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 20/01 đến 22/01/2016
Số/ký hiệu
170/QĐ-UBND
169/QĐ-UBND
168/QĐ-UBND
167/QĐ-UBND
166/QĐ-UBND
165/QĐ-UBND
164/QĐ-UBND
163/QĐ-UBND
162/QĐ-UBND
161/QĐ-UBND
160/QĐ-UBND
159/QĐ-UBND
158/QĐ-UBND
157/QĐ-UBND
156/QĐ-UBND
155/QĐ-UBND
154/QĐ-UBND
153/QĐ-UBND
152/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
22/01/2016 v/v thành lập Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để xây dựng công Nguyễn Tự Công Hoàng
trình: Nâng cấp Đê ngăn lũ Thanh Niên, xã Nhơn An
22/01/2016 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - NGUYỄN THỊ YÊN - Nhơn Hậu Đào Xuân Huy
22/01/2016 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - HUỲNH ĐÌNH HUÂN - Kim
Đào Xuân Huy
Châu, Bình Định
22/01/2016 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - TRƯƠNG THỊ BẢY - Nhơn Mỹ Đào Xuân Huy
22/01/2016 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - DƯƠNG THỊ THANH - Nhơn Mỹ Đào Xuân Huy
22/01/2016 v/v trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - HUỲNH THỊ NGỌC ANH Nhơn Mỹ
22/01/2016 V/V trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ trần - NGUYỄN THỊ NHUẬN - Nhơn
mỹ
22/01/2016 Thành lập Ban tổ chức giải bóng chuyền nữ các trường THPT trên địa bàn thị xã năm 2016
22/01/2016 v/v thành lập tổ công tác thẩm định nhà ở hộ nghèo năm 2016
22/01/2016 V/V phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 kho chứa hàng nông sản của Công ty Cổ phần
đầu tư phát triển bất động sản Đô Thành, phường Nhơn Hòa
22/01/2016 v/v phê duyêt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cơ sở sản xuất hàng mộc gia dụng và kinh
doanh nông sản tại thôn Nam Tượng 1 , Xã Nhơn Tân
22/01/2016 Xử phạt vi phạt hành chính về Trật tự ATGT đường bộ đối với ông PHAN VĂN HOÀN
22/01/2016 Xử phạt vi phạt hành chính về Trật tự ATGT đường bộ đối với ông ĐINH KIM THẮNG
22/01/2016 Xử phạt vi phạt hành chính về Trật tự ATGT đường bộ đối với ông TRỊNH HỮU TRANG
22/01/2016 Xử phạt vi phạt hành chính về Trật tự ATGT đường bộ đối với ông PHẠM VĂN HÂN
22/01/2016 v/v thành lập Ban tổ chức Lễ Khánh thành Đài tưởng niệm liệt sỹ thị xã và công trình nâng
cấp, mở rộng đường Trần phú, phường Bình Định
22/01/2016 v/v phê duyệt phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ GPMB để xây dựng khu dân cư Ngãi
Chánh 3 ( đợt 1)
22/01/2016 v/v phê duyệt phương án chi tiết bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng công
trình cầu Khánh Mỹ
22/01/2016 v/v phê duyệt phương án bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng công trình:
nâng cấp mở rộng bê tông xi măng vào khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh xã Nhơn Mỹ
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Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy

Số/ký hiệu
151/QĐ-UBND
150/QĐ-UBND

149/QĐ-UBND

148/QĐ-UBND
147/QĐ-UBND
146/QĐ-UBND

145/QĐ-UBND

144/QĐ-UBND
143/QĐ-UBND
142/QĐ-UBND

47/GM-UBND
47/UBND
46/GM-UBND
46/UBND
45/GM-UBND
45/UBND
44/GM-UBND
43/GM-UBND
42/GM-UBND

Ngày VB
Trích yếu
Người ký
22/01/2016 v/v di chuyển nguồn kinh phí năm 2016 thực hiện ( đợt 1)
Nguyễn Tự Công Hoàng
22/01/2016 V/v thu hồi đất để bồi thường đất cho hộ ông Hà Hoàng Phúc có đất bị thu hồi phục vụ
Lê Minh Toán
GPMB để xây dựng khu thể thao trong đó có sân bóng mini 7 người dành cho thiếu nhi xã
Nhơn Phong
22/01/2016 v/v phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư để xây dựng dự
Lê Minh Toán
án: Mở rộng đường bờ, khu vực Phò An, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn( giai đoạn 2)
22/01/2016 v/v phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư để xây dựng dự án:
Khu quy hoạch dân cư Vĩnh Liêm ( thực hiện đợt 4) , phường Bình Định
22/01/2016 v/v phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư để xây dựng dự án:
Khu quy hoạch dân cư tổ 5 Kim Châu ( thực hiện đợt 9) , phường Bình Định
22/01/2016 v/v phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư để xây dựng dự án:
Khu thể dục thể thao trong đó có sân bóng đá mini 7 người dành cho thiếu nhi, xã Nhơn
Phong, thị xã An Nhơn
22/01/2016 v/v phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư để xây dựng dự án:
Đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19-Điểm tái định cư( thực hiện đợt 6), phường Nhơn
Hòa, thị xã An Nhơn
22/01/2016 v/v thu hồi đất của ông Trần Văn Hiền để thực hiện dự án xây dựng công trình: mở rộng
đường bờ Qườn khu vực Phò An, phường Nhơn Hưng
22/01/2016 v/v thu hồi đất của ông Cao Viết Thế để thực hiện dự án xây dựng công trình: mở rộng
đường bờ Qườn khu vực Phò An, phường Nhơn Hưng
22/01/2016 v/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án " tuyên truyền, giáo dục phẩm chất
đạo đức phụ nũ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước" và Đề
án" Giáo dục triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" giai đoạn 2010-2015
22/01/2016 UBND tổ chức cuộc họp để nghe Phòng Giáo dục đào tạo thị xã báo cáo Đề án xây dựng
trường trọng điểm chất lượng cao
22/01/2016 v/v đồng ý kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2016
22/01/2016 UBND thị xã tổ chức họp tổ công tác vận động xây dựng Chi bộ Hồng Lĩnh
22/01/2016 V/V nâng cấp và lắp đặt hệ thống trang thiết bị Đài truyền thanh xã Nhơn Tân
22/01/2016 UBND thị xã tổ chức làm việc với UBND xã Nhơn Thọ
21/01/2016 v/v thẩm tra xác minh đối tượng đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước " Bà mẹ Việt
nam anh Hùng"
22/01/2016 UBND thị xã tổ chức làm việc với UBND phường Bình ĐỊnh
22/01/2016 UBND thị xã tổ chức làm việc với UBND phường Nhơn Hòa
22/01/2016 UBND tồ chức cuộc họp bàn công tác triển khai Lễ khánh thành Đài tưởng niệm liệt sỹ và
công trình đường Trần Phú
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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 Tự Công Hoàng
Nguyễn Thị Hữu Tân
Đào Xuân Huy
Nguyễn Thị Hữu Tân
Đào Xuân Huy
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân

Số/ký hiệu
41/GM-UBND
40/GM-UBND
22/TB-UBND
19/GPXD
13/KH-UBND
12/KH-UBND

Ngày VB
22/01/2016
22/01/2016
22/01/2016
22/01/2016
22/01/2016
22/01/2016

141/QĐ-UBND

21/01/2016 v/v thu hồi đất của UBND xã Nhơn tân quản lý để giải phóng mặt bằng xây dựng khu kho bãi
tập trung Nhơn Tân thị xã An Nhơn
21/01/2016 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn thị xã An Nhơn 2016
21/01/2016 v/v hỗ trợ kinh phí sinh hoạt đối với uỷ viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã khóa
IX, nhiệm kỳ 2014-2019
21/01/2016 v/v công nhận danh hiệu Tổ dân phố sức khỏe và khu dân cư sức khỏe năm 2015
21/01/2016 v/v thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện đầu tư xây dựng
công trình sân thể thao Tân Dương. Hạng mục: san nền tại xã Nhơn An
21/01/2016 V/V thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện dự án đầu tư
xây dựng khu dân cư thôn Thanh Mai, và khu dân cư thôn Nhơn Thiện xã Nhơn Hạnh
21/01/2016 v/v xin chủ trương chi thanh toán chi phí khác công trình: kết cấu hạ tầng khu tái định cư
phục vụ Khu CN Nhơn Hòa xã Nhơn Thọ
21/01/2016 v/v hỗ trợ kinh phí thăm tặng quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhập ngũ năm 2016

Đào Xuân Huy

21/01/2016 v/v cấp kinh phí chi trả tiền lương cho 02 cán bộ hợp đồng tại Tổ quản lý Nghĩa trang nhân
dân Bắc An Nhơn xã Nhơn Mỹ
21/01/2016 V/V hỗ trợ kinh phí làm cầu Vinh Quang cho lễ giao nhận quân
21/01/2016 v/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ
19( giai đoạn 1)
21/01/2016 v/v đăng ký kế hoạch bê tông hóa đường giao thông năm 2016 trên địa bàn thị xã
21/01/2016 V/V giải quyết ý kiến thảo luận Tổ tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND thị xã khóa X
21/01/2016 v/v xin sửa chữa lan can và lớp phủ cầu xéo thuộc tuyến đường ĐT 366B, phường Bình
Định, thị xã An Nhơn
21/01/2016 v/v xử lý ô nhiễm môi trường tại Bãi chôn lấp chất thãi rắn của thị xã
21/01/2016 UBND thị xã tổ chức cuộc họp Hội đồng BTGPMB thông qua phương án BTGPMB dự án
khu dân cư Đội 4, Bằng Châu, phường Đập Đá và Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, xã Nhơn
Mỹ
21/01/2016 v/v đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước" Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
21/01/2016 Triển khai công tác tư pháp năm 2016

Nguyễn Tự Công Hoàng

140/QĐ-UBND
139/QĐ-UBND
138/QĐ-UBND
137/QĐ-UBND
136/QĐ-UBND
135/QĐ-UBND
134/QĐ-UBND
133/QĐ-UBND
132/QĐ-UBND
44/UBND
43/UBND
42/UBND
41/UBND
40/UBND
39/GM-UBND

27/TTr-UBND
11/KH-UBND

Trích yếu
UBND thị xã tổ chức họp Ban tổ chức gặp mặt sinh viên tiêu biểu năm 2016
Hội nghị tổng kết tác thuế năm 2015
v/v thời gian thẩm định nhà ở hộ nghèo 2016 ở các xã, phường
Giấy phép xây dựng NGUYỄN HOÀNG,23 Võ THỊ YẾN, phường Bình Định
Tổ chức các hoạt động phục vụ tết nguyên đán Bính Thân năm 2016
Triển khai, phổ biến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã An Nhơn
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Người ký
Nguyễn Thị Hữu Tân
Nguyễn Thị Hữu Tân
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng

Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Nguyễn Thị Hữu Tân

Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán

Số/ký hiệu
131/QĐ-UBND
130/QĐ-UBND
39/UBND
38/UBND
37/UBND
36/UBND
35/UBND
26/TTr-UBND

25/TTr-UBND
21/TB-UBND
20/TB-UBND
19/TB-UBND
18/TB-UBND
17/TB-UBND
10/KH-UBND
8/BC-UBND
7/BC-UBND
6/BC-UBND
3/HĐND
01/CT-UBND

Ngày VB
Trích yếu
20/01/2016 v/v ban hành và giải pháp chủ yếu chỉ đao, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
20/01/2016 v/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng
cấp, mở rộng đường bê tông xi măng vào khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, xã Nhơn Mỹ
20/01/2016 v/v báo cáo thống kê số lượng chất lượng cán bộ, công chức, viên chưc năm 2015
20/01/2016 v/v công bố giao quyết định giải quyết khiếu nại
20/01/2016 v/v đầu tư xây dựng, nâng cấp 2 tuyến đường dẫn qua cầu Hòa Phong thuộc xã Nhơn Mỹ và
xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn
20/01/2016 v/v thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình, dự án trong kế hoạch 2016
20/01/2016 v/v sửa chữa, nâng cấp 04 phòng chức năng trường THCS Nhơn Hạnh
20/01/2016 v/v xin chủ trương bố trí kinh phí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thanh toán chi phí
bồi thường GPMB các công trình Hạ tầng kỹ thuật, km 1212+400, đoạn qua thị xã An Nhơn

Người ký
Nguyễn Tự Công Hoàng

20/01/2016 v/v thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình: Khu dân cư đội 4, khu
vực Bằng Châu, phường Đập Đá
20/01/2016 kết luận của CT.UBND thị xã tại cuộc họp các cơ quan báo cáo hồ sơ pháp lý cưỡng chế,
tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của bà NGUYỄN THỊ THÌ - Nhơn Hòa
20/01/2016 ý kiến kết luận của CT. UBND thị xã tại cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển quỹ đất
20/01/2016 ý kiến kết luận của CT.UBND thị xã tại cuộc họp BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu quốc
gia về xây dựng nông thôn mới
20/01/2016 ý kiến kết luận của CT.UBND thị xã tại buổi làm việc với các đơn vị thi công về tiến độ thực
hiện dự án tuyến đường Trần Phú, Bình Định
20/01/2016 ý kiến kết luận của CT.UBND thị xã tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch chỉnh trang đô thị
phục vụ Tết Bính Thân năm 2016
20/01/2016 Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh
giản biên chế trên địa bàn trên địa bàn thị xã
20/01/2016 về tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã
trong năm 2015
20/01/2016 Đề xuất giải quyết đơn xin mua lại ngôi nhà số số 497, đường Ngô gia Tự, phường Bình
Định
20/01/2016 v/v đánh giá năng lực nhà thầu và sự phù hợp của hồ sơ thiết kế công trình: Khu dân cư đội
4, khu vực Bằng Châu, phường Đập Đá
20/01/2016 Về nhân sự bầu bổ sung PCT.HĐND xã Nhơn Hậu khóa XI,nhiệm kỳ 2011-2016
20/01/2016 v/v tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2016 và giai đoạn 2016-2020

Đào Xuân Huy

Page 4

Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán

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

