CÔNG BÁO/Số 107+108/Ngày 30-9-2010
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ðIỀN
Số: 04/2010/NQ-HðND

53

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong ðiền, ngày 08 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Về việc cho chủ trương ñầu tư các công trình xây dựng cơ bản 2010 - 2011
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 12 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân
huyện Phong ðiền, về việc cho chủ trương ñầu tư xây các công trình trên ñịa bàn huyện
năm 2010 - 2011;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của ñại biểu
Hội ñồng nhân dân huyện Phong ðiền,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất nội dung chủ trương ñầu tư xây dựng các công trên ñịa bàn
huyện năm 2010 - 2011, với các nội dung chủ yếu như sau:
1) Các công trình bức xúc cần thiết phải ñầu tư trong kế hoạch ñầu năm chưa thực hiện
cho ñầu tư xây dựng thi công trả chậm vào tháng cuối năm 2010, riêng các công trình còn lại
lập thủ tục chuẩn bị ñầu tư ñể ghi kế hoạch vốn cho năm sau thực hiện.
2) Các công trình thành phố ñầu tư trên ñịa bàn huyện chủ trương quy hoạch thu hồi ñất
cùng với thành phố tạo ñiều kiện sớm ñầu tư thực hiện ñể phát triển kinh tế - xã hội
trên ñịa bàn huyện.

