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 06/01 đến 07/01/2016
Số/ký hiệu
18/QĐ-UBND
17/QĐ-UBND
16/QĐ-UBND
15/QĐ-UBND
14/QĐ-UBND
13/QĐ-UBND
11/UBND
10/UBND
09/GM-UBND
03/GM-UBND
2/KH-UBND
1/HĐND
12/QĐ-UBND
11/QĐ-UBND
9/QĐ-UBND
9/UBND
8/UBND

NgàyVB
Trích yếu
07/01/2016 V/v phân bổ kinh phí khắc phục hạn hán vụ Đông Xuân 2014-2015 và vụ Hè Thu năm 2015
cho thị xã An Nhơn để khắc phục hạn hán trong vụ Hè Thu năm 2014 và vụ Hè Thu 2015
07/01/2016 V/v huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở lô đất số 12( khu c) tại khu dân cư phía
đông đường Tây tỉnh, thôn An Thái, xã Nhơn Phúc
07/01/2016 V/v huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở lô đất số 13 tại khu quy hoạch dân cư
xã Nhơn Tân
07/01/2016 V/v huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở lô đất số 26 tại khu quy hoạch dân cư
xã Nhơn Tân
07/01/2016 V/v huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở lô đất số 15( khu A) tại điểm tái định cư
số 01, khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành
07/01/2016 v/v chỉ định thầu tư vấn trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 công trình cầu Khánh Mỹ, xã
Nhơn Khánh
07/01/2016 v/v hợp đồng cán bộ và xếp mức tiền lương( tiền công) đối với cán bộ hợp đồng Tổ quản lý
Nghĩa trang nhân dân bắc An Nhơn, xã Nhơn Mỹ thuộc Phòng Quản Lý Đô Thị năm 2015
07/01/2016 v/v rà soát thông tin danh mục kiên cố hóa kênh mương năm 2016
07/01/2016 UBND thị xã tổ chức họp nghe báo cáo phương án bảo vệ thi công công trình nâng cấp, mở
rộng QL19
07/01/2016 UBND thị xã tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội năm 2016
07/01/2016 Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
năm 2016
07/01/2016 V/v điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri
06/01/2016 v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình: Đường cầu Trường Thi
đi Quốc lộ 19 ( giai đoạn 1), phường Nhơn Hòa, hạng mục: Di dời hệ thống điện trung áp
06/01/2016 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp: Điện chiếu sáng thuộc dự án Khu
dân cư tổ 5 khu vưc Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn
06/01/2016 V/v phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng
công trình: nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú, Bình Định
06/01/2016 v/v rà soát báo cáo hộ nghèo nhà ở tạm bợ, dột nát đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở
năm 2016
06/01/2016 v/v giải quyết nội dung khiếu nại của ông NGUYỄN VĂN NĂM - Nhơn Thành

Người ký
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân
Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương
Phan Thế Thạnh
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán

08/GM-UBND
8/QĐ-UBND
7/QĐ-UBND
06/QĐ-UBND
6/TB-UBND
06/GM-UBND
5/TB-UBND
4/TB-UBND
04/GM-UBND
3/TB-UBND
1/TB-HĐND
1/TB-UBND
1/ĐA-UBND

06/01/2016 Theo đề nghị của đoàn công tác của Trung ương và tỉnh về kiểm tra, khảo sát các tiêu chí văn
hóa trên địa bàn thị xã
06/01/2016 V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công -dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công
trình: nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã Nhơn Hạnh đi xã Cát Nhơn Phù Cát
06/01/2016 V/v khen thưởng thành tích đột xuất trong quá trình điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại
khu vực Kim Châu, Bình Định
06/01/2016 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn ngân sách nhà nước của thị xã

Nguyễn Thị Hữu Tân

06/01/2016 Ý kiến kết luận của Đ/c ĐÀO XUÂN HUY - PCT.UBND thị xã tại buổi kiểm tra thực địa khu
vực chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà Truyền thống Chi bộ Hồng Lĩnh
06/01/2016 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã An Nhơn tổ chức Hội nghị triển khai
công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã
06/01/2016 v/v bảo vệ thi công đối với hộ gia đình VÕ VĂN ĐẾN để xây dựng công trình cải tạo, nâng
cấp QL19 đoạn từ km 17+027 đến km 50+00 đoạn qua phường Nhơn Hòa
06/01/2016 v/v bảo vệ thi công đối với hộ gia đình NGUYỄN THỊ BẢY để xây dựng công trình cải tạo,
nâng cấp QL19 đoạn từ km 17+027 đến km 50+00 đoạn qua phường Nhơn Hòa
06/01/2016 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe Phòng QLĐT báo cáo kế hoạch chỉnh trang đô thị phục
vụ Tết Bính Thân năm 2016
06/01/2016 V/v bảo vệ thi công đối với hộ gia đình NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG để xây dựng công trình cải
tạo,nâng cấp QL19 đoạn từ km 17+027 đến km 50+00 đoạn qua phường Nhơn Hòa
06/01/2016 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp (HĐND tỉnh lần thứ 12 và kỳ họp HĐND thị xã lần thứ
13)
06/01/2016 V/v bảo vệ thi công đối với hộ gia đình bà ĐỖ THỊ HẬU để xây dựng công trình cải tạo, nâng
cấp QL19 đoạn từ km 17+027 đến km 50+00 đoạn qua phường Nhơn Hòa
06/01/2016 V/v bảo vệ thi công thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL19 đoàn từ km 17+027 đến km
50+00 tỉnh Bình Định đoạn qua phường Nhơn Hòa

Nguyễn Thị Hữu Tân

Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng

Tô Hồng Phương
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân
Lê Minh Toán
Phan Thế Thạnh
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

