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THÔNG BÁO  

Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 49, 

ngày 02/10/2020 

 

Chiều ngày 02/10/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường 

kỳ lần thứ 49; đồng chí Nguyễn Văn Vịnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

chủ trì Phiên họp; tham dự Phiên họp có đồng chí Đặng Xuân Phong – Phó Bí thư 

tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Xuân Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh 

đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở Tư Pháp, Nội vụ; Tài chính; Tòa ánh 

nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo và 

chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh. Sau khi nghe Văn phòng và các Ban báo cáo 

các nội dung liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí 

Nguyễn Văn Vịnh đánh giá, chỉ đạo và kết luận như sau:  

1. Kết quả hoạt động tháng 9 năm 2020 

Cơ bản nhất trí với các nội dung đánh giá, kết quả hoạt động trong tháng 9 của 

dự thảo báo cáo. Trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra; 

thực hiện có hiệu quả việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động với các Ban 

HĐND tỉnh, duy trì tổ chức phiên họp thường kỳ theo quy định. Các cuộc giám sát, 

khảo sát được tổ chức thực hiện theo kế hoạch, có sự phối hợp chặt chẽ và đổi mới 

về phương pháp, hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời qua giám sát, khảo 

sát có các ý kiến, kiến nghị phù hợp được các ngành tiếp thu; hoạt động tiếp công 

dân, tiếp nhận xử lý đơn thư và hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu được thực hiện 

tốt, đảm bảo theo quy định. Việc chấp hành và triển khai thực hiện các nghị quyết 

của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh và các cấp, các ngành triển khai thực hiện, nhất 

là thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị 

quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh.      

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số tồn tại, hạn chế đó 

là: Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh đến các 

cấp cơ sở ở một số nơi còn chậm, chưa sâu rộng, nhất là vùng đồng bào dân tộc 

người dân chưa nắm được chính sách. Vẫn còn có nghị quyết được ban hành chưa 

thực sự đi vào cuộc sống, hiệu quả chưa đạt như mong muốn như: Nghị quyết số 

12/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua giám sát cho thấy còn nhiều vướng mắc về các 

quy định và thủ tục, mới thực hiện được 6/14 nội dung chính sách của Nghị quyết. 
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2. Về công tác thẩm tra, thỏa thuận 

- Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, ý kiến tham gia và 

đề nghị của Thành viên Thường trực, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho ý 

kiến trao đổi, thỏa thuận đối với 10 tờ trình của UBND tỉnh, cụ thể: (1) Tờ trình số 

130/TTr-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị bổ sung Dự 

án thuỷ điện Minh Lương Thượng 1, huyện Văn Bàn vào Quy hoạch thủy điện vừa và 

nhỏ tỉnh Lào Cai; (2) Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016 – 2020 và năm 2020 tỉnh Lào Cai; (3) Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 

27/8/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch 

vốn năm 2020; (4) Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc đề nghị chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế 

– xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (5) Tờ 

trình số 172/TTr-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, điều chỉnh kế 

hoạch vốn năm 2020, nguồn vốn ngân sách tập trung; (6) Tờ trình số 174/TTr-

UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị bổ sung Dự án thuỷ 

điện Dền Sáng, huyện Bát Xát vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai; (7) Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc đề nghị bổ sung Dự án thuỷ điện Chu Dìn, huyện Bát Xát vào Quy hoạch 

thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (8) Tờ trình số 176/TTr-UBND 

ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị chấp thuận bổ sung danh mục 

các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép để sử 

dụng vào mục đích phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (9) Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 16/9/2020 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc đề nghị bổ sung Dự án thuỷ điện Suối Câu, huyện Bát Xát vào 

Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (10) Tờ trình số 

182/TTr-UBND ngày 23/9/2020 về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020. 

- Giao Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 01 Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 

29/9/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020.  

3. Nhiệm vụ, chương trình công tác tháng 10 năm 2020 

3.1. Về hoạt động giám sát 

- Các Ban, các tổ đại biểu tập trung triển khai, tổ chức các cuộc giám sát theo 

kế hoạch; đối với giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực 

hiện Đề án số 02- ĐA/TU ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát 

triển khu kinh tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, giao Ban Kinh tế - Ngân sách 

tổng hợp chuẩn bị các tài liệu liên quan, thông báo lịch tổ chức giám sát theo kế 

hoạch.  

- Các Ban, các tổ  đại biểu tiếp tục theo dõi, giám sát thường xuyên việc triển 

khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của 
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cử tri, kiến nghị sau giám sát và các nội dung phát sinh khác theo yêu cầu của 

Thường trực. 

3.2. Về hoạt động tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân 

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt lịch tiếp công dân; tiếp thu ý kiến phản ánh, 

kiến nghị của công dân, trả lời và hướng dẫn công dân đến các cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3.3. Về chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh. 

- Đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các nội dung về cơ chế chính sách, đồng thời 

nghiên cứu bổ sung xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025; kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025; các nội dung về miễn nhiệm, bầu bổ 

sung các chức danh UBND sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, để tổng hợp  trao đổi, đề 

xuất với Thường trực HĐND tỉnh bổ sung vào nội dung chương trình kỳ họp, báo 

cáo Thường trực Tỉnh ủy ngày 12/10/2020. 

- Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh, đề nghị các Ban HĐND 

chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh trong việc 

xây dựng dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

3.4. Một số nội dung khác 

- Về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của 

UBTVQH về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh. Giao Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

tham mưu xây dựng phương án, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. 

- Giao Văn phòng tiếp tục triển khai và sớm hoàn thiện các nội dung Đề tài 

nghiên cứu khoa học “Lịch sử chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai (1946-
2021)”. 

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

lần thứ 49 ngày 02/10/2020. 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; 

- Tổ trưởng các Tổ ĐB HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thị, TP; 

- VP HĐND-UBND các huyện, thị, TP; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Chuyên viên; 

- Lưu: VT, TH.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

    

 

 

Nguyễn Chí Thức 
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