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b) Nhóm công trình văn hóa - xã hội: Phòng khám ða khoa khu vực Phú Long;
Hội trường huyện;
c) Hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, thương mại: chợ Phú Long và Khu dân cư tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm (giai ñoạn 1).
ðể thực hiện thắng lợi Kế hoạch ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2014, HðND
huyện nhất trí với những giải pháp UBND huyện ñã ñề ra, ñồng thời nhấn mạnh một
số vấn ñề sau:
- Trong năm 2014, nguồn vốn bố trí cho ñầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu là
nguồn thu từ khai thác quỹ ñất. Do ñó, ñể ñảm bảo việc thực hiện Kế hoạch xây dựng
cơ bản nhằm tiếp tục ñầu tư kết cấu hạ tầng của huyện trong năm 2014, UBND huyện
cần chỉ ñạo thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách từ quỹ ñất;
- Chủ ñộng kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ thêm vốn từ các chương trình mục tiêu
quốc gia và vốn trái phiếu Chính phủ ñể triển khai các công trình quan trọng, bức xúc
của huyện. ðồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, ñôn ñốc công tác chuẩn bị ñầu
tư, tiến ñộ thi công và thủ tục thanh toán vốn ñể giải ngân hết các nguồn vốn ñược
giao theo kế hoạch;
- Tập trung chỉ ñạo giải quyết các vướng mắc trong công tác ñền bù, giải
phóng mặt bằng ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án, công trình ñã ñược ghi
vốn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống lãng phí, thất thoát trong ñầu tư
xây dựng cơ bản; ñảm bảo chất lượng công trình sau khi bàn giao, ñưa vào sử dụng.
ðiều 2. Giao trách nhiệm cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt
Nghị quyết này.
ðiều 3. Thường trực HðND huyện, các ban HðND huyện và các vị ñại biểu
HðND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc khóa VII,
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 07
ngày kể từ ngày thông qua./.
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