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THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 43,
ngày 26/3/2020

Chiều ngày 26/3/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường
kỳ lần thứ 43; đồng chí Vũ Xuân Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp; tham dự Phiên họp có các đồng chí

Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Giàng Mạnh Nhà), UBND tỉnh (đ/c Hoàng Quốc
Khánh), UBMTTQVN tỉnh (đ/c Dương Đức Toàn), Đoàn ĐBQH tỉnh (đ/c Giàng

Thị Bình); Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Nội
vụ, TAND, Viện KSND, Cục THA dân sự tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn
phòng HĐND, UBND tỉnh. Sau khi nghe Văn phòng và các Ban báo cáo các nội
dung liên quan và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Vũ Xuân

Cường đã đánh giá, chỉ đạo và kết luận như sau:

1. Về kết quả hoạt động tháng 3/2020, chương trình hoạt động tháng

4/2020: Nhất trí với các nội dung đánh giá và kết quả hoạt động của Thường trực,
các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong tháng 3; thống nhất triển khai chương
trình hoạt động, chương trình công tác tháng 4; đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu
và Văn phòng HĐND tỉnh tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội
dung hoạt động đảm bảo chương trình, kế hoạch đã đề ra; trong đó:

- Giám sát chuyên đề: Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành các kế

hoạch giám sát chuyên đề theo chương trình đã đề ra; bên cạnh đó, do tình hình

dịch bệnh Covid-19 đang diễn biễn phức tạp, thống nhất từ nay đến ngày

15/4/2020 tạm dừng các hoạt động giám sát trực tiếp tại các đơn vị, cơ sở; tập
trung nghiên cứu các báo cáo, tài liệu có liên quan và thực hiện giám sát qua báo

cáo. Sau ngày 15/4/2020 căn cứ diễn biến tình hình thực tế và các văn bản chỉ

đạo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền thì mới xem xét việc giám sát

trực tiếp.

- Giám sát thường xuyên: Các Ban, các Tổ đại biểu tiếp tục theo dõi, giám

sát UBND tỉnh trong việc triển khai, hướng dẫn, thực hiện các Nghị quyết của
HĐND tỉnh; việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện, việc giải quyết ý
kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát.

+ Ban Kinh tế - Ngân sách nghiên cứu các văn bản, quy định của Chính

phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, BHXH về cơ chế chính sách tháo gỡ

khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-
19), đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và đề

nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định.

+ Các Ban thực hiện chủ động phối hợp và thường xuyên nắm bắt những
khó khăn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo lĩnh vực
Ban) bị tác động bởi dịch Covid-19, xem xét mức độ cần tháo gỡ về cơ chế chính
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sách, về điều kiện hỗ trợ ... đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
để có chính sách kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp và kế hoạch chuẩn bị tổ chức
kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh, Thường trực thống nhất:

- Thông qua Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh;
trong đó: Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp vào 02 ngày: Ngày 09-10/7/2020.

- Cơ bản nhất trí với dự thảo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp; để kịp
thời báo cáo xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị UBND,
UB MTTQVN tỉnh, các ngành có liên quan xem xét, đề xuất, bổ sung nội dung
trình kỳ họp gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 03/4/2020.

Trên cơ sở các nội dung đã thông qua và văn bản đề xuất, bổ sung của
UBND tỉnh cùng các ngành có liên quan, Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp, hoàn

thiện Kế hoạch tổ chức kỳ họp và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp tham
mưu văn bản cho Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trong ngày 06/4/2020.

3. Công tác thẩm tra, thỏa thuận: Trên cơ sở kết quả thẩm tra của các Ban
HĐND tỉnh, ý kiến tham gia của các đ/c Thành viên Thường trực, Thường trực
HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất:

- Cho ý kiến thỏa thuận bằng văn bản đối với 07 tờ trình của UBND tỉnh:
(1) Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 25/02/2020 về việc đề nghị HĐND tỉnh xem
xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để

thực hiện dự án xây dựng khu vực Đài truyền hình tỉnh cũ, tại phường Cốc Lếu,
thành phố Lào Cai; (2) Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 26/02/2020 v/v vận dụng
mức hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng phải cách ly y tế và người trực tiếp phục vụ

trong thời gian phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút

Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (3) Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày

26/02/2020 v/v bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai doạn 2016-2020;
phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020; (4) Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày

05/3/2020 về việc thỏa thuận giao chỉ tiêu số lượng người làm việc năm 2020 cho
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai; (5) Tờ trình số 28/TTr-UBND
ngày 06/3/2020 về bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020; (6) Tờ trình số

29/TTr-UBND ngày 09/3/2020 về việc đề nghị chấp thuận bổ sung danh mục các
công trình, dự a ́n cần thu hồi đất, chuyển mu ̣c đích sử dụng đất phải xin phép để

sử dụng va ̀o mu ̣c đích pha ́t triển kinh tế - xa ̃ hội vì lợi i ́ch quốc gia, công cộng
năm 2020 trên đi ̣a ba ̀n tỉnh Lào Cai; (7) Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày

13/3/2020 về việc thống nhất nguyên tắc xác định tỷ lệ (%) phân chia các khoản
thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn thị xã Sa Pa và các Phường thuộc
thị xã Sa Pa.

- Giao Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 02 Tờ trình: (1) Tờ trình số

35/TTr-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh V/v bổ sung dự toán chi ngân

sách tỉnh năm 2020; (2) Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 26/3/2020 của UBND
tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích

khác để thực hiện dự án khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông
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thường, tại thôn Thái Hòa, xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn; kết quả thẩm tra kịp
thời báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến xem xét, quyết định.

4. Nhất trí thông qua nội dung 02 dự thảo Nghị quyết của Thường trực
HĐND tỉnh quy định về thẩm tra dự toán và quyết toán ngân sách (Đề tài khoa
học), cụ thể:

- Nghị quyết ban hành Quy định về thẩm tra, quyết định dự toán ngân sách
địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh trình HĐND tỉnh.

- Nghị quyết ban hành quy định về thẩm tra, phê chuẩn quyết toán ngân sách
địa phương của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến góp ý tham gia, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp
Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, tham mưu trình
Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành.  

5. Một số nội dung khác:

- Đối với Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh,
huyện lần thứ 8: Văn phòng tiếp tục phối hợp tham mưu, hoàn thiện các nội
dung, tài liệu phục vụ cho Hội nghị; về ngày tổ chức Hội nghị, do dịch bệnh
Covid-19 nên thống nhất tạm thời lùi thời gian, sau khi điều kiện cho phép,

Thường trực sẽ có thông báo sau.

- Về phòng chống dịch bệnh Covid-19: Đề nghị tất cả cán bộ, công chức,
người lao động trong cơ quan tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh;
thực hiện việc đeo khẩu trang, vệ sinh nơi làm việc và các nội dung khác theo các

khuyến cáo của ngành Y tế và sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

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

lần thứ 43 ngày 26/3/2020. Văn phòng HĐND tỉnh xin thông báo đến cơ quan,
đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành: Nội vụ, Tư pháp, TAND, Viện
KSND, Cục THADS;
- Tổ trưởng các Tổ ĐB HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- VP HĐND-UBND các huyện, TP;
- Lãnh đạo Văn phòng;

- Chuyên viên;

- Lưu: VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Duy Hòa
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