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2. Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện huyện Hàm Thuận
Nam giai đoạn 2006 - 2010.
3. Xây dựng, phát triển và quản lý đô thị thị trấn Thuận Nam.
4. Đào tạo nguồn nhân lực.
5. Về xã hội hóa giáo dục.
6. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006.
7. Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2007.
8. Nhiệm vụ năm 2008.
9. Dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án
phân bổ ngân sách huyện năm 2008.
10. Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm năm
2008.
11. Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Hàm Thuận Nam đến năm 2020.
12. Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2008.
13. Quy hoạch kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2006 - 2010.
14. Thông qua quy hoạch sử dụng đất 2010 và kế hoạch sử dụng đất 2006 2010 của thị trấn Thuận Nam.
15. Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện trong năm 2008.
16. Về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” giai đoạn 2006 - 2010.
Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND huyện tổ chức, triển khai thực hiện Nghị
quyết này.
Điều 3. Thường trực HĐND huyện, hai ban HĐND huyện, tổ đại biểu HĐND
huyện và các đại biểu HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát
việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VI, kỳ họp thứ 7
thông qua ngày 20/12/2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.
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