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 21/10 đến 22/10/2015
Số/ký hiệu
5809/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
22/10/2015 V/v phê duyệt phương án tái định cư để GPMB xây dựng công trình: Mở rộng Quốc lộ 1 từ
Km 1153 đến Km 1212+400 đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn địa điểm: Xã Nhơn An

Người ký
Lê Minh Toán

5808/QĐ-UBND

22/10/2015 V/V Phê duyệt phương án chi tiết bổ sung lần 1 giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng công trình: khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng QL19 phường Nhơn Hòa
22/10/2015 V/V Phê duyệt phương án chi tiết bổ sung lần 1 giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định
cư để xây dựng công trình mở rộng QL 1 từ km 1153 đến km 1212+400 địa phận thị xã An
Nhơn ( thực hiện đợt 65) xã Nhơn An
22/10/2015 V/V Phê duyệt phương án chi tiết bổ sung lần 1 giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng công trình: khu dân cư L thuộc khu dân cư đô thị mới Đập Đá
22/10/2015 V/V Phê duyệt phương án chi tiết bổ sung lần 1 giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng công trình:trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ( thực hiện đợt 2)
22/10/2015 V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Sáu để GPMB xây dựng công trình: Đường Nguyễn
Đình Chiểu nối dài ( đoạn từ bến xe 30/3 đến giáp đường Ngô Gia Tự) Địa điểm: phường
Bình Định
22/10/2015 V/V Phê duyệt phương án chi tiết bổ sung lần 1 giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng công trình:nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã Nhơn Hạnh đi Cát Nhơn
22/10/2015 V/V Phê duyệt phương án chi tiết bổ sung lần 1 giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng công trình: khu dân cư tổ 5 Kim Châu, Bình Định
22/10/2015 V/v thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Hoa để GPMB xây dựng công trình: Đường Nguyễn
Đình Chiểu nối dài ( đoạn từ bến xe 30/3 đến giáp đường Ngô Gia Tự) Địa Điểm: phường
Bình Định
22/10/2015 V/V Phê duyệt phương án chi tiết bổ sung lần 1 giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng công trình:mở rộng QL1 từ km 1153 đến km 1212+400 đoạn qua địa phận thị xã An
Nhơn
22/10/2015 V/V Phê duyệt phương án chi tiết bổ sung lần 1 giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng công trình: đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài ( đoạn từ bến xe 30/3 đến giáp đường
Ngô Gia Tự thực hiện đợt 1.Địa điểm xây dựng phường Bình Định
22/10/2015 V/V Phê duyệt phương án chi tiết bổ sung lần 1 giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng công trình:khu dân cư tổ 5 Kim Châu 9 (thực hiện đợt 6)

Lê Minh Toán

5807/QĐ-UBND

5806/QĐ-UBND
5805/QĐ-UBND
5804/QĐ-UBND

5803/QĐ-UBND
5802/QĐ-UBND
5801/QĐ-UBND

5800/QĐ-UBND

5799/QĐ-UBND

5798/QĐ-UBND
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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

5797/QĐ-UBND

5796/QĐ-UBND
5795/QĐ-UBND
5794/QĐ-UBND

5793/QĐ-UBND

5792/QĐ-UBND

5791/QĐ-UBND

5790/QĐ-UBND
5789/QĐ-UBND

5788/QĐ-UBND

5787/QĐ-UBND

22/10/2015 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án chi tiết bồi thường , hỗ trợ GPMB và tái định
cư để xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn từ Km 17+027 đến Km 50+00 tỉnh
Bình Định ( Điều chỉnh phương án thực hiện đợt 40 tại QĐ phê duyệt số 3258/ QĐ-UBND
ngày 17/7/2015 của UBND thị xã An Nhơn)
22/10/2015 V/V Phê duyệt phương án chi tiết bổ sung lần 1 giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng công trình: nhà quản lý bãi rác thôn Đông Bình, Nhơn Thọ
22/10/2015 V/V Phê duyệt phương án chi tiết bổ sung lần 1 giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng công trình: kè bờ sông Văn Lãng đoạn thôn Lộc Thuận, Nhơn Hạnh
22/10/2015 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án chi tiết bồi thường , hỗ trợ GPMB và tái định
cư để xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn từ Km 17+027 đến Km 50+00 tỉnh
Bình Định ( Điều chỉnh bổ sung lần 2 phương án thực hiện đợt 38 tại QĐ phê duyệt số
2983/ QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND thị xã An Nhơn)
22/10/2015 V/V Phê duyệt phương án chi tiết bổ sung lần 1 giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng công trình: đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài ( đoạn từ bến xe 30/3 đến giáp đường
Ngô Gia Tự thực hiện đợt 6.Địa điểm xây dựng phường Bình Định
22/10/2015 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án chi tiết bồi thường , hỗ trợ GPMB và tái định
cư để xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn từ Km 17+027 đến Km 50+00 tỉnh
Bình Định ( Điều chỉnh bổ sung lần 3 phương án thực hiện đợt 38 tại QĐ phê duyệt số
2983/ QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND thị xã An Nhơn)
22/10/2015 V/V Phê duyệt phương án chi tiết bổ sung lần 1 giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng công trình: đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài ( đoạn từ bến xe 30/3 đến giáp đường
Ngô Gia Tự thực hiện đợt 7.Địa điểm xây dựng phường Bình Định
22/10/2015 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
22/10/2015 V/v điều chỉnh giá trị bồi thường, hỗ trợ của 11 hộ gia đình, cá nhân tại QĐ số: 5693/QĐUBND ngày 31/12/2014 của UBND thị xã An Nhơn về việc phê duyệt Phương án chi tiết
về bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư để xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc
lộ 19 đoạn từ Km 17+027 đến KM 50+00, ( thực hiện đợt 26: đoạn qua địa phận phường
Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn)
22/10/2015 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định
cư để xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn từ Km 17+ 027 đến Km 50+00,
tỉnh Bình Định ( Điều chỉnh bổ sung lần 4 phương án thực hiện đợt 23 tại Quyết định phê
duyệt số 5587/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thị xã
22/10/2015 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định
cư để xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn từ Km 17+ 027 đến Km 50+00,
tỉnh Bình Định ( Điều chỉnh bổ sung lần 5 phương án thực hiện đợt 25 tại Quyết định phê
duyệt số 5683/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thị xã)
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Lê Minh Toán

Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
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Lê Minh Toán

Lê Minh Toán

Lê Minh Toán

Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

Lê Minh Toán

Lê Minh Toán

5786/QĐ-UBND

5785/QĐ-UBND

5784/QĐ-UBND
5783/QĐ-UBND
5782/QĐ-UBND
5781/QĐ-UBND
5780/QĐ-UBND
5779/QĐ-UBND
5778/QĐ-UBND
5777/QĐ-UBND
5776/QĐ-UBND
5775/QĐ-UBND
5774/QĐ-UBND
5773/QĐ-UBND
5772/QĐ-UBND
5771/QĐ-UBND
5770/QĐ-UBND
5769/QĐ-UBND

22/10/2015 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định
cư để xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn từ Km 17+ 027 đến Km 50+00,
tỉnh Bình Định ( Điều chỉnh bổ sung lần 2 phương án thực hiện đợt 28 tại Quyết định phê
duyệt số 687/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND thị xã
22/10/2015 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định
cư để xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn từ Km 17+ 027 đến Km 50+00,
tỉnh Bình Định ( Điều chỉnh bổ sung lần 2 phương án thực hiện đợt 30 tại Quyết định phê
duyệt số 687/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND thị xã
22/10/2015 v/v thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: khu dân cư tổ 10 Liêm Trực
phường Bình Định
22/10/2015 v/v thu hồi đất của bà PHAN VĂN CƯ để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: khu
dân cư tổ 10 Liêm Trực phường Bình Định
22/10/2015 v/v thu hồi đất của bà NGUYỄN THỊ KIM NGA để giải phóng mặt bằng xây dựng công
trình: khu dân cư tổ 10 Liêm Trực phường Bình Định
22/10/2015 v/v thu hồi đất của bà PHẠM THỊ THANH HUỆ để giải phóng mặt bằng xây dựng công
trình: khu dân cư tổ 10 Liêm Trực phường Bình Định
22/10/2015 v/v thu hồi đất của bà PHẠM THỊ LAN để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: khu
dân cư tổ 10 Liêm Trực phường Bình Định
22/10/2015 v/v phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng quy hoạch các vị trí
đất trồng thuộc các khu dân cư nông thôn xã Nhơn Hậu
22/10/2015 v/v nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức - HOÀNG TRỌNG QUỐC Hội chữ thập đỏ
22/10/2015 v/v nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức -TRÌNH NGỌC BÍCH - Đài
truyền thanh thị xã
22/10/2015 v/v nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức - PHẠM THỊ CẨM THƠ Đài truyền thanh thị xã
22/10/2015 v/v nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức - DIỆP VĂN LỢI BQLCCN
22/10/2015 v/v nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức - VÕ TẤN ĐẠT - Trung
tâm văn hóa thông tin
22/10/2015 v/v nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức - ĐOÀN THỊ KIM TRÂM Phòng GD-ĐT
22/10/2015 v/v nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức - NGUYỄN NGỌC THỊNH
- Phòng GD-ĐT
22/10/2015 V/V nâng bậc lương viên chức - LÊ NGỌC MÂN -Phòng TC-KH thị xã
22/10/2015 V/V nâng bậc lương viên chức - NGUYỄN HOÀI NAM -Đài truyền thanh thị xã
22/10/2015 V/V nâng bậc lương viên chức - TRẦN QUỐC TUẤN -Đài truyền thanh thị xã
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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 Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

5768/QĐ-UBND
5767/QĐ-UBND
5766/QĐ-UBND
5765/QĐ-UBND
5764/QĐ-UBND
5763/QĐ-UBND

22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015

5762/QĐ-UBND

22/10/2015

1011/UBND

22/10/2015

1010/UBND
1009/UBND

22/10/2015
22/10/2015

1008/UBND

22/10/2015

1007/UBND

22/10/2015

1006/UBND
1005/UBND
1004/UBND

22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015

1003/UBND

22/10/2015 v/v tổ chức cưỡng chế đối với bà Nguyễn Thị Thì tại khu vự Huỳnh Kim, phường Nhơn
Hòa xây dựng công trình không có giấy phép
22/10/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho BÙI XUÂN TUẤN -Thuận Thái, Nhơn An
22/10/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho TRẦN THỊ HIỆP - Thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng
22/10/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho NGUYỄN HỮU LỘC - Khu đô thị mới phường Đập Đá
22/10/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho - NGÔ MINH CHÁNH - 07Trần Thị Kỷ, phường Bình Định

Đào Xuân Huy

22/10/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho PHAN ĐÌNH PHƯƠNG - 218 Quang Trung, phường Bình
Định
22/10/2015 v/v xin ý kiến lập danh mục công trình, dự án có sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất
năm 2016 trình Thường Vụ Thị ủy
22/10/2015 v/v xin ý kiến lập danh mục công trình, dự án có sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất
năm 2016 trình Thường Trực Thị ủy

Đào Xuân Huy

572/GPXD
571/GPXD
570/GPXD
569/GPXD
568/GPXD
474/TTr-UBND
473/TTr-UBND

V/V nâng bậc lương viên chức - NGUYỄN THỊ XUÂN HOA - Trạm khuyến nông
V/V nâng bậc lương viên chức - HỒ XUÂN NINH -Phòng GD - ĐT thị xã
V/V nâng bậc lương viên chức - ĐOÀN CÁT NHƠN -Phòng GD - ĐT thị xã
V/V nâng bậc lương viên chức - TRẦN KHƯƠNG DUY -Phòng GD - ĐT thị xã
V/V nâng bậc lương viên chức - ĐINH VĂN HẢI - Đội quản lý trật tự đô thị thị xã
v/v phê duyệt báo cáo KTKT- dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình: hệ
thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Gò Đá Trắng. hạng mục: bảo trì, sửa chữa và vận
hành phường Đập Đá
v/v lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 công trình: điểm sản
xuất tập trung làng nghề truyền thống tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu
V/v lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa đê sông Bờ Mọ, thôn
Trung Lý xã Nhơn Phong
v/v đảm bảo an toàn hệ thống công trình điện trong mùa mưa bão
v/v tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân ở khu vực Huỳnh Kim không được cản trở
thi công công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19
V/V tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo; công dân tập trung đông người tại cơ quan
Nhà nước và nhà riêng của lãnh đạo
V/V công bố và giao Quyết định số 3603/ QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh
Bình Định
V/v thay đổi địa điểm lắp đặt biển cảnh báo tuyên truyền về An toàn giao thông
v/v đề nghị cung cấp thông tin từ thiết bị đo mưa cộng đồng nằm trên địa bàn thị xã
v/v thỏa thuận nâng lương cho cán bộ công chức 6 tháng cuối năm 2015
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Nguyễn Tự Công Hoàng
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Lê Minh Toán

Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng

Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy

472/TTr-UBND

471/TTr-UBND
470/TTr-UBND
469/TTr-UBND
468/TTr-UBND
467/TTr-UBND
247/GM-UBND
67/KH-UBND
5761/QĐ-UBND
5760/QĐ-UBND
5643/QĐ-UBND

1002/UBND
848/GM-UBND
466/TTr-UBND

465/TTr-UBND

22/10/2015 v/v thông qua phương án thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất phía Tây tuyến
đường liên xã thuộc khu trung tâm xã theo quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã
Nhơn An
22/10/2015 v/v cho ý kiến về phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn Liêm Lợi xã
Nhơn Phong
22/10/2015 v/v cho ý kiến về phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn Trung lý, Nhơn
Phong
22/10/2015 v/v xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiên cố hóa kênh mương năm 2015 ở xã
Nhơn Phong, Nhơn hạnh và Nhơn Khánh thị xã An Nhơn
22/10/2015 V/V Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: đê thiết trụ, xã Nhơn Hậu

Nguyễn Tự Công Hoàng

22/10/2015 v/v cho ý kiến về phương án thiết kế và tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp,
mở rộng tuyến đường ĐT 636 xã Nhơn Hạnh
22/10/2015 UBND thị xã tổ chức buổi đi khảo sát vị trí di dời cây xăng Hòa Hiệp 5 tại phường Nhơn
Hòa
22/10/2015 Tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 trên địa bàn
thị xã An Nhơn
21/10/2015 v/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Công
trình: khu dân cư Châu Thành, Nhơn Thành
21/10/2015 v/v công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Hợp tác xã nông nghiệp Nhơn An, nhiệm
kỳ 2015-2019
21/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ NGUYỄN THỊ THANH để GPMB xây dựng công trình : Mở rộng
quốc lộ 1 từ 1Km 1153 đến 1212+400 địa phận thị xã An Nhơn Hạng mục: Kênh mương
tưới tiêu tại tuyến đường tránh QL 1A Địa điểm xã Nhơn An
21/10/2015 v/v cho chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chăn nuôi tập trung vùng cải tạo
đội 13, thôn Nhơn Nghĩa Đông xã Nhơn Phúc
21/10/2015 UBND thị xã đối thoại với các chủ cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động tại cụm công
nghiệp Gò Đá Trắng- Đập Đá
21/10/2015 V/V xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư khu vực Phò An,
Nhơn Hưng
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21/10/2015 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 QL 19B( trước cổng chính khu di tích chi bộ
Hồng Lĩnh)
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464/TTr-UBND

246/GM-UBND
68/BTCD
12/TB-HĐND

21/10/2015 Xin chủ trương hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động"
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và 15 năm cuộc vận động "
ngày vì người nghèo"
21/10/2015 UBND thị xã làm việc với Sở Công thương về quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng
dầu
21/10/2015 v/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bình, Nguyễn thị Xuân Yên, Nguyễn Thị Hông Hạnh và
ông Nguyễn Văn Phúc
21/10/2015 Thay đổi thời gian sinh hoạt tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị An Nhơn và lịch tiếp xúc cử tri
trước kỳ họp lần thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI và HĐND thị xã khóa X

Page 6

Nguyễn Tự Công Hoàng

Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
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