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- Công trình chuyển tiếp: 6.000 triệu ñồng (gồm 11 danh mục công trình);
- Chuẩn bị ñầu tư: 200 triệu ñồng (gồm 04 danh mục công trình);
- Thực hiện dự án: 5.000 triệu ñồng (gồm 07 danh mục công trình);
- Hỗ trợ giao thông nông thôn các xã: 1.000 triệu ñồng;
- Hỗ trợ bồi thường, giải tỏa: 1.800 triệu ñồng;
- Cân ñối ñể lại cho các xã, thị trấn: 2.500 triệu ñồng.
3. ðể triển khai thực hiện tốt kế hoạch ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2013,
HðND huyện nhất trí với những giải pháp UBND huyện ñề ra; ñồng thời nhấn mạnh
một số vấn ñề như sau:
- UBND huyện căn cứ vào quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn
bản hướng dẫn hiện hành của Chính phủ ñể có kế hoạch huy ñộng vốn triển khai các
công trình do ngân sách huyện ñầu tư ñã ñược HðND huyện thông qua;
- UBND huyện cần ưu tiên bố trí cân ñối vốn thanh toán nợ cho các công trình
ñã hoàn thành từ năm 2011 về trước, không ñể phát sinh nợ khối lượng ñầu tư xây
dựng cơ bản, các công trình chuyển tiếp thực hiện ñúng theo tiến ñộ thi công ñể công
trình hoàn thành ñưa vào sử dụng có hiệu quả trong năm 2013.
ðiều 2. Giao trách nhiệm cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này.
ðiều 3. Thường trực HðND, các Ban HðND và các ñại biểu HðND huyện
theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược HðND huyện Tuy Phong khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông
qua ngày 13/12/2012 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.
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