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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ GIÁO

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

Số: 16/2013/NQ-HðND

Phú Giáo, ngày 19 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn kế hoạch vốn
và danh mục công trình ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO
KHÓA III - KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức HðND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân
dân huyện Phú Giáo về việc ñề nghị phê chuẩn kế hoạch vốn và danh mục công trình
ñầu tư xây dựng năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 102/BC-HðND ngày 16 tháng 12 năm
2013 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê chuẩn kế hoạch vốn và danh mục công trình ñầu tư xây dựng cơ bản
năm 2014 laø 177 tỷ ñồng, bao gồm 64 công trình với 27 công trình chuyển tiếp, 20
công trình khởi công mới, 17 công trình chuẩn bị ñầu tư (có danh mục chi tiết kèm
theo).
ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện kế hoạch vốn ñầu tư
xây dựng cơ bản ñã ñược phê duyệt theo ñúng các quy ñịnh của pháp luật. Trong chỉ
ñạo ñiều hành, ngoài việc thực hiện tốt các mục tiêu và nguyên tắc nêu trong Tờ trình
số 102/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2013, cần lưu ý một số vấn ñề sau:
1. Tập trung ñủ vốn ñầu tư ñể thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội
ñã thông qua HðND, ưu tiên cho các công trình ñã hoàn thành nhưng không ñủ vốn bố
trí trong kế hoạch năm 2013, các công trình chuyển tiếp, các công trình có khả năng
hoàn thành trong năm 2014, tăng cường vốn ñầu tư cho các lĩnh vực văn hóa - thể dục
thể thao, giao thông và giáo dục, tránh ñầu tư dàn trải;
2. Hoàn chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng chi tiết ñể giao cho các ñơn vị
ñược uỷ quyền làm chủ ñầu tư thực hiện sớm vào ñầu năm 2014, bảo ñảm tính chính
xác, chặt chẽ, và ñúng thời gian, thủ tục quy ñịnh;

