
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:      /NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày      tháng 12 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với  

Uỷ ban nhân dân tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI  

KHOÁ 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 Báo cáo số:300/BC-TT.HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thoả thuận của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân 

dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả thỏa thuận 

1. Văn bản trao đổi, thỏa thuận đối với các văn bản, Tờ trình của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách; phân bổ chi tiết 

kế hoạch vốn năm 2022, mua xe ô tô: 29 văn bản 

(Có danh mục kèm theo - Phụ lục 1). 

2. Văn bản trao đổi, thỏa thuận đối với giao chỉ tiêu số lượng người làm việc 

dự phòng hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2022: 01 văn bản. 

(Có danh mục kèm theo - Phụ lục 2). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

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

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực 

hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khoá XVI, Kỳ họp 

thứ mười thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2022./. 

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

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 
 

Vũ Xuân Cường 
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PHỤ LỤC 1 
  Văn bản trao đổi, thỏa thuận đối với các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách; phân bổ chi 
tiết kế hoạch vốn năm 2022, mua xe ô tô: 29 văn bản  

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày        tháng 12 năm 2022 
của HĐND tỉnh Lào Cai) 

 
STT Số, ký hiệu, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

VB thỏa thuận, 

trao đổi ý kiến 

Nội dung Ghi 

chú 

1 Số 182/HĐND-

TT ngày 

26/7/2022  

Ý kiến đối với Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 26/7/2022 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2022, nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2022. 

Thống nhất phẩn bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 

như đề nghị của UBND tỉnh, với số tiền: 8.200 triệu đồng để bố trí 

cho Dự án đường kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành – Tỉnh 

lộ 156, thành phố Lào Cai. 
Nguồn kinh phí: Nguồn vốn ngân sách tập trung chưa phân bổ 

chi tiết tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 

HĐND tỉnh. 

 

2 Số 184/HĐND-

TT ngày 

29/7/2022  

Ý kiến đối với Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 27/6/2022 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung dự toán chi cho ngân sách 

thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa năm 2022. 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 53 của Luật Đầu tư công quy 

định điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư 

công khác được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm là: 

Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác đã được 

cấp có thẩm quyền quyết định. Tuy nhiên các dự án đề nghị bố trí 

vốn theo đề nghị của UBND tỉnh tại tờ trình số 107/TTr-UBND chưa 

có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, do vậy chưa đủ điều 

kiện để giao kế hoạch vốn theo quy định. 

- Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa 

phương thực hiện các bước phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định 

đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 đề làm căn cứ 

giao kế hoạch vốn và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh. 

 

3 Số 04/HĐND-

TT-m ngày 

29/7/2022  

Ý kiến đối với Tờ trình số 279/TTr-UBND-m ngày 29/6/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 

2022 cho Công an tỉnh. (Văn bản mật). 

 

4 Số 188/HĐND-

TT ngày 
04/8/2022 

Ý kiến đối với Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 29/7/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn 
đầu tư công năm 2022; bổ sung dự toán chi cho ngân sách một 

số huyện và thị xã Sa Pa năm 2022. 

1. Thống nhất phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2022 cho 50 dự án, với số tiền: 320.309 triệu đồng. 

Văn 

bản 
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Nguồn kinh phí: Nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết 

số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh 

dự toán ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai năm 2022 gồm: Nguồn 

thu tiền sử dụng đất, số tiền 209.589 triệu đồng (Trong đó, chuyển 

nguồn từ năm 2021 sang là 109.489 triệu đồng); Nguồn thu đóng 

góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc 

phục hậu quả môi trường, số tiền 25.886 triệu đồng (chuyển nguồn 

từ năm 2021 sang); Nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác, tiết kiệm 

chi ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, số tiền 84.834 

triệu đồng. 

2. Phân bổ nguồn ủng hộ đóng góp của các Doanh nghiệp 

thủy điện, số tiền: 2.431 triệu đồng. 

3. Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã Sa Pa 

để bố trí vốn cho 59 dự án, số tiền: 120.136 triệu đồng. 
Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh chưa 

phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 

của HĐND tỉnh. 

5 Số 189/HĐND-

TT ngày 

05/8/2022 

Ý kiến đối với Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 03/8/2022 của 

UBND tỉnh về việc xin ý kiến vào dự thảo báo cáo dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 

2023-2025. 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với dự thảo báo cáo tình 

hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022; xây dựng 
dự toán ngân sách năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 

2023-2025 tỉnh Lào Cai. 

Nội dung báo cáo và các bảng biểu đã đúng theo hướng dẫn của 

Bộ Tài chính (Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 về 

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch 

tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025) và Chỉ thị số 

12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2023.  

Về số liệu: Các số liệu trong báo cáo đảm bảo khớp đúng giữa 

các biểu, phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch phát triển kinh  

tế - xã hội của tỉnh để báo cáo các cơ quan Trung ương. 

Tuy nhiên theo Quy chế 01-QC/TU ngày 26/11/2020 của Tỉnh 

ủy Lào Cai về quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-
2025. UBND tỉnh cần báo cáo kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách với Thường trực Tỉnh ủy để sau khi Trung ương giao dự 

toán, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh có cơ sở quyết định kế 

hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm sau. 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo 

Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

 

6 Số 194/HĐND-

TT ngày 

16/8/2022 

Ý kiến đối với Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 08/8/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung dự toán chi ngân sách 

tỉnh năm 2022.  
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1. Thống nhất bổ sung dự toán chi cho các cơ quan, đơn vị để thực 

hiện chính sách tinh giản biên chế; mua sắm tài sản và thực hiện 

nhiệm vụ đặc thù, số tiền: 2.435.796.000 đồng.  

Nguồn kinh phí chưa phân bổ tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh, gồm: Nguồn chi sự nghiệp giáo 

dục – đào tạo và dậy nghề, số tiền 229.881.000 đồng; Nguồn chi 

các hoạt động kinh tế, số tiền 536.928.000 đồng; Nguồn chi hoạt 

động của các cơ quan đảng, đoàn thể, QLNN, số tiền 

1.634.946.000 đồng; Nguồn chi khác ngân sách tỉnh, số tiền 

34.041.000 đồng. 

2. Bổ sung Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lào Cai (do Ủy ban 

MTTQVN tỉnh Lào Cai quản lý) để xây dựng nhà đại đoàn kết, số 

tiền: 1.000.000.000 đồng.  

Nguồn kinh phí: Nguồn thu ủng hộ đóng góp ngân sách tỉnh do 
tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ tỉnh Lào Cai xây dựng nhà đại đoàn kết. 

7 Số 200/HĐND-

TT ngày 

23/8/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 16/8/2022 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh 

năm 2022.  

1. Nhất trí bổ sung dự toán chi cho Công an tỉnh, số tiền: 468 triệu 

đồng để tổ chức Hội thi Điều lệnh, bắn súng và chào mừng kỷ niệm 

60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát Nhân dân – vòng chung 

kết khu vực phía Bắc, Bộ Công an.  

Nguồn kinh phí: Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh tại Nghị quyết 
số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh. 

2. Bổ sung dự toán chi cho sở Lao động – Thương binh và xã 

hội, số tiền: 200 triệu đồng để thực hiện Chương trình phát triển 

công tác xã hội và Chương trình trợ giúp đối với người tâm thần, 

trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí năm 2022. 

Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục 

tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2022 theo Quyết định số 627/QĐ-TTg 

ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

8 Số 208/HĐND-

TT ngày 
29/8/2022 

Ý kiến đối với Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 18/8/2022 

của UBND tỉnh về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn vay và 
trả nợ vay Dự án: Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường 

địa phương (LRAMP), vốn vay WB (phần vốn dư từ tiết kiệm sau 

đấu thầu và dư dự phòng). 

1. Nhất trí phương án sử dụng vốn vay và trả nợ vay Dự án: 

Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương 

(LRAMP), vốn vay WB (phần vốn dư từ tiết kiệm sau đấu thầu và 

dư dự phòng) như đề nghị của UBND tỉnh. 

2. Đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tài chính theo 

quy định và thực hiện các thủ tục đầu tư, ký kết hợp đồng vay vốn, 

rút vốn, giải ngân đảm bảo tiến độ và hiệu quả vốn vay. 

 

9 Số 212/HĐND-

TT ngày 

31/8/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 26/8/2022 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 

2022. 

Nhất trí phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ 

quan, đơn vị, số tiền: 6.438 triệu đồng, cụ thể: 
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1. Bổ sung dự toán chi cho các cơ quan, đơn vị, số tiền: 4.438 

triệu đồng. 

Nguồn kinh phí chưa phân bổ tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh, gồm: Nguồn chi hoạt động của 

các cơ quan đảng, đoàn thể, QLNN, số tiền 4.059,6 triệu đồng; 

Nguồn chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 378,4 triệu đồng. 

2. Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để thực hiện 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi năm 2022, số tiền 2.000 triệu đồng.  

Nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG chưa phân bổ 

tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh. 

10 Số 225/HĐND-

TT ngày 

22/9/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 09/9/2022 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 

2022. 

Nhất trí phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương, số tiền: 112.951,985 triệu đồng, cụ thể:  

1. Bổ sung dự toán chi cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, số 

tiền: 5.800,185 triệu đồng. 

2. Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố, số 

tiền 107.151,8 triệu đồng.  

Nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh, gồm: Nguồn cải cách 

tiền lương: 10.437,3 triệu đồng; Nguồn chi đảm bảo xã hội: 
7.243,685 triệu đồng; Nguồn sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề: 7.948 triệu đồng; Nguồn sự nghiệp các hoạt động kinh tế: 

448 triệu đồng; Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh: 266 triệu đồng; 

Tạm sử dụng nguồn cải cách tiền lương: 86.609 triệu đồng để 

mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình giáo 

dục phổ thông mới. 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị hiện nay nguồn kinh phí sự 

nghiệp an ninh ngân sách tỉnh không còn dư chưa phân bổ, đề 

nghị UBND tỉnh sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh để bổ sung dự 

toán chi cho Công an tỉnh, số tiền: 266 triệu đồng. 

Đối với nguồn tạm sử dụng tiền lương để mua sắm thiết bị dạy 

học tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo hạch toán hoàn trả nguồn cải cách tiền 

lương ngân sách tỉnh ngay sau khi Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh 

phí thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của 
Chính phủ năm 2022 cho tỉnh Lào Cai. 

 

11 Số 226/HĐND-

TT ngày 

22/9/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022. 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân bổ chi tiết vốn sự 

nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2022, bổ sung dự toán chi năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, số 

tiền: 11.766 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết 

số 09/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai. 
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Thường trực HĐND đề nghị UBND tỉnh sớm trình phân bổ số 

tiền còn lại: 2.597 triệu đồng để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển 

khai thực hiện. 

12 Số 227/HĐND-

TT ngày 

22/9/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 . 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân bổ chi tiết vốn sự 

nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát trển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 

bổ sung dự toán chi năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, số tiền: 

59.535,1 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết 

số 09/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai. 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm trình phân bổ 

số tiền còn lại: 27.211,9 triệu đồng để các cơ quan, đơn vị tổ chức 

triển khai thực hiện 

 

13 Số 228/HĐND-
TT ngày 

22/9/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của 
UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2022. 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân bổ chi tiết vốn sự 

nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

bổ sung dự toán chi năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, số tiền: 

9.358 triệu đồng 

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết 

số 09/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai. 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm trình phân bổ 

số tiền còn lại: 2.895 triệu đồng để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển 

khai thực hiện. 

 

14 Số 229/HĐND-

TT ngày 

22/9/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 16/9/2022 của 

UBND tỉnh đề nghị cho ý kiến về việc ứng trước dự toán ngân sách 

tỉnh năm 2023 

Thống nhất chủ trương ứng trước dự toán ngân sách tỉnh năm 

2023 như đề nghị của UBND tỉnh cho 76 dự án với số tiền: 228.000 

triệu đồng. Nguồn vốn tập trung năm 2023 

 

15 Số 239/HĐND-

TT ngày 
30/9/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2022. 
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất Thống nhất phân bổ chi tiết 

kế hoạch vốn cho dự án đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng 

nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh 

lý hồ sơ địa chính thường xuyên, số tiền: 10.456 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí: Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh chưa 

phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh. 

 

16 Số 240/HĐND-

TT ngày 

30/9/2022 

Ý kiến đối với Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2022; bổ sung 

dự toán chi cho ngân sách thành phố Lào Cai năm 2022. 
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 1. Thống nhất phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 cho 03 

dự án, với số tiền: 4.245 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết 

số 46/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh gồm: Nguồn 

thu tăng thu thuế, phí, thu khác, tiết kiệm chi, 4.000 triệu đồng; 

Nguồn thu tiền sử dụng đất, 245 triệu đồng.  

2. Bổ dung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Lào Cai, số 

tiền: 3.363 triệu đồng, giảm 1.008 triệu đồng so với đề nghị của 

UBND tỉnh, lý do chưa bố trí kinh phí trồng rừng thay thế (Nội 

dung này thuộc dự án xây dựng tiểu khi đô thị số 23, phường Bình 

Minh, thành phố Lào Cai). 

- Nguồn kinh phí: Nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường, sự 

nghiệp kinh tế chưa phân bổ chi tiết tại nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh. 

17 Số 241/HĐND-

TT ngày 

30/9/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh 

năm 2022. 

Nhất trí phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2022, bổ sung 

cho các cơ quan, đơn vị, số tiền: 11.905,3 triệu đồng, để mua sắm 

thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề hàn; mua xe tiếp nước, mua 

xe ô tô và mô tô... 

Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục 

tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc 
làm và an toàn lao động năm 2021 đã chuyển nguồn sang năm 

2022, số tiền: 8.000 triệu đồng; nguồn kinh phí chưa phân bổ  chi 

tiết tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND 

tỉnh, số tiền: 3.905,3 triệu đồng, gồm: Nguồn sự nghiệp quốc 

phòng, số tiền: 2.432 triệu đồng; nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, 

số tiền: 1.473,3 triệu đồng. 

- Hiện nay nguồn kinh phí sự nghiệp an ninh ngân sách tỉnh 

không còn dự toán chưa phân bổ. Vì vậy, đề nghị sử dụng dự phòng 

ngân sách tỉnh để bổ sung dự toán chi cho Công an tỉnh, số tiền 

1.473,3 triệu đồng. 

 

18 Số 242/HĐND-

TT ngày 

03/10/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 28/9/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp 

03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân bổ chi tiết vốn sự 

nghiệp 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 cho các cơ 

quan, đơn vị, số tiền: 9.754,85 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết 

số 09/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai. 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm trình phân bổ 

số tiền còn lại: 22.949,05 triệu đồng để các cơ quan, đơn vị tổ chức 

triển khai thực hiện. 

 

19 Số 05/HĐND-

TT-m ngày 

21/10/2022 

Ý kiến đối với Tờ trình số 416/TTr-UBND-m ngày 07/10/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 

2022. (Văn bản mật) 
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20 Số 269/HĐND-

TT ngày 

21/10/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 07/10/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi 

ngân sách tỉnh năm 2022. 

Thống nhất điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 

2022 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương như đề nghị của UBND 

tỉnh, cụ thể: 

1. Điều chỉnh giảm dự toán chi của một số đơn vị, địa phương, 

số tiền: 10.099 triệu đồng. 

2. Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022, 

bổ sung cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, số tiền: 49.116,8 triệu 

đồng.  

Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí chưa phân bổ tại Nghị quyết số 

19/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh, gồm: Nguồn sự 

nghiệp kinh tế, số tiền 731,6 triệu đồng; Nguồn cải cách tiền lương, 
số tiền 16.361 triệu đồng; Nguồn chi đảm bảo xã hội, số tiền 910,7 

triệu đồng; Nguồn sự nghiệp y tế, dân số và gia đình, số tiền 7,6 

triệu đồng; Nguồn chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể, 

số tiền 7.441,9 triệu đồng; Nguồn sự nghiệp giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề, số tiền 11.294 triệu đồng; Tạm sử dụng nguồn cải cách 

tiền lương 12.370 triệu đồng từ nguồn cải cách tiền lương để mua 

sắm thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông mới. 

Đề nghị UBND tỉnh hoàn trả nguồn cải cách tiền lương ngân 

sách tỉnh, số tiền: 12.370 triệu đồng ngay sau khi Bộ Tài chính 

cấp bù bổ sung kinh phí thực hiện Nghị quyết số 81/2021/NĐ-CP 

ngày 27/8/2921 của Chính phủ năm 2022 cho tỉnh Lào Cai. 

 

21 Số 270/HĐND-

TT ngày 

26/10/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 18/10/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 . 

Thống nhất phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thuộc 02 Chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2022, bổ sung dự toán chi năm 2022 cho 

các cơ quan, đơn vị, địa phương số tiền: 29.954 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết 

số 09/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai. 

 

22 Số 271/HĐND-

TT ngày 

26/10/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 20/10/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung dự toán ghi thu, ghi chi 

ngân sách tỉnh năm 2022. 

Thống nhất bổ sung dự toán ghi thu, ghi chi ngân sách tỉnh năm 

2022 như đề nghị của UBND tỉnh, cụ thể: 

3. Ghi thu ngân sách tỉnh, số tiền: 2.848.306.840 đồng.  

Nội dung: Tiền viện trợ nước ngoài độc lập không kèm khoản 

vay cho ngân sách địa phương. 

4. Ghi chi ngân sách tỉnh, số tiền: 2.848.306.840 đồng.  

Nội dung: Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai), số tiền: 

2.046.096.840 đồng; Kinh phí sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình 

(Sở Y tế tỉnh Lào Cai) số tiền: 802.210.000 đồng. 
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23 Số 282/HĐND-

TT ngày 

01/11/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 21/10/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 

1. Thống nhất điều chỉnh giảm dự toán chi của một số cơ quan, 

đơn vị số tiền: 590,7 triệu đồng. 

2. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, bổ sung dự toán chi năm 2022 

cho các cơ quan, đơn vị số tiền: 4.051 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí: Nguồn điều chỉnh giảm tại mục 1, số tiền: 

590,7 triệu đồng. Nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 

19/6/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai, số tiền: 3.460,3 triệu đồng. 

 

24 Số 08/HĐND-

TT-m ngày 

10/11/2022 

Ý kiến đối với Tờ trình số 453/TTr-UBND-m ngày 28/10/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung dự toán chi ngân sách 

năm 2022 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. (Văn bản mật) 

 

25  

Số 304/HĐND-
TT ngày 

14/11/2022 

Ý kiến đối với Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 04/11/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh quy mô dự án Xây 
dựng xưởng thực hành sửa chữa ô tô, xưởng cơ khí, điện tử - điện 

lạnh của Trưởng Cao đẳng Lào Cai. 

Dự án Xây dựng xưởng thực hành sửa chữa ô tô, xưởng cơ khí, 

điện tử - điện lạnh của Trường Cao đẳng Lào Cai nằm trong Kế 

hoạch được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2022 về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 và giao 

danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 15/7/2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân 

sách tỉnh.  

Việc Quyết định đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công. Nội dung, quy mô 

của dự án có thay đổi so với thông tin tại Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 15/7/2022 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 
15/7/2022 của HĐND tỉnh, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chủ động 

quyết định điều chỉnh thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp 

gần nhất. 

 

26 Số 307/HĐND-

TT ngày 

15/11/2022 

 

Ý kiến đối với Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 31/10/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung dự toán chi ngân sách 

tỉnh năm 2022. 

Nhất trí bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2022 cho các 

cơ quan, đơn vị với số tiền: 2.176.123.000 đồng. 

Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị 

quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh, gồm: 
Nguồn chi hoạt động của các cơ quan đảng, đoàn thể, quản lý nhà 

nước, số tiền: 329.415.000 đồng; nguồn chi khác ngân sách tỉnh, 

số tiền: 1.846.708.000 đồng. 
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27 Số 321/ĐND-

TT ngày 

22/11/2022 

Ý kiến đối với Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày 17/11/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung dự toán ghi thu, ghi chi 

ngân sách tỉnh năm 2022. 

Thống nhất bổ sung dự toán ghi thu, ghi chi ngân sách tỉnh năm 

2022 như đề nghị của UBND tỉnh, cụ thể: 

5. Ghi thu ngân sách tỉnh, số tiền: 1.454.712.875 đồng.  

Nội dung: Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản 

thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). 

6. Ghi chi ngân sách tỉnh, số tiền: 1.454.712.875 đồng.  

Nội dung: Kinh phí xe ô tô Toyota Highlander XLE AWD, 8 

chỗ ngồi. 

Nguồn chi hoạt động kinh tế khác năm 2022 ngân sách tỉnh ghi 

thu tại mục 1. 

 

28 Số 344/HĐND-

TT ngày 

02/12/2022 

Ý kiến đối với Tờ trình số 259/TTr-UBND ngày 29/11/2022 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc mua xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị 

(đợt 2) năm 2022. 

1. Đồng ý chủ trương mu sắm mới 07 xe ô tô cho các cơ quan, đơn 

vị, số tiền: 8.313 triệu đồng, gồm: Xe ô tô phục vụ công tác chung: Số 

lượng 6 xe, trong đó 05 xe hai cầu và 01 xe một cầu. Xe ô tô chuyên 

dùng: Số lượng 01 xe, loại xe hai cầu; giá tối đa 849 triệu đồng.  

Giá mua tăng thêm không quá 20% so với mức giá quy định tại 

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ.  

Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh 
2. Phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022, bổ sung cho một số 

cơ quan, đơn vị để mua xe ô tô, số tiền: 8.313 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí: Nguồn chưa phân bổ tại Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh. 

 

29 Số 345/HĐND-

TT ngày 

02/12/2022 

Ý kiến đối với Tờ trình số 254/TTr-UBND ngày 14/11/2022 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân 

sách tỉnh năm 2022. 

1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh 

năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị theo đề nghị của UBND tỉnh, 

với số tiền: 5.840,342 triệu đồng. 
Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí chưa phân bổ tại Nghị quyết 

số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh, gồm: Nguồn 

chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể, 

số tiền: 5.218,442 triệu đồng; Nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo, số tiền: 621,9 triệu đồng. 

Đồng ý điều chỉnh nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách 

xã hội tỉnh để cho vay theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 

09/4/2021 của HĐND tỉnh năm 2021, 2022 chuyển cho vay vốn phát 

triển sản phẩm du lịch cộng đồng, với số tiền: 12.000 triệu đồng. 
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PHỤ LỤC 2 
Văn bản trao đổi, thỏa thuận đối với giao chỉ tiêu số lượng người làm việc dự 

phòng hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập 
năm 2022: 01 văn bản 

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày       tháng 12 năm 2022 
của HĐND tỉnh Lào Cai) 

 
 

STT 

 

Số, ký hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành VB thỏa 

thuận, trao đổi ý 

kiến 

 

Nội dung 

 

Ghi 

chú 

1 Số 325/HĐND-TT 

ngày 24/11/2022 

Ý kiến đối với Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 11/11/2022 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc thỏa thuận giao chỉ tiêu số lượng 

người làm việc dự phòng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022. 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu tổng số lượng người 

làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị 
sự nghiệp công lập năm 2022 tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt số lượng người 

làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP tỉnh Lào Cai 

năm 2022, đảm bảo theo quy định tại điểm đ) Khoản 2, Điều 19 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. 

Việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ 

ngân sách Nhà nước đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền của UBND tỉnh, theo quy định tại điểm đ) Khoản 2 

Điều 9 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính 

phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

Như vậy việc UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh 

cho ý kiến giao chỉ tiêu số lượng người làm việc dự phòng hưởng 
lương từ ngân sách Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2022 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 
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