10

CÔNG BÁO/Số 03/Ngày 03-3-2008
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN DUY TIÊN

Số: 11/2007/NQ-HðND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Duy Tiên, ngày 20 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về việc hỗ trợ ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội
cho các xã, thị trấn trên ñịa bàn huyện năm 2008
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN DUY TIÊN
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2005/NQ-HðND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Hội
ñồng nhân dân tỉnh và Quyết ñịnh số 1186/2005/Qð-UBND ngày 27 tháng 7 năm
2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt các ðề án xã hội hoá các
lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và dạy nghề ñến năm 2010;
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 1538/Qð-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2008 cho
Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên;
Sau khi xem xét, thảo luận Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm
2007 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc hỗ trợ ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội
cho các xã, thị trấn trên ñịa bàn huyện năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến của các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân
huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện nhất trí với Tờ trình số 167/TTr-UBND
ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc hỗ trợ ñầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng xã hội cho các xã, thị trấn trên ñịa bàn huyện năm 2008 như sau:
1. Hỗ trợ ñầu tư xây dựng: Trạm y tế, trường mầm non, trường tiểu học và
trường THCS ñạt chuẩn Quốc gia cho một số xã, thị trấn có khó khăn về nguồn thu
ngân sách ñể ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
2. Mức hỗ trợ:
- Trạm y tế xã hỗ trợ 100 triệu ñồng/01 trạm.
- Trường THCS và trường tiểu học hỗ trợ 20 triệu ñồng/01 phòng học.
- Trường mầm non hỗ trợ 30 triệu ñồng/01 phòng học.

