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NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ lần thứ 42, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai

Khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai và

kết quả thảo luận tại phiên họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phiên họp thường kỳ lần thứ 42, Thường trực
HĐND tỉnh Lào Cai khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 27/02/2020, gồm các nội
dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động tháng 02 năm 2020; thống nhất
chương trình công tác, chương trình hoạt động tháng 3/2020 và triển khai một số

nhiệm vụ khác của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

2. Thông qua các văn bản trao đổi, thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với
UBND tỉnh trong tháng 02/2020 (có danh mục các văn bản kèm theo).

3. Thông qua nội dung chủ đề và kế hoạch tổ chức hội nghị trao đổi kinh
nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh, huyện lần thứ 8.

4. Thống nhất thời gian, đối tượng, thành phần, địa điểm giám sát chuyên đề

năm 2020 của HĐND tỉnh về “Việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác

quản lý, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc tại các cơ sở y tế công lập trên

địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2019”

Điều 2. Nghị quyết này đã được phiên họp thường kỳ lần thứ 42, Thường trực
HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua ngày 27/02/2020./.

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban TT UB MTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;

- Chuyên viên;

- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Cường
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