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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 14 ngày 26/8/2022 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 14 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khoá 
XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã hoàn thành với các nội dung được xem xét, quyết nghị: 

1. Xem xét, thông qua báo cáo kết quả hoạt động tháng 8 năm và chương trình 

hoạt động tháng 9 năm 2022 của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. 
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với những kết quả đạt được trong tháng 8 năm 
2022 của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Trong tháng Thường 

trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình công tác năm 2022 tổ chức triển khai 
hoàn thành kế hoạch công tác đề ra. Thống nhất chương trình hoạt động tháng 9/2022 

và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới như nội dung báo cáo. 

2. Thông qua nội dung trình kỳ họp thứ bảy (kỳ họp giải quyết công việc phát 
sinh) HĐND tỉnh: Thống nhất với dự kiến nội dung trình kỳ họp. 

Đối với các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp, các Ban HĐND tỉnh tổ chức 
thẩm tra, hoàn thiện và báo cáo tại kỳ họp theo quy định, trong đó lưu ý một số nội 
dung sau:  

- Đối với 02 tờ trình sửa đổi theo kết luận của Đoàn kiểm tra Cục Kiểm tra văn 
bản – Bộ Tư pháp, đề nghị Ban Văn hóa – Xã hội nghiên cứu phối hợp với các ngành 
liên quan sửa lại cho phù hợp theo yêu cầu của đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp. 

- Đối với tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa 
phương năm 2022, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách một số địa phương năm 2022: 
Nội dung điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của dự án xây dựng Nhà khách số 1 – Trung 

tâm hội nghị tỉnh Lào Cai đề nghị sửa lại do chưa thực hiện trong năm 2022. 
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- Đối với tờ trình đề nghị bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Trồng rừng sản xuất 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách nêu 
rõ trong báo cáo thẩm tra giao cho UBND tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện dự án theo 

quy trình sử dụng vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc giaĐối với giải 
quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. 

3. Thống nhất cho ý kiến trao đổi, thỏa thuận đối với 05 tờ trình của UBND 

tỉnh, về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; bổ sung dự toán chi 
ngân sách năm 2022; điều chỉnh phương án sử dụng vốn vay và trả nợ vay Dự án: 
Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), vốn vay WB 

(phần vốn dư từ tiết kiệm sau đấu thầu và dư dự phòng). 

(Có danh mục các văn bản kèm theo) 

4. Đối với hoạt động giám sát: Ngoài việc tổ chức triển khai thực hiện các cuộc 

giám sát chuyên đề theo kế hoạch, đề nghị các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại 
biểu HĐND tăng cường hơn trong công tác giám sát thường xuyên, chủ động trong 
việc theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân, tránh để đơn thư 

kéo dài, vượt cấp. Nghiên cứu có thể lựa chọn một số đơn thư kéo dài của công dân 
để tổ chức giám sát. 

5. Đối với hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh, huyện 

lần thứ hai: Thống nhất điều chỉnh lịch tổ chức hội nghị từ ngày 08-09/9/2022 sang 
ngày 12-13/9/2022. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thường 
trực HĐND, Văn phòng HĐND, UBND huyện Bảo Yên chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức hội nghị bảo đảm theo kế hoạch. 

6. Đối với các nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trước khi trình 
HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát chỉ tổng hợp các dự án điều chỉnh 

thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh sớm trình HĐND phân bổ 
chi tiết nguồn vốn đầu tư nguồn thu từ tiền sử dụng đất; nguồn tăng thu thuế, phí, 
thu khác; vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản.  

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 14 thông qua ngày 26/8/2022 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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