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I NỘI DUNG UBND TỈNH TRÌNH XIN Ý KIẾN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  

1 Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 24/3/2020 của UBND 

tỉnh về bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 66/HĐND-TT ngày 

03/4/2020 thỏa thuận đối với tờ trình số 35/TTr-UBND.  

Nhất trí bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 như đề nghị 

của UBND tỉnh với tổng số tiền: 2.215.888.842 đồng để bổ sung dự toán 

chi cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để xây dựng cụm Pano tuyên truyền 

Đại hội Đảng tại Cửa khẩu Kim Thành; bổ sung cho Trung tâm Tư vấn 

và Dịch vụ tài chính để cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở Giao thông, Vận tải - Xây dựng; hỗ trợ lãi suất quý 

IV/2019 cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện Si Ma 

Cai vay Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh tỉnh Lào Cai. 

Đến thời điểm hiện tại nguồn kinh phí chưa phân bổ của sự nghiệp 

kinh tế ngân sách tỉnh năm 2020 đã hết. Đề nghị UBND tỉnh rà soát, báo 

cáo HĐND tỉnh điều chỉnh các nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh 

cho phù hợp tại kỳ họp gần nhất. 

 

2 Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 03/4/2020 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; phân bổ chi tiết kế 

hoạch vốn năm 2020. 

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 73/HĐND-TT ngày 

05/3/2020 thỏa thuận tờ trình số 40/TTr-UBND. 

1. Nhất trí bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020 đối với 01 công trình với số tiền: 4.500 triệu đồng. 

Nguồn vốn: Nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác và tiết kiệm chi sự 

nghiệp ngân sách tỉnh năm 2020 chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 

21/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh. 

2. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 cho 23 công trình, với 

tổng số tiền: 165.510 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí: Nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác và tiết kiệm chi 

sự nghiệp ngân sách tỉnh năm 2020, số tiền 37.920 triệu đồng; Nguồn thu 

tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020, số tiền 51.167 triệu đồng, chưa 
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phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh. 

Nguồn sự nghiệp giáo dục ngân sách tỉnh, số tiền 76.423 triệu đồng, 

chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

của HĐND tỉnh. 

Thường trực HĐND tỉnh trao đổi để UBND tỉnh tổ chức triển khai 

thực hiện và tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất 

3 Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 10/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền ban hành quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc tỉnh Lào Cai quản lý. 

Nhất trí cho ý kiến trao đổi, thỏa thuận  

4 Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 16/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết dự 

toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 

Nhất trí cho ý kiến trao đổi, thỏa thuận  

5 Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 17/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc xin chủ trương ứng trước dự toán ngân sách 

tỉnh năm 2021.  

Nhất trí cho ý kiến trao đổi, thỏa thuận  

6 Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 17/4/2020 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc mua xe ô tô cứu thương cho Bệnh 

viện Đa khoa huyện Bảo Yên. 

 

Nhất trí cho ý kiến trao đổi, thỏa thuận  

7 Tờ trình số 53/TTr-UBND về việc bổ sung dự toán chi 

ngân sách năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố 

để hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết số 

42/NQ-CP ngày 09/4/2020 

Nhất trí cho ý kiến trao đổi, thỏa thuận  

II NỘI DUNG UBND TỈNH TRÌNH HĐND TỈNH  
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1 Văn bản số 1589/UBND-QLĐT ngày 15/4/2020 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc cho ý kiến về chủ trương 

đầu tư dự án Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai. 

 

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 82/HĐND-TT ngày 

23/4/2020 ý kiến đối với văn bản số 1589/UBND-QLĐT.  

Thường trực HĐND tỉnh đồng thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng 

hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai.  

Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai là dự án lớn, quan trọng 

đầu tư trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội 

của địa phương và có sử dụng vốn ngân sách địa phương, việc cho ý kiến 

chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Thường trực 

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho ý kiến về chủ 

trương đầu tư dự án tại kỳ họp gần nhất và hoàn thiện hồ sơ trình Thủ 

tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định. 

 

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 thường, 

tại thôn Thái Hòa, xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn  

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 70/HĐND-TT ngày 

07/4/2020 ý kiến đối với Tờ trình số 36/TTr-UBND.  

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất 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 thường, tại thôn Thái Hòa, xã Hòa Mạc, 

huyện Văn Bàn như đề nghị của UBND tỉnh. 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ và tổng 

hợp, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng theo quy định tại kỳ họp gần nhất. 
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