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THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ chương trình công tác năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai 
và kết quả thảo luận tại phiên họp; 

Căn cứ kết quả phiên họp thường kỳ lần thứ 12 ngày 08/7/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Phiên họp.   

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phiên họp thường kỳ lần thứ 12 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai 

khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã hoàn thành với các nội dung được xem xét, quyết 
định như sau: 

1. Xem xét, thông qua báo cáo kết quả hoạt động tháng 6 và 6 tháng đầu năm, 

chương trình công tác tháng 7 năm 2022 của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu 
HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 6 
và 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan HĐND tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch đề ra, tổ chức thành công Kỳ họp thứ năm (kỳ họp 
giải quyết công việc phát sinh). Thống nhất chương trình hoạt động tháng 7/2022 và 
triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới như nội dung báo cáo. 

2. Đối với giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp 
HĐND tỉnh. 

Thống nhất trao đổi, thỏa thuận đối với 05 tờ trình về các lĩnh vực bổ sung dự 

toán chi ngân sách tỉnh năm 2022; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2022; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu 
tư công năm 2022.  

(Có danh mục các văn bản kèm theo) 

3. Đối với giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh việc thực hiện chính 
sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Ban hành Nghị 
quyết của Thường trực HĐND tỉnh về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện 
chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
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4. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh:  

- Thường trực HĐND tỉnh thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp 

thứ sáu, HĐND tỉnh, Kỳ họp tổ chức trong 02 ngày từ ngày 14 – 15/7/2022, truyền 

hình trực tiếp phiên khai mạc và phiên bế mạc. 

- Thống nhất chưa trình tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh 03 nội dung theo đề 
nghị của UBND tỉnh gồm: Tờ trình số 118/TTr-UBND ban hành nghị quyết hỗ trợ 

học phí cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Tờ trình số 120/TTr-UBND về ban hành 
Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai và tờ trình số 121/TTr-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài 

sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai, ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh. 

- Thư ký kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh: Đại biểu Trần Xuân Thảo – Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh tại huyện Bắc Hà - Phó Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh và 
đại biểu Hoàng Thị Hằng – Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Văn Bàn - Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Bàn. 

5. Đối với việc điều chỉnh Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-
2026 và Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Si Ma Cai. 

- Điều chỉnh ông Hà Đức Minh – Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai từ tổ đại biểu 

HĐND tỉnh tại thành phố Lào Cai chuyển đến tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Si 
Ma Cai và chỉ định làm tổ trưởng, thay bà Đinh Minh Hà, do điều chuyển công tác. 

- Thống nhất với đề nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc cho thôi nhiệm 

vụ ủy viên Ban Dân tộc đối với Bà Đinh Minh Hà – Giám đốc sở Văn hóa thể thao 
và đồng ý để bà Thào Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện Mường Khương tham 
gia ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành. 

1. Các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các cơ 
quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Nghị quyết này đã được Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, phiên họp 
thường kỳ lần thứ 12 thông qua ngày 08/7/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận:  

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng;  
- Chuyên viên; 
- Lưu: VT, CTHĐND. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Vũ Văn Cài 
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