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Việc quy ñịnh tỷ lệ ñóng góp của các khu vực nói trên trừ những nơi mà nhân
dân tự nguyện ñóng góp 100% ñể làm ñường giao thông nông thôn và khuyến khích
các tổ chức, các cá nhân ở các ñịa phương tự nguyện ñóng góp nhiều hơn mức quy
ñịnh tối thiểu như trên.
d) ðối với các tuyến ñường giao thông nông thôn ñặc thù không thể thực hiện
theo cơ chế ñã quy ñịnh thì thực hiện theo các quy ñịnh của UBND tỉnh.
4. Mức huy ñộng ñóng góp tối ña của nhân dân ñối với 01 công trình:
a) Khu vực 1: Mức huy ñộng ñóng góp tối ña cho 01 công trình là 2,0 tỷ ñồng;
b) Khu vực 2: Mức huy ñộng ñóng góp tối ña cho 01 công trình là 1,5 tỷ ñồng;
c) Khu vực 3: Mức huy ñộng ñóng góp tối ña cho 01 công trình là 1,0 tỷ ñồng.
5. ðối tượng miễn, giảm và mức miễn giảm:
ðối tượng miễn, giảm là các hộ gia ñình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo,
hộ neo ñơn không có khả năng ñóng góp.
ðối tượng miễn, giảm và mức miễn, giảm cụ thể cho từng ñối tượng sẽ do
nhân dân thống nhất trên cơ sở chính quyền tổ chức họp dân trong từng thôn, xóm,
khu phố bàn bạc, xem xét, quyết ñịnh và ñược niêm yết công khai tại ñịa phương theo
quy ñịnh tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 30 tháng 4 năm 2007 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
6. Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:
a) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, làm cho cán
bộ và mọi tầng lớp nhân dân nhận thức ñúng mức vị trí, lợi ích và tầm quan trọng của
giao thông nông thôn, từ ñó thực sự tự nguyện, tự giác và tích cực làm giao thông
nông thôn. Cán bộ, công chức, viên chức phải phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt
trong phong trào;
b) Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy, chính quyền ñịa phương các
cấp, sự phối hợp của chính quyền với mặt trận và các ñoàn thể, phát huy việc thực
hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở ñể xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức triển
khai thực hiện ở các ñịa phương. Quá trình thực hiện phải luôn lắng nghe ý kiến và
nguyện vọng của nhân dân, công khai minh bạch, bàn bạc dân chủ trong nhân dân
theo ñúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, từ quá trình
chuẩn bị dự án ñến khi thi công hoàn thành công trình. Phát ñộng thi ñua, kịp thời
khen thưởng, ñộng viên và nhân rộng các ñiển hình;

