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THÔNG BÁO
Kết quả phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2018 của UBND thành phố
Ngày 4/6/2018, đồng chí Nguyễn Văn Điệu- Phó chủ tịch Thường trực
UBND thành phố chủ trì tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 5/2018. Tham dự
Phiên họp có đồng chí Phạm Minh Xem - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Huỳnh Thanh Lanh - Chủ tịch
UBMTTQVN thành phố; đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; các
Thành viên UBND thành phố; Thủ trưởng một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc
UBND thành phố và đơn vị ngành dọc của tỉnh đứng chân trên địa bàn thành
phố; Chủ tịch UBND 10 phường.
Phiên họp đã thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh
tế- xã hội, QPAN tháng 5 năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2018;
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố tháng 5 năm 2018;
Chương trình công tác trọng tâm tháng 6/2018; Báo cáo rà soát các nội dung còn
tồn đọng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố đến tháng 5/2018
và các nội dung trình kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XI.
Phát biểu kết thúc Phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Điệu- Phó Chủ tịch
Thường trực ƯBND thành phố kết luận:
I.
UBND thành phố thống nhất với đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành
và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2018, nhiệm vụ
công tác trọng tâm tháng 5/2018 và các nội dung các đơn vị trình bày tại Phiên
họp.
Trong tháng 5 và 5 tháng năm 2018, với quyết tâm và sự chỉ đạo sát sao
của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục
đạt được những kết quả quan trọng: Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương
mại - dịch vụ phát triển ổn định. Tổng thu NSNN tại địa bàn lỹ kế đến tháng
5/2018 thực hiện 648.054 triệu đồng, đạt 46,6% dự toán tỉnh giao, đạt 45,2% dự
toán HĐND thành phố giao; Trong đó thu NSNN phàn thu phân cấp cho thành
phố lũy kế thực hiện 108.163 triệu đồng, đạt 43,8% dự toán tỉnh giao, đạt 37,4%
dự toán HĐND thành phố quyết định. Diện tích các loại cây trồng vụ Đông xuân
2017- 2018 đã thu hoạch khoảng 1.331/3.395ha, chiếm 39,2% diện tích gieo
trồng và đang chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Mùa năm 2018. Đã cơ bản tổ
chức di dời các hộ kinh doanh, mua bán tại các tuyến đường xung quanh TTTM
Kon Tum vào chợ Rạp 16/3 cũ đảm bảo kế hoạch. Công tác chỉ đạo kiểm tra, xử
lý các trường hợp khai thác cát, đất sét trái phép, xây dựng công trình, vật kiến
trúc trên đất quy hoạch thực hiện dự án được tiếp tục chỉ đạo quyết liệt. Hoàn
thành việc tổng kết năm học, xét tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018 và bàn

giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè theo quy định; chỉ đạo tăng cường
công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em, thanh thiếu niên.
Triển khai kế hoạch thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Quôc
tế thiếu nhi 01/6 và kế hoạch tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Triên khai
lắp đặt dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời tại Quảng trường 16/3 phục vụ nhu
cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến
đối với một số Đe án liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW,
ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XI “về tiếp tục đổi mới hệ
thong to chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đom
vị sự nghiệp công lậ p ”. Tiêp tục chỉ đạo đây mạnh công tác tuyên truyên, thuyêt
phục, vận động nhân dân thôn Plei Sar không trành giành, lấn chiếm đất đai trái
pháp luật trên phần diện tích đất nhà nước đã giao quyền sử dụng đất cho Công
ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại,
hạn chế đó là: Mặc dù đã tổ chức di dời các hộ kinh doanh, mua bán tại các
tuyến đường xung quanh TTTM Kon Tum vào chợ Rạp 16/3 cũ theo kế hoạch,
tuy nhiên có lúc, có nơi một số hộ dân vẫn còn tái lấn chiếm vỉa hè đế làm nơi
kinh doanh, mua bán khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tình
trạng xây dựng công trình trái phép trên đất quy hoạch thực hiện các công trình,
dự án ở một số địa phương chưa được kử lý dứt điểm. Công tác quản lý tài
nguyên, khoáng sản chưa chặt chẽ, hoạt động khai thác khoáng sản (cát, đất sét)
trái phép còn xảy ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ấn nhiều
yếu tố phức tạp, khó lường, nhất là an ninh trong vùng nông thôn, an ninh trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế trên là do: Công tác chỉ
đạo, điều hành, kiếm tra, giám sát của ƯBND thành phố có lúc, có việc chưa
quyết liệt, sâu sát. Sự phối kết họp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành
phố chưa chặt chẽ. Thủ trưởng một số đơn vị phòng, ban thành phố, Chủ tịch
UBND xã, phường chưa chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu, thực hiện
nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, đôn đốc chưa quyết liệt. Nhận thức, ý
thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận người dân chưa tốt.
II. Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn
chế nêu trên, ƯBND thành phố yêu cầu các đơn vị phòng, ban thành phố, UBND
các xã, phường ngoài nhiệm vụ thường xuyên, trong tháng 6/2018 tập trung thực
hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị phòng, ban thành phố và Chủ tịch UBND
các xã, phường *:
1.1.
Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-ƯBND, ngày
26/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành
chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của CBCC,1
1 Chuyên viên theo dõi, đôn đốc: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực.
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vc, người lao động

(UBND thành phổ đã chỉ đạo tại Công văn 1176/UBND-

NV, ngày 6/6/2018).
1.2. Tự kiểm tra, rà soát các nội dung còn tồn đọng của cơ quan, đơn vị,
chủ động thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành
phố thực hiện hoàn thành các nội dung còn tồn đọng trong tháng 6/2018, trường
họp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo ƯBND thành phô đê xem xét, chỉ
đạo.
1.3. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chương trình của
Thành ủy, Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện các Nghị quyết Hội nghị
lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình công tác
năm 2018 của UBND thành phố, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
2. Chi cục Trưởng Chi cục Thuế và Chủ tịch UBND các xã, phường:
Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính- Ke hoạch thành phổ và UBND các
xã, phường đánh giá sát thực tình hình thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu
năm 2016; chủ động có kế hoạch triển khai quyết liệt hơn nữa công tác thu thuế,
thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo tiến độ thu để đáp ứng các nhiệm vụ chi của
thành phố, của xã, phường trong năm 2018 2.
3. Thủ trưởng các đơn vị: phòng Kinh tế; phòng Tài chính- Ke hoạch;
phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Y tế; Bảo hiểm xã hội thành phố:
Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với ƯBND xã Đak Năng và
các đơn vị có liên quan tích cực triến khai thực hiện, tham mưu đề xuất UBND
thành phố các biện pháp nhằm thực hiện đạt 03 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
còn lại của xã (tiêu chí giao thông, trường học và y tế), phấn đấu xây dựng xã
Đak Năng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối quý III/2018 3.
4. Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố:
Khấn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản các công
trình, dự án, phối họp với các đơn vị liên quan triển khai nhanh công tác bồi
thường, GBMB để tố chức khởi công các công trình, dự án theo kế hoạch năm
2018, nhất là các công trình, dự án cấp bách: Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập
trung, đường Hàm Nghi, đường Sư Vạn Hạnh, đường vào Trung tâm Bảo trợ xã
hội tỉnh 4.
5. Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố:
5.1.
Theo dõi, đôn đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố
khẩn trương thực hiện công tác kiểm đếm tài sản trên đất thu hồi, lập phương án
bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án tuyến tránh đường Hồ
Chí Minh đoạn quan địa bàn thành phố (nhất là Hợp phần 1), trình cấp có thẩm
quyên phê duyệt theo đúng quy định và bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công

2 Chuyên viên theo dõi, đôn đốc: Nguyễn Quốc Việt.
3 Chuyên viên theo dõi, đôn đốc: Ngô Đình Huy.
4 Chuyên viên theo dõi, đôn đốc: Nguyễn Quốc Việt.
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đảm bảo tiến độ của Dự án 5.
5.2. Chủ trì, phối hợp với UBND xã la Chim công khai danh sách các hộ
dân thôn Plei Sar, xã la Chim có đom xin cấp đất ở, đât sản xuât theo quy định;
phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố và các đon vị có liên quan
tham mưu chuẩn bị nội dung để Lãnh đạo ƯBND tỉnh, thành phô đôi thoại với
người dân thôn Plei Sar, xã la Chim 67
5.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công
tác đấu giá quyền sử dụng đất các quỹ đất đã được UBND thành phố phê duyệt;
kịp thời tham mưu ƯBND thành phố phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyên sử
dụng đất đảm bảo đúng quy định 1.
5.4. Phối họp với ƯBND các xã, phường có liên quan tăng cường kiểm
tra, giám sát, kịp thời phát hiện, truy quét và xử lý nghiêm các hành vi khai thác
khoáng sản (cát, đất sét...) trái pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử
lý nước thải, chất thải, xả thải ra môi trường của các doanh nghiệp, nhà máy trên
địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm, gây ảnh hưởng đến
đời sống, sinh hoạt của người dân 8.
6. Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố 9:
6.1. Chủ trì, phối họp với phòng Tư pháp thành phố và các đơn vị có liên
quan khẩn trương xây dựng phương án cụ thể thực hiện cưỡng chế tháo dỡ đối
với từng trường họp xây dựng công trình trái phép trên đất quy hoạch thực hiện
Dự án tuyến tránh đường Hồ Chí Minh; Đường giao thông kết nối từ đường Hồ
Chí Minh đi Quốc lộ 24, trình UBND thành phố xem xét chậm nhất trước ngày
15/6/2018.
6.2. Chủ trì, phối họp với các đơn vị có liên quan tham mưu ƯBND thành
phố tổ chức Hội nghị đánh giá, sơ kết việc phối họp với Mặt trận, các tổ chức
chính trị- xã hội thành phố trong việc xây dựng tuyến phố văn minh, thực hiện
các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, hoàn thành và gửi về
ƯBND thành phố chậm nhất ngày 20/6/2018.
7. Trưởng Ban quản lý Chợ:
Tiếp tục tổ chức bốc thăm, đấu giá dịch vụ sử dụnệ các lô, sạp hàng còn
lại tại chợ Rạp 16/3 cũ; chủ trì, phôi họp với phòng Kinh tê bô trí, săp xêp họp lý
hoạt động kinh doanh, mua bán bên trong chợ lồng Trung tâm Thương mại Kon
Tum đảm bảo mỹ quan, khoa học và thuận tiện trong công tác phòng cháy chữa
cháy; tuyên truyền, vận động, di dời toàn bộ số hộ còn kinh doanh, mua bán
không đúng nơi quy định tại các tuyến đường xung quanh Trung tâm Thương
mại Kon Tum vào chợ lồng và chợ Rạp 16/3 cũ. Thời gian hoàn thành các nội

5 Chuyên viên theo dõi,
6 Chuyên viên theo dõi,
7 Chuyên viên theo dõi,
8 Chuyên viên theo dõi,
9 Chuyên viên theo dõi,
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dung trên trong tháng 6/2018 l012.
8. Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp thành phố:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, bố trí, sắp xếp hoạt
động sản xuất, kinh doanh tại các cụm CN-TTCN trên địa bàn thành phố, tạo
điều kiện thuận lợi cho người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng
thời, xử lý dứt điểm các tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý của đơn vị đối
với các cụm CN-TTCN trên địa bàn n .
9. Thủ trưởng các đon vị: Kinh tế; Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông và DVNLN; Hạt Kiểm
lâm; ƯBND các xã, phường '2:
9.1. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với ƯBND các phường có liên quan
kiểm tra, di dời dứt điểm các cơ sở sản xuất tiếu thủ công nghiệp (tại các tuyến
đường không được phép tồn tại tại các phường), các cơ sở thu mua sắt phế liệu
ra khỏi khu vực nội thành. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về UBND
thành phố chậm nhất ngày 20/6/2018.
9.2. Phòng Kinh tế chủ trì, phối họp với Đội quản lý thị trường số 1 và các
đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại- dịch
vụ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường họp kinh doanh,
mua bán không đúng quy định của pháp luật, nhất là trong việc đầu cơ, tăng giá
bất hợp lý...
9.3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ƯBND các xã, phường tuyên
truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân năm
2017-2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2018 đảm bảo kế hoạch;
Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến của thiên tai để chủ
động phòng, chống, giảm nhẹ hậu quả của thiên tai; tích cực triến khai công tác
phòng chống sâu bệnh hại trên cây trồng, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia
cầm.
9.4. Hạt Kiểm lâm thành phố và UBND các xã có rừng tăng cường công
tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ
rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ tình hình mua bán, vận
chuyển, cất giữ, chế biến gỗ, lâm sản, kịp thời xử lý nghiêm các trường họp vi
phạm theo quy định.
10. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 13:
Chủ trì, phối họp với UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt kế
hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019; tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sửa
chữa các công trình nước sạch, nhà vệ sinh tại các trường học trên địa bàn thành
phố đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, hoàn thành trước tháng 8/2018
để phục vụ năm học mới 2018-2019.
10 Chuyên viên theo
11 Chuyên viên theo
12 Chuyên viên theo
13 Chuyên viên theo

dỗi,
dõi,
dõi,
dõi,

đôn
đôn
đôn
đôn

đốc:
đốc:
đốc:
đốc:

Bùi Trung Dũng và Ngô Đình Huy.
Nguyễn Quốc Việt.
Ngô Đình Huy.
Vũ Thị Kiều Oanh.
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11. Trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội thành phố 14:
11.1. Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, UBND các xã, phường và các
đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức đào tạo
nghề cho lao động nông thôn năm 2018 đảm bảo kế hoạch ƯBND tỉnh giao.
11.2. Tham mưu UBND thành phố xây dựng Kế hoach tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ. Thời gian hoàn thành chậm
nhất ngày 20/6/2018.
11.3. Tham mưu UBND thành phố tổ chức tốt Diễn đàn quyền trẻ em với
chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ
sô”
12. Thủ trưởng các đơn vị: phòng Y tế; phòng Kinh tế; Trung tâm Y
tế; Trung tâm Dân số- KHHGĐ; Bảo hiểm xã hội thành phố và UBND các
xã, phường 15:
Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp
thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh công tác phòng,
chống dịch bệnh ở người, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc
gia về y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình. Triển khai tích cực các giải pháp
nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH trên địa bàn thành phố.
13. Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố '6:
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa,
thông tin, tuyên truyền, quảng cáo. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh
karaoke, internet, các hoạt động quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định.
14. Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố 17:
14.1. Tham mưu UBND thành phố xây dựng Phương án đầu tư, khai thác
các công viên, hoa viên, điểm xanh trên địa bàn thành phố theo hình thứ xã hội
hóa. Hoàn thành và gửi về UBND thành phố chậm nhất ngày 5/7/2018 để trình
Hội nghị BTV Thành ủy tháng 7/2018.
14.2. Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hoá - Thông tin thành phố, ƯBND
xã Đăk Rơ Wa tham mưu UBND thành phố xây dựng Đe án “Xây dựng làng du
lịch cộng đồng thôn Kon Ktu, xã Đăk Rơ Wa, thành p hổ Kon Tum ”. Hoàn thành
và gửi về UBND thành phố chậm nhất ngày 20/6/2018 để trình Hội nghị BTV
Thành ủy tháng 7/2018.
15. Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố 18:
15.1.
Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị có
liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng Phương án phối họp với Đài
14 Chuyên viên theo dõi,
15 Chuyên viên theo dõi,
16 Chuyên viên theo dồi,
17 Chuyên viên theo dõi,
18 Chuyên viên theo dõi,

đôn
đôn
đôn
đôn
đôn

đốc:
đốc:
đốc:
đốc:
đốc:

Vũ
Vũ
Vũ
Vũ
Vũ

Thị Kiều
Thị Kiều
Thị Kiều
Thị Kiều
Thị Kiều

Oanh.
Oanh.
Oanh.
Oanh.
Oanh.
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Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong việc dành thời lượng để phát sóng chương
trình thời sự của thành phố Kon Tum (01 số/tuần). Hoàn thành và gửi về UBND
thành phố chậm nhất ngày 20/6/2018.
15.2.
Chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan nhận bàn giao Trang
thông tin điện tử thành phố từ Văn phòng HĐND-ƯBND thành phố về Đài
Truyền thanh- Truyền hình thành phố quản lý, khai thác, sử dụng; đồng thời,
tham mưu UBND thành phố xây dựng Ke hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động
của Trang thông tin điện tử thành phố trong thời gian tới, hoàn thành và gửi về
ƯBND thành phố chậm nhất ngày 25/6/2018.
16. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự; Trưởng Công an thành phố
và Chủ tịch ƯBND các xã, phường 19:
Tăng cường nắm tình hình, làm tốt công tác quản lý địa bàn, chủ động
triển khai các biện pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn không đế người đồng
bào DTTS vượt biên trái phép ra nước ngoài; không để xảy ra tình trạng tái hoạt
động của tà đạo Hà mòn; ngăn chặn hoạt động phục hồi của tổ chức Fulrô, đấu
tranh ngăn chặn không để phát sinh hệ phái “Tin lành Đấng Christ”. Tiếp tục
thực hiện tốt kế hoạch đấu tranh với các băng 0, nhóm tội phạm và vi phạm pháp
luật dưới hình thức bảo kê, đòi nợ thuê trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiếm
soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn
thành phố.
17. Chánh Thanh tra thành phố:
Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện
các kết luận thanh tra. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà
soát, thống kê báo cáo cụ thể số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, đề
xuất UBND thành phố hướng xử lý cụ thể đối với từng trường họp. Báo cáo đề
xuất về ƯBND thành phố chậm nhất ngày 25/6/2018 20.
18. Trưởng phòng Nội vụ thành phố và Chủ tịch UBND các xã,
phường21:
18.1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, thường xuyên
kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường
họp hoạt động tôn giáo trái pháp luật, các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo để
lôi kéo, kích động người dân gây mất an ninh, trật tự.
18.2. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch xét tuyển công chức xã, phường
năm 2018.
18.3. Tham mưu ƯBND thành phố xây dựng Đồ án sắp xếp chức danh kế
toán các đơn vị phòng, ban và các trường học trên địa bàn thành phố theo hướng
tinh gọn và Đe án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã,
19 Chuyên viên theo dõi, đôn đốc: Võ Thanh Tuấn.
20 Chuyên viên theo dõi, đôn đốc: Võ Thanh Tuấn.
21 Chuyên viên theo dõi, đôn đốc: Phạm Thị Hồng.
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cấp thôn, tổ dân phố. Hoàn thành và gửi về UBND thành phổ chậm nhất ngày
20/6/2018.
18.4.
Tham mưu UBND thành phố chuẩn bị nội dung để trình kỳ họp thứ
6 HĐND thành phố xem xét bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên ƯBND thành
phố nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.
19. Chủ tịch UBND các xã, phường:
19.1.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật cho cán bộ, công chức và các tầng lóp Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức,
ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, quản lý trật tự đô
thị, trật tự xây dựng, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời
các hành vi lợi dụng các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước để thực hiện các
hành vi vi phạm pháp luật.
19.2. UBND các xã, phường: Thống Nhất, Chư Hreng, Đăk Rơ Wa, Đăk
Blà chủ trì, phối họp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên- Môi trường
thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân tự giác tháo
dỡ công trình xây dựng trái phép trong phạm vi thu hồi đất thực hiện các dự án
Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24; đường bao Khu
dân cư phía Nam thành phố Kon Tum, tuyến tránh đường Hồ Chí Minh, kiên
quyết tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định đối với các hộ cố tình vi phạm.
19.3. UBND các phường:
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình bê tông hóa đường hẻm, khẩn
trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để thanh quyết toán công trình hoàn thành đảm
bảo quy định.
- Chủ trì, phối họp với phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa- Thông tin
thành phố thường xuyên kiểm tra, theo dõi, xử lý nghiêm các hành vi in, dán
quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan đô thị.
Thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận :
-

-

TT.Thành ủy (b/c);
TT.H Đ N D TP (b/c);
Các Ban H Đ N D thành phố;
Ban TT.U BM TTQ V N và các đoàn thể TP (đ/biết);
Lãnh đạo U B N D thành phố;
Các phòng, ban thành phố (t/h);
Ư B N D 21 xã, phường (t/h);
Lãnh đạo và CVVP;

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN ’

- Lưu: V T, V P (Kiều).

NGUYỄN QUỐC VƯƠNG
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