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NGHỊ QUYẾT 
 Điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026  
  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Xét Tờ trình số: 18/TTr-TT.HĐND ngày 02/12/2022 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường 
lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ý kiến của các 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường 
lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 
2026, cụ thể như sau: 

1. Đưa ra khỏi chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh 02 nội dung 
đã có trong Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể: 

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất 5 năm giai 

đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (Do chưa đủ điều kiện trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh). 

- Nghị quyết sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 

10/7/2022 ban hành quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. (Do chưa đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh). 

2. Bổ sung 12 nội dung vào chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, gồm: 

- Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục Mầm non công lập 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ. 

- Nghị quyết bổ sung chương III vào Quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ phát 
triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm 
theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai.  
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- Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh 
Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về mức thưởng cho 

các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam 
Á, châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục - thể thao; 
khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lào Cai. 

- Nghị quyết về việc sáp nhập và đổi tên thôn thuộc các xã của huyện Bảo 

Yên, huyện Bảo Thắng và huyện Văn Bàn.  

- Nghị quyết về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và 
người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài 
sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai.  

- Nghị quyết Quy định về hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự 

án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai 

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2021 quy định một số chính 
sách đặc thù, hỗ trợ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ cho người cai 
nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

tỉnh Lào Cai. 

- Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2025 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, Kỳ họp thứ 
mười thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 
- Ban Công tác Đại Biểu; 
- TT.TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Kiểm toán Nhà nước khu vực VII; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT: HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố; 
- VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 
- Các chuyên viên; 
- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Vũ Xuân Cường 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-09T10:31:07+0700
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	Vũ Xuân Cường<vxcuong-hdnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2022-12-09T16:38:34+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-hdnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2022-12-09T16:38:49+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-hdnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2022-12-09T16:39:09+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-hdnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




