ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM
Số:

/TB-UBND

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp.Kon Tum, ngày ú3 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO
K ết luận tại phiên họp ƯBND thành phố thuòng kỳ
và họp Bao A TGT, quản ỉý trật tự đô thị tháng 02/2016
Ngày 04/03/2016, đồng chí Phan Văn Thế - Chủ tịch UBND thành phố
chủ trì phiên họp ƯBND thành phố thường kỳ và họp Ban ATGT, quản lý trật tự
đô thị tháng 02/2016. Tham dự phiên họp có đồng chí A Đăng- ủ y viên Thường
trực HĐND thành phố; đồng chí Huỳnh Thanh Lanh- Chủ tịch UBMTTQVN
thành phố; các đồng chí thành viên ƯBND thành phố; lãnh đạo các đơn vị
phòng, ban thành phố, Chủ tịch ƯBND các xã, phường và lãnh đạo một số đơn
vị của tỉnh: Công ty c ố phần Môi trường đô thị Kon Tum; Trạm Thủy nông và
Đội quản lý thị trường số 1.
Phiên họp đã 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 03/2016; Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tháng 02;
nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2016; Báo cáo tình hình đảm bảo an ninh trật tự đô
thị trên địa bàn thành phố tháng 02, phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2016;
Chương trình trọng tâm của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phổ tháng
03/2016.
Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố kết luận: Ngoài
các nhiệm vụ thường xuyên, trong tháng 03/2016, các cấp, các ngành cần tập
trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Ban chỉ đạo tăng thu ngân sách, chống thất thu thuế thành phố;
phòng Tài chính- Ke hoạch, Chi cực thuế thành phố:
Tăng cường chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện
pháp thu ngân sách, chổng thất thu thuế trên địa bàn và tích cực đôn đốc thu hồi
các khoản nợ sau khi có kết luận của Thanh tra, Kiểm toán1.
2. Phòng Kínà tế íhùnh phố; Hạt kiểm lâm thành phố:
2.1 Chủ trì, phối họp với UBND các xã, phường và các đơn vị có liên
quan trỉến khai có hịộu quả công tác phòng, chống hạn, thiếu nước sinh hoạt,
chống sâu bệnh hại trôn cây trồng. Tích cực tuyên truyền, vận động người nông
dân tưới tiêu tiết kiệm, lựa chọn loại cây trồng thích hợp đế chuyến đối ở những
vùng đất bạc màu, thường xảy ra hạn hán; đây mạnh công tác phòng, chống cháy
rừng, hạn chế thiệt hại ở mức thấp n h ất2.
2.2.
Xây dựng Đe án và triến khai kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân
dân các làng đồng bào dân tộc thiếu số di dân đến vùng tái định cư mới trên địa
1 Cliuyên viên theo dõi: Quách Cao Nguyên.
2 Chuyên viên theo dõi: N gô Đình 1Iuy.

bàn huyện la H ’Drai. Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tống hợp
danh sách hộ có nhu cầu tham gia giãn dân đảm bảo đúng đối tượng và tiến độ
của Đề á n 3.
3. Phòng Q uán ỉỷ đô thị thành phố:
Chỉ đạo Đội trật tự đô thị thành phố phối hợp với UBND các phường tiếp
tục kiếm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng
lề đường, đố vật liệu xây dựng, đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định. Chủ trì,
phối hợp với Công an thành phổ nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố hướng
xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí đậu, đỗ xe buýt trên đường
Nguyễn Huệ của hãng xe buýt Thái Hòa4.
4. Trung tâm Pỉỉáí ¿nen quỹ đất thành phố:
4.1. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự
án, đặc biệt là Quốc lộ 24 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công
trình theo kế hoạch .
4.2. Tiếp tục phối họp với UBND các xã, phường rà soát các quỹ đất đế
bán đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với
các vị trí đất đã đủ điều kiện đế tố chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy
định6 .
5. Phòng Tài nguyên- Môi írưòng thành phố:
5.1. Phổi hợp với UBND các xã, phường tập trung đấy 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 1.
5.2. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường
hợp khai thác khoáng sản (cát, đá, sỏi ...) trái phép; các hành vi gây ô nhiễm môi
trường trên địa bàn thành phố 8.
6. Phòng Lao động, Thưong binh và Xã hội thành phố:
6.1. Phổi hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố xây
dựng Ke hoạch ra quân đưa người lang thang xin ăn, cơ nhở trên địa bàn thành
phố trở về địa phương, cộng đồng chăm sóc, nuôi dưỡng 9.
6.2. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tố chức thành công Le phát động
Tuần lễ quốc gia An toàn- vệ sinh ỉao động, phòng, chống cháy no lần thứ 18
năm 2016 (vào ngày 22/3/20ỉ 6, tại Ouảng trường 16/3) 10.
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
Chỉ đạo các trường trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất
lượng dạy và học, duy trì sĩ số học sinh. Triển khai nhận và hỗ trợ gạo cho học
3 Chuyên viên theo dõi: N gô Đình I Iuy.
4 Chuyên viên theo dõi: Bùi T rung Dù 11".
5 Chuyên viên theo dõi: Phạm Quốc Thịnh.
6 Chuyên viên theo dõi: T rư ơng Phú Đ ương & Đ ặng Văn Tâm.
7 Chuyên viên theo dõi: Phạm Thị Hồng.
8 Chuyên viên theo dõi: N gô Đỉnh 1luy.
9 Chuyên viên theo dõi: N guyễn Thị Mỹ Kiêu.
10 Chuyên viên theo dõi: N guyễn Thị Mỹ Kiều.
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sinh bán trú tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó
khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg, ngày 18/6/2013 của Thủ tướng
Chính phủ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng số lượng n .
8. Ngành y tế thành pỉìỏ:
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người, kịp thời phát
hiện, xử lý không đê dịch bệnh lây lan trcn địa bàn. Tăng cường công tác quản lý
nhà nước vê y tê, đấy mạnh kiếm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường
phố 12.
9. Phòng Văn hóa - Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình và
T rung tâm Văn hóa - Thề thao thành phố:
9.1. Trung tâm Văn hóa- Thể thao; phòng Văn hóa- Thông tin: Chủ trì,
phối hợp với các đơn vị có licn quan tố chức thành công Liên hoan văn hóa ẩm
thực Kon Tum; tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động văn hóa, nghệ
thuật, thế dục thể thao do tỉnh tổ chức trong chuỗi sự kiện Liên hoan nghệ thuật
dân gian Tây Nguycn gắn với Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3
năm 2016
9.2. Tố chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên pano, băng
rôn, khấu hiệu, xc lưu động, đài truyền thanh... về chương trình Liên hoan nghệ
thuật dân gian Tây Nguyên gắn vói Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần
thứ 3 năm 2016; Tuần lễ quốc gia An toàn- vệ sinh lao động, phòng, chống cháy
nổ lần thứ 18 năm 2016; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-202]... '4.
10. Công an thành phố:
10.1. Triến khai có hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong thời
gian diễn ra các sự kiện trcn địa bàn thành phố (Liên hoan nghệ thuật dân gian
Tây Nguyên...) 15.
10.2. Phôi hợp vói các cơ quan chức năng thường xuyên kiếm tra, theo
dõi, lập chuyên án đế đấu tranh, xử ]ý các hoạt động lợi dụng kinh doanh bán
hàng đa để lừa đảo dưới mọi hình thức (nếu có) 16.
11. C ơ qu a« Quân SU’ íhàna phố:

Tăng cường công tác trực ban, trực chiến; chỉ đạo tố chức huấn luyện sẵn
sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang thành phố theo kế hoạch 1 .
12. Thanh tra và pìiòng Tư pháp thành phố:
Đẩy mạnh công tác tuycn truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,
công chức và nhân dân; tham mưu giải quyêt kịp thời, đúng pháp luật đơn thư
kiến nghị, khiếu nại, tổ cáo của công dân ,8.
11 Chuyên
12 Chuyên
13 Chuyên
14 Chuyên
15 Chuyên
16 Chuyên
17 Chuyên
18 Chuyên
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Nguyễn Thị Mỹ Kiều.
Vũ Thị Kiều Oanli.
Vũ Thị Kiều Oanh.
Vũ Thị Kiều Oanh.
Quácli Cao Nguyên.
Quách Cao Nguvên.
Quách Cao Nguyên.
V õ Thanli Tuấn và Phan Thanh Binh.

13.

Phòng Nội vụ thành phố:
o

•

o

A

13.1. Tham mưu ƯBND thành phố triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 19.
13.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; tiếp tục kiểm tra,
kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị trong việc triến khai thực hiện
Kết luận số 16Ố3-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.
14 . ƯBNĐ các xã,
14.1. Phối hợp với các Đội thuế tích cực triển khai công tác thu thuế, thu
nợ đọng thuế, huy động kịp thời nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
14.2. Triến khai công tác chuấn bị bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo theo kế hoạch...; tích cực
thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm
quan trọng của công tác bầu cử.
14.3. Tích cực phổi hợp với các đơn vị phòng, ban thành phố triển khai
thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố và nhiệm vụ
chính trị của địa phương {thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chông hạn,
đảm bảo cấp nước phục vụ cho sản xitât vụ Đông Xuân 2015-2016, không đê
thiếu nước cho sinh hoạt, sản xiìcit và chăn nuôi...).
14.4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng
nhân dân không tham gia hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp dưới mọi hình
thức.
14.5. UBND các xã, phường có licn quan tích cực tuyên truyền, vận động
và thống kê danh sách các hộ đồng bào DTTS có nhu cầu đi giãn dân tại vùng
định cư mới trên địa bàn huyện ía ITDrai, gửi về phòng Kinh tế thành phố theo
quy định để tổng họp.
15. Giao Văn phòng IIĐND-UBND thành phố thường xuyên cập nhập
thông tin, đôn đốc theo dõi việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND thành
phố, báo cáo hàng ngày để biết chỉ đạo.
Thông báo đế các đơn vị biết, triến khai thực hiện./..
Nơi nhận:
- VP UBND tinh;

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT.Thành ủy (b/c);
- T T . H Đ N D th à n h p h ố (b /c );

- Ban TT.Ư B M TTQ V N thành phố (đ/bict);
- CT, P C T U B N D thành phố;
- C á c p h ò n g , b a n , đ o à n th ể th à n h ph ố ;

- UBND 21 xã, phường;
- Lãnh đạo v à C V V P ;
- T r a n g T T đ iệ n t ử t h à n h p h ố ;

- Lưu: V T .V P (Kiều).

Nguyễn Quốc Vương

19 Chuyên viên theo dõi: N guyễn Thị Thu Trang.
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