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Lào Cai, ngày      tháng 02 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO  

Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Phiên họp thường kỳ  

lần thứ 19 ngày 02/02/2023 
 

Ngày 02/02/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần 
thứ 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Vũ Xuân Cường – Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí 

Vũ Văn Cài - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các 
đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh 
đạo và Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Sau khi Văn phòng 

báo cáo kết quả hoạt động tháng 01/2023, nhiệm vụ tháng 02/2023 của Thường 
trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các nội dung liên 
quan; các đại biểu dự họp thảo luận, đồng chí Vũ Xuân Cường – Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận như sau: 

1. Về đánh giá kết quả tháng 01 năm 2023, chương trình hoạt động tháng 
02/2023. 

Thống nhất với những kết quả đạt được trong tháng 01 năm 2023 của Thường 
trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. 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 

để xây dựng Chương trình công tác năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Duy trì tổ chức phiên họp thường kỳ của Thường trực 
theo quy định, phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh trong 

thời gian giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Tổ chức 
giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023 về việc thực hiện Chương trình giáo 
dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Các Ban, các Tổ đại biểu thực hiện 

tốt công tác theo dõi, giám sát thường xuyên việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 
của HĐND tỉnh, việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện; việc giải quyết 
kiến nghị của tri, kiến nghị sau giám sát. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, xử lý, theo 

dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.  

Thống nhất chương trình hoạt động tháng 02/2023 và triển khai một số nhiệm 
vụ trong thời gian tới như báo cáo đã nêu. 

Văn phòng tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu, bổ sung hoàn thiện 
báo cáo ký ban hành. 

2. Đối với nội dung giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa 

hai kỳ họp HĐND tỉnh. 

Trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực HĐND tỉnh 
thống nhất cho ý kiến đối với 04 tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND 
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tỉnh cụ thể: 1) Tờ trình số 277/TTr-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2022; 2) Tờ trình số 278/TTr-
UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung dự 

toán chi ngân sách tỉnh năm 2022; 3) Tờ trình số 279/TTr-UBND ngày 31/12/2022 
của UBND tỉnh Lào Cai về việc mua xe ô tô cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 
tỉnh năm 2022; 4) Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 
2022 đối với các cơ quan, đơn vị. 

3. Đối với hoạt động giám sát, khảo sát. 

a) Thường trực HĐND tỉnh thống nhất giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 
tỉnh tổ chức khảo sát một số nội dung sau: 

- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo 

sát: (1) Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng kéo dài; (2) Việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND 
tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 

giai đoạn 2021-2025. 

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát: (1) Khảo sát tình hình thực hiện dự 
toán ngân sách năm 2022 tại Kho bạc Nhà nước và một số cơ quan đơn vị có liên 

quan; (2) Khảo sát 05 dự án UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu 
tư tại thị xã Sa Pa. 

- Chủ trì và phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát 

tình hình thực hiện dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022; việc giao 
dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023; việc triển khai thực hiện thu 
nộp học phí theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND 

tỉnh và Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối 
với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm 2022-2023. 

b) Giao Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát công tác tổ chức 

các lễ hội trên địa bàn tỉnh, ngoài các lễ hội dân gian, nghiên cứu tổ chức khảo sát 
các lễ hội mang tính tâm linh, nhằm đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, về phong 
tục tập quán… 

4. Đối với việc rà soát thực hiện các chương trình, Nghị quyết của Trung 
ương, của Tỉnh ủy. 

Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh rà soát các Nghị quyết của 

Tỉnh ủy, các chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 
của Trung ương, của Tỉnh ủy có nội dung giao nhiệm vụ cho Đảng đoàn HĐND tỉnh, 
thuộc lĩnh vực của Ban nào, đề nghị Ban đó tổng hợp và tham mưu cho Đảng đoàn 

HĐND tỉnh để lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, đồng 
thời tổng hợp báo cáo khi có yêu cầu. 

5. Đối với việc rà soát các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành.  

Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh tự rà soát việc tổ chức, triển 
khai thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành từ đầu 
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nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, thuộc lĩnh vực Ban nào thẩm tra và xây dựng, Ban đó 
tổng hợp gửi Văn phòng tổng hợp chung báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xong 
trong quý I/2023. 

6. Một số nội dung khác 

- Đối với việc tổng hợp, theo dõi các kiến nghị của cử tri: Giao Văn phòng theo 
dõi một cách có hệ thống, đối với các ý kiến chưa có nguồn lực  hoặc không thể giải 

quyết, đề nghị thống nhất với các Tổ đại biểu đưa ra khỏi hệ thống, không theo dõi. 

- Đối với hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh, huyện 
lần thứ ba tại huyện Văn Bàn: Giao cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

phối hợp với Thường trực HDNĐ huyện Văn Ban sớm tham mưu xây dựng kế hoạch 
tổ chức triển khai thực hiện. 

- Đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng: Giao cho Văn phòng tham mưu cho 

Thường trực HĐND tỉnh rà soát xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đại biểu 
HĐND năm 2023, nghiên cứu triển khai sớm ngay từ đầu năm. 

Trên đây là kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần 

thứ 19, ngày 02/02/2023. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo đến các 
cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Các Tổ ĐB HĐND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
-  VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 
- TT HĐND các huyện, thị xã, TP; 
- VP HĐND-UBND các huyện, thị xã, TP; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Chuyên viên; 
- Lưu: VT, CTHĐND.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
    

 
Lê Đình Hùng 
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