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V/v thực hiện các Nghị quyết 

của HĐND tỉnh  

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

 
Lào Cai, ngày        tháng 3 năm 2023  

Kính gửi: Sở Tư pháp 

Thanh tra tỉnh nhận được văn bản số 235/STP-VBQPPL ngày 15/3/2023 
của Sở Tư pháp về việc báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết liên quan đến 

cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực pháp luật thuộc lĩnh 
vực Ban Pháp chế thẩm tra, theo dõi; qua xem xét nội dung văn bản số 235/STP-

VBQPPL ngày 15/3/2023 của Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về mức chi hỗ trợ 

xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về mức chi đặc thù bảo đảm 
cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người 

dân tại cơ sở; Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định mức 
chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 

17/7/2017); Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi đảm 
bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Nghị 

quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi đảm bảo cho công tác 
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai. Các Nghị quyết này, Thanh tra tỉnh không triển khai thực hiện. 

2. Đối với Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND 

tỉnh Quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Thanh tra 
tỉnh đã có Báo cáo số 25/BC-TT ngày 03/02/2023 (có Báo cáo kèm theo). 

Đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- LĐ Thanh tra tỉnh; 
- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH THANH TRA 
PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 
 

 
 

 
Hoàng Công Phái 
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