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- Tiếp tục hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, trong đó nguồn kinh phí của
Nhà nước tập trung hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp khó khăn về nhà ở.
Đối với những hộ nghèo còn lại, nguồn hỗ trợ chủ yếu từ kinh phí vận động của các
ngành, đoàn thể và thực hiện theo hướng cộng đồng, dòng tộc giúp đỡ, bản thân hộ
nghèo đóng góp kinh phí để cải thiện nhà ở.
3. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất
và đời sống ở những vùng nghèo, khó khăn:
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi đập Đacuiry, Sông Khán,
Suối Lách, kênh Suối Lách - Bàu Thiểm... để sớm đưa vào khai thác sử dụng, phục
vụ sản xuất;
- Nhựa hóa các tuyến đường giao thông như tuyến Saloun - Ku Kê, tuyến 02 xã
La Dạ; đường vào khu sản xuất tập trung của các xã Đông Tiến, Đông Giang, La
Dạ…;
- Mở rộng hệ thống nước sinh hoạt nông thôn; đối với những vùng khó khăn về
nguồn nước ngầm thì hỗ trợ mỗi hộ từ 02 - 03 lu chứa nước mưa hoặc xây dựng hệ
thống đường ống dẫn nước để cung cấp nước sạch cho dân;
- Phấn đấu đến năm 2010, các xã, thị trấn đều có đủ các công trình thiết yếu
phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, trong đó các xã thuần đồng bào DTTS và 05
thôn xen ghép phải có đủ các công trình thiết yếu về giao thông, thủy lợi, điện, nước
sinh hoạt…
Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt
Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện và các đại biểu
HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc khóa VI,
kỳ họp bất thường thông qua ngày 06 tháng 10 năm 2006 và có hiệu lực thi hành sau
07 ngày kể từ ngày thông qua./.
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