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 18/8/2015
Số/ký hiệu
3686/QĐ-UBND
3685/QĐ-UBND
3684/QĐ-UBND
3683/QĐ-UBND

3682/QĐ-UBND

3681/QĐ-UBND

3680/QĐ-UBND

3679/QĐ-UBND
3678/QĐ-UBND
3677/QĐ-UBND

3676/QĐ-UBND

3675/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
18/08/2015 V/V phê duyệt Đề án đầu tư máy móc, thiết bị sấy bún, bánh phở của ông Lê Văn Lập tại
thôn Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu
18/08/2015 V/V phê duyệt Đề án đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất bánh ướt của bà Nguyễn Thị Lệ
Sương tại thôn Thuận Thái, xã Nhơn An
18/08/2015 Về việc thu hồi đất công ích của UBND phường Đập Đá để GPMB xây dựng công trình:
Đê đội 5 khu vực Bằng Châu, phường Đập Đá
18/08/2015 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân và đất công ích để thực hiện dự án đầu tư xây
dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19( Đoạn qua địa phận xã Nhơn Tân thực hiện
GPMB đợt 2)
18/08/2015 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân và đất công ích để thực hiện dự án đầu tư xây
dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19( Đoạn qua địa phận xã Nhơn Tân thực hiện
GPMB đợt 22)
18/08/2015 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân và đất công ích để thực hiện dự án đầu tư xây
dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19( Đoạn qua địa phận phường Nhơn Hòa thực
hiện GPMB đợt 3,5,7,11)
18/08/2015 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân và đất công ích để thực hiện dự án đầu tư xây
dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19( Đoạn qua địa phận xã Nhơn Tân thực hiện
GPMB đợt 1)
18/08/2015 Về việc thu hồi đất công ích của UBND phường Đập Đá để GPMB xây dựng công trình:
Mở rộng QL 1A từ Km 1153 đến Km 1212+400 đoạn qua phường Đập Đá
18/08/2015 Về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:
Cầu Khánh Mỹ, địa điểm xây dựng: thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
18/08/2015 v/v ủy quyền tham gia vụ án " chia tài sản chung" giữa nguyên đơn là ông Lê Hồng Anh, bà
Lê Thị Thúy Liễu và bị đơn bà Lê Thị Nhung, ông Lê Đình Phụng, bà Lê Thị Lan Anh, ông
Lê Đình Thính tại Tòa án nhân dân
18/08/2015 v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu xây lắp phần bổ sung gói thầu: Sửa chữa Nhà làm việc
và chỉnh trang sân vườn Thị ủy thuộc công trình sửa chữa nhà làm việc và chỉnh trang sân
vườn Thị ủy
18/08/2015 v/v chỉ định thầu tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng ( phần bổ sung) công trình:
Sửa chữa Nhà làm việc và chỉnh trang sân vườn Thị ủy, phường Bình Định
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Người ký
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 Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

Lê Minh Toán

Lê Minh Toán

3674/QĐ-UBND
3673/QĐ-UBND
3672/QĐ-UBND
3671/QĐ-UBND
3670/QĐ-UBND
3669/QĐ-UBND
3668/QĐ-UBND
783/UBND

782/UBND
781/UBND
780/UBND
779/UBND
778/UBND
776/UBND
452/GM-UBND
406/TB-UBND

348/TTr-UBND
347/TTr-UBND
346/TTr-UBND
345/TTr-UBND

18/08/2015 V/V chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây
dựng khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa
18/08/2015 V/V phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
đầu tư xây dựng thuộc công trình Nhà quản lý bãi rác
18/08/2015 V/V phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư thuộc công
trình Khu dân cư đội 4, Khu vực Bằng Châu, Đập Đá
18/08/2015 Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng Quy hoạch khu dân cư nông thôn năm
2015 xã Nhơn Tân
18/08/2015 Về việc tặng thưởng danh hiệu'' Tập thể lao động tiên tiến'' năm học 2014-2015
18/08/2015 Về việc khen thưởng danh hiệu '' Lao động tiên tiến'' năm học 2013-2014
18/08/2015 V/v khen thưởng thành tích công tác năm học 2014-2015
18/08/2015 V/v di dời tuyến cáp quang của Trung tâm hạ tầng mạng Miền Trung( tuyến cáp quang liên
tỉnh) nằm trong phạm vi mặt bằng thi công công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú,
phường Bình Định
18/08/2015 V/V trả lời đơn phản ánh của ông Nguyễn Văn Anh, thành phố Quy Nhơn
18/08/2015 v/v chấn chỉnh, nhắc nhở cán bộ, viên chức
18/08/2015 V/v hỗ trợ kinh phí trổ chức ra quân thu dọn vệ sinh môi trường Cụm công nghiệp Gò Đá
Trắng, phường Đập Đá
18/08/2015 V/v tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện Đề án đồn điền đổi thửa tại thôn Trường Cửu, xã
Nhơn Lộc.
18/08/2015 V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch bê tông hóa đường GTNT năm 2015
trên địa bàn thị xã
18/08/2015 Về việc cho phép tổ chức Lễ cầu siêu cho các chiến sĩ đã hy sinh đồng bào tử nạn
18/08/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với Phòng Y tế về công tác y tế, dân số- kế hoạch hóa gia
đình 7 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2015
18/08/2015 Ý kiến kết luận của đ/c Lê Minh Toán- Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp nghe báo
cáo và đề xuất giải quyết vấn đề môi trường tại cụm công nghiệp Gò Đá Trắng, phường
Đâp Đá
18/08/2015 v/v tặng quà cho Đại hội Đảng và thăm gia đình chính sách đơn vị kết nghĩa tại thị xã Kỳ
Anh, tỉnh Hà Tĩnh
18/08/2015 Về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
địa điểm phường Bình Định gửi Thường Trực HĐND tỉnh
18/08/2015 Về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
địa điểm phường Bình Định gửi UBND tỉnh- Sở Kế Hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định
18/08/2015 Về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
địa điểm phường Bình Định gửi Thường trực Tỉnh uỷ
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Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Đào Xuân Huy

Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Phạm Văn Trung
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân

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

142/GM-UBND

55/KH-UBND

17/08/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối
năm 2015
18/08/2015 Tổ chức cuộc thi tìm hiểu đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh
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Nguyễn Thị Hữu Tân

Phạm Văn Trung

