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CÔNG BÁO/Số 07+08/Ngày 15-01-2014

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TÁNH LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2013/NQ-HðND

Tánh Linh, ngày 19 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng chợ nông thôn và
phát triển các khu thương mại dịch vụ tập trung năm 2014
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 29/11/2013 của UBND
huyện Tánh Linh về việc thông qua nghị quyết Kế hoạch thực hiện xây dựng chợ
nông thôn và phát triển khu thương mại dịch vụ tập trung năm 2014; Báo cáo thẩm
tra của các ban HðND huyện và ý kiến của ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua tờ trình của UBND huyện về Kế hoạch thực hiện
Chương trình phát triển chợ nông thôn năm 2014 trên ñịa bàn huyện Tánh Linh năm
2014 như sau:
I. Nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2014.
Phối hợp với nhà ñầu tư làm tốt công tác tuyên truyền vận ñộng, hiệp thương
ñền bù, thu hồi ñất, giải phóng mặt bằng ñể ñầu tư nâng cấp, mở rộng chợ trung tâm
thị trấn Lạc Tánh, chợ ðồng Kho và chợ ðức Bình hoàn thành trong năm 2014.
II. Các giải pháp.
1. Về ñầu tư phát triển chợ:
- Thực hiện các chính sách ưu ñãi ñầu tư hạ tầng thương mại trên ñịa bàn nông
thôn huyện theo quy ñịnh của Chính phủ; nhất là chính sách khuyến khích ưu ñãi ñầu
tư ñối với xây dựng chợ nông thôn;

