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BÁO CÁO 

Tình hình khai 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 và dịch vụ quý I năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà  

 
 

 

Căn cứ Công văn số 270/SXD-PTĐTHTKT ngày 03/3/2020 của Sở Xây 

dựng tỉnh Kon Tum về việc báo cáo định kỳ quý I năm 2020 việc triển khai 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 tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện 

Đăk Hà báo cáo nội dung như sau: 

I.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về triển khai để đạt mục tiêu mỗi huyện thành, phố hình thành một 

khu đô thị mới hoặc khu dân cư mới: Địa bàn thị trấn Đăk Hà hiện tại chưa 

hình thành khu đô thị mới hoặc khu dân cư mới. 

2. Về chỉnh trang, phát triển đô thị kết hợp với thương mại, dịch vụ; 

chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường 

- Triển khai thực hiện rà soát các Đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn 

thị trấn Đăk Hà và xây dựng nông thôn mới các xã. Ủy ban nhân dân huyện đang 

hoàn thiện thủ tục trình các ngành chức năng xem xét, điều chỉnh quy hoạch. 

- Ủy ban nhân dân huyện đang tiếp tục thu hút các tổ chức, cá nhân vào đầu tư 

cơ sở hạ tầng, tạo vốn từ quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng tại khu vực phát triển 

số 02 và khu vực phát triển số 3 theo định hướng phát triển thị trấn Đăk Hà. 

- Tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn thị 

trấn Đăk Hà,  thực hiện bê tông hóa 04 tuyến đường bê tông nội thị trấn với tổng 

chiều dài 3,6 km với tổng mức đầu tư 5.206 triệu đồng; Xây dựng đường điện ĐZ 

0,4kV với chiều dài 1,4km tổng mức đầu tư 67 triệu để cấp điện phục vụ khai thác 

Vườn hoa thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà (đã hoàn thành đưa vào sử 

dụng); cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành 

phố tỉnh Kon Tum: khu vực Đăk Hà với qui mô: 9,3km ĐZ 22kV, 18,5km ĐZ 

0,4kV, 05 TBA, tổng số vốn gần 17 tỷ (đang triển khai thi công). 

- Đầu tư xây dựng 06 công trình nước sinh hoạt với tổng mức đầu tư 24,26 

tỷ đồng, 2.199 đấu nối, trong đó 02 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng 

(Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà 358 đấu 

nối/354 đấu nối thiết kế; Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung-Đăk Mút, xã Đăk 

Mar, huyện Đăk Hà 395 đấu nối/402 đấu nối thiết kế); 01 công trình đang triển 

khai thi công (Cấp nước sinh hoạt thôn Quyết Thắng, thôn 4 và thôn Bình Minh 
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xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà), 03 công trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến 

hoàn thành công trình tháng 12/2020 (Cấp nước sinh hoạt thôn 1, 2, 3, 4, và 5 xã 

Đăk Mar, huyện Đăk Hà 670 đấu nối; Cấp nước sinh hoạt thôn 1, xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà 82 đấu nối; Cấp nước sinh xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà 402 đấu 

nối)  

- Về chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, Ủy ban nhân dân 

huyện thường xuyên chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác 

quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn, nhất là địa bàn thị trấn Đăk Hà1.  

- Về công tác kêu gọi thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa để xây dựng 

các chợ đã có trong quy hoạch, hạn chế tình trang ̣ lấn chiếm lòng lề đường để 

buôn bán gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Hiện tại, huyện 

đang xây dựng phương án thu hút đầu tư chợ tại thôn 5, xã Hà Mòn để giải 

quyết tình trạng họp chợ không đúng quy định tại Tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà. 

3. Về phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với đô 

thị - dịch vụ: Trên địa bàn huyện Đăk Hà chưa có khu công nghiệp. Trong khu 

vực đô thị thị trấn có 01 cụm công nghiệp được đầu tư và đưa vào hoạt động từ 

năm 2009 2, hiện nay hoạt động ổn định và cơ bản đã lấp đầy.    

4. Về công tác giải phóng mặt bằng: Từ tháng 01/2020 đến nay huyện Đăk 

Hà chưa có công trình, dự án chỉnh trang, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị cần phải thực 

hiện công tác giải phóng mặt bằng. 

II. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

- Tập trung rà soát và đầu tư hoàn thiện các Đồ án quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn huyện để làm cơ sở thực hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở giai 

đoạn 2020 -2025 và những năm sau. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan trong tham mưu thu hút đầu tư cơ sở hạ 

tầng tại khu vực phát triển số 2 (phía tây nam thị trấn Đăk Hà) và khu vực phát 

triển số 3 (phía Đông của thị trấn Đăk Hà) theo định hướng quy hoạch phát triển 

thị trấn Đăk Hà và một số vị trí dự kiến khai thác quỹ đất trong thời gian tới. 

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, 

lòng đường để làm nơi kinh doanh, buôn bán. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền để hạn chế thấp 

nhất tình trạng người dân vi phạm quy định trong quản lý trật tự xây dựng. 

- Từng bước đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đường nội bộ, cấp, thoát 

nước, xử lý nước thải, chất thải tại cụm CN - TTCN, làng nghề thị trấn Đăk Hà 

để thu hút cơ sở sản xuất, kinh doanh vào hoạt động. 

                                           
1 Đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND huyện về kiểm tra, xử lý các vi phạm về 

trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện;  

Công văn số 2298/UBND-KT ngày 18/12/2019 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2985/KH-UBND ngày 

11/11/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 
2 Cụm công nghiệp - TTCN, làng nghề thị trấn Đăk Hà. 
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Trên đây là báo cáo định kỳ quý I năm 2020 việc triển khai thực hiện chỉnh 

trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn huyện Đăk Hà./. 
 

Nơi nhận:                                                                      
- Sở Xây dựng (b/c);  

- Phòng KT&HT                                                             
- Lưu: VTUB. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Nghĩa Trí 
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