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 25/01 đến 26/01/2016
Số/ký hiệu
191/QĐ-UBND
190/QĐ-UBND
189/QĐ-UBND
188/QĐ-UBND
187/QĐ-UBND
186/QĐ-UBND
57/UBND
56/UBND
55/UBND
54/UBND
53/GM-UBND
52/GM-UBND
28/TTr-UBND
27/TB-UBND
26/TB-UBND

25/TB-UBND
185/QĐ-UBND

Ngày VB
Trích yếu
26/01/2016 v/v bổ sung thành viên Ban Tổ Chức gặp mặt sinh viên tiêu biểu năm 2016
26/01/2016 V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình:
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã An Nhơn, phường Bình Định
26/01/2016 V/V phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học số 1 Nhơn Mỹ( thôn
Thiết Tràng), hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng
26/01/2016 V/V phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành,
hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng
26/01/2016 V/V phân bổ chi tiết kinh phí chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 thực hiện ( nguồn vốn
của thị xã)
26/01/2016 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng
công trình: Đường nội bộ Khu dân cư Bắc đường bao, phường Bình Định
26/01/2016 V/V thiết kế thi công tuyến mương thoát nước phía tây Sân vận động thị xã An Nhơn
26/01/2016 v/v đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính
26/01/2016 v/v đảm bảo tình hình an ninh, trật tự rong thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XII và Tết Bính Thân năm 2016
26/01/2016 v/v trả lời ý kiến của một số hộ dân ở thôn Thọ Tân Nam và Nam Tượng 3, Nhơn Tân
26/01/2016 UBND thị xã kiểm tra công tác tổ chức Lễ Khánh thành Đài Tưởng niệm liệt sỹ và công
trình nâng cấp, mở rộng Trần Phú, phường Bình Định
26/01/2016 UBND thị xã tổ chức kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Tết nguyên đán Bính
Thân năm 2016
26/01/2016 V/V xin ý kiến về kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2016
26/01/2016 Ý kiến kết luận của Đ/c Đào Xuân Huy - PCT UBND thị xã, kiêm Trưởng ban Đại diện
Ngân hàng chính sách tại cuộc họp Ban đại diện ngày 21/01/2016
26/01/2016 Kết luận chỉ đạo của Đ/c Lê Minh Toán- PCT UBND thị xã tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống
thất thu, thu nộp ngân sách nhà nước và cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp khai thác
khoáng sản các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp
26/01/2016 Ý kiến kết luận của Đ/c Lê Minh Toán - PCT UBND thị xã tại buổi làm việc với tổ công tác
chợ Đập Đá
25/01/2016 v/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - NGUYỄN VĂN CÚC và bà NGUYỄN THỊ
LIÊN - Tân Nghi, Nhơn Mỹ
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Người ký
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng
Đào Xuân Huy
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Nguyễn Thị Hữu Tân
Tô Hồng Phương
Lê Minh Toán
Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương

Tô Hồng Phương
Lê Minh Toán

184/QĐ-UBND
183/QĐ-UBND
182/QĐ-UBND
181/QĐ-UBND
180/QĐ-UBND
179/QĐ-UBND
178/QĐ-UBND

177/QĐ-UBND

176/QĐ-UBND

175/QĐ-UBND

174/QĐ-UBND
173/QĐ-UBND

172/QĐ-UBND

171/QĐ-UBND
53/UBND
52/UBND
51/UBND

25/01/2016 v/v chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở của ông NGUYỄN
VĂN HÀ và bà NGÔ THỊ XUÂN TÂM - Bắc Phương Danh, Đập Đá
25/01/2016 v/v chyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở của ông PHAN XUÂN
MAI- Nhơn Tân
25/01/2016 v/v chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở của ông ĐÀO XUÂN
BA - Nam Tượng 2, Nhơn Tân
25/01/2016 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình điểm dân cư Thôn Thiết Tràng, Nhơn
Mỹ
25/01/2016 v/v hỗ trợ kinh phí sửa chữa phòng học trường mầm non Nhơn Tân ( điểm lớp bán trú)
25/01/2016 v/v phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu: xây lắp đập Thập Nhị thuộc dự án Đập Thập Nhị xã
Nhơn Mỹ
25/01/2016 v/v Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công
trình: hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới phường Đập Đá hạng mục: di dời đường ống cấp nước
D100 tại nút giao thông Hồng Lĩnh - Võ Văn Dũng
25/01/2016 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ quy
hoạch thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc dự án: quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000 khu đô thị mới xã Nhơn Mỹ
25/01/2016 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ quy
hoạch thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc dự án: quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000 khu đô thị mới An Thái, Nhơn Phúc
25/01/2016 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ quy
hoạch thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc dự án : quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000 khu đô thị mới Cảnh Hàng, Nhơn Phong
25/01/2016 v/v phê duyệt kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công
trình nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Phong, Bình ĐỊnh
25/01/2016 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ quy
hoạch, thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc dự án : khu quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000 khu đô thị Nam Tượng, xã Nhơn Tân
25/01/2016 V/V phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế bản vẽ
thi công xây dựng công trình: nâng cấp mở rộng đường BTXM vào khu di tích Chi bộ Hồng
Lĩnh
25/01/2016 v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ quy
hoạch thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Đông QL1A
25/01/2016 v/v công bố và giao quyết định giải quyết khiếu nại của ông LÂM THANH HOÀNG - Nam
Tượng 1, Nhơn Tân
25/01/2016 V/V trực tết nguyên đán Bính Thân năm 2016
25/01/2016 v/v thanh lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
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Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
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
Huỳnh Văn Lưu
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán

51/GM-UBND
50/GM-UBND
50/UBND
49/GM-UBND
49/UBND
48/GM-UBND
48/UBND
24/TB-UBND
24/GPXD
23/TB-UBND
23/GPXD
22/GPXD
21/GPXD
20/GPXD
5/GXN
4/GXN
3/GXN

25/01/2016 Sở thông tin và truyền thông làm việc với UBND thị xã
25/01/2016 UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông năm
2015 và triển khai nhiệm vu 2016
25/01/2016 v/v đăng ký kế hoạch bê tông kênh mương nội đồng năm 2016 trên địa bàn thị xã
25/01/2016 UBND thị xã tổ chức họp ban tổ chức gặp mặt sinh viên tiêu biểu năm 2016
25/01/2016 v/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau tết nguyên đán
năm 2016
25/01/2016 UBND thị xã họp ban tỗ chức Lễ khánh thành Đài tưởng niệm liệt sỹ và công trình nâng
cấp, mở rộng đường Trần Phú, phường Bình Định
25/01/2016 v/v chi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thăm hỏi gặp mặt và chúc tết nguyên đán Bính Thân
năm 2016
25/01/2016 v/v thu hồi đất thuê đối với ông ĐẶNG ÉN tại CCN Gò Đá Trắng Đập Đá
25/01/2016 GPXD cấp cho ông PHAN QUANG HẢI -Cẩm Văn, Nhơn Hưng
25/01/2016 v/v thu hồi đất thuê đối với bà NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN tại khu chăn nuôi tập trung xã
Nhơn Tân
25/01/2016 GPXD cấp cho ôngNGUYỄN THANH TUẤN - Thanh Giang, Nhơn Phong
25/01/2016 GPXD cấp cho ông TÔN VĂN TUẤN - Châu Thành, Nhơn Thành
25/01/2016 GPXD cấp cho ông NGUYỄN VĂN LIÊM- 14Trần Phú, Bình ĐỊnh
25/01/2016 GPXD cấp cho ông NGUYỄN CÔNG ĐỨC - Phú Thành, Nhơn Thành
25/01/2016 GXN công trình xây dựng hoàn thành - NGUYỄN PHƯƠNG QUAN-Bình Định
25/01/2016 GXN công trình xây dựng hoàn thành - NGUYỄN THỊ KIM LIÊN- Vân Sơn, Nhơn Hậu
25/01/2016 GXN công trình xây dựng hoàn thành - TRẦN QUỐC KHẢI- Vân Sơn, Nhơn Hậu
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Tô Hồng Phương
Tô Hồng Phương
Nguyễn Tự Công Hoàng
Tô Hồng Phương
Lê Minh Toán
Tô Hồng Phương
Nguyễn Tự Công Hoàng
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Lê Minh Toán
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy
Đào Xuân Huy

