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Để thực hiện thắng lợi kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009, HĐND
huyện nhất trí với những giải pháp UBND huyện đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh một
số vấn đề sau:
- UBND huyện căn cứ vào quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn
bản hướng dẫn của Chính phủ, của UBND tỉnh có kế hoạch huy động vốn để triển
khai các công trình do ngân sách tập trung huyện đầu tư đã được HĐND huyện thông
qua;
- UBND huyện cần ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ các công trình XDCB
từ năm 2008 trở về trước; tập trung vốn cho các công trình hoàn thành đưa vào sử
dụng trong năm 2009, các công trình chuyển tiếp có hiệu quả và các công trình cấp
bách khác. Kiên quyết ngừng thi công các dự án đầu tư không có trong quy hoạch, kế
hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục
đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, dự án chưa thật cấp bách, không mang lại hiệu
quả. Đẩy mạnh công tác chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản.
Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này.
Điều 3. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và các vị đại biểu
HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết
này.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Đức Linh khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua
ngày 23 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.
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