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 11/01 đến 12/01/2016
Số/ký hiệu
60/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
12/01/2016 v/v phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng Đào Xuân Huy
công trình: Nâng cấp, mở rộng đường BTXM vào Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, xã Nhơn Mỹ

59/QĐ-UBND
58/QĐ-UBND

12/01/2016 v/v ủy quyền tham gia tố tụng vụ án dân sự
12/01/2016 V/V hỗ trợ kinh phí cho Kho bạc nhà nước thị xã để phục vụ công tác khóa sổ NSNN năm
2015
12/01/2016 v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: sửa chữa, nâng cấp Phòng Bá âm Đài
truyền thanh thị xã
12/01/2016 v/v phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2016
12/01/2016 V/V chi tạm ứng kinh phí để mua biểu mẫu hộ tịch năm 2016
12/01/2016 V/v phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí và dự toán gói thầu xây dựng trong
tổng mức đầu tư xây dựng sau khi điều chỉnh, bổ sung lần (3) công trình: Sửa chữa, nâng cấp
di tích Mộ tập thể chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng

57/QĐ-UBND
56/QĐ-UBND
55/QĐ-UBND
54/QĐ-UBND

22/GM-UBND
21/GM-UBND
20/GM-UBND
19/GM-UBND
18/UBND

12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016

18/GM-UBND

12/01/2016

17/UBND

12/01/2016

17/GM-UBND

12/01/2016

16/UBND

12/01/2016

15/UBND
14/UBND

12/01/2016
12/01/2016

Giấy mời tổng rà sót hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
UBND thị xã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của thị xã
UBND thị xã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển quỹ đất
thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU
V/v tăng cường công tác lập lại trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị trước,
trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
UBND thị xã tổ chức cuộc họp đáng giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức, quản
lý các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã
v/v hợp đồng cán bộ và xếp mức tiền lương đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã năm
2016
UBND thị xã tổ chức cuộc họp thẩm định kết quả đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường
trên địa bàn thị xã năm 2015
V/V Hợp đồng và xếp mức tiền lương đối với cán bộ hợp đồng Phòng Tư pháp thị xã năm
2016
V/V ý kiến về tư cách công dân của ông NGUYỄN THÀNH LINH
v/v thanh lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
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Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán

Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương
Đào Xuân Huy
Tô Hồng Phương
Nguyễn Tự Công Hoàng
Tô Hồng Phương
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán

Số/ký hiệu
10/TB-UBND
9/TB-UBND

8/TTr-UBND

07/GM-UBND
5/KH-UBND
53/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
12/01/2016 Ý kiến kết luận của Đ/c Đào Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị triển khai
công tác, phòng chống dịch sốt huyết
12/01/2016 Ý kiến kết luận của Đ/c Lê MinhToán PCT UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết một số
vướng mắc trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn phường Bình Định

Người ký
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân

12/01/2016 v/v thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - hạng mục: Điện chiếu sáng thuộc công Lê Minh Toán
trình: Khu tái định cư phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn phục vụ công trình GPMB Quốc lộ
1, phường Nhơn Hòa , thị xã An Nhơn
12/01/2016 UBND thị xã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tình cấp giấy phép xây dựng
Tô Hồng Phương
12/01/2016 triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã năm 2016
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán

13/GM-UBND

11/01/2016 v/v chỉ định thầu tư vấn giám sát kỹ thuật thi công gói thầu xây lắp: di dời hệ thống điện trung,
hạ áp thuộc công trình đường từ cầu Trường Thi đi QL 19
11/01/2016 v/v thành lập BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ điều tra thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng
hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng năm 2015
11/01/2016 V/V thôi hưởng trợ cấp xã hội cho người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ
cấp bảo hiểm xã hội của xã Nhơn Phúc
11/01/2016 xử phạt vi phạm hành chính
11/01/2016 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt
11/01/2016 v/v thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm thị xã
11/01/2016 v/v cấp thẻ kiểm tra cho các thành viên thuộc Đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm
thị xã
11/01/2016 UBND thị xã tổ chức trực báo công tác GPMB các dự án
11/01/2016 UBND thị xã tổ chức buồi làm việc với Công ty JAPFA
11/01/2016 UBND thị xã tổ chức họp nghe UBND phường Bình Định báo cáo hồ sơ thiết kế dự án các
công trình do UBND phường Bình Định quyết định đầu tư
11/01/2016 UBND thị xã tổ chưc họp nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch KDC Bắc sông Tân An

12/GM-UBND

11/01/2016 UBND thị xã tổ chức họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết 1/500 KDC Phò An, Nhơn Hưng

Tô Hồng Phương

11/GM-UBND

11/01/2016 UBND thị xã tổ chức họp nghe báo cáo quy hoạch chi tiết 1/500 KDC và Chợ mới Bình Định Tô Hồng Phương

7/TTr-UBND

11/01/2016 v/v giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ xã theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ- Lê Minh Toán
CP của Chính phủ
11/01/2016 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Nhơn An. Hạng mục: nhà Lê Minh Toán
lớp học 02 tầng 12 phòng xã Nhơn An

52/QĐ-UBND
51/QĐ-UBND
50/QĐ-UBND
49/QĐ-UBND
48/QĐ-UBND
47/QĐ-UBND
16/GM-UBND
15/GM-UBND
14/GM-UBND

6/TTr-UBND
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Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Tô Hồng Phương
Nguyễn Thị Hữu Tân
Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương

Số/ký hiệu
2/HĐND
1/HĐND
1/BC-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
11/01/2016 V/V miễm nhiệm các chức danh do HĐND xã Nhơn Phúc bầu
Phan Thế Thạnh
11/01/2016 V/V bầu bổ sung PCT.HĐND xã Nhơn Lộc, nhiệm kỳ 2011-2016
Phan Thế Thạnh
11/01/2016 Tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm Nguyễn Tự Công Hoàng
2016
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