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 08/9/2015
Số/ký hiệu
3966/QĐ-UBND
3965/QĐ-UBND
3964/QĐ-UBND
3963/QĐ-UBND
3962/QĐ-UBND
3961/QĐ-UBND
3960/QĐ-UBND
3959/QĐ-UBND
3958/QĐ-UBND
3957/QĐ-UBND

3956/QĐ-UBND
3955/QĐ-UBND
3954/QĐ-UBND
3953/QĐ-UBND
3952/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
08/09/2015 V/v phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách thị xã trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015
08/09/2015 V/v trợ cấp xã hội cho người từ đủ 80 tuồi trở lên ( sinh 13/12/1934) không có lương hưu
hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội của phường Bình Định
08/09/2015 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho người đang hưởng trợ cấp xã hội từ trần của
phường Đập Đá - 02 người
08/09/2015 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho người đang hưởng trợ cấp xã hội từ trần của
phường Đập Đá - ông Phan Trường Thạnh phường Đập Đá
08/09/2015 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho người đang hưởng trợ cấp xã hội từ trần của
phường Đập Đá - 02 người( có danh sách kèm theo)
08/09/2015 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho người đang hưởng trợ cấp xã hội từ trần của
phường Đập Đá - 02 người
08/09/2015 V/v thôi hưởng hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người
khuyết tật đặc biệt nặng của xã Nhơn Khánh - 02 hộ gia đình(danh sách kèm theo)
08/09/2015 V/v thôi hưởng hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người
khuyết tật đặc biệt nặng của xã Nhơn Khánh - 02 hộ gia đình
08/09/2015 V/v thôi hưởng hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người
khuyết tật đặc biệt nặng của xã Nhơn Khánh -bà Phan Thị Mỹ Dung xã Nhơn Khánh
08/09/2015 Về việc thôi hưởng hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người
khuyết tật đặc biệt nặng của xã Nhơn Khánh - ông Nguyễn Văn Lân xã Nhơn Khánh

Người ký
Lê Minh Toán
Phạm Văn Trung

08/09/2015 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho người đang hưởng trợ cấp xã hội từ trần của xã
Nhơn Hậu - ông Nguyễn Văn Điểu xã Nhơn Hậu
08/09/2015 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho người đang hưởng trợ cấp xã hội từ trần của xã
Nhơn Hậu - bà Nguyễn Thị Bích Liên xã Nhơn Hậu
08/09/2015 Về việc phê duyệt mức giá khởi điểm để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở 06 lô đất còn
lại Khu dân cư phía Bắc Cụm công nghiệp phường Bình Định
08/09/2015 Về việc phê duyệt mức giá khởi điểm để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở 05 lô đất Khu
dân cư Lầu Chuông, phường Bình Định
08/09/2015 Về việc phê duyệt mức giá khởi điểm để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô còn lại
Khu dân Gò Xóm Tiện, xã Nhơn Hậu

Phạm Văn Trung
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Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung

Phạm Văn Trung
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

Số/ký hiệu
3951/QĐ-UBND
3950/QĐ-UBND
3949/QĐ-UBND
3948/QĐ-UBND
3947/QĐ-UBND
3946/QĐ-UBND

3945/QĐ-UBND

3944/QĐ-UBND

3943/QĐ-UBND

3942/QĐ-UBND

3941/QĐ-UBND

3940/QĐ-UBND

3939/QĐ-UBND

3938/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
08/09/2015 Về việc phê duyệt mức giá khởi điểm để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô còn lại
Khu dân cư đô thị mới, phường Đập Đá
08/09/2015 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho người đang hưởng trợ cấp xã hội từ trần của xã
Nhơn Hậu - bà Nguyễn Thị Các Hoa xã Nhơn Hậu
08/09/2015 V/v trợ cấp xã hội cho người từ đủ 80 tuổi trở lên ( sinh 8/1935) không có lương hưu hoặc
trợ cấp bảo hiểm xã hội của xã Nhơn Thọ
08/09/2015 V/v trợ cấp xã hội cho người từ đủ 80 tuổi trở lên ( sinh 7/1935) không có lương hưu hoặc
trợ cấp bảo hiểm xã hội của xã Nhơn Thọ
08/09/2015 Về việc phê duyệt dự án vây vốn từ Qũy quốc gia hỗ trợ việc làm vốn Trung ương năm
2015
08/09/2015 V/v phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB (
lần 1) Công trình: Cầu Tiên Hội, lý trình km 1202 + 475 thuộc địa bàn tỉnh Bình Định. Địa
Điểm: phường Nhơn Thành
08/09/2015 V/v phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB (
lần 2) Công trình: Cầu Tiên Hội, lý trình km 1202 + 475 thuộc địa bàn tỉnh Bình Định. Địa
Điểm: phường Nhơn Thành
08/09/2015 V/v phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB (
lần 3) Công trình: Cầu Tiên Hội, lý trình km 1202 + 475 thuộc địa bàn tỉnh Bình Định. Địa
Điểm: phường Nhơn Thành
08/09/2015 V/v phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB
tiểu dự án : Nâng cấp chống xói mòn đảm bảo an toàn cho đê sông Kôn thuộc dự án quản lý
thiên tai (WB5). Hạng mục Đê Tân Dân - Tân Dương, xã Nhơn An
08/09/2015 V/v phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB
tiểu dự án : Nâng cấp chống xói mòn đảm bảo an toàn cho đê sông Kôn thuộc dự án quản lý
thiên tai (WB5). Hạng mục Đê Thắng Công, xã Nhơn Phúc
08/09/2015 V/v phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB
tiểu dự án : Nâng cấp chống xói mòn đảm bảo an toàn cho đê sông Kôn thuộc dự án quản lý
thiên tai (WB5). Hạng mục Đê Sông Nghẹo, xã Nhơn Hậu
08/09/2015 V/v phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB
công trình : Nghĩa trang nhân dân Bắc An Nhơn ( đường giao thông). Địa điểm xã Nhơn Mỹ

Người ký
Nguyễn Tự Công Hoàng

08/09/2015 V/v phê duyệt Dự toán chi tiết kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng Dự án: Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Địa Điểm: Phường Nhơn
Hòa
08/09/2015 V/v phê duyệt Dự toán chi tiết kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây
dựng tạm biến áp 110Kv tại xã Nhơn Tân ( đợt 1) xã Nhơn Thọ

Lê Minh Toán
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Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
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
3937/QĐ-UBND

3936/QĐ-UBND
3935/QĐ-UBND
3934/QĐ-UBND
3933/QĐ-UBND
3932/QĐ-UBND
3931/QĐ-UBND
3930/QĐ-UBND
3929/QĐ-UBND
3928/QĐ-UBND
3927/QĐ-UBND
3926/QĐ-UBND

3925/QĐ-UBND
3924/QĐ-UBND
3923/QĐ-UBND
3922/QĐ-UBND
3921/QĐ-UBND
3920/QĐ-UBND
3919/QĐ-UBND
851/UBND

Ngày VB
Trích yếu
08/09/2015 V/v phê duyệt Dự toán chi tiết kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB để thăm
dò khai thác khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty Cổ phần Đại Tín Phường Nhơn Hòa
08/09/2015 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo - Nguyễn Thị Minh Phụng - Nhơn Hòa
08/09/2015 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức cho bà Trần
Thị Bích Hà - phường Bình Định
08/09/2015 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức cho bà Ngô
Thị Thu Lan - Phường Bình Định
08/09/2015 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức cho bà Trà
Thị Kiều Loan - Nhơn Thành
08/09/2015 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức cho bà
Nguyễn Thị Kim Dung- thị xã An Nhơn
08/09/2015 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo cho bà Nguyễn Thị Mót - Nhơn Mỹ
08/09/2015 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức cho bà
Nguyễn Thị Mót - Nhơn Mỹ
08/09/2015 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - bà Trần Thị Bích Hà - Hải Phòng
08/09/2015 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - bà Nguyễn Thị Minh Phụng - Phường
Nhơn Hòa
08/09/2015 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - bà Lê Thị Minh Tâm - Nhơn Hạnh
08/09/2015 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - bà Ngô Thị Thu Lan - Nam Giang, Thọ
Xuân, Thanh Hóa

Người ký
Lê Minh Toán

08/09/2015 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - bà Trà Thị Kiều Loan - phường Nhơn
Thành
08/09/2015 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm - phường
Nhơn Hưng
08/09/2015 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - bà Nguyễn Thị Kim Dung - xã Nhơn
Khánh
08/09/2015 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - bà Nguyễn Thị Mót - xã Nhơn Mỹ
08/09/2015 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Thanh
Oai - Hà Nội
08/09/2015 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Bảy Khu vực An Ngãi,
phường Nhơn Hưng
08/09/2015 Về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của UBND thị xã An
Nhơn
08/09/2015 Về việc tổ chức Đại hội Hội Khuyến học xã Nhơn Hạnh

Nguyễn Tự Công Hoàng
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Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Phạm Văn Trung

Số/ký hiệu
850/UBND
849/UBND
848/UBND
847/UBND
846/UBND
538/GM-UBND

432/TB-UBND
431/TB-UBND
430/TB-UBND
429/TB-UBND

428/TB-UBND

389/TTr-UBND

388/TTr-UBND
387/TTr-UBND
196/BC-UBND
195/BC-UBND
194/BC-UBND

Ngày VB
Trích yếu
08/09/2015 Về việc thanh lý vật liệu thu hồi của Đài Truyền thanh thị xã
08/09/2015 V/v trả lời đơn của ông Lê Văn Sáu(ký đại diện 15 hộ dân) ở xóm Bò Cạp, thôn Nam Tượng
1, xã Nhơn Tân
08/09/2015 V/v di dời trụ đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại ngã tư đường Trần Phú và đường Quang
Trung, phường Bình Định
08/09/2015 Về việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất khu dân cư năm 2015
08/09/2015 V/v kiểm tra xử lý việc sử dụng lề đường để phế liệu của ác loại máy móc gây mất cảnh
quan, môi trường tại điểm nối đường Tân Dân- Bình Thành và Quốc lộ 1A
08/09/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp để nghe Đoàn Thanh tra tỉnh công bố Quyết định số
2923/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc thanh tra trách nhiệm
của Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo
08/09/2015 Ý kiến kết luận của Đ/c Đào Xuân Huy - PCT UBND thị xã tại buổi làm việc với UBND
phường Nhơn Hưng về xử lý tồn tại do vi phạm pháp luật đất đai
08/09/2015 Ý kiến kết luận của Đ/c Đào Xuân Huy - PCT UBND thị xã tại buổi làm việc với UBND xã
Nhơn Hạnh về xử lý tồn tại do vi phạm pháp luật về đất đai
08/09/2015 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp xử lý một số tồn tại, vướng mắc và
bổ sung nội dung trong Đề án dồn điền đổi thửa ở thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc
08/09/2015 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp thông qua phương án thiết kế điều
chỉnh các tuyến đường trong Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng, phường Đập Đá và quy mô
đầu tư công trình đập Thập Nhị, xã Nhơn Mỹ
08/09/2015 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp trực báo ngày 03/9/2015 về
công tác GPMB để xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 và một số dự án
công trình khác trên địa bàn thị xã.
08/09/2015 Về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán xây dựng hạng mục: Nhà
hương khói và sân vườn, cổng ngõ thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp di tích Mộ tập thể
chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng. Địa điểm, phường Đập Đá
08/09/2015 Về việc xin ý kiến về danh sách đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà
nước '' Bà mẹ Việt Nam anh hùng'' năm 2015
08/09/2015 V/v cho ý kiến về phương án thiết kế điều chỉnh, bổ sung hạng mục bia ghi danh, bồn hoa
sân vườn và danh sách liệt sỹ tại Tượng đài liệt sỹ trung tâm thị xã An Nhơn
08/09/2015 V/v tình hình thực hiện và kết quả giao đất tái định cư phục vụ dự án Mở rộng Quốc lộ 1 từ
Km 1212 + 400 đến Km 1243, đoạn qua phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
08/09/2015 Tình hình và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo
08/09/2015 Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách cấp
tỉnh, trái phiếu chính phủ
Page 4

Người ký
Phạm Văn Trung
Nguyễn Thị Hữu Tân
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Nguyễn Thị Hữu Tân

Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương

Nguyễn Thị Hữu Tân

Phạm Văn Trung

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

Số/ký hiệu
160/GM-UBND
159/GM-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
08/09/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với phường Nhơn Thành về công tác xử lý tồn tại vi phạm
Tô Hồng Phương
đất đai
08/09/2015 UBND thị xã làm việc xã Nhơn An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm Tô Hồng Phương
và phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2015
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