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 10 - 13/8/2015
Số/ký hiệu
398/GM-UBND
3609/QĐ-UBND
3608/QĐ-UBND
3607/QĐ-UBND
3606/QĐ-UBND

3605/QĐ-UBND
3604/QĐ-UBND
3603/QĐ-UBND
3602/QĐ-UBND
3601/QĐ-UBND
3600/QĐ-UBND
3599/QĐ-UBND
3598/QĐ-UBND
3597/QĐ-UBND
3596/QĐ-UBND
757/UBND
756/UBND
755/UBND

Ngày VB
Trích yếu
13/08/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với phòng Văn hóa- thông Tin thị xã về tình hình thực hiện
nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2015
12/08/2015 v/v cải chính ngày sinh trong giấy khai sinh - Nguyễn Thị Lang
11/08/2015 v/v phân bổ 30 tấn gạo để cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do hạn hán năm 2015
11/08/2015 V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất
11/08/2015 V/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung quyết định số: 5382/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của
Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn về việc phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ
GPMB để xây dựng công trình dự án đường dây 220kv An Khê-Quy Nhơn. Xã Nhơn Tân,
Nhơn Thọ và phường Nhơn Hòa.
11/08/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư phía bắc Cụm công
nghiệp phường Bình Định, lô số 17, ông Nguyễn Trọng Hiến
11/08/2015 v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư phía bắc Cụm công
nghiệp phường Bình Định, lô số 25, bà Nguyễn Thị Mạo
11/08/2015 v/v cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình
11/08/2015 v/v bổ nhiệm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Hạnh
11/08/2015 Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người
quản lý, người sử dụng hợp pháp
11/08/2015 v/v xếp bậc lương đối với cán bộ xã, phường đối với ông Nguyễn Đình Nghĩa phường Bình
Định
11/08/2015 v/v nâng bậc lương đối với cán bộ xã, phường đối với ông Võ Văn Phúc phường Đập Đá
11/08/2015 v/v bổ nhiệm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Hạnh đối với ông Võ Xuân
Hồng Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hạnh
11/08/2015 v/v nâng bậc lương đối với cán bộ xã, phường đối với bà Trần Thị Hồng Chủ tịch HĐND
phường Nhơn Hòa
11/08/2015 v/v giải quyết khiếu nại của ông Lý Văn Sang và bà Nguyễn Thị Thu Hà ở khu vực Phú
Sơn, phường Nhơn Hòa
11/08/2015 v/v đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ
11/08/2015 V/v đề nghị cấp thẻ BHYT theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ
11/08/2015 v/v trợ giúp đột xuất cho hộ gia đình có người bị chết do sét đánh
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Người ký
Nguyễn Thị Hữu Tân
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Phạm Văn Trung
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung

754/UBND
753/UBND
480/GPXD
479/GPXD
478/GPXD
477/GPXD
476/GPXD
475/GPXD
474/GPXD
404/TB-UBND
3595/QĐ-UBND
3594/QĐ-UBND
3593/QĐ-UBND
3592/QĐ-UBND
3591/QĐ-UBND
3590/QĐ-UBND

3589/QĐ-UBND

3588/QĐ-UBND
3587/QĐ-UBND

3586/QĐ-UBND

11/08/2015 v/v cho ý kiến về nhân sự HTX nông nghiệp Nhơn Lộc I, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông
Nguyễn Thành Lâm
11/08/2015 v/v lắp đặt bổ sung trụ, biển chỉ dẫn đường số một tuyến đường chính trên địa bàn thị xã
11/08/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, phường Nhơn Hòa
11/08/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Nguyễn Văn Lâm, phường Nhơn Hưng
11/08/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Phạm Thị Hoa Khai, phường Bình Định
11/08/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trần Đình Hồ, xã Nhơn Hạnh
11/08/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Văn Giác, phường Bình Định
11/08/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Văn Siêng, xã Nhơn Lộc
11/08/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Huỳnh Đông, phường Nhơn Thành
11/08/2015 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp bàn biện pháp giải quyết các tồn tại
và hỗ trợ việc thu hồi nợ của liên hiệp HTX An Nhơn
10/08/2015 v/v chỉ định thầu Bảo hiểm xây dựng công trình: Khu dân cư Tổ 5 khu vực Kim Châu,
phường Bình Định, hạng mục: San nền
10/08/2015 v/v chỉ định thầu Bảo hiểm xây dựng công trình: Khu dân cư Tổ 5 khu vực Kim Châu,
phường Bình Định, hạng mục: đường giao thông
10/08/2015 v/v chỉ định thầu Bảo hiểm xây dựng công trình: Khu dân cư Tổ 5 khu vực Kim Châu,
phường Bình Định, hạng mục: hệ thống thoát nướuc
10/08/2015 V/V chỉ định thầu Bảo hiểm xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú,
phường Bình Định
10/08/2015 v/v chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở của bà Phan Thị Phê
(chết), người đại diện thùa kế bà Nguyễn Thị Hiệp tại phường Đập Đá
10/08/2015 v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia về việc làm, dạy nghề và chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, hộ nghèo
và các chính sách khác trên địa bàn thị xã.
10/08/2015 v/v điều chỉnh tên công trình tại quyết định số: 407/QĐ-CTUBND ngày 27/02/2015 của
Chủ tịch UBND phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ
tư vấn
10/08/2015 v/v hỗ trợ kinh phí tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sư
đoàn 3 Sao vàng
10/08/2015 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 nâng cấp mở rộng đường Trần Phú, phường Bình Định hạng mục di dời
đường ống cấp nước sinh hoạt
10/08/2015 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công
trình Nghĩa trang nhân dân bắc An Nhơn
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Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Phạm Văn Trung

Nguyễn Tự Công Hoàng

Phạm Văn Trung
Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy

3585/QĐ-UBND

752/UBND
751/UBND
750/UBND
749/UBND
748/UBND
403/TB-UBND
402/TB-UBND
180/BC-UBND
179/BC-UBND
5/KH-HĐND

10/08/2015 v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật- dự toán kinh phí và kế hoạch đấu thầu tư vấn trích đo địa
chính tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu đô thị mới đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông,
địa điểm: Phường Bình Định
10/08/2015 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP
10/08/2015 v/v chi trả tiền lương cho cán bộ cấp xã
10/08/2015 v/v thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình, dự án trong kế hoạch 2015
10/08/2015 V/v rà soát, bố trí cán bộ cấp xã sau Đại hội Đảng bộ các xã, phường
10/08/2015 v/v di dời tuyến cáp viễn thông và hệ thống cấp nước sạch nằm trong phạm vi mặt bằng thi
công công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú, phường Bình Định
10/08/2015 V/v hướng dẫn tham gia giao thông trên đường Trần Phú qua lại vị trí thi công gói thầu:
Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú, phường Bình Định
10/08/2015 Kết luận của UBND thị xã tại cuộc họp để nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải
quyết các vụ khiếu nại bức xúc
10/08/2015 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2015 và xây dựng dự toán năm 2016
10/08/2015 v/v giải trình bồi thường, hỗ trợ GPMB, giao đất tái định cư đối với hộ ông Phạm Văn
Chiến ở phường Nhơn Thành, để thực hiện công trình mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1
10/08/2015 Thông báo đi nghiên cứu học tập các tỉnh phía nam
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Đào Xuân Huy

Phạm Văn Trung
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Tự Công Hoàng
Phạm Văn Trung
Lê Thanh Hưng

