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THÔNG BÁO
Ket luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố
tại buổi làm việc vói UBND xã Hòa Bình
Ngày 12/5/2017, đồng chí Huỳnh Tấn Phục, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư
Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì làm việc với Thường trực Đảng uỷ,
HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể xã Hòa Bình nhằm
nắm bắt tình hình kinh tế, xã hội và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa
phương. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo các đon vị phòng, ban thành phố:
Tài chính - Ke hoạch; Tài nguyên - Môi trường; Quản lý đô thị; Kinh tế; Giáo dục
và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; phòng Y tế, Điện lực thành phố và Văn phòng
HĐND và UBND thành phố.
Trên cơ sở Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và các
kiến nghị, đề xuất của UBND xã Hòa Bình; ý kiến tham gia, thảo luận của các
thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:
Hòa Bình là xã cửa ngõ phía Nam của thành phố, là một trong ba xã đạt
chuẩn nông thôn mới của thành phố. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, xã còn gặp
nhiều khó khăn, dân cư sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nhưng đất đai chủ yếu
là đồi núi, bạc màu, giao thông chưa thông suốt, thu nhập bình quân đầu người
còn thấp. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu Ke hoạch Nhà nước năm 2017, đề nghị
Đảng ủy, UBND và các ban, ngành đoàn thể của xã tập trung thực hiện tốt các
nhiệm vụ sau:
I. Nhiệm vụ chung:
- Rà soát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong những tháng
đầu năm 2017 để có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện đạt, vượt các
chỉ tiêu Ke hoạch đã đề ra.
- Tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm khai thác triệt để các
nguồn thu trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi xã hội
hóa của các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn để khắc phục, sửa chữa các
tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp.
- Chủ động có biện pháp để củng cố, giữ vững các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt
chuẩn nông thôn mới và tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, giữ
vững xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Quán triệt cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm Quy chế,
giờ giấc làm việc; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giải
quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định thủ tục hành chính cho tổ chức, công
dân.

II. Đối với các kiến nghị, đề xuất của UBND xã:
1.
Đe
nghị
sau
khithu hồi một phần diện tích cây cao su nh
khoán hết chu kỳ khai thác giao lại cho nhân dân đế người dân tiếp tục sản xuât,
phát triển kinh tế on định cuộc sống trong điều kiện kỉnh tế khó khăn như hiện
nay:
UBND thành phố không thống nhất với đề nghị của UBND xã sau khi thu
hồi một phần diện tích cây cao su nhân dân nhận khoán hết chu kỳ khai thác giao
lại cho nhân dân để người dân tiếp tục sản xuất vì: Hiện nay, UBND thành phố
đang phối họp công ty TNHH MTV Cao SU Kon Tum rà soát lại toàn bộ diện tích
cây cao su hết chu kỳ khai thác trên địa bàn thành phố để đề nghị UBND tỉnh thu
hồi, giao về cho UBND thành phố quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch nhằm
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Hơn nữa, quỹ đất này, năm 1997
UBND tỉnh đã giao cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Turn và đã cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty quản lý, sử dụng. Việc đề nghị trả lại
đât cho người dân là không có cơ sở và sẽ dân đên việc người dân khiêu nại, khiêu
kiện đòi lại đất đã đưa vào trồng cao su từ năm 1997 tương tự như các trường hợp
tại xã Ngọc Bay, xã Kroong, phường Trần Hưng Đ ạo...
Đề nghị UBND xã làm việc với Nông trường cao su và các hộ nhận khoán
để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận giữa hai bên trong việc ăn chia tỷ lệ
sản phẩm mủ cao su, tránh để xảy ra tình trạng tranh chấp, gây mất an ninh trật tự
trên địa bàn.
2.
Đe nghị tu sửa và làm mới một sổ tuyến đường nội đồng, một
mương phục vụ sản xuất ở một số cảnh đằng trên địa bàn (hiện nay xã đã làm
được 180m nội đồng tại cánh đồng ruộng lượng nhưng chưa có kinh p h í đế chi
trả). Đe nghị
UBND thành phổ đế
lạikinh
kinh phí làm đường nội đồng (đã có Tờ trình trình UBND thành phổ):
- v ề đề nghị đầu tư đường giao thông nội đồng, kênh mương phục vụ sản
xuất: Đây là nhu cầu chính đáng phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân, UBND
thành phố ghi nhận kiến nghị của UBND xã. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ
tầng trên địa bàn thành phố rất lớn, trong khi nguồn lực có hạn, chưa thể đáp ứng
được nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, năm 2017, theo quy định của UBND
tỉnh về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư thì sau khi trả hết nợ đọng XDCB mới được
bố trí vốn để thực hiện đầu tư mới các công trình, do đó, UBND thành phố phải
ưu tiên nguồn để trả nợ theo quy định. Căn cứ theo kế hoạch vốn được giao và kế
hoạch từ nguồn thu sử dụng đất trên địa bàn, năm 2017 thành phố chưa xử lý dứt
điểm nợ đọng XDCB nên chưa cân đối được nguồn vốn đầu tư các công trình mới.
Theo quy định về phân cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 (tại Nghị quyết
sổ 67/2016/NQ-HDND ngày 09/12/2016 củaH Đ N D tỉnh Kon Tum) thì ngân sach
xã, phường được hưởng theo tỷ lệ % trên số thu tiền sử dụng đất (phường được
hưởng 20%, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới: 20%, xã chưa đạt chuấn nông thôn
mới: 80%). Do đó, đề nghị UBND xã chủ động sử dụng nguồn thu tiền sử dụng
đất được hưởng theo phân cấp để thực hiện đầu tư, sửa chữa các công trình hạ
tầng do xã quản lý theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.
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- v ề đề nghị UBND thành phố để lại kinh phí cho thuê ruộng % của xã để

chi trả kinh phí làm đường nội đồng: Đây là nguồn thu từ quỹ đất công ích của xã,
được UBND thành phố giao nguồn thu để cân đối nhiệm vụ chi thường xuyên tại
Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 nên không được sử dụng nguồn
thu này để chi đầu tư làm đường giao thông.
Theo quy định tại Khoản 6, Điều 16, Luật đầu tư công năm 2014 thì hành vi
bị cấm trong đầu tư công là
“yêu cầu tổ chức, cả nhân
chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được phê
duyệt hoặc chưa được bổ
trí von kế hoạch, gây nợ đọng xây
nghị UBND xã Hòa Bình lưu ý để thực hiện theo đúng Luật đầu tư công.
3. Được
sự thong nhất của Chủ tịch UBND thành phổ cho phép xã h
nâng cấp chợ xã, đến nay địa phương đã xã hội hóa nâng cấp chợ xã khoảng trên
100 triệu đồng, trong đó: nhân dân và các hộ buôn bán, kinh doanh đóng góp
được trên 70 triệu đồng, gồm: đất đổ nền, cát, đá, gạch làm vòm che; còn lại vật
liệu:
xỉ măng, sắt, tiền công phải trả từ ngân sách. Đê nghị UBND thành phố đê
lại kinh phí cho thuê đất dự trữ của xã (tại thôn Đak Krăk) đế chi trả kinh phí
nâng cấp chợ (đã có Tờ trình trình UBND thành phổ).
Nội dung này UBND thành phố đã trả lời tại Công văn số 842/UBND-TH,
ngày 18/4/2017 về việc phúc đáp Tờ trình số 17/TTr-UBND, ngày 04/4/2017 của
UBND xã Hòa Bình. Đề nghị UBND xã triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo,
hướng dẫn của UBND thành phố tại văn bản nêu trên.
4. Đe nghị tiếp tục duy
trìlò gạch thủ công trong và n
cụm công nghiệp. Trước mắt để phục vụ nhu cầu xây dựng và giải quyết công ăn
việc làm cho nhân dân, đề nghị UBND thành pho đưa ra lộ trình cụ thế, thời gian
chuyển từ gạch thủ công sang vật liệu không nung. Đe nghị nhà nước hỗ trợ kinh
phí cho nhân dân đầu tư trang thiết bị, máy móc, cung cấp nguyên vật
và bao
tiêu sản phẩm, cũng như có chỉnh sách ho trợ cho khoảng 1.000 lao động sẽ thất
nghiệp sau khỉ các lò gạch chuyển sang sản xuất vật liệu không nung.
- v ề đề nghị tiếp tục duy trì lò gạch thủ công trong và ngoài vùng quy
hoạch và đưa ra lộ trình, thời gian chuyển từ gạch thủ công sang vật liệu không
nung: Theo số liệu báo cáo của UBND xã Hòa Bình (tại Báo cáo so 16/BCUBND, ngày 24/2/2017) thì trên địa bàn xã hiện có 136 lò gạch nung thủ công,
trong đó: nằm trong khu quy hoạch là 92 lò tại thôn 3; nằm ngoài quy hoạch là 44
lò tại thôn 2.
Thực hiện Ke hoạch số 286/KH-UBND, ngày 8/02/2013 của UBND tỉnh về
việc phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 và lộ trình giảm dần,
chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Kon
Tum, UBND thành phố đã ban hành Ke hoạch số 238/KH-UBND, ngày
30/10/2013 về việc phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 trên địa bàn
thành phố (trong đó đã xác định thời gian giảm dần và chấm dứt sản xuất gạch
xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn thành phổ) và nhiều văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, tăng cường công tác quản lý nhằm giảm dần
và không để phát sinh các lò gạch thủ công trên địa bàn thành phố.
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Lộ trình, thời gian chuyển từ gạch thủ công sang vật liệu không nung được
thực hiện thống nhất theo chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương, UBND thành
phố không có thẩm quyền cho chủ trương tiếp tục duy trì lò gạch thủ công trong
và ngoài vùng quy hoạch theo đề nghị của UBND xã. Yêu cầu UBND xã tiếp tục
tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở thực hiện theo đúng lộ trình tại Ke hoạch số
238/KH-UBND, ngằy 30/10/2013 của UBND thành phố.
- v ề đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho nhân dân đầu tư trang thiết bị,
máy móc, cung cấp nguyên vật liệu và bao tiêu sản phẩm, cũng như có chính sách
hỗ trợ cho khoảng 1.000 lao động sẽ thất nghiệp sau khi các lò gạch chuyển sang
sản xuất vật liệu xây dựng không nung:
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 39, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP, ngày
05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng thì: “Các dự án đầu
mới, mở rộng sản xuất vật liệu xây dựng không nung đảm bảo quy mô, công suất
...(theo quy định) được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản
Điều 15 và h ỗ trợ đầu tư theo quy định tại Khoản
Điều 19 Luật Đầu tư công
năm 2014
”.
Tại Kế hoạch số 286/KH-UBND, ngày 28/02/2013 của UBND tỉnh Kon
Tum, ƯBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành: Sở Tài chính đề xuất
các chính sách hỗ trợ đối với việc xóa bỏ các lò gạch thủ công (ho trợ phả dỡ, hỗ
trợ lao động sản xuất, đào tạo chuyến đối ngành nghề...); Sở Khoa học và Công
nghệ hướng dẫn việc triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ và
chính sách ưu đãi về khoa học công nghệ đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư
sản xuất vật liệu xây dựng không nung...; Sở Công thương đề xuất chính sách hỗ
trợ từ nguồn kinh phí khuyến công hàng năm cho các cơ sở sản xuất theo công
nghệ gạch không nung;... Đồng thời, tại Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 13/4/2017
của UBND tỉnh về việc sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn
tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối họp
với các sở, ngành liên quan thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, nghiên cứu
xây dựng, hoàn chỉnh các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích
phát triển và tạo điều kiện cho các dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây
không nung, các dự án sản xuất vật liệu xây không nung; hướng dẫn các tổ chức,
cá nhân sản xuất vật liệu xây không nung về các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư.
UBND thành phố không có thẩm quyền ban hành các chủ trương, chính sách hỗ
trợ. Sau khi các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích phát triển các
dự án sản xuất vật liệu xây không nung được UBND tỉnh ban hành, UBND thành
phố sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố theo quy định.
5.
Đe nghị đầu tư làm đường từ Quốc lộ 14 đến đập Đăk Yên để thuận
cho việc đi lại sản xuất cũng như việc đến trường của các em học sinh ở các thôn
phía Nam xã (đã có Tờ trình trình UBND thành phổ):
Công trình đường từ Quốc lộ 14 đi thôn Kep Ram, xã Hòa Bình (qua Đập
Đãk Yên) đã được UBND thành phố trình UBND tỉnh xin sử dụng nguồn vốn tín
dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016 thực hiện Chương trình kiên cố
hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn để đầu tư (tại Tờ trình sổ
20/TTr-UBND ngày 10/02/2017). Tuy nhiên, UBND tỉnh không thống nhất. Đối
4

với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố, trong kế hoạch năm 2017 phải ưu
tiên trả nợ đọng XDCB theo quy định nên chưa cân đối được nguồn vốn để quyết
định đầu tư các công trình mới. UBND thành phố sẽ xem xét đầu tư công trình sau
khi cân đối được nguồn vốn đầu tư. Trước mắt, để đảm bảo điều kiện đi lại cho
học sinh và nhân dân, đề nghị UBND xã vận động các doanh nghiệp thường
xuyên vận chuyển trên tuyến đường này đóng góp kinh phí, nguyên vật liệu để sửa
chữa, khắc phục.
6. Đe
nghịđầu tư làm 04 giếng nước cho 04 điểm trường mẫu giáo củ
và đầu tư cơ
sở vật chất cho các trường học trên địa bàn xã:
- v ề đề nghị đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn xã: Xã
Hoà Bình là xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015,
nhưng một số chỉ tiêu của tiêu chí cơ sở vật chất trường học chưa đạt chuẩn theo
quy định. UBND thành phố ghi nhận kiến nghị của UBND xã, tuy nhiên, hiện nay,
nguồn ngân sách thành phố rất hạn hẹp, phần lớn dùng để ưu tiên trả nợ đọng
XDCB. Vì vậy, UBND thành phố sẽ từng bước cân đối nguồn vốn để hỗ trợ cho
xã hoàn thiện, nâng cao các chỉ tiêu về đầu tư cơ sở vật chất trường học.
- v ề đề nghị đầu tư 04 giếng nước cho 04 điểm trường mẫu giáo của xã:
UBND thành phố đã có Quyết định số 1240/QĐ-UBND, ngày 18/5/2017 bổ sung
dự toán chi ngân sách năm 2017 cho UBND xã Hòa Bình để thực hiện đào 04
giếng nước tại 04 điểm trường Mầm non các thôn KepRam, Plei Dơng, Đak Krăk
và thôn 5, xã Hòa Bình.
7. Đe nghị đầu tư đường
dây hạ thế các tuyến đườ
km ở các khu dân cư
vìhiện nay số trụ do nhân dân tự kéo về sử d
cấp mục, gãy gây nguy hiếm cho người và gia
Việc đầu tư đường dây hạ thế thuộc thẩm quyền của Điện lực thành phố.
Định kỳ hàng năm, Điện lực thành phố đều tiến hành rà soát, lập phương án đầu tư
xây dựng lưới điện trình cấp có thẩm phê duyệt nhằm đảm bảo cấp điện an toàn
cho 21 xã, phường trực thuộc thành phố, trong đó có xã Hòa Bình. Trong năm
2017, khu vực xã Hòa Bình, Điện lực thành phố đã khảo sát tại các địa điểm Thôn
1, Thôn 4, Thôn 5, Thôn Kép Ram, Thôn Plei Chor, Thôn Plei Dơng. Tuỵ nhiên,
do nguồn vốn có hạn nên phải cân đối, đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Dự kiến trong
tháng 5/2017, sẽ tiến hành đầu tư đường dây hạ thế của thôn 1 và thôn Kép Ram;
các thôn còn lại sẽ từng bước đầu tư. Vì vậy, để đảm bảo an toàn sử dụng điện
trong nhân dân, đề nghị UBND xã Hòa Bình tuyên truyền, vận động nhân dân chủ
động kiểm tra, khắc phục các đường dây điện sau công tơ, phòng tránh các tai nạn
điện đáng tiếc có thể xảy ra.
8. Đe nghị đầu tư xây dựng nhà vãn hóa thôn Đak Krăk:
Theo quy định tại Quyết định số 991/QĐ-UBND, ngày 03/10/2014 của ủ y
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một
số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020 thì định mức hỗ trợ từ
ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng nhà văn hóa là không quá 70 triệu
đồng/nhà. Do đó, để đảm bảo kinh phí xây dựng nhà văn hóa cho thôn, đề nghị
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UBND xã Hòa Bình vận động bà con nhân dân đóng góp sức người, sức của và
vận động, kêu gọi các nguồn vốn xã hội hóa trên địa bàn, kết họp với sử dụng
nguồn thu tiền sử dụng đất được hưởng theo phân cấp (quy định tại Nghị quyết
67/2016/NQ-HĐND 'ngày
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dựng nhà văn hóa của thôn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.
Sau khi huy động nguồn xã hội hóa kết hợp với số thu tiền sử dụng đất xã
được hưởng theo phân cấp, nếu chưa đảm bảo được nguồn vốn đầu tư theo dự
toán được duyệt, UBND xã Hòa Bình báo cáo cụ thể để Uỷ ban nhân dân thành
phố xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện đầu tư.
9 Đề nghị nâng cấp trạm y tế
xã,bổ sung cơ
chữa bệnh cho nhân dân:
- v ề đề nghị nâng cấp trạm y tế xã: Việc cải tạo, nâng cấp các hạng mục do
chưa đạt tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã đối với Trạm Y tế xã Hòa
Bình được UBND thành phố đưa vào lộ trình thực hiện Đồ án xây dựng xã,
phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2017-2020 (được HĐND
thành phổ thông qua tại Nghị quyết so Nghị quyết số
ngày
21/12/2016), dự kiến thực hiện trong năm 2017, nguồn kinh phí của Sở Y tế và hồ
trợ của UBND thành phố. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nguồn để bố trí thực hiện.
- v ề đề nghị bổ sung cơ số thuốc để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân:
Hiện tại nguồn thuốc khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn thành
phố được đảm bảo, không có tình trạng thiếu thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa
bệnh ban đầu của người dân. Đồ nghị UBND xã chỉ đạo Trạm Y tế xã liên hệ
Trung tâm Y tế thành phố để được cung cấp.
10 Dẻ nghị UBND thành phố đẩy nhanh các thủ tục để cấp quyền sử dụng
đất cho nhân dân:
Trên địa bàn xã Hòa Bình đến nay đã cấp được 855 Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất (cấp tập
trung),v ới tổng diện tích 1.733.536m2. Đối với n
đủ điều kiện do đơn vị tư vấn chuyển sang, phòng Tài nguyên & Môi trường thành
phố đã kịp thời thẩm tra và trình UBND thành phố ký cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất theo quy định. Những hồ sơ do đơn vị tư vấn lập chậm, UBND thành
phố đã chỉ đạo phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố chủ động báo cáo đề
nghị Sở Tài nguyên & Môi trường để có biện pháp xử lý, đôn đốc yêu cầu đơn vị
tư vấn đẩy nhanh các thủ tục thực hiện theo quy định. Đe nghị UBND xã chủ động
phối hợp với Chi cục Thuế thành phố để xác định các đối tượng được miễn, giảm
thuế sử dụng đất nông nghiệp và tiến hành trao Giấy chứng nhận QSD đất cho
công dân theo đúng quy định.
Đổ góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn, đề nghị UBND xã phải
nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phối hợp,
thực hiện nghĩa vụ đăng ký đất đai. Đồng thời tổ chức xét duyệt, xác nhận nguồn
gốc đất và thời điểm sử dụng đất chính xác, kịp thời để các ngành chức năng lập
các thủ tục tiếp theo.
1.Đ ổi với các kiến nghị, đề xuất khác:

.

.
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1.

Đe nghị đầu

tư thêm một

Giao phòng Quản lý đô thị thành phố tham mưu bổ sung một số bóng điện
công lộ tại thôn Đak Krăk nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư. Thời gian
hoàn thành trong tháng 5/2017.
1.2
Đe nghị ho trợ thêm gạo ăn cho các hộ dân thôn Đak Krăk:
UBND thành phố ghi nhận ý kiến của UBND xã, giao phòng Tài chính - Kế
hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu các quy
định, chế độ, chính sách để tham mưu UBND thành phố có ý kiến trả lời. Thời
gian hoàn thành chậm nhất ngày 25/5/2017.
1.3
Đe nghị bổ sung trang thiết bị cho Nhà đa năng trường Mầm non
Hoàng Sa:
UBND thành phố ghi nhận ý kiến của UBND xã, UBND thành phố sẽ xem
xét bổ sung khi UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn.
1.4
về kiến nghị đầu tư một số tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp tại các
thôn của xã:
Nhu cầu đầu tư trên địa bàn thành phố rất lớn nhưng nguồn lực của thành
phố rất hạn hẹp. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, trước mắt đề nghị
UBND xã chủ động mời làm việc với các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn
vận động, huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp để khắc phục tạm thời các
tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp.
1.5
Đổi với kiến nghị của ông Lê Trung Nghĩa đề nghị cấp
nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đất Lâm trường
Đe nghị UBND xã báo cáo cụ thể vụ việc và gửi về phòng Tài nguyên Môi trường thành phố để xem xét, giải quyết.
III.
Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ
quan, đơn vị trong việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của UBND xã Hòa Bình,
báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để biết, chỉ đạo.
Văn phòng HĐND và UBND thành phố truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch
UBND thành phố tại buổi làm việc với UBND xã Hòa Bình đến các cơ quan, đơn
vị biết, triển khai thực hiện./
Nơi nhận

CHÁNH VĂN PHÒNG

:

- TT.Thanh ủy (b/c);
- TT. HĐND thành phố (b/c);
- Lãnh đạo UBND thành phố (b/c);
- Các đon vị phòng, ban thành phố:
Tài nguyên - Môi trường; Kinh tế; Quản lý đô thị;
Tài chính - Kế hoạch; phòng Văn hóa- Thông tin;
phòng Y té; Giáo dục và Đào tạo; (t/h);
- Điện lực thành phố (p/h);
- UBND xã Hòa Bình (t/h);
- Lãnh đạo và CVVP;
- Lưu: VT,VP (Kiều)
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