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 26/10/2015
Số/ký hiệu
5896/QĐ-UBND

5895/QĐ-UBND
5894/QĐ-UBND

5893/QĐ-UBND

5892/QĐ-UBND

5891/QĐ-UBND

5890/QĐ-UBND

5889/QĐ-UBND

5888/QĐ-UBND

5887/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
26/10/2015 V/V thôi hưởng mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội chuyển sang hưởng trợ cấp người cao tuổi
từ 80 trở lên, nghèo của xã Nhơn phong
26/10/2015 V/V trợ cấp xã hội cho người đơn thân nuôi từ hai con trở lên thuộc hộ nghèo của phường
Đập Đá
26/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở
rộng QL1 từ Km 1153 đến Km 1212+400, địa phận phường Nhơn Thành ( phương án đợt
12 và đợt 14)
26/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân ở xã Nhơn An để bồi thường, hỗ trợ giả phóng mặt
bằng xây dựng công trình: Mở rộng QL1 A từ Km 1153 đến Km 1212+400, địa phận xã
Nhơn An ( đợt 2)
26/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở
rộng QL1 từ Km 1153 đến Km 1212+400, địa phận phường Nhơn Thành ( phương án đợt
30)
26/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở
rộng QL1 từ Km 1153 đến Km 1212+400, địa phận phường Nhơn Thành ( phương án đợt 7
và đợt 17)
26/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở
rộng QL1 từ Km 1153 đến Km 1212+400, địa phận phường Nhơn Thành ( phương án đợt
11 và đợt 21)
26/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở
rộng QL1 từ Km 1153 đến Km 1212+400, địa phận phường Nhơn Thành ( phương án đợt 9
và đợt 20)
26/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở
rộng QL1 từ Km 1153 đến Km 1212+400, địa phận phường Nhơn Thành ( phương án đợt
15)
26/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở
rộng QL1 từ Km 1153 đến Km 1212+400, địa phận phường Nhơn Thành ( phương án đợt 8
và đợt 19)
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Người ký
Phạm Văn Trung

Phạm Văn Trung
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
5886/QĐ-UBND

5885/QĐ-UBND

5884/QĐ-UBND

5883/QĐ-UBND

5882/QĐ-UBND

5881/QĐ-UBND

5880/QĐ-UBND
5879/QĐ-UBND
5878/QĐ-UBND

5877/QĐ-UBND
5876/QĐ-UBND
5875/QĐ-UBND

5874/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
26/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở
rộng QL1 từ Km 1153 đến Km 1212+400, địa phận phường Nhơn Thành ( phương án đợt
29 và đợt 61)
26/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở
rộng QL1 từ Km 1153 đến Km 1212+400, địa phận phường Nhơn Thành ( phương án đợt
25 và đợt 50)
26/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở
rộng QL1 từ Km 1153 đến Km 1212+400, địa phận phường Nhơn Thành ( phương án đợt
24 và đợt 49)
26/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân và đất công ích UBND phường để thực hiện dự án
đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng QL1 từ Km 1153 đến Km 1212+400, địa phận
phường Nhơn Thành ( phương án đợt 23 và đợt 25)
26/10/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân và đất công ích UBND phường để thực hiện dự án
đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng QL1 từ Km 1153 đến Km 1212+400, địa phận
phường Nhơn Thành ( phương án đợt 1)
26/10/2015 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch,
thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đường Nguyễn Trường Tộ , phường Đập
Đá thuộc dự án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đường Nguyễn Trường Tộ
26/10/2015 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Cung cấp sản phẩm công ích lắp đặt đèn pha
đèn chiếu sáng thuộc dự án lắp đặt đèn pha chiếu sáng cổng thành, phường Bình Định
26/10/2015 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu : Cung cấp sản phẩm công ích lắp đặt các
bảng thông tin tuyên truyền bằng module led tại trụ sở Thị ủy và HĐND và UBND thị xã
26/10/2015 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu : Dịch vụ tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ quy
hoạch, thiết kế quy hoạch, thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thuộc dự án quy
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đường Nguyễn Lữ, phường Đập Đá
26/10/2015 V/v phê duyệt dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt bổ sung
trụ, biển chỉ dẫn đường một số tuyến đường chính trên địa bàn thị xã
26/10/2015 V/v phê duyệt dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý ô nhiễm
môi trường tại bãi chôn lấp chất thải rắn của thị xã
26/10/2015 V/v phê duyệt dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt trụ, biển
báo giao thông trên các tuyến đường tại cụm công nghiệp Gò Đá Trắng, phường Đập Đá

Người ký
Lê Minh Toán

Lê Minh Toán

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
Đào Xuân Huy

26/10/2015 V/v phê duyệt dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa đèn tín Đào Xuân Huy
hiệu giao thông tại ngã tư Gò Găng
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Số/ký hiệu
5873/QĐ-UBND

5872/QĐ-UBND

5871/QĐ-UBND

5870/QĐ-UBND
5869/QĐ-UBND
5868/QĐ-UBND

5867/QĐ-UBND

5866/QĐ-UBND

5865/QĐ-UBND
5864/QĐ-UBND

5863/QĐ-UBND
5862/QĐ-UBND
5861/QĐ-UBND
5860/QĐ-UBND
5859/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
26/10/2015 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Cung cấp sản phẩm công ích sản xuất, lắp đặt
đèn chiếu sáng trang trí thuộc dự án sản xuất lắp đặt đèn chiếu sáng trang trí khung hoa đèn
Led đường Trần Phú và đèn rẽ quạt 5 cánh tại đảo giao thông phường Đập Đá
26/10/2015 V/v phê duyệt dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm công
ích công trình: Cải tạo, lắp đặt thiết bị phun nước nghệ thuật tại hồ phun nước công viên
Trung tâm thị xã
26/10/2015 v/v thu hồi đất công ích của UBND xã Nhơn Tân thực hiện dự án đầu tư xây dựng công
trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km 17+027-Km50+00 tỉnh Bình Định( đoạn qua
địa phận xã Nhơn Tân đợt 15)
26/10/2015 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp : nhà quản lý bãi rác thuộc dự án nhà
quản lý bãi rác
26/10/2015 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu dịch vụ tư vấn: giám sát thi công xây dựng
thuộc dự án nhà quản lý bãi rác
26/10/2015 v/v trhu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải
tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km 17+027-Km50+00 tỉnh Bình Định( đoạn qua địa phận
xã Nhơn Tân đợt 15)
26/10/2015 v/v trhu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải
tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km 17+027-Km50+00 tỉnh Bình Định( đoạn qua địa phận
xã Nhơn Tân đợt 10)
26/10/2015 v/v trhu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải
tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km 17+027-Km50+00 tỉnh Bình Định( đoạn qua địa phận
xã Nhơn Tân đợt 16)
26/10/2015 V/v phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây
dựng công trình: Khắc phục sửa chữa tuyến đường vào bãi rác cỉa thị xã
26/10/2015 v/v trhu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải
tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km 17+027-Km50+00 tỉnh Bình Định( đoạn qua địa phận
xã Nhơn Tân đợt 18)
26/10/2015 V/V thuyên chuyển viên chức ông Trương Trọng Duy- Trường Tiểu học số 2 Nhơn Phúc
26/10/2015 v/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Cuộc vận động "
TDĐKXDĐSVHOKHDC" và 15 năm thực hiện cuộc vận động " Ngày vì người nghèo"
26/10/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần,trợ cấp 1 lần đối với ông Đào Thị
Phượng
26/10/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần,trợ cấp 1 lần đối với ông Trần
Minh Hùng
26/10/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần,trợ cấp 1 lần đối với ông Đỗ Ngọc
Quang
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Người ký
Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy

Lê Minh Toán

Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán

Lê Minh Toán

Lê Minh Toán

Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán

Phạm Văn Trung
Lê Minh Toán
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung

Số/ký hiệu
5858/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
26/10/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần,trợ cấp 1 lần đối với bà Huỳnh
Hoàn Trọng
26/10/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần,trợ cấp 1 lần đối với bà Huỳnh Thị
Thứ
26/10/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần,trợ cấp 1 lần đối với ông Trương
Đình Phùng
26/10/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần,trợ cấp 1 lần đối với ông Nguyễn
Hữu Nam
26/10/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần,trợ cấp 1 lần đối với ông Võ Khảo

Người ký
Phạm Văn Trung

26/10/2015 v/v phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị quy hoạch và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn quy
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Cảnh hàng, Nhơn Phong
26/10/2015 v/v phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị quy hoạch và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn quy
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Nam Tượng, Nhơn Tân
26/10/2015 v/v phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị quy hoạch và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn quy
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Nhơn Mỹ
26/10/2015 v/v phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị quy hoạch và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn quy
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị An Thái, Nhơn Phúc
26/10/2015 Chỉ định thầu tưi vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Tuyến Quốc lộ 1A Gò Đá
Trắng đến tử Cấm Thành thuộc thành Hoàng Đế, hạng mục di dời hố ga và hệ thống cống
ngầm thu nước thãi của Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng, phường Đập Đá

Nguyễn Tự Công Hoàng

5846/QĐ-UBND

26/10/2015 Chỉ định thầu tưi vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Tuyến Quốc lộ 1A Gò Đá
Trắng đến tử Cấm Thành thuộc thành Hoàng Đế, hạng mục di dời hố ga của Cụm công
nghiệp Gò Đá Trắng

Lê Minh Toán

5845/QĐ-UBND

26/10/2015 v/v thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện dự án đầu tư
xây dựng các khu dân cư tại xã Nhơn Phong
26/10/2015 V/V Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện dự án đầu tư
xây dựng công trình: nhà văn hóa thôn Nhơn Thiện xã Nhơn Hạnh
26/10/2015 v/v thu hồi đất của ông PHAN VĂN BÍNH để thực hiện dự án đầu xây dựng công trình:
cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn km 17+027-km50+00 tỉnh Bình Định (đoạn qua xã
NHơn Thọ)
26/10/2015 v/v thu hồi đất công ích của UBND xã Nhơn An để giải phóng mặt bằng xây dựng công
trình: khu dân cư thôn Háo Đức, Nhơn An

Nguyễn Tự Công Hoàng

5857/QĐ-UBND
5856/QĐ-UBND
5855/QĐ-UBND
5853/QĐ-UBND
5851/QĐ-UBND
5850/QĐ-UBND
5849/QĐ-UBND
5848/QĐ-UBND
5847/QĐ-UBND

5844/QĐ-UBND
5843/QĐ-UBND

5842/QĐ-UBND
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Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung

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

Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán

Lê Minh Toán

Số/ký hiệu
5841/QĐ-UBND
5840/QĐ-UBND
5839/QĐ-UBND
5838/QĐ-UBND
5837/QĐ-UBND

1023/UBND
1022/QĐ-UBND
1021/QĐ-UBND
1020/UBND
1019/UBND
1018/UBND
1017/UBND
1016/UBND
481/TTr-UBND
480/TTr-UBND

251/GM-UBND
248/GM-UBND
246/BC-UBND
245/BC-UBND

Ngày VB
Trích yếu
26/10/2015 v/v thu hồi đất của hộ PHẠM THỊ HƯƠNG để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình:
khu dân cư thôn Háo Đức, Nhơn An
26/10/2015 v/v thu hồi đất của hộ BÙI AN TƯỜNGđể giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: khu
dân cư thôn Háo Đức, Nhơn An
26/10/2015 v/v thu hồi đất của hộ LÊ ĐÌNH HIẾU để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: khu
dân cư thôn Háo Đức, Nhơn An
26/10/2015 v/v thu hồi đất của hộ BÙI THÀNH LONG để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình:
khu dân cư thôn Háo Đức, Nhơn An
26/10/2015 v/v thu hồi đất do UBND xã Nhơn Thọ quản lý để thực hiện dự án đầu xây dựng công
trình: cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn km 17+027-km50+00 tỉnh Bình Định (đoạn qua xã
NHơn Thọ)
26/10/2015 v/v trả lời nội dung kiến nghị của ông NGUYỄN TẤN ANH - 70 Thanh Niên, Bình Định
26/10/2015 V/v gia hạn thời gian giới thiệu địa điểm để ông Phạm Tú Khương lập thủ tục thuê đất để
sinh vật cảnh tại phường Nhơn Hòa
26/10/2015 v/v thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình, dự án từ vốn chuyển nguồn
26/10/2015 v/v xin ý kiến phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: khu dân cư Châu Thành
phường Nhơn Thành
26/10/2015 v/v địa điểm xây dựng trạm BTS loại 1 của Viễn thông Bình Định
26/10/2015 V/v xây dựng kế hoạch kiên cố hóa kênh mương, kênh mương trục chính nội đồng năm
2016 và giai đoạn 2016- 2020 trân địa bàn thị xã
26/10/2015 v/v gia hạn thời gian giới thiệu địa điểm để bà PHAN THỊ HƯƠNG lập thủ tục thuê đất
xây dựng xưởng chế biến vải vụn
26/10/2015 V/V Đăng ký thêm các nội dung trình tại kỳ họp lần thứ 13 của HĐND của thị xã
26/10/2015 v/v đề nghị thu hồi đất và giao đất để mở rộng khuôn viên xây dựng nhà văn hóa và khu thể
thao thôn Thanh Mai, Nhơn hạnh
26/10/2015 v/v xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế- dự toán xây dựng hạng mục nhà vệ sinh
thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp di tích Mộ tập thể chiến sĩ Tiểu đàon 6, Trung đoàn
12, Sư đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng
26/10/2015 Hội nghị ban thường vụ thị ủy ( Khóa XXIII) lần thứ 4 được tổ chức trong thời gian 2 ngày
cho ý kiến một số nội dung về kinh tế - xã hội của UBND thị xã
26/10/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với công ty CP May An Nhơn để giải quyết đề nghị cho thuê
đất mở rộng sản xuất mở rộng sản xuất
26/10/2015 v/v rà soát tình hình triển khai quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và khu công
nghiệp trên địa bàn thị xã
26/10/2015 Kết quả thực hiện ý kiến kết luận của TT.TU tại Hội nghị trực báo công tác nội chính tháng
7 và tháng 8/2015
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Người ký
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

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

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

Số/ký hiệu
220/GM-UBND

218/GM-UBND
217/GM-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
26/10/2015 Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp tỉnh có buổi kiểm tra tại UBND thị xã về việc theo dõi tình hình Nguyễn Thị Hữu Tân
thực thi pháp luật về chống buôn lậu, gain lận thương mại và hàng giả năm 2015, theo đề
nghị của đoàn kiểm tra, UBND thị xã kính mời.
26/10/2015 UBND thị xã tổ chức buổi làm việc với xã Nhơn Phúc về xử lý tồn tại trên lĩnh vực đất đai Tô Hồng Phương
và phát triển quỹ đất
26/10/2015 UBND thị xã tổ chức buổi làm việc với xã Nhơn An về xử lý tồn tại trên lĩnh vực đát đai
Tô Hồng Phương
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