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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 18/2016/NQ-HĐND TP.Kon Tum, ngày 04 tháng 8 năm 2016 

 
                  

NGHỊ QUYẾT 

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QPAN 

6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 
_______________________ 

   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM 

KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

 Căn cứ Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND, ngày 21/6/2016 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm 

2016; 

 Xét Báo cáo số 345/BC-UBND, ngày 20 tháng 7 năm 2016 của UBND 

thành phố Kon Tum về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo 

thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của đại 

biểu HĐND thành phố tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Tán thành với đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum. 

Điều 2. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QPAN  

năm 2016, trong 6 tháng cuối năm 2016 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 88/2015/NQ-HĐND ngày 18 

tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum và các nhiệm 

vụ, giải pháp tại Báo cáo số 345/BC-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của 

UBND thành phố Kon Tum, trong đó: 

1. Tập trung sản xuất vụ mùa đảm bảo kế hoạch; tăng cường công tác 

phòng, chống sâu bệnh hại trên cây trồng, dịch bệnh cho vật nuôi. Khẩn trương 

triển khai xây dựng mô hình điểm trồng sắn cao sản để làm cơ sở chuyển đổi 

200 ha đất lúa thường xuyên bị thiếu nước sang trồng sắn vụ Đông xuân 2016-

2017, trước mắt trồng thí điểm vụ mùa tại xã Đăk Cấm. Để hạn chế thiệt hại do 
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hạn hán gây ra, về lâu dài cần có biện pháp hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng phù hợp với tình hình thổ nhưỡng và khả năng cung ứng của 

nguồn nước, lựa chọn cây trồng phù hợp với từng địa bàn. 

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân thực hiện tốt 

các mô hình khuyến nông năm 2015 và triển khai các mô hình khuyến nông năm 

2016 đúng thời vụ.  

2. Tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đảm bảo đạt 

dự toán, kế hoạch đề ra, chú trọng khai thác các nguồn thu tại chỗ (thu thuế, thu 

tạo vốn từ quỹ đất). Làm tốt công tác xử lý nợ đọng XDCB. Tập trung triển khai 

quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp chống thất thu thuế trên địa bàn. 

Sử dụng có hiệu quả, quản lý tốt các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, 

của Tỉnh.  

3. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 

2016 theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra; duy trì kết quả xã đạt chuẩn nông thôn mới 

ở 3 xã Đoàn Kết, Ia Chim, Hòa Bình, phấn đấu xây dựng xã Đăk Năng cơ bản 

hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2016.  

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tuyến đường văn 

minh đô thị. Tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp xây dựng 

nhà ở, công trình trái phép, vi phạm quy định, quy tắc quản lý xây dựng đô thị, 

trật tự đô thị. 

5. Đôn đốc triển khai thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch năm 

2016, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án chuyển tiếp để kịp thời 

giải ngân vốn theo qui định. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng các công trình: Tiểu dự án Quốc lộ 24, Khu đô thị phía Nam cầu Đăk 

Bla và các dự án khác theo kế hoạch. Kiên quyết xử lý các trường hợp không 

chấp hành sau khi đã giải quyết theo quy định của pháp luật. Triển khai các biện 

pháp bảo vệ thi công các công trình, dự án trên địa bàn. 

Tiếp tục thông báo, tổ chức bán đấu giá quỹ đất thuộc khu quy hoạch phía 

Tây Bắc phường Duy Tân, khu quy hoạch phường Ngô Mây và các quỹ đất nhỏ 

lẻ khác trên địa bàn thành phố theo kế hoạch đề ra. 

6. Khẩn trương phối hợp các sở, ngành của tỉnh bổ sung, hoàn chỉnh Đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030; Đề án xây dựng 

thành phố Kon Tum đến năm 2020 đạt đô thị loại II (miền núi, vùng cao, vùng 

biên giới) và Chương trình phát triển đô thị thành phố Kon Tum trình UBND 

tỉnh xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện Đề án cải 

tạo, phát triển cây xanh ở một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum, 

giai đoạn 2016-2020; Chỉ đạo thực hiện Phương án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư 

đến địa bàn huyện Ia H'Drai theo tiến độ chung của Đề án. Đẩy mạnh xúc tiến 

đầu tư xây dựng lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung thành phố, dự án xử lý 

nước thải thành phố... 
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7. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu cho nhân dân trên địa bàn thành 

phố. 

8. Triển khai kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch dạy và học năm học 2016-

2017. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc 

gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. 

9. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình quốc gia về y tế, dân 

số kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở 

người, kịp thời phát hiện, xử lý không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường kiểm 

tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tập trung kiểm tra đột xuất, xử 

lý nghiêm các cơ sở buôn bán thực phẩm bẩn, các loại hóa chất ảnh hưởng đến 

chất lượng thực phẩm; kiểm tra các dịch vụ y tế tư nhân, kịp thời phát hiện, xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

10. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục 

phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh đẩy mạnh công tác đào tạo nghề 

cho lực lượng lao động nông thôn, chú trọng đào tạo nghề cho lực lượng thanh 

niên, gắn với giải quyết việc làm, khuyến khích đi xuất khẩu lao động. 

11. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá 

trên địa bàn. Vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác 

thông tin, tuyên truyền; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng 

các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. 

 12. Triển khai
 
các nhiệm vụ công tác kiện toàn bộ máy chính quyền địa 

phương sau bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2016-2021 theo đúng kế hoạch, đúng quy định.  

 13. Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp. Duy trì thực 

hiện hiệu quả việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001: 2008 trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. Tiếp tục 

kiểm tra chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, đặc biệt 

cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường. 

Triển khai thực hiện thí điểm thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị 

theo mô hình một cửa liên thông giữa UBND thành phố và 10 phường. Thực 

hiện có hiệu quả Kết luận số 1422-KL/TU ngày 28/10/2014 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tình hình thu hút đầu tư và tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh thời gian qua; giải pháp đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư và tiếp tục nâng 

cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. 

 14. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Tuyên truyền 

phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người dân nhằm hạn chế khiếu nại, 

khiếu kiện; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về phòng chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn. 
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15. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, phường có liên quan 

tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các 

tổ chức, cá nhân vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng theo chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 04-KL/TU ngày 13/01/2016 và Thông báo 

170-TB/TU ngày 02/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy. 

16. Tăng cường nắm tình hình an ninh nông thôn, an ninh trong vùng 

đồng bào DTTS, an ninh trong tôn giáo; thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ngăn 

chặn không để người đồng bào DTTS trốn ra nước ngoài; kế hoạch phòng ngừa, 

ngăn chặn tái hoạt động của “tà đạo Hà Mòn” trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh 

hơn nữa công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại 

tội phạm trộm cắp, cướp, cố ý gây thương tích, tội phạm ma túy; kiểm tra, chấn 

chỉnh hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố, có biện 

pháp đưa hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp vào quản lý theo đúng pháp 

luật. 

17. Chỉ đạo xử lý kịp thời các nguy cơ, tình huống phức tạp về an ninh, 

trật tự, chú trọng các giải pháp ngăn ngừa từ xa các hiện tượng tụ tập đông 

người, ngăn ngừa kẻ xấu lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển tại một số địa 

phương ven biển miền Trung để xuyên tạc, kích động người dân chống đối gây 

mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện; 

- Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và các tổ chức đoàn 

thể thành phố vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và 

giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, 03 Ban Hội đồng nhân dân 

thành phố và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề phát sinh, giao Ủy ban 

nhân dân thành phố phối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giải 

quyết kịp thời và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum khoá XI, 

kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 04/8/2016 và có hiệu lực từ ngày 16/8/2016./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Phạm Minh Xem 

 

 

 

 

 

 

 

 


