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 20-21/8/2015
Số/ký hiệu
3736/QĐ-UBND
3735/QĐ-UBND
3734/QĐ-UBND
3733/QĐ-UBND
3732/QĐ-UBND
3731/QĐ-UBND
3730/QĐ-UBND
3729/QĐ-UBND

3728/QĐ-UBND
3727/QĐ-UBND
3725/QĐ-UBND
3724/QĐ-UBND
3723/QĐ-UBND
3722/QĐ-UBND
3721/QĐ-UBND
3720/QĐ-UBND
3719/QĐ-UBND
795/UBND
794/UBND

Ngày VB
Trích yếu
21/08/2015 Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức ra quân thu dọn vệ sinh môi trường Cụm công nghiệp Gò Đá
Trắng, phường Đập Đá
21/08/2015 Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND thị xã khóa X, nhiệm
kỳ 2011-2016
21/08/2015 Về việc cho viên chức thôi việc - bà Phạm Thị Mỹ Tuyết - Nhơn Khánh
21/08/2015 V/v phê duyệt giá đất cụ thể đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở lô đất còn lại Khu dân cư xã
Nhơn Hạnh năm 2013 và Khu dân cư xã Nhơn Phong
21/08/2015 V/v phân bổ chi tiết nguồn vốn tiền sử dụng đất thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã trong kế
hoạch đầu tư phát triển năm 2015
21/08/2015 Về việc thu hồi đất công ích phường Bình Định để GPMB xây dựng công trình: Trung tâm
đăng kiểm xe cơ giới đường bộ( thực hiện đợt 1) phường Bình Định
21/08/2015 Về việc phê duyệt Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng công trình:
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ( thực hiện đợt 1) phường Bình Định
21/08/2015 V/v phê duyệt Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập
thiết kế BVTC dự toán xây dựng công trình: Đê sông Nghẹo( đoạn bờ tả, hạ lưu cầu Bến
Tranh) thị xã An Nhơn
21/08/2015 V/V tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức Trần Thị Thẩn
21/08/2015 V/V kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách xã, phường
21/08/2015 Về việc bổ nhiệm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Phong đối với ông Lê Công
Tâm
21/08/2015 Về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức Lê Thị Minh Đào - Phước Hưng Tuy Phước
21/08/2015 Về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức Phạm Thị Bích Thảo - Nhơn Tân
21/08/2015 Về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức Nguyễn Thị Hằng- Phước Lộc Tuy Phước
21/08/2015 Về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức Trương Thị Phương Dung- Phước
Thắng- Tuy Phước
21/08/2015 Về việc nâng bậc lương viên chức cho bà Phạm Thị Mỹ Tuyết - phường Bình Định
21/08/2015 Về việc xếp phụ cấp thâm niên nhà giáo cho bà Phạm Thị Mỹ Tuyết - phường Bình Định
21/08/2015 V/v đôn đốc xử lý, thu hồi nợ quá hạn tại NHCSXH
21/08/2015 V/V đồng ý cho giáo viên thuyên chuyển công tác- Huỳnh Thị Duyên
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Người ký
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

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

409/TB-UBND

356/TT-UBND
355/TT-UBND
354/TT-UBND
352/TT-UBND
351/TT-UBND
350/TT-UBND
168/GM-UBND
167/GM-UBND
3718/QĐ-UBND
3717/QĐ-UBND
3716/QĐ-UBND
3715/QĐ-UBND
3714/QĐ-UBND
3713/QĐ-UBND
3712/QĐ-UBND

3711/QĐ-UBND
3710/QĐ-UBND

3709/QĐ-UBND
3708/UBND

21/08/2015 Kết luận chỉ đạo của Đ/c Phạm Văn Trung-Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp kiểm tra
kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu từ nay
đến cuối năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
21/08/2015 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiên cố hóa kênh mương năm 2015 trên địa
bàn xã Nhơn Phúc
21/08/2015 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiên cố hóa kênh mương năm 2015 trên
địa bàn xã Nhơn Thọ
21/08/2015 V/V đề nghị giao đất để xây dựng khu dân cư xã Nhơn Tân
21/08/2015 Về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung xã nông thôn mới xã Nhơn Phong
21/08/2015 Xin chủ trương giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB Dự án Mở rộng QL19
21/08/2015 Về việc xin chủ trương giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện đẩy nhanh tiến độ GPMB
thực hiện Dự án Mở rộng QL1
21/08/2015 UBND thị xã tổ chức khảo sát vị trí di dời cây xăng bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thuộc
dự án cầu vượt Quốc lộ 1A, phường Nhơn Hòa.
21/08/2015 UBND thị xã tổ chức trực báo công tác GPMB các dự án trên địa bàn thị xã
20/08/2015 Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự kỳ thi THPT
Quốc gia năm 2015 trên địa bàn thị xã
20/08/2015 V/V phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: Quy hoạch các khu dân cư năm 2015
xã Nhơn phong
20/08/2015 Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Duy Vinh phường Nhơn Thành
20/08/2015 V/v xin chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác(đất vườn) sang đất ở của hộ
bà Huỳnh Thị Giỏi và ông Bùi Thanh Cảnh(chết), tại khu vực Bả Cảnh phường Đập Đá
20/08/2015 V/v xin chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác(đất vườn) sang đất ở của hộ
ông Nguyễn Đình Aí tại khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa
20/08/2015 V/v xin chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác(đất vườn) sang đất ở của hộ
ông Trần Văn Sử, tại xã nhơn An
20/08/2015 V/v xin chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác(đất vườn) sang đất ở của hộ
ông Huỳnh Trọng Khoa và bà Bùi Thị Bích Vân, thường trú phường An Phú, thị xã An Khê,
tỉnh Gia Lai
20/08/2015 V/v xin chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác(đất vườn) sang đất ở của hộ
ông Trần Văn Đi, tại thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân
20/08/2015 V/v xin chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác(đất vườn) sang đất ở của hộ
ông Phạm Quang Huy, thường trú 180 đường 204 Cao Lổ, Phường 4, Quận 8, thành phố Hồ
Chí Minh
20/08/2015 V/v xin chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác(đất vườn) sang đất ở của hộ
ông Lê Văn Liệu, tại thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân
20/08/2015 v/v tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức Đoàn Thị My
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Nguyễn Thị Hữu Tân

Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Phạm Văn Trung
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

Lê Minh Toán
Phạm Văn Trung

3707/UBND
3706/UBND
793/UBND
792/UBND
791/UBND
790/UBND
789/UBND
408/TB-UBND

18/HĐND

20/08/2015 v/v tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức Nguyễn Thị Kim Loan
20/08/2015 v/v tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức Lê Thị Hoài Trân
20/08/2015 v/v cấp điện và đường giao thông trong Khu tái định cư, phường Nhơn Hòa thuộc dự án thi
công cầu vượt Quốc lộ 1A
20/08/2015 V/v chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các vị trí đất xen kẹt trong Khu dân cư
phường Bình Định
20/08/2015 v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm trên lĩnh vực đất đai
20/08/2015 v/v đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là thanh niên xung phong
20/08/2015 v/v tiếp nhận viên chức Trần Thị Lan giáo viên Trường TH cơ sở Cù Chính thị xã Sông Cầu
20/08/2015 Lịch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm, dạy
nghề, giảm nghèo, an sinh xã hội và chính sách tín dụng đối với học sinh,sinh viên hộ nghèo
các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã năm 2015
20/08/2015 v/v góp ý kiến vào các văn bản dự thảo của Đảng ủy
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Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung

Phan Thế Thạnh

