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 07/3 đến 11/3/2016
Số/ký hiệu
1088/QĐ-UBND
1087/QĐ-UBND
1086/QĐ-UBND
1085/QĐ-UBND
1084/QĐ-UBND
1083/QĐ-UBND
1082/QĐ-UBND
1081/QĐ-UBND
1080/QĐ-UBND
1079/QĐ-UBND
1078/QĐ-UBND
1077/QĐ-UBND
1076/QĐ-UBND
1075/QĐ-UBND
1074/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
11/03/2016 v/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã An Nhơn Khóa XI, nhiệm kỳ
2016-20121, đơn vị số 12 phường Đập Đá
11/03/2016 v/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã An Nhơn Khóa XI, nhiệm kỳ
2016-20121, đơn vị số 8 phường Nhơn Hưng
11/03/2016 v/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã An Nhơn Khóa XI, nhiệm kỳ
2016-20121, đơn vị số 7 xã phường Bình Định
11/03/2016 v/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã An Nhơn Khóa XI, nhiệm kỳ
2016-20121, đơn vị số 6 xã Nhơn Khánh
11/03/2016 v/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã An Nhơn Khóa XI, nhiệm kỳ
2016-20121, đơn vị số 1 xã Nhơn Tân
11/03/2016 v/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã An Nhơn Khóa XI, nhiệm kỳ
2016-20121, đơn vị số 4 phường Nhơn Hòa
11/03/2016 v/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã An Nhơn Khóa XI, nhiệm kỳ
2016-20121, đơn vị số 3 xã Nhơn Thọ
11/03/2016 v/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã An Nhơn Khóa XI, nhiệm kỳ
2016-20121, đơn vị số 2 xã Nhơn lộc
11/03/2016 V/V Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã An Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 ,
đơn vị số 05 xã Nhơn Phúc
11/03/2016 V/V Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã An Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 ,
đơn vị số 09 xã Nhơn Mỹ
11/03/2016 V/V Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã An Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 ,
đơn vị số 10 xã Nhơn Hậu
11/03/2016 V/V Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã An Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 ,
đơn vị số 11 phường Nhơn Thành
11/03/2016 V/V Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã An Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 ,
đơn vị số 13 xã Nhơn An
11/03/2016 V/V Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã An Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 ,
đơn vị số 15 xã Nhơn Hạnh
11/03/2016 V/V Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã An Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 ,
đơn vị số 14 xã Nhơn Phong
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Người ký
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

Số/ký hiệu
1073/QĐ-UBND
1072/QĐ-UBND

1071/QĐ-UBND
1070/QĐ-UBND

1069/QĐ-UBND
1068/QĐ-UBND
1067/QĐ-UBND
1066/QĐ-UBND
176/UBND
175/UBND
114/GM-UBND
113/GM-UBND
112/GM-UBND
111/GM-UBND
105/GPXD
68/TTr-UBND
67/TB-UBND
66/TB-UBND
32/BC-HĐND

Ngày VB
Trích yếu
11/03/2016 V/V phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
để GPMB công trình: Khu dân cư thôn Thuận Thái, An Nhơn
11/03/2016 V/V phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
để GPMB xây dựng dự án: Trang trại chăn nuôi tổng hợp heo thịt và bò thịt thương phẩm ở
xã Nhơn Thọ
11/03/2016 V/V phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
để GPMB công trình Hệ thống kênh tưới Văn Phong ( đợt 5)
11/03/2016 v/v phê duyệt phương án tái định cư điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 5802/QĐUBNd, ngày 22/10/2015 dành cho các hộ gia đình có nhà đất bị ảnh hưởng và thu hồi đất
để GPMB xây dựng công trình: Khu dân cư Tổ 5, Khu vực Kim Châu, phường Bình Định
11/03/2016 V/V hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở lô đất số 19 tại khu dân cư xã Nhơn
An
11/03/2016 V/V hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở lô đất số 01 tại khu dân cư xã Nhơn
Hậu
11/03/2016 V/V hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở lô đất số 22 tại khu dân cư thôn Háo
đúc, xã Nhơn An
11/03/2016 V/V hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở lô đất số 14 tại khu dân cư thôn Háo
đúc, xã Nhơn An
11/03/2016 vv chỉ đạo xã Nhơn Khánh triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đạt
chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2016
11/03/2016 v/v đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kiến thưc đối ngoại và ngoại ngữ giai đoạn 2016-2020
11/03/2016 Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành Bảo hiểm xã hội thị xã
11/03/2016 UBND thị xã tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã
11/03/2016 UBND thị xã tổ chức làm việc với Phòng Quản lý đô thị nghe báo cáo về Quy hoạch sử
dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng, lề đường ngoài mục đích giao thông
11/03/2016 UBND thị xã tổ chức làm việc với Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài - Kế hoạch báo cáo
việc phân bổ kinh phí chỉnh trang đô thị
11/03/2016 giấy phép xây dựng cấp cho ông Phạm Thành Trung ở 43 Trần Thị Kỷ, phường Bình Định,
thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
11/03/2016 v/v thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Bồi dưỡng
chính trị thị xã, phường Bình Định, thi xã An Nhơn
11/03/2016 v/v phân công lãnh đạo UBND thị xã phụ trách công tác dân vận của chính quyền
11/03/2016 ý kiến kết luận của CT.UBND thị xã tại cuộc họp thông qua báo cáo dự án nâng cấp tuyến
đê bao, Bình Định
11/03/2016 v/v đề xuất đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, phường Bình
Định, thi xã An Nhơn
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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
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Tô Hồng Phương
Lê Minh Toán

Số/ký hiệu
31/BC-UBND
1065/QĐ-UBND

Người ký
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

1060/QĐ-UBND
1059/QĐ-UBND
1058/QĐ-UBND
1057/QĐ-UBND
1056/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
11/03/2016 v/v tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
10/03/2016 v/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp: nhà lớp học 02 tầng 06 phòng thuộc dự án
Trường TH số 1 Nhơn Mỹ
10/03/2016 v/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp: nhà lớp học 02 tầng 06 phòng thuộc dự án
Trường TH số 1 Nhơn Thành
10/03/2016 v/v thành lập Ban tổ chức giải Việt dã truyền thống thị xã An Nhơn năm 2016
10/03/2016 v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thấu
công trình: Nâng cấp, mở rộng đường BTXM vào Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, xã Nhơn
Mỹ
10/03/2016 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - LƯ THỊ LÊ - Nhơn Thành
10/03/2016 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - LÊ THỊ TÂM - Nhơn Hưng
10/03/2016 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - LÊ THỊ BA - Nhơn Hạnh
10/03/2016 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - VÕ THỊ MINH - Nhơn Hạnh
10/03/2016 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - ĐẶNG THỊ TRÁNH - Nhơn Phúc

1055/QĐ-UBND
1054/QĐ-UBND

10/03/2016 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - PHẠM THỊ NĂM - Đập Đá
10/03/2016 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - ĐẶNG THỊ LIÊN - Nhơn Hạnh

Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy

1053/QĐ-UBND

10/03/2016 v/v phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu có nhu cầu tham dự thầu gói thầu: khảo sát
thuộc dự án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía đông QL1A
10/03/2016 v/v thành lập BCĐ và tổ giúp việc điều tra thông tin liệt sĩ thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và
nghĩa trang liệt sĩ
10/03/2016 V/V thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện
dự án mở rộng đường vào cổng chính của trường THPT số 3 An Nhơn
10/03/2016 v/v ủy quyền tham gia tố tụng án dân sự
10/03/2016 v/v tổ chức thực hiện kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2014
10/03/2016 v/v sơn phân làn đường Trần Phú và đường Lê Hồng Phong
10/03/2016 v/v duy tu, sửa chữa một số tuyến đường đô thị trên địa bàn phường Đập Đá
10/03/2016 v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và chương trình công tác trọng tâm
quý II/2016
10/03/2016 UBND thị xã tổ chức họp Đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn
mới tại thị xã Quảng Nam
10/03/2016 UBND thị xã tổ chức họp tổ biên tập xây dựng đề án phát triển thị xã An Nhơn
10/03/2016 GPXD cấp cho ông- BÙI VĂN TOẠI - 115 Mai Xuân Thưởng, Bình Định
10/03/2016 GPXD cấp cho ông - THÁI TRUNG TÒNG -,Bình Định
10/03/2016 GPXD cấp cho - NGUYỄN THỊ XUÂN TÙNG - Vĩnh Liêm, Bình Định

Đào Xuân Huy

1064/QĐ-UBND
1063/QĐ-UBND
1061/QĐ-UBND

1052/QĐ-UBND
1051/QĐ-UBND
1050/QĐ-UBND
173/UBND
172/UBND
171/UBND
170/UBND
110/GM-UBND
109/GM-UBND
104/GPXD
103/GPXD
102/GPXD
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Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng

Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy

Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy

Số/ký hiệu
101/GPXD
67/TTr-UBND
66/TTr-UBND
65/TTr-UBND
65/TB-UBND
64/TB-UBND
63/TB-UBND
30/QĐ-UBND
1049/QĐ-UBND
1048/QĐ-UBND
1047/QĐ-UBND
1046/QĐ-UBND
1045/QĐ-UBND
169/UBND
168/UBND
108/GM-UBND

107/GM-UBND
106/GM-UBND
105/GM-UBND
104/GM-UBND
64/TTr-UBND
63/TTr-UBND
62/TTr-UBND

Ngày VB
Trích yếu
10/03/2016 GPXD cấp cho ông VY ĐỨC TIN -335 Trần Phú,Bình Định
10/03/2016 V/V đề nghị giao đất để xây dựng khu dân cư Tiên Hội, Nhơn Thành
10/03/2016 v/v đề nghị khen thưởng thành tích trong công tác năm thực hiện xây dựng xã, phường phù
hợp với trẻ em (2011-2015)
09/03/2016 Xin ý kiến về Quy chế tạm thời quản lý và sử dụng Nghĩa trang nhân dân Bắc An Nhơn(
giai đoạn ) xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn
10/03/2016 kết luận chỉ đạo của Đ/c ĐÀO XUÂN HUY-PCT.UBND thị xã tại buổi trực báo tình hình
thực hiện việc xử lý các vi phạm còn tồn tại trên lĩnh vực đất đai
10/03/2016 ý kiến kết luận của CT.UBND thị xã tại buổi tiếp dân đối thoại, giải thích đơn khiếu nại của
ông ĐỖ KHẮC TUÂN - Tổ 10 liêm Trực, Bình Định
10/03/2016 kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ và các hoạt động hưởng
ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ năm 2106
10/03/2016 v/v giải quyết nội dung kiến nghị của ông GIẢ VĂN SƠN -25 Quang Trung, Bình Định
09/03/2016 v/v ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đề án bảo vệ môi trường đơn
giản của các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Nhơn Hòa
09/03/2016 v/v trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật nặng của xã Nhơn Khánh - 04 người
09/03/2016 v/v Phê duyệt kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2015
09/03/2016 V/V trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật nghèo của phường Bình Định - ĐINH
VĂN MAI -Nguyễn Thị Minh Khai
09/03/2016 phê duyệt cho vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm
09/03/2016 v/v chức tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới năm 2016
09/03/2016 v/v thành lập ban bầu cử và đề nghị phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu
09/03/2016 UBND thị xã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 07/3/2016 của
UBND thị xã An Nhơn về việc triển khai công tác điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ,
mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ
09/03/2016 Hội nghị triển khai KH 30/KH-UBND ngày 07/3/2016 của UBND thị xã về việc triển khai
công tác điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ
09/03/2016 UBND thị xã tổ chức họp nghe Đoàn thanh niên CS HCM thị xã báo cáo phương án cho
thuê mặt bằng và xây dựng khu vui chơi và hồ bơi tại nhà thiếu nhi thị xã
09/03/2016 UBND thị xã tổ chức làm việc với Tổ Công tác chợ Đập Đá
09/03/2016 UBND thị xã tổ chức cuộc họp Tổ chức vận động( số 2) đóng góp kinh phí xây dựng Khu
di tích Chi bộ Hồng Lĩnh
09/03/2016 vv xin ý kiến tổ chức quản lý và vận hành Bãi chôn lấp chất thải rắn của thị xã
09/03/2016 v/v xin chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng đường Quang
Trung đoạn ngã tư đường Thanh Niên giáp Ga Bình Định
09/03/2016 v/v cho ý kiến về phương án quy hoạch chi tiết khu dân cư chợ mới phường Bình Định
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Người ký
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Thị Hữu Tân

Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

Số/ký hiệu
62/TB-UBND
61/TB-UBND
60/TB-UBND
59/TB-UBND
1044/QĐ-UBND
167/UBND
103/GM-UBND
102/GM-UBND
100/GPXD
99/GPXD
98/GPXD
97/GPXD
96/GPXD
95/GPXD
94/GPXD
93/GPXD
92/GPXD
91/GPXD
90/GPXD
89/GPXD
88/GPXD
61/TTr-UBND
60/TTr-UBND
59/TTr-UBND

Ngày VB
Trích yếu
09/03/2016 Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về kế hoạch
sử dụng kinh phí khuyến nông, khuyến nông, khoa học công nghệ và sự nghiệp môi trường
09/03/2016 ý kiến kết luận của Đ/c ĐÀO XUÂN HUY -PCT.UBND thị xã tại buổi làm việc với Phòng
TNMT
09/03/2016 thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xây
dựng trạm bơm giếng khai thác nước tại xã Nhơn Hậu
09/03/2016 ý kiến kết luận của CT.UBND thị xã tại cuộc họp thông qua báo cáo dự án đầu tư xây dựng
khu dân cư Vạn Thuận, Nhơn Thành
08/03/2016 v/v thành lập Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới thị xã An Nhơn giai đoạn 2016-2020
08/03/2016 v/v Nghiêm túc thực hiện đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ,
công vụ
08/03/2016 thực hiện văn bản số 3433/UBND của UBND tỉnh
08/03/2016 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai công tác bán đấu giá quyền sử
dụng đất năm 2016
08/03/2016 Giấy phép xây dựng cấp cho Bùi Đức Trí, phường Bình Định
08/03/2016 GPXD cấp cho ông TRẦN VĂN MINH - An Ngãi, Nhơn Hưng
08/03/2016 Giấy phép xây dựng cấp cho Lê Thị Tốt, phường Nhơn Hưng
08/03/2016 GPXD cấp cho ông LÊ VĂN TƯỞNG - Bắc Nhạn Tháp, Nhơn Hậu
08/03/2016 Giấy phép xây dựng cấp cho Cáp Văn Thành, phường Nhơn Thành
08/03/2016 GPXD cấp cho ông TỪ VĂN THIẾT và bà NGUYỄN THỊ NHÃ - 27Trần Thị Kỷ, Bình
Định
08/03/2016 Giấy phép xây dựng cấp cho Vũ Thị Giác, phường Bình Định
08/03/2016 GPXD cấp cho ông NGUYỄN VĂN CƯ - HTX Nông Nghiệp, Bình Định
08/03/2016 Giấy phép xây dựng cấp cho Nguyễn Thị Giác, phường Đập Đá
08/03/2016 GPXD cấp cho ông ĐOÀN VĂN NGHĨA - Nghiễm Hòa, Nhơn Hòa
08/03/2016 GPXD cấp cho ông TRẦN VĂN LANG - Lê Duẩn, Đập Đá
08/03/2016 GPXD cấp cho ông NGUYỄN BÁ SƠN - 5/3 Đô Đốc Bảo, Đập Đá
08/03/2016 GPXD cấp cho ông NGUYỄN KHẮC KHOAN - Tiên Hòa, Nhơn Hưng
08/03/2016 V/V ý kiến về phương án thiết kế và tổng mức đầu tư xây dựng công trình: khu dân cư Vạn
Thuận, phường Nhơn Thành
08/03/2016 v/v thông qua phương án thiết kế và tổng mức đầu tư xây dựng công trình đường kết nối
giao thông N4
08/03/2016 V/V DNTN TM-XD Yến Tùng đề nghị đầu tư xây dựng khu dân cư đường N4 thuộc khu
đô mới Cẩm Văn, Nhơn Hưng
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Người ký
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Lê Minh Toán
Tô Hồng Phương
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân

Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

Số/ký hiệu
58/TTr-UBND
29/BC-UBND
1043/QĐ-UBND
1042/QĐ-UBND
1041/QĐ-UBND
1040/QĐ-UBND
1039/QĐ-UBND
1038/QĐ-UBND
1037/QĐ-UBND
1036/QĐ-UBND
1035/QĐ-UBND
1034/QĐ-UBND
1033/QĐ-UBND
1032/QĐ-UBND
1031/QĐ-UBND
1030/QĐ-UBND
1029/QĐ-UBND
166/UBND

165/UBND
164/UBND
163/UBND
162/UBND
161/UBND

Ngày VB
Trích yếu
08/03/2016 v/v đề nghị thu hồi đất và giao đất để xây dựng trụ sở khu vực Chánh Thạnh phường Nhơn
Hưng
08/03/2016 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II
07/03/2016 V/v điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Khánh
07/03/2016 V/v thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Khánh đối với ông DƯ QUANG
PHÚC
07/03/2016 Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của UBND thị xã và cá xã, phường
07/03/2016 v/v thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu HĐND các cấp thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2016-2021
07/03/2016 v/v thành lập tiểu ban cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND các cấp thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2016-2021
07/03/2016 v/v thành lập tiểu ban đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2016-2021
07/03/2016 v/v thành lập tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND các cấp thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2016-2021
07/03/2016 v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nồ
năm 2016
07/03/2016 v/v thành lập Tiểu ban Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIX và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp thị xã An Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
07/03/2016 v/v trợ cấp xã hội cho người đủ 80 tuổi của phường Nhơn An - PHAN THỊ KHOAI- Thuận
Thái
07/03/2016 v/v trợ cấp xã hội cho người đủ 80 tuổi của phường Nhơn Hưng - 02 người
07/03/2016 V/V trợ cấp xã hội cho người cao tuổi của xã Nhơn Thọ - THÁI THỊ HOA - Thọ Lộc 1
07/03/2016 V/V trợ cấp xã hội cho người đủ 80 tuổi của phường Nhơn Hưng - PHAN THỊ NĂM - Cẩm
Văn
07/03/2016 V/V trợ cấp xã hội cho người đủ 80 tuổi của phường Nhơn Hưng - 02 NGƯỜI
07/03/2016 v/v đấu giá quyền sử dụng đất ở
07/03/2016 v/v quán triệt và hướng dẫn quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ
thuật, báo chí về chủ để" học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Các năm
2015-2020
07/03/2016 V/V tổ chức hội thao truyền thống Agribank Bình Định
07/03/2016 v/v phát hiện cổ vật điêu khắc Chăm pa
07/03/2016 v/v ngăn chặn mua bán, trao đổi và bảo quản cổ vật điêu khắc Chăm pa
07/03/2016 v/v tiếp nhận giáo viên
07/03/2016 v/v Giao Phòng QLĐT làm đại diện chủ đầu tư công trình hoa viên kết hợp kiến trúc nghệ
thuật tại 02 đầu cửa ngõ giao thông vào thị xã
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Người ký
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán

Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

Số/ký hiệu
160/UBND
159/UBND
101/GM-UBND

100/GM-UBND
99/GM-UBND
98/GM-UBND
97/GM-UBND
96/GM-UBND
95/GM-UBND
94/GM-UBND
93/GM-UBND
92/GM-UBND
91/GM-UBND
58/TB-UBND
57/TB-UBND
57/TTr-UBND
56/TTr-UBND
55/TTr-UBND
30/KH-UBND
29/KH-UBND
28/BC-UBND
27/BC-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
07/03/2016 v/v kiểm tra, xử lý việc gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Thái An ở Cụm công Nguyễn Tự Công Hoàng
nghiệp Tân Đức - nHơn Mỹ
07/03/2016 v/v đề nghị nâng bậc lương ngạch chuyên viên chính cho cán bộ quý i năm 2016
Lê Minh Toán
07/03/2016 UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe Thanh tra thị xã và Phòng Quản lý đô thị báo cáo việc Nguyễn Thị Hữu Tân
giải quyết khiếu nại và phương án bán ngôi nhà số 497,Ngô Gia Tự, phường Bình Định
07/03/2016 UBND thị xã tổ chức cuộc họp để nghe Thanh tra thị xã và Ban quản lý dự án đầu tư báo
cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại của các hộ dân
07/03/2016 Giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân
07/03/2016 UBND thị xã tổ chức tiếp dân đối thoại giải quyết khiếu nại cảu bà Nguyễn Thị Thì ở khu
vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa
07/03/2016 UBND thị xã tổ chức làm việc với UBND phường Nhơn Hưng về công tác phát triển quỹ
đất
07/03/2016 UBND Thị xã tổ chức làm việc với sở xây dựng về kiểm tra công tác quản lý chất lượng
công trình
07/03/2016 thực hiện Nghị quyết số 1134
07/03/2016 Thực hiện QĐ 642/HD-SNV về cải cách hành
07/03/2016 thực hiện văn bản số 42/ĐĐBQH Về tiếp xúc cử tri
07/03/2016 dự hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016
07/03/2016 UBND thị xã tổ chức làm việc với Phòng GD ĐT thị xã
07/03/2016 ý kiến kết luận của chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng thị xã để triển khai một số nhiệm vụ trong năm 2016
07/03/2016 v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo olympic vì sức khỏe toàn dân
07/03/2016 v/v xin ý kiến về kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến nông năm 2016
07/03/2016 v/v cho ý kiến về phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư Lò gạch khu vực
Bằng Châu, Đập Đá
07/03/2016 v/v cho ý kiến về phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư khu vực Phò An,
Nhơn Nhơn
07/03/2016 triển khai công tác điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt
sĩ trên địa bàn thị xã An Nhơn
07/03/2016 tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng
chống cháy nổ năm 2016
07/03/2016 tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2015
07/03/2016 Kết quả đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của UBND thị xã và cá
xã, phường
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Nguyễn Thị Hữu Tân
Phan Thế Thạnh
Nguyễn Thị Hữu Tân
Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Tô Hồng Phương
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán

Số/ký hiệu
26/BC-UBND
25/BC-UBND
24/BC-UBND
23/BC-UBND

Ngày VB
Trích yếu
07/03/2016 V/v giải thích cách chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành viên chỉ số cải cách hành chính
năm 2015 của UBND thị xã
07/03/2016 Kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của UBND thị xã An
Nhơn
07/03/2016 Về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thị xã An Nhơn
07/03/2016 Tình hình lao động đang hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã
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Người ký
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán

