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Tp. Kon Tum, ngàyc£% tháng

năm 2015

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch ƯBND thành phố
tại giao ban sáng ngày 27/7/2015
Giao ban Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND thành phố sáng ngày
27/7/2015, sau khi nghe Văn phòng HĐND - ƯBND thành phố báo cáo một số
nội dung. Thường trực HĐND - Lãnh đạo ƯBND thành phổ có ý kiến chỉ đạo
như sau:
1. Giao phòng Quản lý đô thị thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra điện chiếu sáng
02 bảng “Kon Tum Kính Chào Quỷ Khách” trên đường Quốc lộ 14 ở phía Nam
và phía Bắc; đồng thời có biện pháp lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng 02 mặt
bảng. Hoàn thành trước ngày 05/8/2015.
- Tham mưu UBND thành phố thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra toàn
diện việc quản lý, chăm sóc cây xanh, điện chiếu sáng... trên địa bàn thành phố;
(với thành phần gồm: Trưởng đoàn: Phòng Quản lý đô thị thành phọ; Thành
viên: Phòng Kinh tế thành phố; Phòng Tài chính - Ke hoạch thành pho; Phòng
Vãn hỏa - Thông tin thành phổ; Cty TNHH M TV Môi trường đô thị Kon Tum).
Hoàn thành trước ngày 05/8/2015.
2. Giao UBND phường Quang Trung: Báo cáo tình hình công tác quản lý
đối với các hộ buôn bán, kinh doanh trò chơi giải trí {nhà banh, nhà phao, câu
cá, đu quay, xe điện...)', các thiết bị sử dụng điện phục vụ các hoạt động vui
chơi tại Quảng trường 16/3. Kiên quyết chấm dứt họp đồng cho thuê mặt bằng
đối với các hộ kinh doanh các trò chơi sử dụng các thiết bị điện không an toàn.
Hoàn thành trước ngày 31/7/2015.
3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Tiếp tục triển khai thực hiện
tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ thành phố Kon
Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan chuẩn bị tốt công tác trang trí tại Đại hội và văn nghệ chào mừng thành công
Đại hội.
4. Đe nghị Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum: Khẩn
trương chặt hạ cây khô đã bị chết và có phương án trồng thay thế cây mới tại
Nhà bia tưởng niệm 81 Liệt sĩ. Hoàn thành trước ngày 05/8/2015.
5. Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố: Có phương
án bố trí người trực hợp lý tại Nhà bia tưởng niệm 81 Liệt sĩ phục vụ nhân dân
và người thân các Liệt sĩ đến thăm, viếng.

6.
Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Tham mưu bố trí kinh phí
hồ trợ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố mua 01 bộ loa, âm
ly để phục vụ công tác tổ chức viếng Nhà bia tưởng niệm 81 Liệt sĩ nhân các
ngày Lê Têt.
>

T

A

rp Â ,

Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo để các đơn vị được biết,
thực hiện./.
Nơi nhận:
LĐ. UBND, LĐ. V ăn phòng TP;
- Phòng Q LĐ T thành phố (t/hiện);
- Cty TN H H M T V M T Đ T Koii Tum (t/hiện);
- TT Văn hóa - Thể thao thành phố (t/hiện);
- Phòng LĐ -TB & X H thành phố (t/hiện);
- Phòng TC -K H thành phố (t/hiện);
- ƯBND phường Q uang Trung (t/hiện);
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