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 26/11 đến 27/11/2015
Số/ký hiệu
6453/QĐ-UBND
6452/QĐ-UBND
6451/QĐ-UBND
6450/QĐ-UBND
6449/QĐ-UBND
6448/QĐ-UBND
6447/QĐ-UBND
1139/UBND
1138/UBND
1137/UBND
1136/UBND
1135/UBND
1134/UBND
607/GPXD
606/GPXD
605/GPXD
525/TB-UBND
320/GM-UBND
281/GM-UBND
278/BC-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
27/11/2015 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Xây lắp đường vào bãi rác thuộc dự án khắc
Lê Minh Toán
phục sửa chữa tuyến đường vào bãi rác của thị xã
27/11/2015 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Lê Minh Toán
dự án khắc phục sửa chữa tuyến đường vào bãi rác của thị xã
27/11/2015 v/v phê duyệt lần 9 gói thầu dịch vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 2015 trên địa bàn thịLêxãMinh Toán
27/11/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - TRẦN THANH HIỀU - Nhơn Tân Lê Minh Toán
27/11/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - VÕ THANH HÙNG - Nhơn Khánh Lê Minh Toán
27/11/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - PHẠM THỊ PHÚ - Nhơn Hạnh
Lê Minh Toán
27/11/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - HUỲNH THỊ ĐÔNG - Nhơn Phong Lê Minh Toán
27/11/2015 V/v tháo gỡ gạch block vỉa hè, làm mới bó vỉa hè theo cos hiện trạng và đổ bê tông xi măng
Đào Xuân Huy
mặt tiền sân cổng chợ Đập Đá, đường Hồng Lĩnh
27/11/2015 v/v xin ý kiến phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: Khu dân cư Hào Cư
Đào Xuân Huy
phường Nhơn Hưng
27/11/2015 v/v thực hiện nội dung văn bản số 1052/UBND-TH ngày 5/11/2015 của UBND thị xã
Lê Minh Toán
27/11/2015 v/v thanh lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
Lê Minh Toán
27/11/2015 v/v kiểm tra giải quyết kiến nghị của công ty SHAIYO tại xã Nhơn Tân
Lê Minh Toán
27/11/2015 V/v ý kiến về khu vực xin thăm dò, khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại bãi bồi sông Kôn xã Lê Minh Toán
Nhơn Mỹ của DNTN TM Minh Trực
27/11/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho TRẦN VĂN DŨNG, phường Nhơn Hưng
Đào Xuân Huy
27/11/2015 Giấy phép xây dưng cấp cho PHAN VĂN CƯ, phường Nhơn Hòa
Đào Xuân Huy
27/11/2015 Giấy phép xây dưng cấp cho LƯƠNG QUỐC VĨNH, Nhơn Khánh
Đào Xuân Huy
27/11/2015 về kết quả kiểm tra công tác vận hành hệ thống Văn Phòng điện tử IDesk tại các cơ quan hành Lê Minh Toán
chính nhà nước thuộc UBND thị xã
27/11/2015 UBND thị xã tổ chức họp để nghe Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã báo cáo Đề án đặt tên
Nguyễn Thị Hữu Tân
đường 3 phường Nhơn Hòa, Nhơn Hưng và Nhơn Thành
27/11/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với Ban quản lý dự án - Đầu tư xây dựng thị xã về tình hình
Tô Hồng Phương
thực hiện một số nhiệm vụ UBND thị xã giao
27/11/2015 Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Thị ủy và HĐND thị xã về nghiệm vụ phát triển kinh tế- Tô Hồng Phương
xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2015
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Số/ký hiệu
277/BC-UBND
57/GXN
56/GXN
6445/UBND
6444/QĐ-UBND
6443/QĐ-UBND

6442/QĐ-UBND

6441/QĐ-UBND

6440/QĐ-UBND
6439/QĐ-UBND
1131/UBND
1129/UBND
1128/UBND
1127/UBND
561/TTr-UBND
524/TB-UBND

Ngày VB
Trích yếu
27/11/2015 kết quả thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
27/11/2015 Giấy xác nhận công trình xây dựng hoàn thành cấp cho NGUYỄN VĂN SANG
27/11/2015 Giấy xác nhận công trình xây dựng hoàn thành cấp cho TRẦN THANH TÚ
26/11/2015 v/v nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP cho ông Phan Sâm
26/11/2015 V/V Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp: điện chiếu sáng thuộc dự án khu dân cư Tổ 5
khu vực Kim Châu, phường Bình Định
26/11/2015 v/v phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu: Dịch vụ tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch, thiết
kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc dự án QH phân khu tỷ lệ 1/2000 khu phía Đông QL
1A
26/11/2015 v/v phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu: dịch vụ tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch, thiết
kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc dự án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị
An Thái, Nhơn Phúc
26/11/2015 V/V phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu: dịch vụ tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch, thiết
kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc dự án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị
Nam Tượng, Nhơn Tân
26/11/2015 v/v thu hồi đất để xây dựng Trường Mẫu giáo xã Nhơn hậu ( điểm thôn Vân Sơn)
26/11/2015 V/V thu hồi đất để bồi thường bằng đất cho hộ ông PHANH THANH LIÊM phục vụ GPMB
xây dựng công trình trường mẫu giáo xã Nhơn Hậu ( điểm thôn Vân Sơn)
26/11/2015 v/v hợp đồng bổ sung giáo viên, nhân viên các trường học 2015-216
26/11/2015 v/v cho chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các điểm quy hoạch dân cư năm 2016 của
xã Nhơn Mỹ
26/11/2015 V/V đề nghị xử lý bom, mìn, vật liệu nổ tồn đọng trong chiến tranh ở thị xã A Nhơn
26/11/2015 v/v sửa chữa phòng học Trường Mầm non Nhơn Tân ( điểm lớp bán trú)
26/11/2015 v/v đề nghị thu hồi đất và giao đất để xây dựng khu dân cư nằm về phía đông nam Trung tâm
giống cây trồng phường Nhơn Hòa
26/11/2015 kết luận chỉ đạo của Đ/c LÊ MINH TOÁN- PCT.UBND thị xã tại cuộc họp trực báo BCĐ đôn
đốc, thu tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, các
doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp và BCĐ chống thất thu, thu nộp ngân sách nhà nước
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Người ký
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Nguyễn Thị Hữu Tân

