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4. Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2010.
5. Danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất
để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2009 - 2010.
6. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008.
7. Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương,
phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010.
8. Kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010.
9. Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và
định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2010.
10. Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận đến năm 2015, định
hướng đến năm 2020.
11. Nâng mức học phí chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ
thông tại cơ sở giáo dục đào tạo công lập.
12. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2025.
13. Chia tách huyện Tuy Phong để thành lập thị xã Phan Rí Cửa và huyện Tuy
Phong mới.
14. Chia tách xã, phường để thành lập một số đơn vị hành chính mới.
15. Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010.
16. Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2010.
Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức
triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu
HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết
này.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 11
thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày
thông qua./.
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