

5714/QĐ-UBND
5713/QĐ-UBND
5712/QĐ-UBND
5711/QĐ-UBND
5710/QĐ-UBND

5709/QĐ-UBND
5708/QĐ-UBND
5707/QĐ-UBND
5706/QĐ-UBND
995/UBND
994/UBND
993/UBND
487/TB-UBND

486/TB-UBND

485/TB-UBND

484/TB-UBND

Ngày VB
Trích yếu
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá THÁI ĐÌNH PHÚC
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá NGUYỄN THỊ THANH
TUYẾN
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá LÊ ĐÌNH NGHĨA
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá Diệp Thị Mai
19/10/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở, khu đất dự trữ phát triển tại tổ 4,
khu vực Kim Châu, phường Bình Định, người trúng đấu giá Võ Cao Trí
19/10/2015 v/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ thị xã
19/10/2015 Chỉ định thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: tuyến QL 1A Gò Đá Trắng
đến Tử Cấm Thành thuộc Thành Hoàng Đế. Hạng mục: di dời tuyến đường dây trung, hạ
áp
19/10/2015 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu Công trình: Trường Mẫu giáo Nhơn An ( Thuận Thái)
19/10/2015 v/v cấp bổ sung kinh phí trang trí phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, Nhiệm
kỳ 2015-2020
19/10/2015 v/v cải chính ngày sinh trong giấy khai sinh - LÊ THỊ THANH TUYẾT - Nhơn Phong
19/10/2015 v/v cấp bổ sung kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2015
19/10/2015 v/v lập hồ sơ cán bộ, công chức năm 2015
19/10/2015 V/v thỏa thuận hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng phòng học các trường mầm non, mẫu giáo

Người ký
Lê Minh Toán

19/10/2015 V/v chuẩn bị Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh
19/10/2015 Ý kiến kết luận của Đ/c Đào Xuân Huy- Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với
UBND phường Nhơn Hòa về xử lý tồn tại do vi phạm pháp luật về đất đai và phát triển
quỹ đất
19/10/2015 Ý kiến kết luận của Đ/c Đào Xuân Huy- Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với
phòng Tài nguyên - Môi Trường về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập
kế hoạch sử dụng đất đến năm 2016 và kết quả xử lý tồn tại về đât đai
19/10/2015 Ý kiến kết luận của Đ/c Đào Xuân Huy -PCT.UBND thị xã tại buổi làm việc với Công ty
TNHH XDTH Minh Phương về tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn thị xã

Phạm Văn Trung
Tô Hồng Phương

19/10/2015 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp thông qua báo cáo chủ trương đề
xuất đầu tư xây dựng Kè phía Bắc cầu Gành

Tô Hồng Phương
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Lê Minh Toán

Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán

Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Nguyễn Tự Công Hoàng
Phạm Văn Trung

Tô Hồng Phương

Tô Hồng Phương

Số/ký hiệu
458/TTr-UBND
457/TTr-UBND
456/TTr-UBND

242/BC-UBND
242/GM-UBND
241/BC-UBND
241/GM-UBND
240/BC-UBND
240/GM-UBND
239/BC-UBND
239/GM-UBND
238/GM-UBND
238/BC-UBND
238/GM-UBND
237/BC-UBND
236/BC-UBND
235/BC-UBND
234/BC-UBND
233/BC-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
19/10/2015 v/v thẩm định Báo cáo kinh tế- Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường tiểu học số 1 Phạm Văn Trung
Nhơn Mỹ( thôn Thiết Tràng), hạng mục nhà lớp học 02 tầng 6 phòng
19/10/2015 v/v thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: trường Tiểu học số 1 Phạm Văn Trung
Nhơn Thành ( khu vực Châu Thành). hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng
19/10/2015 V/v thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường Trung học Phạm Văn Trung
cơ sở Nhơn An Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng Địa điểm xây dựng: Xã Nhơn An
19/10/2015 v/v đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế công trình: Trường Tiểu học số 1 Nhơn Mỹ (
thôn Thiết Tràng). Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng
19/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe phòng QLĐT báo cáo phương án vận hành bãi rác
19/10/2015 đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ- Trường Mẫu giáo Nhơn An( Thuận Thái)
19/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch KDC Bắc sông Tân
An - giai đoạn 1
19/10/2015 đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ- Trường Mầm non Nhơn Thành
19/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp thông qua quy chế quản lý các cụm công nghiệp thị xã
19/10/2015 đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ- Trường Mẫu giáo Nhơn Hậu (điểm Vân Sơn)
19/10/2015 UBND thị xã tổ cuộc họp giải quyết giải tỏa, di dời cây xăng Hòa Hiệp tại phường Nhơn
Hòa
19/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp Hội đồng BTGPMB thông qua phương án BTGPMB dự
án quy hoạch các khu dân cư xã Nhơn Lộc
19/10/2015 Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ, dự án Trường Mẫu giáo Nhơn Hưng( điểm Tiên Hòa)
19/10/2015 UBND thị xã tổ chức trực báo công tác BTGPMB các dự án
19/10/2015 đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ- Trường Mẫu giáo Nhơn Hậu ( điểm Nam Tân)
19/10/2015 Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ, dự án Trường Mẫu giáo Nhơn Hưng( điểm Phò An)
19/10/2015 đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ- Trường Mẫu giáo Nhơn Hậu
19/10/2015 Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ, dự án Trường Mẫu giáo Nhơn Khánh( điểm Quan Quang)
19/10/2015 Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ, dự án Trường Mẫu giáo Nhơn Tân( Phúc Mới)
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Phạm Văn Trung
Nguyễn Thị Hữu Tân
Phạm Văn Trung
Nguyễn Thị Hữu Tân
Phạm Văn Trung
Nguyễn Thị Hữu Tân
Phạm Văn Trung
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Phạm Văn Trung
Nguyễn Thị Hữu Tân
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung

Số/ký hiệu
232/BC-UBND
231/BC-UBND
230/BC-UBND
229/BC-UBND
228/BC-UBND
227/BC-UBND
226/BC-UBND
225/BC-UBND
224/BC-UBND
11/TB-HĐND
11/HĐND

Ngày VB
Trích yếu
19/10/2015 Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ, dự án Trường Mẫu giáo Nhơn Mỹ( Đại An)
19/10/2015 Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ, dự án Trường Mẫu giáo Nhơn Mỹ( Thiết Tràng)
19/10/2015 Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ, dự án Trường Mẫu giáo Đập Đá( Tây Phương Danh)
19/10/2015 Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ, dự án Trường Mẫu giáo Nhơn Hòa(điểm Huỳnh Kim)
19/10/2015 Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ, dự án Trường Mẫu giáo Nhơn Hòa(điểm Long Quang)
19/10/2015 Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ, dự án Trường Mẫu giáo Nhơn Hòa(điểm Hòa Nghi)
19/10/2015 Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, trái
phiếu Chính phủ, dự án Trường Mẫu giáo Đập Đá
19/10/2015 v/v Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế công trình: trường TH số 1 Nhơn Thành( Châu
Thành)
19/10/2015 v/v đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế công trình: trường THCS Nhơn An. Hạng mục:
nhà lớp học 02 tầng 12 phòng xã Nhơn An
19/10/2015 Thay đổi thời gian sinh hoạch tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị AN Nhơn và lịch tiếp xúc cử
tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa XI và HĐND thị xã khóa X
19/10/2015 V/V thống nhất thỏa thuận danh mục dự án chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2016-2020
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Người ký
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Lê Thanh Hưng
Lê Thanh Hưng

