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I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần thứ 07
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 phạm1
và việc thực hiện pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch xây dựng trên
địa bàn thành phố2.
- Ban hành Nghị quyết của Thường trực HĐND thành phố về Chương trình
giám sát của Thường trực HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2021 và Chương
trình công tác của Thường trực HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2021.
- Trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về dự kiến số lượng,
cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông báo kết luận đối với Tờ trình số 43/TTr-UBND, ngày 02/02/2021
của UBND thành phố về việc xin chủ trương bổ sung dự toán ngân sách năm 2021
cho phòng Quản lý đô thị thành phố3.
- Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 10, Ngục Kon
Tum và Nhà bia 81 liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; đi kiểm tra tình
hình trước, trong, sau Tết và trực lãnh đạo trong dịp Tết.
- Tham gia cùng Thường trực Thành uỷ kiểm tra công tác tuyên truyền, vận
động thực hiện một số công trình, dự án và công tác phòng chống dịch Covid-19.
- 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 mời4.

. 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 32/TB-TTHĐND, ngày 03/02/2021.
4
. Dự giao ban Thường trực Thành ủy 3 khối; Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy tháng 01/2021;Dự Hội nghị
hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố
khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
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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 mời5.
2.2. Tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc để giải quyết các công việc của
UBND thành phố6.
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. Tiếp tục chỉ đạo các nội dung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; chuẩn bị các nội dung trình Hội
nghị BTV tháng 2/2021. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện 23 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 17/02/2021.
2.4.1. 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 154/355 trường hợp bị ảnh hưởng trong vùng dự án
(không tăng so với tuần trước)7. UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ
đất thành phố chủ trì khẩn trương thực hiện theo kế hoạch8.
2.4.2. 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(9).

. Cụ thể: Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và trực cơ quan theo lịch; Dự họp đầu Xuân Tân Sửu 2021; Dự
giao ban Thường trực 3 khối.
6
. Cụ thể: Đi kiểm tra tình hình sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
7
. Trên địa bàn xã Chư Hreng: 85 hộ, phường Lê Lợi: 70 hộ.
8
. 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.
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. Dự án chưa có khu tái định cư,
chưa có đơn giá đất cụ thể để tính bồi thường cho các hộ.
5
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2.4.3. 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:
a. Kết quả thực hiện:
Tổng dự án:
Tổng số hộ bị ảnh hưởng của dự án: 376 hộ/312 ha (tăng 04 hộ mới bổ sung
do tách thửa).
* Số hộ đã kiểm đếm tài sản trên đất (10): 317 hộ/162,8 ha. Trong đó:
- Số hộ đã cung cấp hồ sơ: 119 hộ.
+ Ngày 31/12/2020, UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường,
hỗ trợ của 36 hộ/18,3 tỷ đồng/19,1 ha. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã
hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 31 hộ/14,6 tỷ đồng/13,8ha. Còn
05 hộ/3,7 tỷ đồng chưa liên hệ nhận tiền. UBND thành phố giao UBND các xã
phường tiếp tục vận động các hộ nhận tiền.
+ 42 hộ/22,7 tỷ đồng/22,4 ha đã kiểm đếm và cung cấp đủ hồ sơ: Ngày
26/01/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã công khai lấy ý kiến về
phương án BT, HT. Thời gian đến hết ngày 16/02/2021. (Trong thời gian công
khai, trường hợp hộ gia đình thống nhất theo phương án BT, HT Trung tâm phát
triển quỹ đất thành phố tổng hợp xin ý kiến Ban Dân Vận trình thẩm định, phê
duyệt phương án)
+ 41 hộ đã kiểm đếm và cung cấp đủ hồ sơ: UBND thành phố giao Trung
tâm phát triển quỹ đất thành phố tiết tục công khai lấy ý kiến về phương án BT, HT.
- Số hộ chưa cung cấp hồ sơ: 198 hộ (164 hộ đã kiểm kê nhưng chưa phối hợp
cung cấp hồ sơ để lập phương án BT, HT; 34 hộ cho thuê đất: người thuê đất đã
tham gia kiểm đếm tài sản trên đất, nhưng chủ hộ sử dụng đất chưa ký biên bản
kiểm kê, chưa phối hợp cung cấp, kê khai các hồ sơ có liên quan để lập phương án).
* Số hộ chưa phối hợp kiểm đếm là 59 hộ.
Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hồ sơ nghiệm thu theo từng
giao đoạn sản phẩm đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, xuất Trích lục thu hồi đất
của các hộ gia đình, cá nhân đã đủ điều kiện nghiệm thu, thực hiện nghiệm thu
theo từng giai đoạn (11).

. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức kiểm kê 04 lần: Kế hoạchsố 26/KH-TTPTQĐ ngày 15/5/2019;
32/KH-TTPTQĐ ngày 28/6/2019; 35/KH-TTPTQĐ ngày 23/7/2019; 40/KH-TTPTQĐ ngày 23/8/2019.
11
. Ngày 28/12/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã hoàn thành công tác nghiệm thu giai đoạn 1 với khối
lượng 179 thửa đất/95 hộ gia đình, cá nhân/39,5 ha.
- Còn lại 275 hộ chưa hoàn thành hồ sơ nghiệm thu nghiệm thu sản phẩm đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, xuất
Trích lục thu hồi đất: Lý do các hộ chưa ký Phiếu xác nhận kết quả đo đạc, không phối hợp cùng đơn vị tham gia
kiểm tra hiện trạng thửa đất, các hộ gia đình đang xem thửa đất, diện tích đất phiếu đúng với thửa đất của họ hay
không, điều chỉnh tên chủ sử dụng đất, địa chỉ thường trú, kiểm tra lại diện tích, nhiều lần liên hệ đến nơi cư trú của
người sử dụng đất nhưng không gặp.
10
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b. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (UBND thành phố Kon
Tum đã có Tờ trình số 44/TTr-UBND, ngày 03/02/2021 xin chủ trương UBND tỉnh):
* Về việc bố trí đất nhằm ổn định đời sống và chuyển đổi sản xuất cho
người dân có đất bị thu hồi (gồm các hộ thiếu đất ở và đất sản xuất; các hộ đủ
điều kiện tách hộ) có nhu cầu về đất ở và đất sản xuất:
- Về vướng mắc: Đa số các hộ đề nghị bố trí đất tái canh nhưng hiện nay
chưa có quỹ đất tái định canh dẫn đến không phối hợp kiểm đếm và cung cấp các
hồ sơ giấy tờ có liên quan để lập phương án BT, HT.
- Đề xuất: Hiện nay, UBND thành phố đang xây dựng Đề án giãn dân các
hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện Dự án tái định canh, định cư tại xã
Đăk Blà, thành phố Kon Tum, do đó Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo
cáo UBND thành phố trình UBND tỉnh cho chủ trương giao cho các hộ gia đình,
cá nhân bị thu hồi đất của dự án (gồm các hộ gia đình, cá nhân thiếu đất ở, đất
sản xuất và các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tách hộ) có nhu cầu về đất ở và
đất sản xuất mỗi hộ 1.000 m2 (bao gồm đất ở thu tiền sử dụng đất; đất nông
nghiệp không thu tiền sử dụng đất) theo Đề án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc
thiểu số gắn với thực hiện Dự án tái định canh, định cư tại xã Đăk Blà, thành phố
Kon Tum.
* Đối với trường hợp thuê đất của người bị thu hồi đất để sản xuất.
- Khó khăn: Qua kiểm tra tìm hiểu, xác định một số hộ gia đình, cá nhân bị
thu hồi đất do điều kiện kinh tế khó khăn, một số hộ không còn trong độ tuổi lao
động, không có điều kiện đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chính vì vậy đã cho các
hộ khác thuê phần đất sản xuất của hộ gia đình mình. Số tiền cho thuê đất có thể
cao hơn giá trị mà hộ gia đình thu được khi tự mình sản xuất nông nghiệp và hiện
nay các hộ này vẫn đang có nguồn thu nhập ổn định đời sống từ việc cho thuê đất
nông nghiệp. Do đó, các hộ cho thuê đất không được hỗ trợ các khoản hỗ trợ khi
thu hồi đất nông nghiệp, dẫn đến không phối hợp kiểm đếm và cung cấp các hồ sơ
giấy tờ có liên quan để lập phương án BT, HT (tại Tờ trình số 272/TTr-UBND
ngày 01/9/2020 của UBND thành phố xin ý kiến UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ
khác bằng 80% các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối với các
hộ gia đình, cá nhân cho thuê đất của 02 dự án (12), tuy nhiên, UBND tỉnh đã thống
nhất chủ trương hỗ trợ cho các hộ thuộc dự án: Trụ sở làm việc các sở ban ngành
thuộc khối Văn hóa Xã hội và Tổng hợp (giai đoạn 1, 2); chưa có ý kiến chỉ đạo
đối với 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 Đắk Rơ Wa).
- Đề xuất hướng giải quyết: UBND tỉnh Kon Tum xin chủ trương hỗ trợ
khác bằng 80% các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối với các
hộ gia đình, cá nhân cho thuê đất và các trường hợp tương tự như các hộ dân trên
(vì hiện nay các hộ không phối hợp cung cấp các giấy tờ có liên quan) tương tự
12
. 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 Đắk Rơ Wa và dự án : Trụ sở làm việc các sở ban ngành thuộc khối Văn hóa Xã hội
và Tổng hợp (giai đoạn 1, 2)
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như đã thống nhất chủ trương hỗ trợ cho các hộ thuộc dự án: Trụ sở làm việc các
sở ban ngành thuộc khối Văn hóa Xã hội và Tổng hợp (giai đoạn 2) tại Văn bản số
3796/UBND-NNTN, ngày 07/10/2020.
2.4.4. 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
a. Tiến độ thực hiện:
Tổng số hộ bị ảnh hưởng khoảng: 220 hộ/49,4 ha.
Ngày 12/5/2020, UBND thành phố đã ban hành Thông báo thu hồi đất số
130/TB-UBND của dự án.
Ngày 18/01/2021 UBND phường Quang Trung đã phối hợp với,
UBMTTQVN phường Quang Trung, Trung tâm PTQĐ thành phố và các ban
ngành liên quan tiến hành họp dân để tuyên truyền vận động các hộ về các chủ
trương chính sách khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án tại nhà rông thôn Plei
Tơ Ngia và thôn Plei Đôn. Tại buổi làm việc, các hộ dân bị thu hồi đất thuộc thôn
Plei Đôn đề nghị kiểm đếm tài sản trên đất; một số hộ dân thuộc thôn Plei Tơ Ngia
có ý kiến như sau: “Không thống nhất về việc thu hồi đất vì bồi thường bằng tiền
bao nhiêu ăn cũng hết; còn làng là còn ô; một số ý kiến không thống nhất tái canh
tại xã Đăk Blà; không thống nhất phối hợp kiểm đếm tài sản trên đất”.
Trên cơ sở ý kiến tại buổi làm việc, giao Trung tâm PTQĐ thành phố đã lập
kế hoạch kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng của các hộ dân thuộc thôn Plei Đôn, thời
gian bắt đầu từ ngày 21/01/2021 đến hết ngày 25/01/2021.
Tổng số hộ dân bị thu hồi đất thuộc thôn Plei Đôn: 31 hộ.
- Số hộ đã kiểm đếm: 18 hộ. Trong đó:
+ Số hộ đã ký biên bản kiểm đếm: 07 hộ.
+ Số hộ chưa ký biên bản kiểm đếm: 11 hộ. (Lý do: Các hộ không ký biên
bản kiểm đếm vì khi nào các hộ Plei Tơ Ngia thống nhất kiểm đếm thì sẽ ký biên
bản kiểm đếm).
- Số hộ chưa kiểm đếm: 13 hộ. Đến thời điểm hiện nay, không liên hệ.
UBND phường Quang Trung đã lập kế hoạch tiếp tục kiểm đếm, bắt đầu từ ngày
26 đến ngày 29/01/2021. Tuy nhiên các hộ vẫn không phối hợp kiểm đếm.
b. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị:
* Khó khăn, vướng mắc:
- Đối với các hộ dân thuộc thôn Plei Đôn đã kiểm đếm không ký Biên bản
và các hộ không phối hợp kiểm đếm: UBND thành phố giao UBND phường
Quang Trung phối hợp với UBMTTQVN phường Quang Trung, Trung tâm phát
triển quỹ đất thành phố và các ban ngành liên quan vận động các hộ ký Biên bản
kiểm đếm và phối hợp kiểm đếm
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- Đối với các hộ dân thuộc thôn Plei Tơ Ngia: sau khi hoàn thành công tác
kiểm kê các hộ dân thuộc thôn Plei Đôn, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố
tiếp tục lập kế hoạch phối hợp với UBND phường Quang Trung, UBMTTQVN
phường Quang Trung và các ban ngành liên quan để kiểm đếm tài sản bị ảnh
hưởng để lập phương án BT, HT theo quy định. Dự kiến thời gian kiểm đếm từ
ngày 03/02/2021.
* Đề xuất kiến nghị (UBND thành phố Kon Tum đã có Tờ trình số
44/TTr-UBND, ngày 03/02/2021 xin chủ trương UBND tỉnh):
- UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm phát
triển quỹ đất tỉnh sớm tham mưu ban hành ban hành giá đất cụ thể nhằm phục vụ
công tác tuyên truyền vận động, lập phương án bồi thường, hỗ trợ góp phần đẩy
nhanh tiến độ dự án.
- UBND tỉnh cho chủ trương giao cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất
của dự án (gồm các hộ gia đình, cá nhân thiếu đất ở, đất sản xuất và các hộ gia
đình, cá nhân đủ điều kiện tách hộ) có nhu cầu về đất ở và đất sản xuất mỗi hộ
1.000 m2 (bao gồm đất ở thu tiền sử dụng đất; đất nông nghiệp không thu tiền sử
dụng đất) theo Đề án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện
Dự án tái định canh, định cư tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.
2.5. Về thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 (giai đoạn 3 (từ
ngày 29/01/2021 đến nay)): Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện quyết
liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư
Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan;
Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy Kon Tum; Thực hiện nghiêm túc việc
trực tại chốt Sao Mai nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm
bảo đúng quy định; Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và
Truyền thông thành phố, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan đẩy mạnh
công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh trên các Trang thông tin điện tử
thành phố, xe loa lưu động, hệ thống truyền thanh cơ sở, kể cả mạng xã hội...để
đảm bảo ổn định xã hội, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình
tốt, sự chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; cách phòng tránh
dịch bệnh, cảnh giác đối với dịch bệnh13...
* Tuyên truyền trên sóng phát thanh thành phố
+ Đã đăng tải trên sóng phát thanh chương trình thời sự 27 tin; 01 phóng sự; 15 bài, tổng thời lượng: 234 phút
(trong ngày 02 bài về nội dung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, bệnh COVID-19)
+ Tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam và Đài PT-TH tỉnh:
Hàng ngày tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam 02 chương trình thời sự và Đài PT-TH tỉnh 02 chương trình thời sự,
thời lượng 30 phút/ 01 chương trình. Trong các chương trình thời sự đa số nội dung nói về phòng, chống dịch
COVID-19. (Tổng thời lượng: 1.560 phút)
+ Tuyên truyền trong Chuyên mục BaHNar (chủ nhật hàng tuần): Thực hiện 01 chuyên mục,01 bài, 01 tin, tổng
thời lượng: 54 phút (trong ngày 0 bài).
+ Trang thông tin điện tử thành phố: Đăng tải 03 tin, 02 bài, 03 văn bản về phòng, chống dịch Covid-19 (trong
ngày 0 bài).
+ Tuyên truyền bằng xe lưu động triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 tại các
xã, phường: 50 lượt với tổng số 94 giờ (trong ngày 03 lượt tuyên truyền lưu động tại 21 xã, phường với tổng số 06
giờ)
13
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- Công tác tổ chức cách ly:
+ Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thành phố: Số cách ly mới trong
ngày báo cáo: 01; Tổng số đã cách ly: 102; Số đã hết cách ly trong ngày: 05; Tổng
số đã hết cách ly: 17; Số người còn lại tại cơ sở cách ly: 85
+ Cách ly tại nhà: Hiện đang thực hiện cách ly 1.358 trường hợp; Các
trường hợp theo dõi, cách ly tại nhà chấp hành tốt các quy định về cách ly. Tình
trạng sức khỏe của các trường hợp cách ly tại nhà bình thường, không có triệu
chứng của bệnh Covid-19. Số người đang theo dõi quản lý sức khỏe tại cộng đồng
là 0 trường hợp
- Quyết định cách ly, giải cách ly và vận chuyển số người hết thời gian
cách ly về địa phương: Chủ tịch UBND các xã, phường ban hành quyết định cách
ly tại nhà 1.933 trường hợp (trong tuần 576 trường hợp); giải cách ly 577 trường
hợp (trong tuần 547 trường hợp); vận chuyển số người hết thời gian cách ly về địa
phương: Không.
- Công tác theo dõi người nghi ngờ mắc bệnh: Tổng số trường hợp nghi
ngờ mắc bệnh: Không; Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc
Covid-19: Không.
- Tình hình kiểm soát các chốt chặn điểm ngõ vào địa bàn (từ 6h ngày
31/01/2021 đến nay): Đã thực hiện dừng, kiểm tra 31.265 phương tiện14 (trong
tuần 7.730 phương tiện); Số người được kiểm tra nhanh tình trạng sức khỏe là
163.959 người15 (trong tuần 33.855 người). Qua kiểm tra nhanh, các trường hợp
được kiểm tra không có triệu chứng của Covid-19.
- Tình hình và kết quả xử lý đối với các trường hợp vi phạm tại các chốt
kiểm dịch trên địa bàn: Không.
II. Dự kiến nhiệm vụ công tác tuần thứ 08
+ Thu 01 file âm thanh tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi 21
xã, phường để phát thanh trên trên thống truyền thanh xã, phường. Thời lượng: 08 phút (trong ngày 0 file).
+ Cộng tác 01 phóng sự phản ánh hoạt động tại các chốt kiểm dịch; 04 tin truyền hình với nội dung về công tác
phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố (trong ngày 0 phóng sự).
* Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường
Tuyên truyền 02 lần/ ngày, nội dung triển khai các biện pháp phòng chống dịch; triệu chứng và các biện pháp
phòng dịch, sự nguy hiểm của chủng mới vi rút COVID-19. Thời lượng 02 giờ/lần. Đến nay, UBND các xã, phường đã
tuyên truyền tổng số 1.741,5 giờ (trong ngày: 108 giờ, trong đó bài viết về phòng, chống dịch COVD-19: 48,5 giờ;
Tiếp âm Đài thành phố; Đài tỉnh; Đài VOV 30 giờ)
Tuyên truyền lưu động tại các thôn, làng bằng xe loa (xe máy) 302 giờ (trong ngày: 29,5 giờ).
* Tuyên truyền trực quan
In tờ rơi, áp phích, băng rôn về nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Đã treo 26 băng rôn (trong ngày
thực hiện 0 băng rôn)
14
+ Tại Chốt số 01 do tỉnh thành lập: Thực hiện dừng, kiểm tra 29.105 phương tiện (trong ngày đã dừng, kiểm
tra 1.262 phương tiện).
+ Tại các chốt do thành phố thành lập (03 chốt tại xã Ia Chim, 01 chốt tại xã Đăk Rơ Wa, 01 chốt tại xã Hòa
Bình): Thực hiện dừng, kiểm tra 2.160 phương tiện (trong ngày đã dừng, kiểm tra 103 phương tiện).
15
+ Tại chốt số 01 do tỉnh thành lập: Kiểm tra tình trạng sức khỏe 160.852 người (trong ngày kiểm tra 6.630
người).
+ Tại các chốt do thành phố thành lập (03 chốt tại xã Ia Chim, 01 chốt tại xã Đăk Rơ Wa, 01 chốt tại xã Hòa
Bình): Kiểm tra tình trạng sức khỏe 3.107 người (trong ngày kiểm tra 123 người).
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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
phạm16 và việc thực hiện pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch xây
dựng trên địa bàn thành phố17.
- Báo cáo công tác nội chính tháng 02/2021.
- Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thành phố tháng 01/2021 và
chương trình công tác tháng 02/2021.
- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chi tiết giám sát kết quả thực hiện các Nghị
quyết chuyên đề đã được HĐND thành phố quyết nghị thông qua tại các Kỳ họp
HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và Quyết định thành lập Tổ giúp
việc của Đoàn giám sát.
- Tham gia cùng Thường trực Thành uỷ kiểm tra công tác tuyên truyền, vận
động thực hiện một số công trình, dự án và công tác phòng chống dịch Covid-19.
- 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(18).
2. Lãnh đạo UBND thành phố
- Lễ phát động ra quân đầu xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố
Kon Tum.
- Dự Lễ ra quân làm đường đi khu sản xuất số 2.
- Dự ra quân trồng cây xanh trồng cây xanh đầu Xuân Tân Sửu 2021 trên địa
bàn thành phố Kon Tum.
- 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 với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tuyệt đối không được lơ
là, chủ quan, bị động; 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
các kỳ họp, HĐND thành phố khóa XI.
+ Chỉ đạo triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm19 theo Chương trình
hành động của UBND thành phố.
. 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.
18
. Dự giao ban Thường trực Thành ủy 3 khối; Dự Lễ phát động ra quân đầu xuân Tân Sửu năm 2021; Dự ra
quân trồng cây xanh trồng cây xanh đầu Xuân Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố.
19
. Kế hoạch 156-KH/TU, ngày 21/01/2019 của BTV Thành ủy.
16
17

9
+ 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 triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,
nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch.
+ Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục:
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 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 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 động tuyên
truyền về công tác phòng 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 các xã, phường 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
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biện pháp chống hạn trong mùa khô (2020-2021)20 nhất là công tác phòng cháy
chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021 trên địa bàn; 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; 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 07 và dự kiến một số nhiệm vụ công
tác trọng tâm của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tuần thứ 08
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
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. 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)
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PHỤ LỤC SỐ 1
Nội dung UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện trong tuần 07
1. Chỉ đạo các đơn vị phòng ban thành phố; UBND các xã, phường:
- Chấp hành nghiêm túc việc trực lãnh đạo, trực địa bàn, trực bảo vệ cơ
quan, đơn vị 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết; Kịp thời nắm bắt tình hình, giải
quyết các công việc đột xuất, phát sinh trong những ngày nghỉ Tết, báo cáo những
vấn đề nổi cộm phát sinh (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực địa bàn quản lý về Văn
phòng HĐND-UBND thành phố để tổng hợp báo cáo theo quy định.
- Phân công cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị thực hiện trực thôn
làng kết nghĩa, tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân
cư, tăng cường phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và dịch bệnh ở người.
- Các thành Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành
phố và các lực lượng tham gia trực tại Chốt số 01 kiểm tra phòng, chống dịch
COVID-19 cần sâu sát hơn trong thực hiện trách nhiệm được giao, kịp thời nắm
bắt các văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch đã được tỉnh, thành phố
ban hành để kịp thời xử lý các tình huống thực tế.
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- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng, lập dự toán
kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 theo Văn bản 472/UBND-TH, ngày 04/02/2021 của UBND
thành phố đảm bảo tiến độ quy định.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trương ương, của
tỉnh, của thành phố, đặc biệt là thời điểm từ nay đến sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
2021. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bằng các hình
thức phù hợp, nhất là tại các khu dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy
cao nhất tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các
xã, phường và lực lượng tham gia phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ
là, mất cảnh giác, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa
bàn.
2. Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Trung tâm
Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông thành phố kiểm tra rà soát hồ sơ đầu
tư pano tuyên truyền tại Công viên đường Hoàng Văn Thụ - Lê Hồng Phong (trong
đó làm rõ đơn vị được giao làm chủ đầu tư; đơn vị thi công; Đơn vị nghiệm thu
công trình), lập biên bản hiện trạng để có cơ sở xem xét, xử lý đối với các đơn vị
được giao nhiệm vụ. Đồng thời, khẩn trương khắc phục hệ thống điện tại khu vực
này.
Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 01/08/2020 của UBND thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum.
21
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- Chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường Kon Tum tham mưu
UBND thành phố Văn bản chỉ đạo UBND các phường tăng cường kiểm tra, yêu
cầu các hộ gia đình thuộc địa bàn quản lý thực hiện nghiêm túc việc dọn xà bần,
rác thải xây dựng chậm nhất ngày 10/02/2021. Quá thời gian trên, nếu còn tình
trạng rác thải xây dựng, xà bần chưa xử lý thì Chủ tịch UBND các xã, phường chịu
trách nhiệm trước Lãnh đạo UBND thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường Kon Tum
và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng phương án xã hội
hóa trong công tác quản lý đối với Nhà tang lễ thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện
để tổ chức Lễ ra quân tại Quảng trường 16/3 đạt hiệu quả theo Kế hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Ủy ban nhân dân các xã,
phường chủ động rà soát, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân
tỉnh Gia Lai trong việc vận chuyển nông sản, nguyên vật liệu, lưu thông, giao
thương hàng hóa, đi lại giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, không làm cản trở lưu
thông nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
3. Chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố:
- Tham mưu UBND thành phố văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Bến xe
Kon Tum và các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn thành phố bắt buộc
lưu giữ thông tin hành khách (số CMND, số điện thoại liên lạc, địa chỉ thường
trú…) trên các tuyến xe, phục vụ cho công tác triển khai phòng, chống dịch
COVID-19 kịp thời.
- Tham mưu UBND thành phố văn bản đề nghị Sở Y tế cách thức xử lý rác
thải y tế tại khu vực Chốt số 01 kiểm tra phòng, chống COVID-19 (Trạm Sao Mai
- xã Hòa bình) đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.
- Chỉ đạo lực lượng nhân viên y tế trực tại Chốt số 01 kiểm tra phòng, chống
COVID-19 (Trạm Sao Mai - xã Hòa Bình) nghiêm chỉnh thực hiện công tác kiểm
tra và khai báo y tế các đối tượng đúng theo quy định, hướng dẫn của ngành Y tế
(lưu ý: yêu cầu các đối tượng xuất trình CMND).
4. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thành phố: Nghiêm túc triển khai thực hiện và
thường xuyên theo dõi, kiểm tra các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch số
15/KH-HKL ngày 16/12/2020 về phối hợp mở đợt cao điểm, ra quân tuần tra, kiểm
tra tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum; Kế hoạch
số 13/KH-TCT ngày 31.12.2020 của Tổ công tác quản lý bảo vệ rừng thành phố
Kon Tum về kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng và cháy chữa cháy rừng trên
địa bàn thành phố Kon Tum. Quyết tâm không để xảy ra tình trạng cháy rừng, vi
phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian nghỉ Tết Nguyên
đán Tân sửu 2021. Kịp thời báo cáo tình hình về UBND thành phố để theo dõi, chỉ
đạo.
5. Chỉ đạo Phòng Kinh tế thành phố: Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài
nguyên – Môi trường, Hạt Kiểm lâm thành phố xây dựng Kế hoạch làm việc cụ thể
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với từng xã, phường liên quan để làm cơ sở xây dựng phương án phủ xanh đất
trống đồi trọc trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 đảm bảo chất lượng, tiến
độ quy định.
6. Chỉ đạo Ban Quản lý chợ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý
nghiêm, kịp thời các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán,
kinh doanh tại khu vực xung quanh Trung tâm thương mại, nhất là trong thời gian
trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
7. Chỉ đạo Phòng Nội vụ thành phố xác định nguyên nhân, làm rõ trách
nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Mục 2, Văn
bản số 542/UBND-KTTH ngày 09/02/2021 Về việc kéo dài nhiệm kỳ của Trưởng
thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thành phố Kon Tum
8. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố tham mưu UBND
thành phố xây dựng Kế hoạch khắc phục những sai sót trong công tác giao đất, cấp
Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân tại xã Vinh Quang theo Kết luận thanh
tra số 02/KL-STNMT, ngày 09/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc
cấp Giấy CNQSD đất đối với 110 lô đất tại thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang và
việc thu hồi đất, hủy bỏ Giấy CNQSD đất đã cấp sai quy định; Tổ chức lấy ý kiến
của các đơn vị có liên quan trước khi báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố cho ý
kiến để triển khai thực hiện.
9. Chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng
Tài chính-Kế hoạch thành phố tham mưu UBND thành phố giải quyết kiến nghị
của Công ty TNHH TMDV Sao Việt về kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua
sắm trang bị bàn ghế học sinh cho các trường học theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại
Văn bản số 418/VP-KTTH ngày 08/02/2021.
10. Chỉ đạo Phòng Nội vụ thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân, làm rõ
trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Mục 2,
Văn bản số 542/UBND-KTTH ngày 09/02/2021 Về việc kéo dài nhiệm kỳ của
Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thành phố Kon Tum.
- Tổng hợp tham mưu UBND thành phố đối với đơn Chùa Phước Huệ đề
nghị cấp quyền sử dụng đất tại xã Hòa Bình và phường Trần Hưng Đạo (Văn bản
số 1258/TNMT-ĐĐ ngày 25/12/2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành
phố).
- Tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình xin ý kiến của
Thường trực Thành ủy về việc kiểm tra, làm rõ việc xây dựng các hạng mục công
trình trong phạm vi dự kiến giao đất cho Dòng tu Thánh Phao lô thành Chartres
Tỉnh dòng Đà Nẵng xin giao đất tại thôn 2, xã Hòa Bình (Văn bản số 132/TNMTĐĐ ngày 09/02/2021 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố)
11. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai,
UBND xã Đăk Blà và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai
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các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 29/TB-UBND 08/02/2021 của UBND tỉnh
về Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum để thực hiện dự án: Xây
dựng khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá
nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum đảm bảo đúng tiến
độ theo kế hoạch; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố giải quyết khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

