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THÔNG BÁO
Kết luận tại phiên họp UBND thành phố thưòng kỳ
và họp Ban ATGT, quản lý trật tự đô thị tháng 02/2015

Ngày 02/3/2015, đồng chí Nguyễn Văn Điệu, Thành ủy viên, Phó Chủ
tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ và họp Ban
ATGT, quản lý trật tự đô thị tháng 02/2015. Tham dự phiên họp có đồng chí
Trương Quang Thọ - Phó chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Huỳnh Thanh
Lanh - Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; 5/9 thành viên UBND thành phố;
thành viên Ban ATGT thành phố; lãnh đạo các đơn vị phòng, ban thành phố và
đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum; Ban quản
lý khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum; Đội quản lý thị trường số 1.
Hội nghị đã nghiên cứu, thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo
tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh tháng 02; phương hướng, nhiệm
vụ trọng tâm tháng 3 năm 2015; Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND thành
phố tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2015; Chương trình công tác
trọng tâm của ƯBND thành phố tháng 3 năm 2015; Báo cáo tình hình đảm bảo
an ninh trật tự đô thị trên địa bàn thành phố tháng 02, phương hướng, nhiệm vụ
tháng 3/2015.’
Phát biểu kết thúc phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Điệu, Phó chủ tịch
UBND thành phố nhấn mạnh: Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, trong tháng
3/2015 các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ
trọng tâm sau:
1. Các đơn vị phòng, ban thành phố, UBND các xã, phường:
Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức và các tầng lóp nhân dân về dự
thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) và báo cáo kết quả lấy ý kiến đúng thời gian quy định.
2. Chi cục Thuế thành phố:
Chủ trì tham mưu chuẩn bị nội dung họp Ban chỉ đạo chống thất thu thuế
của thành phố; phối hợp với ƯBND các xã, phường đẩy mạnh công tác thu thuế,
thu nợ đọng thuê; đây nhanh tiên độ phát tờ khai nộp thuê năm 2015; rà soát
chặt chẽ hộ kinh doanh cá thể để đưa vào sổ bộ quản lý, thu thuế...
3. Phòng Kinh tế thành phố:
3.1.
Chủ trì, phối hợp với UBND các phường có liên quan di dời dứt điểm
các cơ sở sản xuất TTCN ra khỏi khu vực nội thành (kể cả các cơ sở thu mua
phế liệu), hoàn thành trong tháng 3/2015 1 và báo cáo kết quả cho UBND
1 Chuyên viên theo dõi, đôn đốc: Nguyễn Thanh Bình.

thành phố biết, chỉ đạo.
3.2. Phối họp với Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông, Hạt kiểm lâm, ƯBND
xã, phường tăng cường kiểm tra, làm tốt công tác dự báo, phòng, chống dịch
bệnh cho gia súc, gia cầm và sâu bệnh hại trên cây trồng, phòng chống hạn hán,
cháy rừng trong mùa khô.
3.3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm tra, đánh giá lại các tiêu
chí xây dựng nông thôn mới tại xã Đăk Năng và Hòa Bình để đăng ký với
UBND tỉnh xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.
4. Trạm Khuyến nông và dịch vụ nông lâm nghiệp thành phố:
Phối hợp với phòng Kinh tế và UBND các xã, phường có liên quan hướng
dẫn nhân dân chăm sóc diện tích cao su tiểu điền, đảm bảo cây trồng sinh
trưởng, phát triển tốt, không để người dân sang nhượng vườn cây cao su trái quy
định, nhất là các hộ thuộc diện giãn dân tại xã Hòa Bình.
5. Phòng Quản lý đô thị thành phố:
5.1. Chủ trì, phối hợp với UBND.các xã, phường triển khai thực hiện Ke
hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ năm 2015 trên địa bàn thành
phố.
5.2. Chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị phối hợp với UBND các phường
thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự
đô thị như xây dựng công trình, nhà ở không phép, sai phép, xây dựng nhà tạm,
lều tạm nhằm mục đích khai thác cát, đá, sỏi... trái phép, kinh doanh, mua bán
lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; đậu đỗ xe không đúng nơi quy định...
5.3. Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan
khảo sát, rà soát và đề xuất các vị trí đậu xe ô tô (xe taxi, xe tải) trên địa bàn
thành phố, báo cáo kết quả về ƯBND thành phố chậm nhất ngày 25/3/2015 2.
5.4. Hoàn thành các thủ tục gắn biển số nhà và cấp giấy chứng nhận biển
số nhà đường hẻm, kịp thời xử lý những trường họp phát sinh và điều chỉnh
những sai sót (nếu cỏ) trong quá trình thực hiện, hoàn thành trước ngày
20/3/2015 3.
5.5. Khẩn trương hoàn thành việc lập Đe án quy hoạch lại các làng đồng
bào DTTS nội thành (cỏ thực hiện giãn dân) thành các địa điểm du lịch cộng
đồng gắn với các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS thành phố Kon Tum.
6. Phòng Tài chính- Ke hoạch:
Tống hợp báo cáo UBND thành phố những công trình đã quá thời hạn
nhưng chưa thực hiện thanh quyết toán theo quy định (chủ ỷ những công trình đã
thỉ công nhưng còn dỡ dang và hiện không thi công nữa (nếu có); những công
trình đã tạm ứng vượt khối ỉượng so với thanh toán thực tế cần phải thu hồi...) và
đề xuất hướng xử lý cụ thể từng trường hợp. Báo cáo về UBND thành phố chậm
nhất ngày 16/3/2015 4.
2 Chuyên viên theo dõi, đôn đốc: Bùi Trung Dũng.
3 Chuyên viên theo dõi, đôn đốc: Bùi Trung Dũng.
4 Chuyên viên theo dồi, đôn đốc: Quách Cao Nguyên.
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7. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:
7.1. Phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận
động, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án: Đầu
tư cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất khu đô thị phía Nam cầu ĐăkBla; Quốc lộ 24,
đường bao phía Nam thành phố...
7.2. Tập trung thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để đẩy nhanh
tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch của thành phố (vẽ phối
cảnh, sơ đồ vị trí khu đất, cam biến...).
8. Ban ỌLDA các công trình XDCB và Ban QLDA XDCB các công
trình trọng điểm thành phố: Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các
công trình, dự án trên địa bàn thành phố, đặc biệt là những công trình đã gia hạn
thời gian thi công.
9. Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố:
9.1. Phối hợp với UBND các xã, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp
giấy chứng nhận lần đầu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho nhân dân.
9.2. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng
sản (cát, đá, s ỏ i...) trái phép; các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
9.3. Chủ trì, phối họp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất
phương án bố trí, sử dụng có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế đối với
quỹ đất tại khu vực thao trường bắn 684, xã Đăk Blà, trình UBND thành phố
xem xét chậm nhất ngày 30/3/2015 5.
10. Ban quản lý Chợ:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, thống kê và lập
phương án sắp xếp, bố trí lại hoạt động kinh doanh, mua bán tại khu vực chợ
lồng và xung quanh Trung tâm Thương mại Kon Tum, trình cấp có thẩm quyền
xem xét, quyết định; hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND thành phố trong
tháng 4/2015. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo thông
thoáng các cổng ra vào Trung tâm thương mại.
11. Phòng Giáo dục và đào tạo:
Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường có liên quan tăng cường
công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp sau nghỉ Tết
nguyên đán đảm bảo sổ lượng. Chỉ đạo các trường tuyên truyền nhắc nhở học
sinh chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ, chấn chỉnh tình trạng gây mất
trật tự an toàn giao thông sau giờ tan học.
12. Phòng Lao động, thương binh, xã hội; Trung tâm Công tác xã hội;
UBND các xã, phường:
Phối hợp tăng cường kiểm tra, thu gom các đối tượng lang thang cơ nhỡ,
ăn xin... trên địa bàn.
13. Ngành y tế thành phố:
5 Chuyên viên theo dõi, đôn đốc: Đinh Xuân Tâm.
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Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người, kịp thời phát
hiện, xử lý không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, đặc biệt là bệnh thủy đậu.
14. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa- Thể thao; Đài
Truyền thanh - Truyền hình thành phố:
14.1. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối họp với Trung tâm Văn
hóa- Thể thao chuẩn bị tốt nội dung tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ
lớn trong tháng 3/2015: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương; kỷ niệm 40 năm giải phóng
tỉnh Kon Tum; đêm du lịch cộng đồng và buổi lễ ký kết kết nghĩa giữa Ngân
hàng Vietcombank với thôn Kon Ktu, xã Đăk Rơ Wa.
14.2. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp
hành của người dân về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn
mới, về chấp hành Hiến pháp và pháp luật, đặc biệt là luật giao thông đường bộ
và đường thủy nội địa...
15. Phòng Dân tộc thành phố:
Rà soát và thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ các chương trình, chính
sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.
16. Ban Chỉ huy quân sự:
Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; tổ chức Lễ giao nhận quân
năm 2015 đảm bảo chất lượng và quân số.
17. Công an thành phố:
Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn,
xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, đặc biệt là
các hành vi tụ tập đánh nhau, có ý gây thương tích. Tiếp tục nắm tình hình an
ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh trong vùng đồng bào DTTS; làm tốt
công tác phòng chống mốc nối, vượt biên và tái tổ chức hoạt động của tà đạo Hà
Mòn.
18. Chi cuc Thi hành án dân sư:
Rà soát và thực hiện việc thi hành án đảm bảo hoàn thành các vụ việc còn
tồn đọng.
•

•

19. Văn phòng HĐND-UBND thành phố:
Tham mưu bố trí lịch công tác để lãnh đạo UBND thành phố làm việc với
một số phòng ban thành phố và UBND các xã, phường nhằm tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc của từng đơn vị. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan chuẩn bị
tốt các nội dung trình BCH, BTV Thành ủy trong tháng 3/2015.

20. UBND các xã, phường:
20.1.
Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm
các trường họp vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm
nơi kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, chú trọng tại các
khu vực trung tâm thành phố như: Quảng trường 16/3, chợ Võ Lâm, chợ tạm
phường Quyết Thắng... và trên các tuyến đường chính: Phan Đình Phùng, Bà
Triệu, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, đường Quy hoạch số 1, số 2,
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Ngô Quyền, Hoàng Văn Thụ... Giao UBND phường Quyết Thắng kiểm tra, xử
lý nghiêm các hộ kinh doanh hàng gia dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại
đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lê Lợi).
20.2. Yêu cầu UBND các xã, phường (trừ các đơn vị: phường Nguyễn
Trãi, Duy Tân, Ngô Mây, Thống Nhất và xã NgokBay), khấn trương thực hiện
nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 08/UBND-TH, ngày
06/01/2015 về việc rà soát, thu hồi và lắt đặt bổ sung biển báo hiệu cảnh báo khu
vực, đoạn đường ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố.
20.3. Yêu cầu UBND các xã, phường: Đăk Năng, ĐăkRơWa, Đoàn Kết,
Nguyễn Trãi, Duy Tân, Quang Trung khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo các
công trình xây dựng nhà tạm, lều tạm... để sử dụng vào mục đích kinh doanh,
mua bán, khai thác cát, đá, sỏi... trái phép (theo Văn bản số 86/UBND-TH, ngày
16/01/2015) để phòng Quản lý đô thị tổng hợp, tham mưu xử lý các trường họp
vi phạm.
20.4. Giao ƯBND phường Duy Tân chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế,
phòng Tài nguyên- Môi trường thống kê 'các trường hợp được cấp đất tại địa
phương từ những năm 1994 nhưng đến nay chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Báo cáo kết quả về UBND thành phố chậm nhất ngày 16/3/2015 6.
20.5. Giao UBND phường Quang Trung rà soát danh sách các hộ đang
kinh doanh tự phát tại Quảng trường 16/3 (họ tên, địa chỉ, mặt hàng kinh
doanh...), đề xuất hướng xử lý về ƯBND thành phổ chậm nhất ngày 20/3/2015
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20.6. Giao UBND xã Hòa Bình kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh
doanh, mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm ảnh hưởng đến trật tự an
toàn giao thông tại khu vực chợ trên địa bàn xã.
UBND thành phố thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận :

ÒNG

TT.Thành ủy (b/c);
- TT. H Đ N D thành phố (b/c);
- Ban T T .U B M T T Q V N thành phố (đ/biết);
- C T, PCT U B N D thành phổ;
- C ác phòng, ban, đoàn thể thành phố;
- U B N D 21 xã, phường;

-

- C ông ty T N H H M T V M T Đ T K on Tum;
- Lãnh đạo và C V V P;
- Trang TT điện tử thành phố;
- L ư u : V T , U B (Kiều, Tr.Dùng).

6 Chuyên viên đôn đốc, theo dõi: Phùng Thị Mỹ Nữ.
7 Chuyên viên đôn đốc, theo dõi: Bùi Trung Dũng.
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