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Tp. Kon Tum, ngàyyẢ thảng 4 năm 2015

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Ninh - Phó Chủ tịch ƯBND thành phố
tại buổi làm việc để đưa ra các phương án giải quyết những vị trí mất an toàn
giao thông trên địa bàn thành phố; đồng thời đề xuất, bố trí những điểm đậu, đỗ
xe taxi, ô tô con và khảo sát thu hồi các biển báo hiệu giao thông không còn phù
họp, đề xuất lắp đặt thay thế biển báo hiệu giao thông trên địa bàn thành phố.

Ngày 08/4/2015, tại trụ sở làm việc UBND thành phố Kon Tum, đồng chí
Nguyễn Xuân Ninh - Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp để đưa ra
các phương án giải quyết những vị trí mất an toàn giao thông trên địa bàn thành
phố; đồng thời đề xuất, bố trí những điểm đậu, đỗ xe taxi, ô tô con và khảo sát
thu hồi các biến báo hiệu giao thông không còn phù hợp, đề xuất lắp đặt thay
thế biến báo hiệu giao thông trên địa bàn thành phố. Tham dự cuộc họp có đại
diện các ngành của tỉnh: Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải, Thanh
tra Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và các cơ quan đơn vị thành phố: Đội
Cảnh sát giao thông, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND
các phường: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Ngô Mây cùng công ty cổ phần Quản lý và
Xây dựng đường bộ Kon Tum, công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon
Tum. Sau khi nghe đơn vị chuyên môn {phòng Quản lý đô thị thành phổ) báo
cáo nội dung về những vị trí mất an toàn giao thông, những điếm đậu đỗ xe taxi,
ô tô con và việc thu hồi, lắp đặt các biển báo hiệu giao thông trên địa bàn thành
phố cùng các ý kiến tham gia của thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Xuân
Ninh - Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận và giao phòng Quản lý đô thị
thành phố:
- Tiếp thu ý kiến góp ý của các ngành, đơn vị tham gia dự họp. Chỉnh sửa
và hoàn chỉnh nội dung báo cáo.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các phường có liên quan: Kiểm tra, rà soát,
thống kê lại tất cả các điểm mất an toàn giao thông, những vị trí đậu đỗ xe taxi,
ô tô con {cả những điêm chưa đề xuất trong báo cáo) và việc thu hồi, lắp đặt
biến báo giao thông trên địa bàn thành phố {có Biên bản làm việc thống nhất cụ
thể).
- Kiếm tra, rà soát và thống kê cụ thể mặt cắt ngang các điểm đậu, đỗ xe
taxi, ô tô con trên địa bàn thành phố {bề rộng vỉa hè, lòng lề đường...) và căn cứ
đây đủ các tiêu chuẩn, quy định hiện hành trước khi đề xuất; đồng thời rà soát
lại các điếm phù họp nhưng phải hạ bỏ vỉa (tham mưu UBND thành phố phương
án xử lý).

Tất cả nội dung nêu trên hoàn thành trước ngày 21/4/2015; đồng thời có
văn bản tham mưu UBND thành phố gửi các ngành chuyên môn của tỉnh tham
gia góp ý trước khi trình UBND tỉnh.
Úy ban nhân dân thành phố báo để đon vị biết, triển khai thực hiện./.
N ơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch, đ/c Ninh - PCT;
- Đ/c CVP, đ/c B.Dũng - P.CVP;
- Phòng QLĐT thành phố (Ưh);
- UBND phường: Lê Lợi, Trần Hưng Đạo,
Ngô Mây, Nguyễn Trãi (t/h);
- Lưu: VT-UB(Tr.Dũng).
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