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I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần thứ 01
1. Thường trực HĐND thành phố
- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên theo luật định; giám sát
thường xuyên tình hình triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống
tội phạm(1) và việc thực hiện pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch
xây dựng trên địa bàn thành phố(2).
- Tiếp tục tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 theo kế hoạch.
- Ban hành Thông báo kết luận về TTr số 458 và TTr số 461 của UBND
thành phố(3)
- Họp rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm
kỳ 2016-2021 .
- Ban hành Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố(4)
- Tham dự các Hội nghị, cuộc họp do Thành ủy, UBND, UBMTTQ Việt
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và xã, phường mời(5).
2. Lãnh đạo UBND thành phố
2.1. Dự các cuộc họp, buổi làm việc do UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành
tỉnh, Thành ủy và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các xã,
phường mời6.
Theo chỉ đạo tại Công văn số 1653-CV/TU, ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Theo chỉ đạo tại Công văn số 1923-CV/TU, ngày 01/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.
3 Thông báo số 107/TB-TTHĐND và Thông báo số 108/TB-TTHĐND, ngày 30/12/2020.
4 Thông báo số 01/TB-TTHĐND, ngày 04/01/2021.
5 Dự giao ban Thường trực Thành ủy 3 khối; Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm tự phê bình và phê
bình năm 2020; Dự các Hội nghị theo quy trình 5 bước về công tác cán bộ; Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động
thành phố Kon Tum lần thứ VII (mở rộng) tổng kết hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ năm 2020 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2021.
6 Cụ thể: Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020; Dự Hội nghị Ban Thường
vụ Thành ủy (lần 1); Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (lần thứ 1); Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố;
Dự Hội nghị trực tuyến về tổng kết thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh; Dự
buổi đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với người khiếu nại (lần hai) để xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân (vụ việc
khiếu nại của bà Dương Thị Minh Tân); Dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020; Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên
đoàn lao động thành phố Kon Tum lần thứ VII (mở rộng) tổng kết hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ năm 2020 và
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2.2. Tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc để giải quyết các công việc của
UBND thành phố7.
2.3. Chỉ đạo triển khai các nội dung
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng ban thành phố; UBND 21 xã, phường
tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn
sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung
triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch 156-KH/TU, ngày 21/01/2019
của BTV Thành ủy. Chuẩn bị tốt các nội dung trình: Hội nghị Ban Thường vụ
Thành ủy 12/2020; Các nội dung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện 22 nội dung (chi tiết cụ thể
kèm theo Phụ lục 1).
2.4. Kết quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình
quan trọng đang triển khai trên địa bàn thành phố Kon Tum đến
06/01/2021
* Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao Khu
dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu
treo Kon Klor): Đã kiểm đếm 155/302 trường hợp bị ảnh hưởng trong vùng dự
án (không tăng so với tuần trước)8. UBND thành phố giao Trung tâm phát triển
quỹ đất thành phố chủ trì khẩn trương thực hiện theo kế hoạch9.
*Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao Khu
dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu
treo Kon Klor): Đã tiến hành kiểm đếm 237/387 trường hợp bị ảnh hưởng.
UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì khẩn
trương thực hiện theo kế hoạch(10).
* Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch
Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa,
thành phố Kon Tum: Hiện còn 85/370 trường hợp chưa phối hợp kiểm đếm(11).

phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Dự khai mạc Hội thi Giáo viên mầm non, Phổ thông dạy giỏi cấp thành phố năm 20202021 (cấp Mầm non); Dự làm việc xử lý đơn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum xin giao đất tại Nghĩa trang nhân dân
thành phố Kon Tum; Dự giao ban khối Mặt trận, các đoàn thể thành phố quý IV/2020; Dự họp giao ban Bí thư các xã, phường
quý IV/2020.
7 Cụ thể: Họp triển khai công tác đấu giá QSD đất
8. Trên địa bàn xã Chư Hreng: 85 hộ, phường Lê Lợi: 70 hộ.
9. UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì khẩn trương thực hiện công tác bồi thường,
GPMB trình phê duyệt phương án, thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình đã thống nhất và tiến hành bàn
giao mặt bằng theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh cho chủ trương bố trí quỹ
đất phù hợp trong vùng dự án nhằm giải quyết đất sản xuất (hoặc chuyển đổi nghề nghiệp) cho người dân có đất bị thu hồi,
góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho các hộ dân. Đề nghị Ban Quản lý các dự án 98 tiếp tục yêu cầu đơn vị tư vấn đo đạc
chi tiết, xuất trích lục thu hồi đất của các hộ đã phối hợp trong quá trình kiểm kê, đo đạc.
10. UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì khẩn trương thực hiện công tác bồi thường,
GPMB trình phê duyệt phương án, thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình đã thống nhất và tiến hành bàn
giao mặt bằng theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh cho chủ trương bố trí quỹ
đất phù hợp trong vùng dự án nhằm giải quyết đất sản xuất (hoặc chuyển đổi nghề nghiệp) cho người dân có đất bị thu hồi,
góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho các hộ dân. Dự án chưa có khu tái định cư, chưa có đơn giá đất cụ thể để tính bồi
thường cho các hộ.
11. Trong đó: có 47 hộ cho thuê đất sản xuất; Số hộ thuê đất đã tham gia kiểm đếm tài sản trên đất; nhưng chủ hộ quản lý
sử dụng đất vẫn chưa phối hợp kiểm kê đất đai. Hiện nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chưa hoàn chỉnh thủ tục nghiệm
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UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì khẩn
trương thực hiện theo kế hoạch(12).
* Dự án: Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy
hoạch tổ hợp khách sạn thương mại, dịch vụ phường Thống Nhất, thành phố
Kon Tum: Hiện còn 118/171 trường hợp chưa kiểm đếm(13). UBND thành phố
giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì khẩn trương thực hiện theo
kế hoạch(14).
* Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch
khu phức hợp đô thị tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum
- Đến nay đơn vị Chủ đầu tư dự án (Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh)
chưa bàn giao mốc giải phóng mặt bằng bê tông cốt thép theo quy định (mới
bàn giao mốc gỗ) cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Tổng số hộ bị
ảnh hưởng: 220 hộ/49,4 ha (15). Hiện nay, UBND thành phố đã giao Trung tâm
PTQĐ thành phố phối hợp với Trung tâm PTQĐ tỉnh để triển khai thực hiện
theo kế hoạch.
Đồng thời, Ngày 03/9/2020, UBND thành phố xin chủ trương UBND tỉnh
thống nhất vị trí, diện tích bố trí đất cho các hộ bị ảnh hưởng (16); Trên cơ sở
nhiệm vụ được UBND tỉnh giao(17), ngày 09/10/2020 Sở xây dựng đã báo cáo
UBND tỉnh tại Văn bản số 1603/SXD-QHKT, nội dung: “Vị trí dự kiến phân lô
tái định canh (diện tích khoảng 40.124,8m2) để bồi thường bằng đất tại chỗ cho
người dân khi triển khai quy hoạch khu đô thị mới phường Quang Trung do
UBND thành phố đề xuất tại Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 03/9/2020 là
không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và ảnh hưởng đến cảnh quan
chung của Khu đô thị mới; kiến nghị chỉ đạo UBND thành phố khẩn trương rà
soát, nghiên cứu vị trí khác cho phù hợp”.

thu sản phẩm đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, xuất Trích lục thu hồi đất của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có liên
quan để phục vụ việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ xây dựng dự án.
12. UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì khẩn trương thực hiện công tác bồi thường,
GPMB trình phê duyệt phương án, thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình đã thống nhất và tiến hành bàn
giao mặt bằng theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh cho chủ trương bố trí quỹ
đất phù hợp trong vùng dự án nhằm giải quyết đất sản xuất (hoặc chuyển đổi nghề nghiệp) cho người dân có đất bị thu hồi,
góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho các hộ dân.
13. Trong đó có 116 hộ không phối hợp kiểm kê; 02 hộ chưa xác định tên chủ sử dụng đất. Dự án chưa có khu tái định cư,
chưa có giá đất cụ thể để tính bồi thường cho các hộ.
14. UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, hoàn thiện phương án trình phê
duyệt để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, sớm bàn giao mặt bằng thi công cho Chủ đầu tư. Đồng thời,
tham mưu UBND thành phố đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh cho chủ trương bố trí quỹ đất phù hợp trong vùng dự án nhằm giải
quyết đất sản xuất (hoặc chuyển đổi nghề nghiệp) cho người dân có đất bị thu hồi, góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho các
hộ dân.
15. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bồi thường của thành phố tại
cuộc họp ngày 25/8/2020, UBND thành phố đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, tham mưu UBND thành
phố Xây dựng phương án phân lô đối với diện tích 40.124,8 m2 dự kiến bồi thường bằng đất tại chỗ cho người dân trình
UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Sau khi có chủ trương thực hiện của UBND tỉnh, UBND thành phố giao Trung tâm PTQĐ
thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Thông báo chủ trương thu hồi đất, các chính sách BT, HT khi
Nhà nước thu hồi đất trước khi họp dân triển khai Thông báo chủ trương thu hồi đất, kiểm đếm tài sản và triển khai các bước
tiếp theo theo quy định.
16 . Tại Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 03/9/2020 của UBND thành phố về xin chủ trương UBND tỉnh thống nhất vị trí,
diện tích bố trí;
17 Tại Văn bản số 2710/VP-NNTN, ngày 05/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.
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Hiện UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Văn bản số 3962/UBND-NNTN, ngày
19/10/2020 về vị trí xây dựng khu tái định canh. UBND thành phố giao Trung
tâm PTQĐ thành phố phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố,
Phòng Quản lý đô thị thành phố, UBND phường Quang Trung, Trung tâm phát
triển quỹ đất tỉnh làm việc để rà soát, nghiên cứu lại vị trí bố trí tái định canh của
Dự án để ổn định đời sống và chuyển đổi sản xuất cho người dân có đất bị thu hồi
phù hợp với định hướng phát triển đô thị và tình hình thực tế tại địa phương theo
chỉ đạo của tỉnh.
II. Dự kiến nhiệm vụ công tác tuần thứ 02
1. Thường trực HĐND thành phố
- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên theo luật định; giám sát
thường xuyên tình hình triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống
tội phạm(18) và việc thực hiện pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch
xây dựng trên địa bàn thành phố(19).
- Ban hành TBKL về TTr số 467 của UBND TP
- Tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND với các
huyện, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh khu vực miền Trung và Nam Trung bộ.
- Tham dự các Hội nghị, cuộc họp do Thành ủy, UBND, UBMTTQ Việt
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và xã, phường mời(20).
2. Lãnh đạo UBND thành phố:
- Dự Hội nghị Tổng kết công tác Ngành tài nguyên và môi trường năm 2020.
- Tiếp tục chỉ đạo các nội dung:
+ Chỉ đạo các đơn vị phòng, ban thành phố, UBND các xã, phường tích
cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của
Chính phủ, Tỉnh, Thành ủy; tập trung thực hiện các giải pháp tiếp tục phát triển
kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội trên địa bàn thành phố; Tiếp tục triển
khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và sốt xuất huyết Dengue.
+ Chỉ đạo Triển khai thực hiện Nghị quyết về kinh tế, xã hội, quốc phòng,
an ninh năm 2021 và các Nghị quyết chuyên đề HĐND thành phố đã thông qua
tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XI.
+ Chỉ đạo triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm 21 theo Chương trình
hành động của UBND thành phố.
+ Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả cuộc tổng điều tra kinh tế và điều
tra cơ sở hành chính năm 2021 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh.
+ Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục:

Theo chỉ đạo tại Công văn số 1653-CV/TU, ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Theo chỉ đạo tại Công văn số 1923-CV/TU, ngày 01/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.
(20) Dự giao ban Thường trực Thành ủy 3 khối; Dự họp giao ban Bí thư các xã, phường quý IV/2020.
21. Kế hoạch 156-KH/TU, ngày 21/01/2019 của BTV Thành ủy.
(18)
(19)
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Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
các dự án trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung giải quyết
những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh đang triển
khai trên địa bàn và các dự án tỉnh mới bàn giao về thành phố để kịp thời bàn
giao mặt bằng cho chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các
công trình, dự án theo kế hoạch.
Khẩn trương phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố,
phòng Quản lý Đô thị thành phố, Ban QLDA ĐTXD thành phố, UBND các
phường: Quang Trung, Lê lợi và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các
trình tự, thủ tục, hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác đấu giá QSD đất
tại các vị trí: Khu đất còn lại phía Nam đường Trần Nhân Tông, phường Quang
Trung; Khu đất Nghĩa địa Hnor (cũ) và Khu vực Chợ phía Nam, phường Lê lợi,
thành phố Kon Tum theo đúng quy định và theo đúng kế hoạch đã đề ra.
+ Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp
với các đơn vị liên quan và UBND phường Quang Trung chuẩn bị nội dung tổ
chức hội nghị về chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố, trong đó tổng kết,
đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thí điểm đầu tư xây dựng vỉa hè tuyến
đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Quang Trung theo hình thức xã hội hóa
“Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.
+ Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn
vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán
năm 2021 theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.
+ Chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố xây dựng
kế hoạch tổ chức Lễ viếng Ngục Kon Tum, Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường
Quyết Thắng (Nhà bia 81 liệt sĩ) và các hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp Tết
Nguyên đán năm 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum; Tổ chức rà soát kỹ, đầy
đủ, chính xác các hộ có nguy cơ thiếu đói, các trường hợp hộ gia đình khó khăn
đột xuất không có điều kiện ăn tết để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
+ Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và truyền thông tổ
chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; Tổ chức các hoạt
động trang trí đô thị nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2020
+ Chỉ đạo Phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố đẩy nhanh tiến độ
tham mưu triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 đảm bảo theo
nội dung, tiến độ của tỉnh.
+ Chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tham mưu
tốt nội dung để tổ chức Hội nghị lao động và việc làm trên địa bàn thành phố
Kon Tum năm 2020.
+ Chỉ đạo Trung tâm văn hóa- Thể thao- Du lịch và Truyền thông thành
phố tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác, phát triển các tour tuyến, điểm du lịch của
thành phố, nhất là Làng du lịch cộng đồng Kon Ktu, xã Đăk Rơ Wa, thành phố
Kon Tum, các điểm du lịch mới trên địa bàn; Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt
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động tuyên truyền về công tác phóng chống dịch bệnh ở người (dịch covid-19,
bạch hầu, sốt xuất huyết...); gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.
+ Chỉ đạo các đơn vị phòng ban thành phố đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch
thực hiện lĩnh vực đột phá về cải cách thủ tục hành chính; vận hành có hiệu quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa điện thử thành phố; Tiếp tục lập các thủ
tục, thực hiện đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống Hội nghị trực tuyến của
UBND thành phố (từ 5 lên 21 điểm cầu).
+ Chỉ đạo Phòng Nội vụ kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công tác kiểm điểm
của tập thể, cá nhân có liên quan được UBND thành phố giao tham mưu, kịp
thời triển khai thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục, tiến độ quy định.
+ Chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kết luận thanh tra
số 2963/KL-UBND, ngày 12/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
thanh tra việc xây dựng nhà ở thương mại, phân lô, bán nền trái pháp luật trên
địa bàn thành phố Kon Tum.
+ Chỉ đạo các xã, phường kịp thời triển khai kế hoạch sản xuất nông
nghiệp năm 2020; tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây
trồng; áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm;
kiểm soát tốt Dịch tả lợn châu Phi, dịch LMLM gia súc; đồng thời, tích cực
hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn
đảm bảo an toàn sinh học; Tập trung triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP); Tiếp tục triển khai các biện pháp diệt trừ cây Mai
Dương theo kế hoạch.
+ Chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm thành phố, UBND các xã tăng
cường công tác quản lý bảo vệ rừng và xử lý các vụ việc vi phạm Luật lâm
nghiệp trên địa bàn thành phố.
+ Chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch đảm bảo an
ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường triển khai các biện pháp, giải
pháp mạnh mẽ nhằm trấn áp các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để
hoạt động như tội phạm ma túy, trộm cắp, bảo kê, tín dụng đen, phá rừng,...
Trên đây là Báo cáo công tác tuần thứ 01 và dự kiến một số nhiệm vụ
công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần
thứ 02 năm 2021.
Nơi nhận:
- TT. HĐND thành phố (b/c);
- Lãnh đạo UBND thành phố (b/c);
- Văn phòng Thành ủy (b/c);
- Lãnh đạo và CVVP;
- Các đơn vị phòng, ban thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Trang TT điện tử TP;
- Lưu: VT, TH2.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Anh Tuấn

7
PHỤ LỤC SỐ 1
Nội dung UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện trong tuần 01
1. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp
với các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo tham
luận “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách về đất ở, đất sản xuất
cho người dân trên địa bàn xã Ia Chim để giải quyết vụ việc”
2. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố:
2.1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tham mưu Ủy ban nhân
dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày
23/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập,
kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2021.
2.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân
dân thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung
Ban Thường vụ Thành ủy giao tại Chương trình số 09-CTr/TU ngày 22/12/2020
của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày
24/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân
sự năm 2021.
2.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân
dân thành phố triển khai thực hiện các nội dung Thành ủy Kon Tum giao tại Văn
bản số 243-CV/TU ngày 23/12/2020 của Thành ủy Kon Tum về việc triển khai
thực hiện nhiệm vụ Quyết tâm tác chiến phòng thủ thành phố Kon Tum.
2.4. Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn
vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh kiểm tra, xác định tọa độ ranh giới, diện tích đất để thực hiện dự án;
tổng hợp báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 điều chỉnh diện tích đất quy hoạch địa
hình loại 1 theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
3. Ban hành Tờ trình xin Thường trực Thành ủy về chủ trương về nội
dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng để thực hiện đầu tư xây
dựng các điểm trường mầm non trên địa bàn xã Chư Hreng, thành phố Kon
Tum.
4. Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng ban thành phố; Chủ
tịch UBND 21 xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao nâng cao trách
nhiệm, chủ động triển khai các nội dung công việc theo chỉ đạo của tỉnh, Thành
ủy và UBND thành phố, trong đó tập dung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm
sau:
4.1. Tích cực vận động nhân dân thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 đảm bảo kế hoạch; chú trọng triển khai các biện pháp chống
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hạn trong mùa khô (2020-2021)22 và phòng chống sâu bệnh hại trên cây trồng;
phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.
4.2. Tăng cường triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô
2020-2021 trên địa bàn; thường xuyên bố trí lực lượng theo dõi những khu vực
trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ thời
điểm ban đầu. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo hàng ngày về tình hình
cháy rừng trên địa bàn thành phố theo quy định để Lãnh đạo UBND thành phố
nắm bắt thông tin và chỉ đạo kịp thời23.
4.3. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số
4718/UBND-NC ngày 24 tháng 12 năm 2020 về triển khai đợt cao điểm tấn
công, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả; tập trung đấu tranh
với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế (buôn lậu, gian lận thương
mại, hàng giả...) và môi trường,vệ sinh an toàn thực phẩm; ngăn chặn và xử lý
nghiêm các vi phạm về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép; không để
xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán.
4.4. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng
chống cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 202124, đặc biệt là
các biện pháp, giải pháp phòng chống cháy nổ trong khu vực Chợ trung tâm
thương mại, các chợ khu vực và Cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp.
5. Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai phương án trang trí hoa phục
vụ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đúng theo chủ trương Thường trực Thành
ủy đã chỉ đạo đảm bảo tiến độ, trình tự thủ tục quy định.
6. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố chủ động phối hợp với phòng
chuyên môn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều
kiện tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
đảm bảo an toàn, đúng quy định.
7. Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố
7.1. Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội để tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt hộ nghèo,
hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn thành phố khi có quyết định phê duyệt của
UBND tỉnh.
7.2. Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Bảo hiểm xã
hội tỉnh nắm bắt tình hình in, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng
đảm bảo tiến độ quy định. Trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo,
đề xuất Lãnh đạo UBND thành phố biết, chỉ đạo.
. Theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 5697/UBND-TH, ngày 30/12/2020 về Triển khai thực
hiện Công văn số 4686/UBND-NNTN, ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh và xây dựng Kế hoạch chống hạn vụ
Đông - Xuân (2020-2021)
23
. Theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 5641/UBND-TH, ngày 28/12/2020
24
. Theo Kế hoạch 187/KH-UBND, ngày 29/12/2020 của UBND thành phố về Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt
động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương
lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum.
22
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7.3. Chủ động tham mưu UBND thành phố tố chức tốt các hoạt động an
sinh xã hội đối với các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, nhất là công tác
cấp phát, hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Kế
hoạch thăm và chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo chính xác, kịp thời,
tránh tình trạng bị động;...
8. Chỉ đạo Phòng Nội vụ thành phố khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ
tham mưu UBND thành phố thực hiện kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có
liên quan theo Kết luận thanh tra số 2963/KL-UBND, ngày 12/8/2020 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân
có liên quan trong việc thực hiện chưa tốt công tác phòng chống dịch bệnh sốt
xuất huyết Dengue, để bùng phát, lây lan trong thời gian dài trên địa bàn thành
phố đảm bảo quy trình, thủ tục, tiến độ quy định25.
9. Chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum chủ trì,
phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố, UBND phường Lê Lợi và các đơn
vị có liên quan thực hiện tháo dỡ cổng điện trang trí tại giao lộ Phạm Văn Đồng
với đường mặt cắt 2-2, khu đô thị Nam Đăk Bla (trước Công ty Xăng dầu Bắc
Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum) để kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn trước khi
lắp đặt tại vị trí mới theo quy định. Đồng thời, Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị
thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Lê Lợi và các đơn vị có liên
quan phân luồng giao thông trong quá trình tháo dỡ cổng trang trí trên đảm bảo
an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực thi công tháo
dỡ. Ủy ban nhân dân thành phố báo để các đơn vị biết, triển khai.
10. Chỉ đạo phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với Công an
thành phố, UBND xã Vinh Quang và các đơn vị có liên quan tham mưu giải
pháp đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường Tỉnh lộ 666 cũ; trong đó,
nghiên cứu, đề xuất giải pháp lắp đặt hệ thống Hộ lan giao thông tại những vị trí
phù hợp.
11. Có Văn bản thống nhất cho Ban chấp hành Đoàn tỉnh Kon Tum
được mượn Sân khấu Quảng trường 16/3 thành phố Kon Tum để tổ chức
Chương trình nghệ thuật “Em là mầm non của Đảng” chào mừng Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, đề nghị Ban chấp hành Đoàn tỉnh Kon Tum
chủ động liên hệ với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum,
Phòng Quản lý đô thị thành phố và các đơn vị có liên quan khác (nếu có) để thực
hiện thủ tục tiếp nhận và hoàn trả mặt bằng Quảng trưởng 16/3(1) (phạm vi đơn vị
có nhu cầu sử dụng).
12. Chỉ đạo phòng Quản lý đô thị thành phố; Ủy ban nhân dân 21 xã,
phường khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng
trên địa bàn quản lý.
13. Chỉ đạo UBND phường Thắng Lợi; UBND xã Đăk Rơ Wa; Phòng
Quản lý đô thị thành phố; Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum phối
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hợp trong việc lắp đặt hệ thống đèn trang trí cầu treo Kon Klor, phường Thắng
Lợi, thành phố Kon Tum.
14. Ban hành Văn bản xin ý kiến Thường trực Thành ủy về đối tượng để
Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
15. Thống nhất về nội dung, đối tượng, thời gian của Đoàn kiểm tra Liên
ngành theo Quyết định số 353826 về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên
đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn thành phố.
16. Chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban thành phố; UBND các xã, phường;
Trung tâm Y tế thành phố tăng cường giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại
cộng đồng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế.
17. Chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố; UBND xã Đăk Rơ Wa; BCĐ
phòng, chống dịch COVID-19 xã Đăk Rơ Wa tăng cường quản lý công dân trở
về từ nước ngoài (công dân Thu Xia (sinh năm 1991, giới tính nữ, địa chỉ thôn
Kơ Pơng 2, xã ĐăkRơWa, thành phố Kon Tum) trở về từ Ả Rập Xê Út trên
chuyến bay QH 9302, nhập cảnh qua Cảng hàng Quốc tế Vân Đồn và hiện nay
đã trở về địa phương).

Theo Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố Kon Tum về việc thành lập Đoàn
kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễhội Xuân năm 2021.
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