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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KONTUM 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 29/2012/QĐ-UBND       Kon Tum, ngày 31  tháng 7  năm 2012 
 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đến năm 2015  

đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 23 

tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của 

Chính phủ về việc phân loại đô thị;  

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ 

Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2012/NQ/HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về xây dựng Thành phố Kon Tum, đến 

năm 2015 đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên 

giới); 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1316/TTr-

SKHĐT ngày  27 tháng 7 năm 2012, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đến năm 2015 

đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới), với một 

số nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Một số chỉ tiêu cụ thể 

- Kinh tế tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 16-17%/năm. 

- Đến năm 2015:  
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+ Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 48-49%; thương mại - 

dịch vụ 41- 42%; nông - lâm - thủy sản giảm còn 10-11%.  

+ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 818 tỷ đồng. 

+ Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,7 triệu đồng tương đương 1.500 

USD/người/năm. 

+ Dân số trung bình khoảng 172.000 người (trong đó: Dân số nội thành 

khoảng 109.800 người); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,15%; mật độ dân số từ 

3.917 người/km
2
 trở lên.  

+ Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%.  

+ Tổng số lao động khoảng 76.950 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 

đạt 35%. 

+ Hàng năm tạo việc làm mới cho khoảng 1.500 lao động; giảm tỷ lệ thất 

nghiệp xuống dưới 1,5%. 

+ Có tối thiểu 45% trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia; trên 

90% trạm y tế xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020. 

+ Trên 80% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; trên 80% khu dân cư 

đạt chuẩn khu dân cư tiên tiến; trên 80% thôn, làng, tổ dân phố đạt khu dân cư 

đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa.  

+ Phấn đấu xây dựng 02 khu đô thị mới; 20% trục phố chính đô thị đạt 

tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị. 

+ Thành lập thêm 3 phường mới trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính 

một số xã, phường của thành phố. 

+ Hệ thống công trình hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ tối thiểu đạt 

70% so với mức tiêu chí đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới). 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

- Tập trung cải thiện 8/49 chỉ tiêu đến thời điểm cuối năm 2011 chưa đạt, 

đó là: tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng; mật độ đường cống thoát 

nước chính khu vực nội thành; tỷ lệ các cơ sở sản suất mới xây dựng có trạm xử 

lý nước thải; tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng; đất cây xanh đô thị; số nhà tang lễ 

khu vực nội thành; quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; khu đô thị mới. 

- Tiếp tục duy trì kết quả theo yêu cầu của tiêu chí, tiêu chuẩn đến năm 

2011 đã đạt, đó là:  vị trí và tính chất đô thị; quy mô dân số đô thị; mật độ dân 

số nội thành; nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; phát triển hệ thống công 

trình hạ tầng đô thị. 

3. Nhu cầu vốn đầu tƣ: 4.954,91 tỷ đồng, trong đó:  

- Ngân sách đầu tư qua Bộ, ngành: 300 tỷ đồng;  

- Vốn bổ sung có mục tiêu từ Trung ương: 657,8 tỷ đồng;  
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- Vốn trái phiếu Chính phủ: 327,7 tỷ đồng;  

- Ngân sách tỉnh: 480,7 tỷ đồng;  

- Ngân sách thành phố: 495,71 tỷ đồng;  

- Vốn doanh nghiệp: 1.808,5 tỷ đồng;  

- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 884,5 tỷ đồng.  

4. Danh mục dự án ƣu tiên đầu tƣ (có biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện Đề án.  

- Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình và kết quả 

thực hiện Đề án.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết Đề án vào cuối năm 

2015. 

2. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình 

phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện có hiệu quả các nội dung 

của Đề án. 

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám 

đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Phạm Thanh Hà 
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