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- Trạm Y tế phường ðức Long;
- Trường Tiểu học Thanh Hải;
- Khu tái ñịnh cư thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết - giai
ñoạn 1 (2,7 ha);
- Hạ tầng khu dân cư khu phố 1, phường Phú Trinh;
- Các công trình xây dựng xã Tiến Lợi ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2016:
+ Trường Tiểu học Tiến Lợi;
+ Nhà làm việc HðND và UBND xã Tiến Lợi.
- Các công trình xây dựng xã Tiến Thành ñạt chuẩn nông thôn mới:
+ Trường Tiểu học Tiến Thành 1;
+ Trường Tiểu học Tiến Thành 2;
+ Trường THCS Tiến Thành;
+ Trường Mầm non Tiến Thành;
+ Nhà văn hóa xã Tiến Thành.
3. ðể thực hiện kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2016 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; ñồng thời 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
phát triển và các công trình trọng ñiểm 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 các vị
ñại biểu HðND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

