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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện chỉnh trang, đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công 

nghiệp - đô thị - dịch vụ trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022 và 
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

  

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện 03 
lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch năm 2022,  
Phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

1. Công tác tham mưu UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo  

Trên cơ sở mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ 
của Chương trình theo Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09-01-2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019; Chương trình 
số 03-CTr/TU ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 

XVI về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 
2020-2025 (gọi tắt là Chương trình hành động); Kế hoạch số 4661/KH-UBND ngày 

18/12/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình toàn khóa của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 31/QĐ-UBND, 

ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành chương 
trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Chương trình số 36-CTr/HU ngày 05-3-

2021 của Huyện ủy Đăk Glei thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.  Kế hoạch số 131-KH/HU ngày 25-2-2019 của Huyện 

ủy Đăk Glei về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09-01-2019 của Tỉnh ủy Kon 
Tum; Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản 

chỉ đạo1 trong đó xác định rõ các nội dung trọng tâm cần tập trung triển khai thực 
hiện, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc triển khai 

thực hiện. 

                                        
1 Quyết định số 97/KH-UBND ngày 26-02-2019 về Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09-01-

2019 của Tỉnh ủy Kon Tum về triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá trong năm 2019, Kế hoạch số 85/KH-UBND 

ngày 11/4/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình số 36-CTr/HU ngày 05-3-2021 của 

Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 về đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng đô thị, Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 11/4/2021 của UBND huyện về việc khai thực hiện Chương 

trình số 36-CTr/HU ngày 05-3-2021 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2020- 2025 “về đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp 
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2. Kết quả thực hiện chỉnh trang, phát triển đô thị kết hợp với thương 

mại, dịch vụ; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường: 

2.1. Về quy hoạch 

- Tham mưu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt như: Quy 
hoạch chung thị trấn Đăk Glei đến 2025; quy hoạch chi tiết phía Tây Sông Pô Kô; 

Quy hoạch chi tiết phía Đông Sông Pô Kô; rà soát quy hoạch chi tiết phía Tây Bắc 
sông Pô Kô cập nhập bổ sung đất Hội thánh Đăk Glei… phối hợp với UBND xã, 

thị trấn tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị, nông thôn mới, quản lý đầu 
tư xây dựng, quản lý khai thác sử dụng công trình đô thị, nông thôn xử lý nghiêm 

các trường vi phạm quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng (xây dựng công trình sai 
phép, trái phép; xây dựng nhà trên đất nông nghiệp; sử dụng đất trái mục đích…). 

- Tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án 

công trình như: San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện phía Đông sông Pô Kô, Dự 

án khai thác quỹ đất phía Đông sông Pô Kô, đất sau Trung tâm chính trị huyện, cầu 

16/5 gắn với Chợ thị trấn, khai thác quỹ đất cụm xã Đăk Môn, Đường giao thông 

vào trung tâm huyện, nhà đa năng và nhà làm việc trụ sở Huyện ủy ... 

- Phối hợp các đơn vị liên quan rà soát đề xuất đăng ký bổ sung quy hoạch 

thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng giai đoạn 2021-

2030. 

2.2. Về phát triển đô thị 

- Chỉ đạo triển khai hoàn thành công trình: Xây dựng mới vĩa hè đường Trần 

Phú với kinh phí 2.150 triệu đồng; Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh – truyền 

hình huyện Đăk Glei với tổng mức đầu tư 6.000 triệu đồng. Nâng cấp mặt đường 

Trần Phú (đoạn từ ngã tư đường Hùng Vương – Trần Phú đến ngã tư Trần Phú –A 

Khanh) với tổng mức đầu tư 2.100 triệu đồng;  

- Chỉ đạo tiếp tục xây dựng mới khối nhà 2 tầng và các công trình phụ trợ 

Trường Tiểu học thị trấn với tổng kinh phí 8.000 triệu đồng, hiện nay công trình đã 

hoàn thành 95% khối lượng. Cải tạo năng cấp vĩa hè đường Lê Hồng Phong với 

kinh phí 2.150 triệu đồng hiện nay công trình đã hoàn thành 40% khối lượng. Thực 

hiện trồng mới 228 cây bằng lăng tím dọc bờ kè phía Đông sông Pô Kô. Tham 

mưu Ban Thường vụ Huyện ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương thực 

hiện Đề án di dời trung tâm hành chính huyện Đăk Glei (gắn với mở rộng không 

gian đô thị thị trấn Đăk Glei về phía Đông sông Pô Kô) thị trấn Đăk Glei, hiện nay 

đang chỉnh sửa Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoàn thiện lại Đề án tiếp tục xin ý kiến 

các Sở, ban ngành của tỉnh. 

- Tham mưu chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện Dự án San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện với tổng mức đầu tư 

21. 280 triệu đồng, hiện nay Ban quản lý dự án ĐTXD huyện đang hoàn thiện thủ 
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tục bồi thường GPMB (lần 2), triển khai thi công hạng mục san nền tại các vị trí đã 

đền bù. 

- Tăng cường giám sát, chỉ đạo Trung tâm môi trường và Dịch vụ đô thị 

huyện thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng trong năm 2022 như: Thu gom chất thải rắn 

đô thị, duy trì vệ sinh đường phố, duy tu bão dưỡng hệ thống điện công lộ, cây 

xanh đô thị vệ sinh môi trường trồng cây xanh, tạo mỹ quan đô thị tại trung tâm thị 

trấn đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại V. 

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác lập lại trật tự, chấn 

chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; triển khai thực hiện Kế hoạch 
674/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc xử lý vi phạm 

hành lang an toàn đường bộ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

3. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

- Tiếp tục xây dựng mới khối nhà 2 tầng và các công trình phụ trợ Trường 
Tiểu học thị trấn, Cải tạo năng cấp vĩa hè đường Lê Hồng Phong, hoàn thiện lại Đề 
án di dời trung tâm hành chính huyện Đăk Glei (gắn với mở rộng không gian đô thị 

thị trấn Đăk Glei về phía Đông sông Pô Kô) thị trấn Đăk Glei, rà soát quy hoạch 
chi tiết phía Tây Bắc sông Pô Kô cập nhập bổ sung đất Hội thánh Đăk Glei... 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước 
trong lĩnh vực xây dựng; công tác quản lý quy hoạch, quản kiến trúc; công tác 

quản lý hoạt động xây dựng; quản lý nhà và cơ sở hạ tầng đô thị; quản lý vật liệu 
xây dựng…tại địa bàn các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện 
tốt lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị, và hướng dẫn quy hoạch chi tiết Nông thôn 

mới tại các xã. 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động 

thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, 
các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ trên địa bàn huyện 06 tháng năm 2022 

và phương hướng nhiệm vụ tháng trong 6 tháng cuối năm 2022./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND huyện (b/c);     
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;        
- VP HĐND-UBND huyện (t/hợp);                                                            
- Lưu: VTKTHT. 
 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Tứ 
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