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- Khu tái ñịnh cư kè bờ sông Cà Ty xã Tiến Lợi;
- Khu tái ñịnh cư phường Mũi Né.
2.2. Công trình chuyển tiếp:
- Hạ tầng khu dân cư khu phố 1 phường Phú Trinh;
- Kè ðức Long;
- Chợ Phan Thiết.
2.3. Công trình mới:
- ðền thờ Liệt sĩ thành phố;
- Hạ tầng khu dân cư khu phố 14 phường Phú Thủy.
3. ðể thực hiện kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2013 của thành phố ñạt kết quả
tốt, cần tổ chức triển khai thực hiện tốt những biện pháp ñã ñề ra trong báo cáo của
UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2012 và
nhiệm vụ ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2013; HðND thành phố nhấn mạnh một số
nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung như sau:
UBND thành phố bảo ñảm việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch ñầu tư xây
dựng cơ bản và các công trình trọng ñiểm, bức xúc do ngân sách Nhà nước ñầu tư theo
danh mục ñã ñược HðND thành phố quyết ñịnh; bố trí vốn ñầu tư xây dựng có trọng
tâm, trọng ñiểm, không dàn trải; nâng cao chất lượng hiệu quả công trình ñầu tư.
Trong quá trình tổ chức thực hiện cần phải tập trung chỉ ñạo sâu sát, tháo gỡ và
giải quyết kịp thời vướng mắc ñể ñẩy nhanh tiến ñộ xây dựng công trình; ñiều hành,
quản lý xây dựng cơ bản chặt chẽ theo quy ñịnh của pháp luật; kiên quyết chống lãng
phí, thất thoát trong ñầu tư xây dựng cơ bản.
ðiều 2. Giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
ðiều 3. Thường trực HðND thành phố, các Ban HðND thành phố và ñại biểu
HðND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược HðND thành phố Phan Thiết khóa X, kỳ họp thứ 5
thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày
thông qua./.
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