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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ LA GI

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

Số: 64/2015/NQ-HðND

La Gi, ngày 25 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch ñầu tư phát triển
và danh mục các công trình trọng ñiểm của thị xã năm 2016
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Sau khi xem xét Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân thị xã về Kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2016 trên ñịa bàn thị xã La
Gi và danh mục các công trình trọng ñiểm năm 2016; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh
tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân thị xã và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thị xã,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch ñầu tư phát triển của thị xã trong năm
2016, bao gồm:
1. Tổng vốn ñầu tư: 38.000 triệu ñồng, trong ñó:
- Nguồn vốn ngân sách tập trung xây dựng cơ bản: 3.000 triệu ñồng;
- Nguồn vốn tiền sử dụng ñất (kể cả chỉ tiêu phấn ñấu 13 tỷ và tiền bán cơ sở
cũ phường Phước Hội): 35.000 triệu ñồng (kèm theo danh mục các công trình xây
dựng cơ bản năm 2016).
2. Các công trình trọng ñiểm năm 2016
- Nguồn vốn ñầu tư của tỉnh, trung ương
+ Công trình Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi;
- Nguồn vốn thị xã La Gi.
+ Công trình Khu Thương mại - Dịch vụ - Dân cư hai bên ñường số 4 (giai
ñoạn 1).

