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NGHỊ QUYẾT 

 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ  năm 2023 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:17/TTr-TT.HĐND ngày 02/12/2022 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Lào Cai khóa XVI; các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.  

(Có kế hoạch kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

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

2. Trường hợp bổ sung nội dung thông qua tại các kỳ họp thường lệ năm 2023, trên 
cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các 
Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân 
dân tỉnh xem xét, thống nhất, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp 
gần nhất. 

2. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể tổ chức kỳ họp 
chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, Kỳ họp thứ 
mười thông qua ngày 07 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 xã, TP; 
- VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 
- Các chuyên viên; 
- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 
 

Vũ Xuân Cường 
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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

 nhiệm kỳ 2021 – 2026 
(Ban hành kèm Nghị quyết số:       /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự chủ động 
của các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân 
tỉnh trong năm 2022, góp phần từng bước nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ 

của mình chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp bảo đảm đúng quy định của pháp 
luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp. 

II. NỘI DUNG 

1. Kỳ họp giữa năm 2023 

a) Xem xét các báo cáo, tờ trình của Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của Thường trực, các Ban 
Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực 
hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp. 

- Báo cáo kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban 
nhân dân tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

- Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024. 

- Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh 
năm 2024. 

- Tờ trình điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 

(nếu có). 

b) Các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh  

- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023. 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm 
vụ, giải pháp cuối năm 2023; 
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- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, 
điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023. 

- Báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

- Báo cáo giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban 
HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2022;  

- Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023;  

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu 
năm 2023. 

- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023. 

- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu 
năm 2023. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục các công trình dự án cần phải 
thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - 
xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023. 

- Tờ trình bổ sung quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các khoản thu, mức 
thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo đối với cơ 
sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi 
đặc thù đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Thay thế Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh). 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-
HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định Bảng giá đất 05 năm 

(2020-2024) của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. 

c) Báo cáo của các ngành 

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự. 

- Ủy Ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 
và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân 6 tháng đầu năm 2023. 

- Báo cáo kết quả kỳ họp của Quốc hội. 

d) Tổ chức các phiên thảo luận 

Tổ chức thảo thảo luận tại hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ 

họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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e) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp  

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn 
của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành 

hoạt động chất vấn theo quy định. 

f) Xem xét thông qua nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

1) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường 

lệ năm 2023 (nếu có). 

2) Nghị quyết về viều điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân 
sách, kế hoạch đầu tư phát triển, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 (nếu có). 

3) Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

4) Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024. 

5) Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh 
năm 2024. 

6) Nghị quyết bổ sung danh mục các công trình dự án cần phải thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích 
quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023. 

7) Nghị quyết bổ sung Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

8) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 
15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế 

quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo đối với cơ sở giáo dục 
công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

9) Nghị quyết ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi đặc thù đảm bảo 

cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Thay thế Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 
của Hội đồng nhân dân tỉnh). 

10) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 
06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. 

11) Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 
thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh 

12) Nghị quyết kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 

13) Các Nghị quyết khác (nếu có). 

2. Kỳ họp cuối năm 2023 

a) Xem xét các báo cáo, tờ trình của Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân, 
các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 
năm 2023, dự kiến chương trình giám sát năm 2024. 

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác triển khai 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 
2021-2025. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp. 

- Báo cáo kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban 
nhân dân tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân 

- Tờ trình điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 

2023 (nếu có). 

- Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

b) Các Báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

- Báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, 
và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các 

Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2023;  

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 

trên địa bàn tỉnh 

- Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023;  

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. 

- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. 

- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

- Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách 
địa phương và phân bổ ngân sách năm 2024. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022. 

- Tờ trình về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án. 

- Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết danh mục các công trình dự án cần phải 

thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - 
xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2024. 

- Tờ trình về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
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- Tờ trình ban hành Nghị quyết giao biên chế công chức tỉnh Lào Cai năm 2024. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tỉnh Lào Cai năm 2024. 

c) Báo cáo của các ngành 

- Báo cáo công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự. 

- Ủy Ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 
và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân năm 2023. 

- Báo kết quả kỳ họp Quốc hội khóa XV. 

d) Tổ chức các phiên thảo luận 

Tổ chức thảo luận tại hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ họp của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

e) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn 

của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành 
hoạt động chất vấn theo quy định. 

f) Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu 

g) Xem xét thông qua nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

1) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 
2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có). 

2) Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp. 

3) Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về công 

tác triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai, giai đoạn 2021 – 2025 

4) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

5) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

6) Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư phát triển 2024. 

7) Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và chi ngân sách tỉnh năm 2024. 

8) Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022. 

9) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án  

10) Nghị quyết danh mục các công trình dự án cần phải thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, 
lợi ích công cộng năm 2024. 



7 
 

 

11) Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

12) Nghị quyết giao biên chế công chức tỉnh Lào Cai năm 2024. 

13) Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tỉnh Lào Cai năm 2024. 

14) Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức 
vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. 

15 Nghị quyết kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. 

16) Các Nghị quyết khác (nếu có). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 

- Tổ chức kỳ họp giữa năm: Dự kiến đầu tháng 7 năm 2023. 

- Tổ chức kỳ họp cuối năm: Dự kiến đầu tháng 12 năm 2023. 

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP 

1. Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 

2. Khách mời tham dự kỳ họp: 

- Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; Đại biểu Quốc hội được 
bầu tại địa phương; Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Thành viên UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự. 

- Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. 

- Đại diện đơn vị vũ trang nhân dân; một số tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ 
quan báo chí. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Quyết định triệu tập và tổ chức các kỳ họp. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị kỳ họp. 

- Xây dựng báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo 
tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả giám sát (nếu có) trình kỳ họp.  

- Phân công các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thẩm tra các đề án, báo 
cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra của 
các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị các kỳ họp. 



8 
 

 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị các nội dung của kỳ họp. 

- Chuẩn bị các báo cáo, Tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án trình tại kỳ họp 

đúng thời gian, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

3. Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự 

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng và cả năm 2023 với Hội đồng nhân dân tỉnh 

theo quy định của pháp luật. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
tiếp xúc cử tri. Chủ trì, phối hợp với Tổ đại biểu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho 
các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại địa phương nơi đại biểu ứng cử. Phối hợp 

với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các 
cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. 

5. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

- Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách 
theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả thẩm 

tra với Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo công tác 6 tháng và cả năm 2023 của Ban theo quy định. 

6. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

Có trách nhiệm tổ chức thảo luận, tổng hợp ý kiến tham gia các báo cáo, Tờ 
trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; đề xuất ý kiến đề nghị giải trình, chất vấn 
gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

7. Các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh  

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của Đại biểu Hội đồng 
nhân dân trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ 

họp, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo 
luận và quyết định các vấn đề trong Chương trình tại kỳ họp. 

8. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt kế hoạch tổ 
chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Phối 
hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

- Thực hiện nhiệm vụ thư ký kỳ họp theo quy định. 

- Tham mưu, phục vụ Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt 
động giám sát, thẩm tra theo chức năng, nhiệm vụ. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
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