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THÔNG BÁO
Ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND thành phố
tại buổi họp giao ban sáng ngày 23 tháng 7 năm 2015.
Giao ban Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND thành phố sáng ngày
23/7/2015, sau khi nghe Văn phòng báo cáo các vấn đề có liên quan trên địa bàn
thành phố. Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND thành phố đã bàn bạc và kết
luận giao một số nhiệm vụ, cụ thế như sau:
1.
Ghi nhận và đánh giá cao nồ lực của UBND phường Quyết Thắng
trong việc ra quân giải tỏa hành lang kênh thoát nước số 2. Đe duy trì những mặt
đạt được, giao UBND phường Quyết Thắng:
- Tiếp tục vận động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm
hành lang kênh thoát nước số 1, số 2 trên địa bàn phường quản lý {đặc biệt là
tường rào căn Biệt thự sát Quán bò né Bích Hải và cong, bảng hiệu của Quán
bò né Bích H ải...). Hoàn thành trước ngày 30/7/2015.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch cưỡng chế các
công trình vi phạm lấn chiếm hành lang kênh thoát nước số 1, số 2 {nếu các
trường hợp vỉ phạm nêu trên vân không chấp hành tháo dỡ công trình theo đúng
thời gian quy định). Hoàn thành trước ngày 10/8/2015.
- Triến khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố (tại Văn
bản 50 888/UBND-TH, ngày 03/6/2015 về việc chấn chỉnh TTĐT, ATG T tại khu
vực đâu ĐãkBla và các hành vi buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; đậu,
đỗ xe trái quy định; Thông báo số 44/TB-UBND, ngày 09/7/2015 về kết luận của
đồng chỉ Nguyễn Xuân Ninh - PCT UBND thành pho tại Hội nghị sơ kết 6 tháng
đâu năm 2015 về công tác đảm bảo ATGT và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn
thành phố. . đồng thời khấn trương xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh, buôn
bán vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đậu đỗ xe trái phép trên
lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường Hoàng Văn Thụ {cửa hàng Dụng cụ nội
thất Huyền, ông Khơi, bà Hưcmg, Thiên Tạo, Hùng...), giao lộ đường Hoàng
Văn Thụ - Ngô Quyền {các ki ốt buôn bán quần áo...) đường Lê Hồng Phong,
đường Quy hoạch số 1, số 2... và các trường họp làm dịch vụ khác {cắt chìa
khóa, sửa ố khóa, đồng hồ...) lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn
phường quản lý. Hoàn thành trước ngày 30/7/2015.
- Kiểm tra, xử lý và kiên quyết di dời dứt điểm các cơ sở sản xuất TTCN,
mua bán phế liệu vi phạm, không chấp hành di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư
thuộc địa bàn phường quản lý (cụ thế có danh sách các cơ sở sản xuất TTCT,
mua bán phế liệu kèm theo). Hoàn thành trước ngày 30/7/2015.
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- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị cùng các đơn vị có liên quan
lập kế hoạch cưỡng chế hộ kinh doanh nước giải khát {bà Đ ỗ Thị Chớ) tại giao
lộ Nguyễn Huệ - Phan Đình Phùng (đến nay vẫn không thực hiện việc cam kết tự
giác thảo dỡ lêu, bạt, vật kiến trúc lấn chiếm vỉa hè trước ngày 15/7/2015).
Hoàn thành trước ngày 30/7/2015.
2. Giao ƯBND phường Quang Trung: Chủ trì, phối hợp với phòng Quản
lý đô thị thành phố và các ngành chức năng thường xuyên theo dõi các hoạt
động kinh doanh và việc chấp hành thu dọn hoàn trả lại mặt bằng của các dịch
vụ trò chơi giải trí, dịch vụ ăn uống ra khỏi khu vực Quảng trường 16/3 hàng
ngày theo đúng thời gian UBND phường Quang Trung đã ký cam kết, đảm bảo
vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị tại khu vực theo đúng quy định hiện hành;
đồng thời kiếm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng,
lề đường, vỉa hè trên địa bàn phường quản lý, đặc biệt trên tuyến đường Trường
Chinh, đường Quy hoạch phía sau Quảng trường 16/3 (trước Trung Tâm Văn
hóa - Thế thao thành phốy, đường Lê Văn H iến...
3. Giao UBND các phường nội thành (Quyết Thang, Duy Tân, Quang
Trung, Thang Lợi, Thong Nhất, Trường Chinh) khấn trương triến khai thực hiện
nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 111/ƯBND-TH, ngày
30/6/2015 về việc kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất TTCN, mua bán phế liệu
tại các phường nội thành trên địa bàn thành phố và Thông báo số 44/TB-ƯBND,
ngày 09/7/2015.
4. Giao phòng Văn hóa - Thông tin thành phố:
- Tiếp tục tăng cường công tác kiếm tra, rà soát tháo dỡ các bảng hiệu,
pano, áp phích tuyên truyền không còn tính thời sự, các bảng, biến quảng cáo
rao vặt trái quy định trên địa bàn thành phố (tại Văn bản sổ 833/ƯBND-TH,
ngày 28/5/2015 của UBND thành phổ). Hoàn thành trước ngày 30/7/2015.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công;
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm {đập phá cây xanh, ghế đả, viết, vẽ
những hình ảnh thiếu văn minh...) trên địa bàn thành phố (Quảng trường 16/3,
Công viên Giọt nước ĐăkBỉa...).
5. Đề nghị Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum:
- Kiểm tra, rà soát thống kê các bóng đèn hư hỏng trên tuyến đường Hồ
Chí Minh (đoạn từ gốc Cây Đa đến cầu Tân Phú)\ bóng đèn chiếu sáng tại các
công viên, Quảng trường... có giải pháp khắc phục hoặc thay thế các bòng đèn
mới đảm bảo hệ thong điện chiếu sáng cho nhân dân sinh hoạt, tập thế dục...
- Kiểm tra sơn mới các trụ đèn trang trí rỉ sét tại vòng xuyến nút giao
thông Duy Tân - Phan Đình Phùng {4 trụ); Sơn vôi trang trí các gốc cây tuyến
đường Trần Phú, Bà Triệu và sơn mới vòng xuyến nút giao Bà Triệu - Trần Phú,
chân tường, bồn hoa khu vực xung quanh Trụ sở Thành ủy, ƯBND tỉn h ...
- Bật sáng thường xuyên các bóng đèn trang trí đường phố vào tối thứ 7,
chủ Nhật và các ngày lễ lớ n...

2

- Chăm sóc, cắt tỉa cây xanh và chuẩn bị chậu hoa trang trí đường phố để
phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố. Hoàn thành và triển khai
thực hiện bắt đầu từ ngày 05/8/2015.
6. Giao phòng Quản lý đô thị thành phố:
- Lắp đặt biển báo chỉ dẫn “cấm dừng xe, đỗ xe, (trừ xe công vụ và xe
chở khách thăm quan); cấm kỉnh doanh, mua bán; cấm đổ rác” tại khu vực
đường vào Khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum; trước Khu di tích lịch sử Ngục
Kon Tum (hình dáng, kích thức... giong biến báo chỉ dân đã cắm tại Bảo tàng
tỉnh)', đồng thời phối họp với ƯBND phường Quyết Thắng tăng cường công tác
kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ
xe trái phép tại khu vực. Hoàn thành trước ngày 28/7/2015.
- Rào chắn 02 đầu tuyến đường vào Khu di tích Ngục Kon Tum (có điểm
đầu từ đường Phan Đình Phùng, điếm cuối Ngục Kon Tum) cấm ô tô, xe máy
lưu thông trên tuyến đường đang trong thời gian kiểm tra, nghiệm thu đưa vào
sử dụng. Hoàn thành trước ngày 28/7/2015.'
- Theo dõi việc thực hiện cam kết triến khai thi công xây dựng (từ ngày
01/8/2015) của Trụ sở làm việc Ngân hành TMCP Công Thương - Chi nhánh
Kon Tum. Sau ngày 10/8/2015 nếu đơn vị chưa thi công báo cáo tham mưu
UBND thành phố xem xét, xử lý.
7. Phòng Kinh tế thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, Công ty
TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum, UBND phường Quang Trung cùng
các đơn vị có liên quan: Kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở đon vị tổ chức sự kiện
Chương trình BeU + With HonDa khắc phục hư hỏng do quá trình tổ chức gây
ra. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2015.
- Tham mưu UBND thành phố văn bản thông báo việc từ tháng 8 năm
2015 trở đi ngừng tổ chức các hoạt động thương mại tại Quảng trường 16/3 (trừ
các hoạt động mang tính chính trị, tô chức Hội chợ Thương mại khu vực tỉnh đã
có ỷ kiến của UBND tỉnh và ƯBND thành phố) đến các đơn vị tố chức sự kiện,
các doanh nghiệp... và các đơn vị liên quan được biết (Sở Công thương tỉnh; Sở
Văn hóa, Thê thao và Du lịch tỉnh, phòng Văn hỏa - Thông tin thành phổ; Trung
tâm Văn hóa - Thế thao thành pho; phòng Kỉnh tế thành pho; UBND phường
Quang Trung; Công ty TNHH M TV Môi trường đô thị Kon Tum...).
8. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, phòng Tài nguyên và Môi
trường thành phố, phòng Quản lý đô thị thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất
thành phố theo chức năng được quy định tại quy chế làm việc của đơn vị chủ
động tham mưu ƯBND thành phố lập thủ tục (điều chỉnh quy hoạch, xây dựng
phương án phân lỗ, định giá đất...) để tổ chức bán đấu giá 02 khu đất tại đường
Ba Đình (khu dân cư sân bay (cũ) đường Bà Triệu), phường Thắng Lợi và xây
dựng phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.
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9.
Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp với
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND phường Lê Lợi làm việc với
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án 98 để nhận bàn giao mặt
bằng và tham mưu UBND thành phố giao đất cho các hộ thuộc diện tái định cư
Khu đô thị phía Nam cầu ĐăkBla thành phố Kon Tum. Hoàn thành trước ngày
30/7/2015.
Văn phòng HĐND-UBND thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo Thường
trực HĐND - Lãnh đạo UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn
trương thực hiện./.
Nơi nhận:
TT. HĐND; LĐ. U BND TP (b/cáo);
- LĐ. Van phòng H Đ N D -U B N D TP;
- Các phòng thành phố: QLĐ T, VH-TH ,
TC-KH, TN & M T, K inh tế (t/hiện);
- Trung tâm V H -TT thành phố (Ưhiện);
- UBND p. Q uyết Thắng, Q uang Trung, Duy Tân,
Trưòng Chinh, T hống N hất, Thắng Lợi (t/hiện);
- Cty TNHH M TV M TĐ T Kon Tum (t/hiện);
- Lưu: VT-UB(Tr Dùng, Bình, Khương, Tâm, Thịnh).
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