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 04/01 đến 05/01/2016
Số/ký hiệu
7/UBND
6/UBND
6/QĐ-UBND
5/UBND
05/GM-UBND
5/QĐ-UBND
4/UBND
4/QĐ-UBND
3/UBND
03/GM-UBND
3/TTr-UBND
2/QĐ-UBND
2/TTr-UBND
02/GM-UBND
1/KH-UBND
1/QĐ-UBND
2/UBND
1/TTr-UBND

Ngày VB
Trích yếu
05/01/2016 v/v giao nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể
05/01/2016 v/v ý kiến việc Công ty TNHH khai thác đá và xây dựng Ánh Sinh xin thăm dò khai thác đá
làm vật liệu xây dựng thông thường
05/01/2016 v/v ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 2015
05/01/2016 v/v đăng ký chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016
05/01/2016 UBNDthị xã tổ chức cuộc họp nghe Văn phòng HĐND - UBND thị xã báo cáo kế hoạch
phục vụ tết
05/01/2016 v/v phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán
xây dựng và chi phí thực hiện công trình: khu dân cư đội 4 Bằng Châu, Đập Đá
05/01/2016 v/v cho chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm tái định cư phục vụ GPMB công
trình nâng cấp, mở rộng đường từ QL19 đi cầu Trường Thi, phường Nhơn Hòa
05/01/2016 v/v ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên hoạt động đơn vị hành chính, sự nghiệp
thị xã năm 2016
05/01/2016 v/v lập danh sách hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, hộ chính sách từ nguồn hỗ trợ công đoàn Ngân
hàng TMCP Công Thương Việt Nam
05/01/2016 Hội nghị ban thường vụ thị ủy lần thứ 8
05/01/2016 v/v chi hỗ trợ tiền Tết Bính Thân cho cán bộ, công chức viên chức
05/01/2016 v/v giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách năm 2016
05/01/2016 v/v thẩm định công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình công trình: khu di tích Chi bộ
Hồng Lĩnh
05/01/2016 UBND thị xã tổ chức cuộc họp Hội đồng BTGPMB thông qua phương án BTGPMB dự án
khu dân cư đội 4 Bằng Châu, Đập Đá
05/01/2016 Điều tra thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng
tháng tại cộng đồng năm 2015
05/01/2016 v/v thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái
phép của hộ ông NGUYỄN VĂN LỘC ở xã Nhơn An
04/01/2016 V/v Đề xuất các giải pháp, kiến nghị tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về triển khai Nghị
quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
04/01/2016 V/V xin chủ trương thực hiện thảm bê tông nhựa mặt bằng đường : Thảm bê tông đường
Trần Phú, phường Bình Định
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Người ký
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Tô Hồng Phương
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Tô Hồng Phương
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Tô Hồng Phương
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Tô Hồng Phương
Nguyễn Tự Công Hoàng

Số/ký hiệu
1/BC-UBND
1/TTr-UBND
1/UBND
1/GM-UBND

Ngày VB
Trích yếu
04/01/2016 kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ
quốc phòng quân sự năm 2016
04/01/2016 xin ý kiến về phương án chỉnh sửa thiết kế kiến trúc hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án đầu tư
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, địa điểm xây dựng phường Bình Định
04/01/2016 V/V đề nghị chuyển xếp ngạch bậc lương cho cán bộ
04/01/2016 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh xanh
sạch đẹp
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Người ký
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân

