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Huy ñộng ñóng góp trực tiếp của nhân dân, huy ñộng ngày công lao ñộng xã hội và
các hình thức huy ñộng khác phù hợp với ñiều kiện cụ thể của từng vùng, từng ñịa phương
nhằm ñảm bảo tỷ lệ ñóng góp, ñược nhân dân vùng hưởng lợi ñồng tình. Việc tổ chức thực
hiện phải tuân theo ñúng pháp luật hiện hành và ñúng qui chế dân chủ ở cơ sở.

c) Giải
Giải pháp huy ñộng các nguồn lực:
ðể tạo nguồn thu bổ sung vào ngân sách của huyện: 10% ñầu tư cho ñường huyện, 5%
ñầu tư cho ñường xã và 5% bổ sung vào ngân sách của xã, thị trấn ñể ñầu tư cho công trình
thực hiện ñề án phát triển GTNT-MN của huyện giai ñoạn 2006 – 2010, giải pháp huy ñộng
như sau:
+ UBND huyện giao cho UBND xã, thị trấn tổ chức huy ñộng và trực tiếp thu trên
ñịa bàn với mức huy ñộng: 10% ñóng góp của nhân dân và ñối với chủ phương tiện: xe mô

tô, xe máy và ô tô vận tải các loại của tư nhân.
- Ban QL dự án GTNT-MN xã, thị trấn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phương án
và tổ chức huy ñộng.
- ðối với ñường thôn, ñường nội bộ tổ dân phố do cộng ñồng khu dân cư trên ñịa bàn
cử người ñại diện vận ñộng ñể thực hiện.
Khi ñã huy ñộng ñủ nguồn lực cho công trình thì UBND xã, thị trấn nộp ngay vào
Kho bạc Nhà nước huyện và báo cáo UBND huyện bố trí nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, ngân
sách huyện ñể triển khai thi công.
UBND xã, thị trấn hướng dẫn quy chế tổ chức huy ñộng quản lý và sử dụng các khoản
ñóng góp tự nguyện của nhân dân ñể xây dựng GTNT-MN và thực hiện theo Thông tư của
Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai tài chính ñối với các quỹ có nguồn thu từ các
khoản ñóng góp của nhân dân.
+ UBND huyện giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trực tiếp thu, với mức
huy ñộng: ñóng góp của các doanh nghiệp trên ñịa bàn và ñối với chủ phương tiện: Xe mô

tô, xe máy, xe ô tô vận tải các loại của nhà nước và của các Doanh nghiệp ( cả nhà nước và
tư nhân ).
4. Tổng
Tổng vốn ñầu tư
tư 5 năm: (giai ñoạn
ñoạn 20062006-2010)

350.450 triệu
triệu ñồng.

Trong ñó:

a- ðầu
ðầu tư
tư ñường
ñường huyện, nội thị và
và TTCX:

170.420 triệu
triệu ñồng

+ Ngân sách tỉnh, các chương trình, dự án (90%): 153.378 triệu ñồng
+ Ngân sách huyện và nguồn khác: (10%)

b - ðầu
ðầu tư
tư ñường
ñường xã:
xã:

17.042 triệu ñồng

180.030 triệu
triệu ñồng

