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NGHỊ QUYẾT 

Phiên họp thường kỳ lần thứ 11, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai 

Khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 
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 cứkết quả phiên họp thường kỳ lần thứ 11 ngày 27/5/2022 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 11 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 5 và chương trình công 

tác tháng 6 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 5 năm 2022, các 
cơ quan HĐND tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là các hoạt 
động khảo sát, giám sát được triển khai từ giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, 
các Ban và các Tổ đại biểu HĐND. Thống nhất chương trình hoạt động tháng 6/2022 

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 07 tờ trình về các lĩnh vực bổ sung danh 
mục và phân bổ chi tiết nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và 
Kế hoạch đầu tư công năm 2022; bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2022; mua 

xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố (đợt 1 – 2022); bổ sung kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025… Các tờ trình UBND tỉnh đề nghị 
phân bổ kế hoạch vốn, đối với các công trình quyết toán và công trình hoàn thành có 
sử dụng một phần ngân sách tỉnh, đề nghị UBND tỉnh bố trí 100% phần ngân sách 
tỉnh để chủ động triển khai thực hiện. 

(Có danh mục các văn bản kèm theo) 
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3. Đối với giám sát của HĐND tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực  

hiện chính sách tinh giản biên chế các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 
tỉnh, giai đoạn 2019-2021. Đoàn giám sát chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và dự thảo 
nghị quyết, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022. 

- Các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban và các Tổ  

đại biểu HĐND tỉnh chưa hoàn thiện, đề nghị khẩn trương hoàn thiện ban hành báo 
cáo, để tổng hợp các kiến nghị sau giám sát vào báo cáo tổng hợp các kiến nghị sau 
giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh 
6 tháng đầu năm 2022 trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. 

Đốivới lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND tỉnh, nghiên 
cứu lựa chọn 04 chuyên đề xin ý kiến đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa 
năm 2022. 

4. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp HĐND tỉnh: Thường trực HĐND 
tỉnh thống nhất tổ chức kỳ họp thứ năm (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh). 

Kỳ họp thường lệ giữa năm (Kỳ họp thứ sáu), thống nhất dự kiến tổ chức trong 

02 ngày từ ngày 14 – 15/7/2022. 

5. Đối với kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thường trực 14 tỉnh Trung du 
và Miền núi phía Bắc lần thứ hai, tại Lào Cai: Thống nhất với dự thảo kế hoạch tổ 

chức hội nghị, đề nghị điều chỉnh chương trình cho phù hợp, dự kiến hội nghị tổ  
chức trong 02 ngày vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2022. 

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành. 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân, 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 11 thông qua ngày 27/5/2022 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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