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 24-25/8/2015
Số/ký hiệu
3742/QĐ-UBND
3741/QĐ-UBND
805/UBND
804/UBND
803/UBND
505/GPXD
504/GPXD
173/GM-UBND
172/GM-UBND
149/GM-UBND
148/GM-UBND
3740/QĐ-UBND
3739/QĐ-UBND
3738/QĐ-UBND
3737/QĐ-UBND
802/UBND
801/UBND
800/UBND
799/UBND

Ngày VB
Trích yếu
25/08/2015 Về việc điều động sĩ quan dự bị tham gia huấn luyện năm 2015 - ông Phạm Thái Bình thôn
Vân Sơn, xã Nhơn Hậu
25/08/2015 v/v phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà
nước của UBND thị xã An Nhơn năm 2015
25/08/2015 V/v thực hiện công tác GPMB để xây dựng các Khu dân cư tại xã Nhơn Lộc
25/08/2015 V/v kiểm tra xử lý các hộ dân xây dựng nhà ở vi phạm trật tự xây dựng
25/08/2015 V/V tổ chức văn nghệ mừng Lễ Vu Lan
25/08/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Cù Minh Việt, phường Bình Định
25/08/2015 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Hồ Minh Sáng, phường Đập Đá
25/08/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp thông qua quy hoạch Cụm công nghiệp Thắng Công, xã
Nhơn Phúc
25/08/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp thông qua quy hoạch Cụm công nghiệp đồi Hỏa Sơn, xã
Nhơn Mỹ
25/08/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với Phòng Tài Nguyên- Môi Trường về tình hình thực hiện
Quyết định 15
24/08/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với Phòng Tài Chính-Kế Hoạch về việc bán đấu giá quyền
sử dụng đất, thu tiền đóng góp cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp
24/08/2015 Về phê duyệt kết quả chỉ định thầu dịch vụ tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
thuộc công trình Khu dân cư Phú Thành, phường Nhơn Thành
24/08/2015 Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Võ Thị Ngọc Hoa - Khu vực Phò An, phường
Nhơn Hưng
24/08/2015 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình Nghĩa trang nhân dân
Bắc An Nhơn( giai đoạn 1)
24/08/2015 V/v hỗ trợ kinh phí tham gia Hội thao nhân kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống văn phòng
cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945-28/8/2015)
24/08/2015 V/v đẩy nhanh tiến độ thi công ô chôn lấp C7, đường vào bãi rác và nhà quản lý bãi rác.
24/08/2015 v/v quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn theo chỉ thị số 27/CT-TTg
ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ
24/08/2015 v/v xử lý vi phạm trên lĩnh vực đất đai
24/08/2015 v/v ý kiến việc BCH Quân sự tỉnh đề nghị giới thiệu vị trí khai thác đất san lấp phục vụ xây
dựng công trình Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Nhơn
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Người ký
Nguyễn Tự Công Hoàng
Phạm Văn Trung
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Phạm Văn Trung
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán

798/UBND
797/UBND
796/UBND
679/GM-UBND
411/TB-UBND

410/TB-UBND

357/TTr-UBND

171/GM-UBND
170/GM-UBND

169/GM-UBND
146/GM-UBND

145/GM-UBND

24/08/2015 V/v trả lời đơn đề nghị chi trả tiền hỗ trợ tháo dỡ lò gạch của bà Lê Thị Tuyết và ông Hà
Nguyên Vũ
24/08/2015 V/v triển khai chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
24/08/2015 v/v hướng dẫn phương pháp lấy ý kiến nội dung tham gia góp ý kiến dự thảo Bộ luật Hình
sụ( sửa đổi)
24/08/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp để hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở các khu dân
cư
24/08/2015 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 Văn hóa- Thông tin
24/08/2015 Ý kiến luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuôc họp thông qua phương án thiết kế điều
chỉnh, bổ sung công trình: Xây dựng lại Nhà bia tưởng niệm và một số hạng mục khác của
Tượng đài liệt sỹ trung tâm thị xã An Nhơn và thông qua quy hoạch chi tiế 1/500 Cụm công
nghiệp An Mơ, xã Nhơn Tân, Nhơn Thọ

Lê Minh Toán

24/08/2015 v/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và cho nhà thầu đang thi công tiếp tục thực hiện
phần khối lượng phát sinh đều chỉnh, bổ sung 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 xây dựng: phường
Đập Đá
24/08/2015 UBND thị xã tổ chức buổi kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới xã Nhơn Phúc
24/08/2015 UBND thị xã tổ chức kiểm tra tiến độ thi công và giải quyết vướng mắc Công trình đường
Trần Phú, Tổ 5 Kim Châu - Phường Bình Định và công trình từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ
10 - phường Nhơn Hòa
24/08/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp thông qua quy hoạch Khu dân cư trung tâm xã Nhơn An
24/08/2015 UBND thị xã tổ chức làm việc với phường Bình Định về công tác quản lý, chỉnh trang đô
thị trên địa bàn phường.

Phạm Văn Trung

Phạm Văn Trung
Phạm Văn Trung
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân

Nguyễn Thị Hữu Tân

Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân

Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân

24/08/2015 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe các cơ quan đơn vị báo cáo tình hình giải quyết vấn đề Nguyễn Thị Hữu Tân
ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng, phường Đập Đá.
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