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 28/9 đến 29/9/2015
Số/ký hiệu
4959/QĐ-UBND

4958/QĐ-UBND

4957/QĐ-UBND

4956/QĐ-UBND
4955/QĐ-UBND

4954/QĐ-UBND

4953/QĐ-UBND
933/UBND
932/UBND
931/UBND
930/UBND
929/UBND
819/GM-UBND
819/GM-UBND

Ngày VB
Trích yếu
29/09/2015 V/V phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công
trình: Tuyến quốc lộ 1A Gò Đá Trắng đến Tử Cấm thành thuộc thành Hoàng Đế hạng mục: Di
dời ác hố ga và hệ thông cống ngầm thu nước thải của cụm công nghiệp
29/09/2015 V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú, phường Bình Định ( đoạn Km 0+00 đến Km
1 +414.8) Hạng mục: Di dời tuyến đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp
29/09/2015 V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Tuyến Quốc lộ 1A Gò Đá Trắng đến Tử Cấm Thành thuộc thành Hoàng Đế Hạng
mục: Di dời tuyến đường dây trung, hạ áp
29/09/2015 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Nhà quản lý bãi rác
29/09/2015 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: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới, phường Đập Đá hạng mục: Di dời đường ống cấp
nước tại nút giao thông Hồng Lĩnh - Võ Văn Dũng
29/09/2015 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: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng phong, phường Bình Định hạng mục: Di dời
đường ống cấp nước sinh hoạt
29/09/2015 V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Phương số nhà 161A đường Nguyễn Thái Học,
thành phố Quy Nhơn ( lần đầu)
29/09/2015 V/v cử cán bộ tham gia Hội thảo Cập nhật thông tin nghèo đô thị và nhu cầu nâng cấp đô thị
tại Thành phố Hồ Chí Minh
29/09/2015 v/v báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức dự kiến nghỉ hưu năm 2016
29/09/2015 v/v cho chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các điểm dân cư năm 2015 trên địa bàn
xã Nhơn Lộc
29/09/2015 V/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc năm 2015
29/09/2015 V/v tiến hành kiểm tra, tổ chức nạo vét hố ga, cống thoát nước trên cca1 tuyến đường nội thị
trước mùa mưa, bão năm 2015
29/09/2015 UBND thị xã tổ chức kiểm tra phương án phòng, chống lụt bão năm 2015 tại các xã Nhơn
Khánh, Nhơn Phúc và Nhơn Hậu
29/09/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới
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Người ký
Lê Minh Toán

Nguyễn Tự Công Hoàng

Nguyễn Tự Công Hoàng

Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy

Lê Minh Toán
Tô Hồng Phương
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân

Nguyễn Thị Hữu Tân

25/HĐND

29/09/2015 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
29/09/2015 UBND thị xã An Nhơn tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối
năm 2015
29/09/2015 UBND thị xã tổ chức kiểm tra, xử lý việc ngập úng, vấn đề thoát nước ở 02 phường Bình
Định và Đập Đá
29/09/2015 UBND thị xã tổ chức trực báo công tác BTGPMB các dự án
29/09/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với UBND phường Nhơn Hòa về công tác xử lý tồn tại vi
phạm đất đai và công tác GPMB, đầu tư xây dựng các khu dân cư
29/09/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp Hội đồng BTGPMB thông qua phương án BTGPMB các dự án
KDC xã Nhơn An và KDC Tiên Hội, phường Nhơn Thành
29/09/2015 V/v giải quyết kiến nghị cử tri phường Đập Đá gửi Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn

24/HĐND

29/09/2015 V/v giải quyết kiến nghị cử tri xã Nhơn Hạnh gửi Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn

Lê Thanh Hưng

10/HĐND

29/09/2015 v/v thống nhất thỏa thuận bổ sung danh mục đầu tư xây dựng công trình đường Trần Phú,
phường Bình Định( đoạn nối tiếp km1+414,8 đến km1+897,20) trong năm 2015

Đoàn Văn Phi

4952/QĐ-UBND

28/09/2015 V/V phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng dự án: Trạng trại chăn nuôi
tổng hợp heo và bò thịt thương phẩm, xã Nhơn Thọ
28/09/2015 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng và giá gói thầu
Công trình: Sửa chữa nhỏ Nhà thiếu nhi thị xã An Nhơn
28/09/2015 V/v phân bổ kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của
Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐCP của Chính phủ
28/09/2015 V/v chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở của ông Đoàn Phan
Diện và bà Nguyễn Thị Công tại phường Bình Định
28/09/2015 V/v xin chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác ( đất vườn) sang đất ở của
ông Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Quyên tại thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An
28/09/2015 V/v thu hồi đất để GPMB xây dựng: Khu dân cư Phú Thành. Địa điểm: phường Nhơn Thành,
thị xã An Nhơn
28/09/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện GPMB xây dựng công trình: Khu dân cư
Phú Thành Địa điểm. Phường Nhơn Thành
28/09/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện GPMB xây dựng công trình: Khu dân cư
Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng
28/09/2015 V/v thu hồi đất để GPMB xây dựng: Khu dân cư Tiên Hòa Địa điểm: phường Nhơn Hòa
28/09/2015 V/v thu hồi đất để GPMB xây dựng: Khu Page
dân cư
2 xã Nhơn Thọ. Địa điểm: xã Nhơn Thọ

Lê Minh Toán

218/GM-UBND
217/GM-UBND

216/GM-UBND
214/GM-UBND
213/GM-UBND
204/GM-UBND

4951/QĐ-UBND
4950/QĐ-UBND

4949/QĐ-UBND
4948/QĐ-UBND
4947/QĐ-UBND
4946/QĐ-UBND
4945/QĐ-UBND
4944/QĐ-UBND
4943/QĐ-UBND

Tô Hồng Phương

Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Lê Thanh Hưng

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

4942/QĐ-UBND
4941/QĐ-UBND

4940/QĐ-UBND
4939/QĐ-UBND
4938/QĐ-UBND
4937/QĐ-UBND
4936/QĐ-UBND
4935/QĐ-UBND
4934/QĐ-UBND
4933/QĐ-UBND
4932/QĐ-UBND
4931/QĐ-UBND
4930/QĐ-UBND
4929/QĐ-UBND
4928/QĐ-UBND
4927/TB-UBND
928/UBND
927/UBND
926/UBND

28/09/2015 V/v thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để GPMB xây dựng công trình: Khu dân cư xã Nhơn Lê Minh Toán
Thọ
28/09/2015 V/V chỉ định thầu tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hàn thầu công trình: Nâng Nguyễn Tự Công Hoàng
cấp mặt đường BTXM đoạn giáp đường ĐT 636 đến Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ
28/09/2015 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trình: Điểm quy hoạch dân cư phía Tây
HTX Nhơn Hòa khu vực An Lộc, phường Nhơn Hòa
28/09/2015 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trình: Điểm quy hoạch dân cư phía nam
Nghĩa trang liệt sĩ phường Nhơn Hòa ( vị trí điểm dân cư B)
28/09/2015 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trình: Điểm quy hoạch dân cư phí nam
Nghĩa trang liệt sĩ phường Nhơn Hòa ( vị trí điểm dân cư A)
28/09/2015 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trình: Điểm quy hoạch khu vực Hòa Nghi ,
phường Nhơn Hòa
28/09/2015 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trình: Điểm quy hoạch khu vực Long Quang
, phường Nhơn Hòa
28/09/2015 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trình: Điểm quy hoạch dân cư xóm Trung
Đạo, khu vực Trung Ái, phường Nhơn Hòa
28/09/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng đường TrầnThị Kỷ, phường
Bình Định
28/09/2015 v/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiêt kế xây dựng
công trình: Đập Thập Nhị, xã Nhơn Mỹ
28/09/2015 v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Dịch vụ tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ
thuật xây dựng thuộc công trình Đập Thập Nhị, xã Nhơn Mỹ
28/09/2015 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: Đập Thập Nhị, xã Nhơn Mỹ
28/09/2015 V/v cải chính ngày sinh trong Giấy khai sinh cho ông Huỳnh Xuân Trọng phường Nhơn Hòa
28/09/2015 V/v cải chính năm sinh và chữ đệm tên mẹ trong Giấy khai sinh cho bà Nguyễn Thị Tuyết
Trinh phường Nhơn Hòa
28/09/2015 V/v thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong xã Nhơn Thọ
28/09/2015 V/v thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong xã Nhơn Phong
28/09/2015 V/v thanh lý vật liệu thu hồi của Đài truyền thanh thị xã
28/09/2015 V/v tham gia góp ý Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
28/09/2015 V/v tham gia góp ý quy định về quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ
tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo Nghị định số 10/2013/NĐ-CP
của Chính phủ
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Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Phạm Văn Trung
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

925/UBND

464/TB-UBND
463/TB-UBND

431/TTr-UBND
430/TTr-UBND
429/TTr-UBND
428/TTr-UBND
427/TTr-UBND
426/TTr-UBND
425/TTr-UBND

28/09/2015 V/v tham gia ý kiến phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển
nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Bình Định
28/09/2015 Ý kiến kết luận của Đ/c Đào Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với
UBND phường Đập Đá về xử lý tồn tại do vi phạm pháp luật về đất đai
28/09/2015 Ý kiến kết luận của Đ/c Nguyễn Tự Công Hoàng - Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với
UBND phường Nhơn Thành về kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội 8 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm 2015
28/09/2015 V/v đề nghị giao đất để xây dựng khu dân cư đường Huỳnh thúc Kháng, phường Bình Định
28/09/2015 V/v đề nghị giao đất để xây dựng khu dân cư đường Võ Sáng nối dài, phường Bình Định
28/09/2015 V/v đề nghị gia hạn thời gian giao đất để xây dựng nhà ở tại Khu dân cư tổ 10, khu vực Liêm
Trực, phường Bình Định gửi UBND tỉnh Bình Định
28/09/2015 V/v đề nghị gia hạn thời gian giao đất để xây dựng nhà ở tại Khu dân cư tổ 3, khu vực Kim
Châu, phường Bình Định
28/09/2015 V/v đề nghị gia hạn thời gian giao đất để xây dựng nhà ở tại Cụm dịch vụ-dân cư đường Ngô
gia Tự, phường Bình Định
28/09/2015 v/v thông qua phương án thiết kế và kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng
đường Trần Phú, phường Bình Định( đoạn nối tiếp km1+414,8+897,20), phường Bình Định
28/09/2015 V/V thông qua dự án Khu dân cư thôn Khánh Hòa xã Nhơn Khánh
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Lê Minh Toán

Nguyễn Thị Hữu Tân
Tô Hồng Phương

Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

