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CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 21-01-2013

KẾ HOẠCH ðẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HðND
ngày 24/12/2012 của HðND huyện Bắc Bình)
ðơn vị tính: triệu ñồng
Kế hoạch
Stt
Danh mục công trình
năm 2013
Tổng cộng
15.500
A Vốn tiền sử dụng ñất
12.000
I Chuẩn bị ñầu tư
400
II Thanh toán nợ
4.000
III Công trình chuyển tiếp
5.100
Xây dựng 04 phòng học, cổng tường rào trường mẫu giáo
400
1
Lương Tây
2 Xây dựng vòng rào Trường Tiểu học Phan Rí Thành 2
300
San nền, ñường giao thông và thoát nước khu quy hoạch dân cư
1.500
3
thị trấn Chợ Lầu, hạng mục: khu P9
San nền, ñường giao thông và thoát nước khu quy hoạch dân cư
2.200
4
thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình. Hạng mục: khu P5, P7
Xây dựng ñiểm du lịch Bàu Trắng, xã Hòa Thắng. Hạng mục:
200
5 cổng chào, cổng phụ, tường rào và quầy bán vé, sân gạch Block
và sân khấu di ñộng lắp ghép
6 Nhà làm việc Huyện ủy
500
IV Sửa chữa, thay thế, bổ sung hạng mục công trình
100
1 Ban chỉ huy Quân sự huyện, hạng mục: bàn, ghế hội trường
100
V ðầu tư khác
2.400
Hỗ trợ ñầu tư phát triển giao thông nông thôn giai ñoạn 20111.000
1
2015 theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/3/2011 của Tỉnh ủy
2 Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng
1.000
3 Sửa chữa, nâng cấp các trường học và trạm y tế
400
B Nguồn vốn ngân sách tập trung
2.500
Hỗ trợ ñầu tư phát triển giao thông nông thôn giai ñoạn 2011 1
2.000
2015 theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/3/2011 của Tỉnh ủy
2 Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng
500
C Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu
1.000
1 Hỗ trợ xây dựng Hội trường UBND xã Phan ðiền
1.000

