
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 

Số:             /UBND-HTKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày         tháng        năm  
     V/v tăng cường công tác quản lý,  

sử dụng vỉa hè và trật tự xây dựng, gây  

     ô nhiễm môi trường trên địa bàn                 
     

            Kính gửi:         

- Các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Trong thời gian qua, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn 

bán, họp chợ… và tập kết vật liệu xây dựng, rác thải xây dựng trên địa bàn tỉnh 

thường xuyên xảy ra, gây mất trật tự, không đảm bảo vệ sinh môi trường và an 

toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, gây mất mỹ quan đô thị, 

nhất là tại khu vực trung tâm thành phố Kon Tum và trung tâm các huyện trên 

địa bàn tỉnh, mặt dù Ủy ban nhân dân tỉnh đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo các sở 

ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra… nhưng tình trạng 

trên vẫn tiếp tục xảy ra; Nhằm khắc phục tình trạng trên trong thời gian đến, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

 1. Các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Thông báo số 23/TB-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018; cần tập trung các 

nội dung như: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, yêu cầu cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm quy định của pháp 

luật về quản lý đô thị, trật tự xây dựng; gương mẫu thực hiện và vận động người 

thân, Nhân dân nơi cư trú thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về trật tự 

đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn, không tham gia mua 

bán tại các khu vực họp chợ trái quy định.  

2. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý; nhất là 

việc tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định làm nơi buôn bán, họp chợ… 

và tập kết vật liệu xây dựng, rác thải xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn gây ảnh hưởng việc đi lại của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ 

xảy ra tai nạn giao thông.  

- Thường xuyên theo dõi việc chấp hành pháp luật về quản lý đô thị đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý để kịp 

thời nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp chưa chấp hành tốt nội dung chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản khác có liên quan. 

 - Chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm 

tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm 
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nơi buôn bán, họp chợ và tập kết vật liệu xây dựng, rác thải xây dựng, gây ảnh 

hưởng đến môi trường trên địa bàn.  

- Chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm đối với 

các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, nhà xưởng, kho chứa hàng trên địa bàn 

để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp xây dựng không 

phép, sai phép, vi phạm hành lang an toàn đường bộ nhằm đảm bảo trật tự, mỹ 

quan đô thị theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-

UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15 tháng 6 

năm 2016 và các Công văn: số 1983/UBND-HTKT ngày 20 tháng 7 năm 2018, 

số 3124/UBND-HTKT ngày 08 tháng 11 năm 2018 và số 340/TB-UBND ngày 

04 tháng 10 năm 2019.  

- Thông tin rộng rãi một số công trình đầu tư xây dựng đảm bảo vệ sinh 

môi trường, an toàn giao thông như: Tổ hợp trung tâm thương mại kết hợp nhà ở 

thương mại Shophouse tại thành phố Kon Tum… để các chủ đầu tư, đơn vị thi 

công học tập, triển khai trong quá trình thi công công trình nhằm đảm bảo vệ sinh 

môi trường, an toàn giao thông. 

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng,  

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan phối hợp với Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng 

các công trình kiến trúc, nhà ở, kho, xưởng sản xuất… của các tổ chức, cá nhân 

dọc các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và trên địa bàn tỉnh. 

- Kiên quyết xử lý đối với các công trình kiến trúc, nhà ở, kho, xưởng 

sản xuất… xây dựng không phép, xây dựng sai phép và xây dựng trong hành 

lang an toàn giao thông đường bộ gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và các 

công trình hạ tầng giao thông nhằm mỹ quan đô thị, đảm bảo trật tự đô thị và an 

toàn cho người, các phương tiện tham gia giao thông. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý đối với các công trình xây 

dựng không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn thành 

phố Kon Tum, kể cả các công trình các công trình do Sở Giao thông vận tải, Ban 

quản lý các dự án 98, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum … . làm chủ đầu tư. 

4. Giao Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị 

liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum xây dựng phóng sự về tuyên 

truyền việc lập lại trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, môi trường đô thị 

để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông;  

- Báo Kon Tum; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HTKT2.                                                                      

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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