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 27/10 đến 28/10/2015
Số/ký hiệu
5911/QĐ-UBND
5910/QĐ-UBND

5909/QĐ-UBND
5908/QĐ-UBND

5907/QĐ-UBND
1027/UBND
1026/UBND
849/GM-UBND
493/TB-UBND
487/TTr-UBND
249/BC-UBND
5906/QĐ-UBND

5905/QĐ-UBND
5903/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
28/10/2015 V/V điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2015
28/10/2015 v/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: dịch vụ tư vấn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã
An Nhơn thuộc dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng
đất thị xã An Nhơn
28/10/2015 V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế- Kỹ thuật đầu tư xây và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công
trình: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú, phường Bình Định
28/10/2015 V/v phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng trong tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
công trình : Sửa chữa, nâng cấp di tích mộ tập thể chiến sĩ tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, sư
đoàn 3 sao vàng
28/10/2015 V/v kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách xã, phường cho ông
Nguyễn Văn Hòa xã Nhơn Hậu
28/10/2015 V/v thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH Gỗ Thành Đạt
28/10/2015 V/v nâng cấp, mở rộng lề đường công viên Bả Canh, phường Đập Đá và công viên Kim
Châu phường Bình Định
28/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo các trường hợp đơn thư
tồn đọng
28/10/2015 V/v nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH đối với công chức cấp xã
28/10/2015 v/v đề nghị thu hồi đất để giải tỏa, di dời cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hòa Hiệp 5 tại KV
Huỳnh Kim, Nhơn Hòa
28/10/2015 V/v huy động đóng góp của các cơ sở, DN tại Cụm CN Gò Đá Trắng
27/10/2015 chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: di dời đường dây
điện dọc phía nam đường Hồ Sỹ Tạo - Bình Định, thuộc khu quy hoạch cụm dịch vụ - dân
cư Bắc đường Ngô Gia Tự phường Bình Định

Người ký
Phạm Văn Trung
Lê Minh Toán

27/10/2015 v/v phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng
công trình: đê sông Nghẹo( đoạn bờ tả, hạ lưu cầu Bền Tranh) thị xã An Nhơn
27/10/2015 V/V Hỗ trợ kinh phí phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng xã,
phường năm 2015

Lê Minh Toán
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Nguyễn Tự Công Hoàng
Phạm Văn Trung

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

Lê Minh Toán

Số/ký hiệu
5902/QĐ-UBND
5901/QĐ-UBND

5900/QĐ-UBND

5899/QĐ-UBND
5898/QĐ-UBND
5897/QĐ-UBND
5854/QĐ-UBND
5554/QĐ-UBND

5479/QĐ-UBND
5308/QĐ-UBND
1025/UBND
1024/UBND
492/TB-UBND
485/TTr-UBND
484/TTr-UBND
483/TTr-UBND
482/TTr-UBND

Ngày VB
Trích yếu
27/10/2015 v/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế bản vẽ
thi công xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường liễn xã Nhơn hạnh
27/10/2015 v/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế bản vẽ
thi công xây dựng công trình đường từ cầu Trường Thi đi QL 19 (giai đoạn 1) phường Nhơn
Hòa
27/10/2015 V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình: Đê sông nghẹo ( đoạn bờ tả, hạ lưu cầu Bến Tranh) thị xã An Nhơn hạng mục:
Bồi thường GPMB di dời đường dây 0.4 Kv trạm bơm Bắc Nhạn Tháp
27/10/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần, trợ cấp 1 lần cho ông Nguyễn
Phẫn, Nhơn Hòa
27/10/2015 V/V cải chính ngày sinh trong giấy khai sinh - LÊ HỒNG ĐẠO - Gia Lai
27/10/2015 v/v điều chỉnh giá khởi điểm để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô đất tại khu tái
định cư Ql 1 Kv Huỳnh Kim , NHơn Hòa
27/10/2015 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần,trợ cấp 1 lần đối với ông Nguyễn
Ngọc Quang
27/10/2015 v/v thu hồi đất của hộ HỒ VĂN LIÊN để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: mở
rộng QL 1 Từ km 1153 đến km 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
27/10/2015 V/V Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở của ông TRƯƠNG
VĂN CANH và bà HÀ THỊ MỸ - Bả Canh, Đập Đá
27/10/2015 v/v chỉ định thầu tư vấn trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 công trình: khu đất mở rộng
chợ Đập Đá, thị xã An Nhơn
27/10/2015 v/v Thanh lý các phòng học cũ tại tường TH số 2 Nhơn Mỹ( phân hiệu Tân Đức và Tân
Nghi)
27/10/2015 v/v báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2015; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và
giải pháp thực hiện năm 2016
27/10/2015 v/v khảo sát thực trạng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng HĐND và UBND
thị xã
27/10/2015 V/v xin hỗ trợ và bố trí nguồn vốn để chi trả các dự án
27/10/2015 v/v bà ĐỖ THỊ KHÁNH LY xin thuê đất để đầu tư xây dựng nhà máy nước đá tinh khiết,
tại khu vực Phò An, Nhơn Hưng
27/10/2015 v/v công ty TNHH May Âu Lạc xin thuê đất để đầu tư xây dựng xưởng may gia công hàng
may mặc xuất khẩu tại thôn Tân Dân xã Nhơn An
27/10/2015 v/v thông qua phương án về công tác quản lý, chăm sóc hệ thống công viên, cây xanh trên
địa bàn thị xã
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Người ký
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy

Phạm Văn Trung
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Phạm Văn Trung
Lê Minh Toán

Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy

Số/ký hiệu
250/GM-UBND
249/GM-UBND
247/BC-UBND
224/GM-UBND
219/GM-UBND
69/KH-UBND
68/KH-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
27/10/2015 UBND thị xã tổ chức kiểm tra tiến độ thi công đường Trần Phú và một số dự án trọng điểm Tô Hồng Phương
trên địa bàn thị xã
27/10/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp thông qua dự kiến điều chỉnh, bổ sung kinh phí BTGPMB Tô Hồng Phương
các dự án và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
27/10/2015 v/v kết quả thực hiện Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2012- Lê Minh Toán
2015 trên địa bàn thị xã
27/10/2015 UBND thị xã tổ chức buồi làm việc với xã Nhơn Phúc về xử lý tồn tại trên lĩnh vực đất đai Nguyễn Thị Hữu Tân
và phát triển quỹ đất
27/10/2015 UBND thị xã tổ chức buổi làm việc với phòng QLĐT và phòng TNMT
Tô Hồng Phương
27/10/2015 Thực hiện đề án " Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luât nhằm nâng cao ý thức Lê Minh Toán
chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên" năm 2015 trên địa bàn thị xã An Nhơn
27/10/2015 hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi năm 2015 trên địa bàn thị xã
Phạm Văn Trung
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