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 22/9/2015
Số/ký hiệu
4620/QĐ-UBND
4619/QĐ-UBND
4618/QĐ-UBND
4617/QĐ-UBND
4616/QĐ-UBND
4615/QĐ-UBND
4614/QĐ-UBND
4613/QĐ-UBND
4612/QĐ-UBND
4611/QĐ-UBND
4610/QĐ-UBND

4609/QĐ-UBND
4608/QĐ-UBND
4607/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
22/09/2015 V/v phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách thị xã ( sự nghiệp giao thông) trong kế hoạch
đầu tư phát triển năm 2015
22/09/2015 V/v giao chi tiết danh mục đầu tư thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2015 thị xã An Nhơn
22/09/2015 v/v phê duyệt mức giá khởi điểm để đứa ra đấ giá quyền sử dụng đất ở các lô đất tại Khu
dân cư Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng
22/09/2015 v/v phê duyệt mức giá khởi điểm để đứa ra đấ giá quyền sử dụng đất ở các lô đất tại Khu
dân cư phường Bình Định
22/09/2015 v/v phê duyệt mức giá khởi điểm để đứa ra đấ giá quyền sử dụng đất ở các lô đất tại Khu
dân cư thôn Thuận Thái, xã Nhơn An
22/09/2015 v/v phê duyệt mức giá khởi điểm để đứa ra đấ giá quyền sử dụng đất ở các lô đất tại Khu
dân cư phường Phú Thành, phường Nhơn Thành
22/09/2015 v/v phê duyệt mức giá khởi điểm để đứa ra đấ giá quyền sử dụng đất ở các lô đất tại Khu
tái định cư Quốc lộ 1, xã Nhơn An, thị xã, thị xã an Nhơn
22/09/2015 v/v phê duyệt mức giá khởi điểm để đứa ra đấ giá quyền sử dụng đất ở các lô đất tại Khu
tái định cư Quốc lộ 1, kv Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã, thị xã an Nhơn
22/09/2015 v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: đường bê tông xi măng giao thông
nông thôn xã nhơn Hạnh tuyến: cầu bà Âm- cầu ông Giám
22/09/2015 v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: UBND xã Nhơn Hạnh, hạng mục :
đắp đất nền sân
22/09/2015 v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: đường bê tông xi măng giao thông
nông thôn phường Nhơn Hòa tuyến: ngã tư đến trụ sở hòa Nghi( điểm đầu : Ngã tư- điểm
cuối: trụ sở Hào Nghi)
22/09/2015 V/V phê duyệt điều chỉnh cục bộ tiêu chí thủy lợi trong đề án xây dựng nông thôn mới xã
Nhơn An, thị xã An Nhơn
22/09/2015 V/V thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phong trào" Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa
22/09/2015 v/v khen thưởng thành tích trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và công tác
giao quân năm 25015
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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
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

Lê Minh Toán
Phạm Văn Trung
Nguyễn Tự Công Hoàng

Số/ký hiệu
4603/QĐ-UBND

910/UBND
909/UBND
908/UBND
907/UBND
906/UBND
905/UBND
904/UBND
903/UBND
902/UBND
901/GM-UBND
901/UBND
816/GM-UBND
459/TB-UBND

458/TB-UBND

457/TB-UBND
456/TB-UBND

Ngày VB
Trích yếu
21/09/2015 V/v thu hồi đất hành lang giao thông do ông Lý Hoàng Cơ sử dụng để thực hiện dự án đầu
tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn Km17+027 - Km 50+00 tỉnh
Bình Định, đoạn qua địa phận phường Nhơn Hòa
22/09/2015 V/v tổ chức kiểm tra, chấm điểm, dánh giá kết quả thực hiện xây dựng xã, phường phù
hợp với trẻ em năm 2015
22/09/2015 V/v thực hiện một số nhiệm vụ theo nội dung chỉ đạo của Ban thường Vụ Thị ủy tại Kết
luận số 01 - KL/TU, ngày 10/9/2015
22/09/2015 V/v thực hiện chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị An Nhơn
22/09/2015 V/v cử cán bộ tham gia Tổ công tác và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ đối với Dự án do Ban
giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện
22/09/2015 v/v thực hiện một số nhiệm vụ theo nội dung Kết Luận số 686- KL/TU, ngày 03/8/2015
cuả Ban Thường vụ Thị ủy
22/09/2015 V/v đôn đốc giải quyết yêu cầu của bà Lê Thị Cẩm Châu gửi UBND phường Nhơn Hưng

Người ký
Lê Minh Toán

22/09/2015 V/v kiểm tra, giải quyết kiến nghị của công ty SHAIYO tại xã Nhơn Tân
22/09/2015 v/v tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh Viettel Bình định xây dựng hạ tầng viễn thông
22/09/2015 v/v cử cán bộ, viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị
năm 2015
22/09/2015 Nhân dịp Tết Trung thu năm 2015, UBND thị xã An Nhơn tổ chức Đêm hội trăng rằm
phục vụ vui chơi giải trí cho các cháu thiếu nhi
22/09/2015 v/v phối hợp điều tra, khảo sát đánh giá mức độ hài lòng đối với một số dịch vụ công năm
2015
22/09/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với UBND xã Nhơn Phong về công tác xử lý tồn tại vi
phạm đất đai và phát triển quỹ đất.
22/09/2015 Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp trực báo công tác GPMB để xây
dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 và một số dự án công trình khác trên địa
bàn thị xã
22/09/2015 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp thông qua báo cáo Công trình
Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú ( đoạn Km 1 + 414,8 đến Km 1+ 897,2), phường
Bình Định và phương án quy hoạch mặt bằng Kho lưu trữ Thị uỷ An Nhơn
22/09/2015 V/v chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án Khai thác cát làm vật
liệu xâu dựng thông thường tại sông Kôn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn
22/09/2015 Kết luận chỉ đạo của Đ/c Phạm Văn Trung - PCT UBND thị xã tại cuộc họp kiểm tra kết
quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến
cuối năm 2015 của phòng LĐTBXH thị xã

Lê Minh Toán
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
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Phạm Văn Trung
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Tô Hồng Phương
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán

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

Tô Hồng Phương

Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân

Số/ký hiệu
416/TTr-UBND

Ngày VB
Trích yếu
22/09/2015 v/v xin chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng
đường kết nối giao thông N4 thuộc khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng
22/09/2015 v/v chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng
đường kết nối giao thông thuộc khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng
22/09/2015 v/v thông qua phương án thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và tổng mức đầu tư xây
dựng công trình Khu di tích chi Bộ Hồng Lĩnh, xã Nhơn Mỹ
22/09/2015 V/V xin chủ trương lập báo cáo đề xuất chử trương đầu tư xây dựng công trình : trường
Tiểu học số 1 Nhơn Thành, hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng, phường Nhơn
Thành
22/09/2015 V/V xin chủ trương lập báo cáo đề xuất chử trương đầu tư xây dựng công trình : Kè hạ lưu
phía bắc Cầu Gành, phường Nhơn Hòa
22/09/2015 V/V thông qua phương án thiết kế và quy mô đầu tư công trình: sửa chữa, nâng cấp một số
tuyến đường tại Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng, thị xã An Nhơn
22/09/2015 Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 21/9/2015 của UBND thị xã về việc tổ chức
cưỡng chế và bảo vệ thi công công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 từ Km 17+027 đến
Km 50+00 đoạn qua địa phận phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Người ký
Nguyễn Tự Công Hoàng

209/BC-UBND

22/09/2015 Về việc tổ chức cưỡng chế và bảo vệ thi công Công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 từ
Km 17 + 027 đến Km 50 + 000 đoạn qua địa phận phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

Lê Minh Toán

208/BC-UBND

22/09/2015 Tình hình thực hiện và những tồn tại trong công tác GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng
cấp Quốc lộ 19, đoạn qua địa phận thị xã An Nhơn
22/09/2015 UBND thị xã làm việc với Chi cục Thuế về công tác thu thuế trong 8 tháng đầu năm và
nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2015
22/09/2015 v/v giải quyết nội dụng đơn khiếu nại của ông Lê Văn Bửu và các hộ dân ở tổ 10, khu vực
Liêm Trực, phường Bình Định
22/09/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, nghiệm thu kết
quả kiểm kê đất đai năm 2015 các xã, phường
21/09/2015 UBND thị xã làm việc với phòng Tài Chính -Kế hoạch về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8
tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2015

Lê Minh Toán

415/TTr-UBND
414/TTr-UBND
413/TTr-UBND

412/TTr-UBND
411/TTr-UBND
356/GM-UBND

207/GM-UBND
207/BC-UBND
206/GM-UBND
205/GM-UBND
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Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

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

Tô Hồng Phương
Lê Minh Toán
Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương

