
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LÀO CAI 
 

Số:         /HĐND - TT 

V/v đính chính một số nội dung 
trong Nghị quyết HĐND thành phố 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lào Cai, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi: 

- Thường trực. HĐND, UBND tỉnh; 
- Thường trực. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; 

- Ban Thường trực UBMTQVN và các đoàn thể thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các Ban HĐND thành phố; 
- Các đại biểu HĐND thành phố; 

- Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, đơn vị cộng quản; 
- Thường trực. Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường; 

 

Tại Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai khóa XX đã ban 
hành: Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 điều chỉnh, bổ sung nội dung kế 

hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND thành phố Lào Cai khóa 
XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 về điều 

chinh dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 
20/12/2022 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thành phố Lào Cai; Nghị 

quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 

2023; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 về Phê chuẩn điều chỉnh một số 
nội dung quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết số 28/NQ-

HĐND ngày 20/12/2022 về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; Nghị quyết số 
29/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND 

với UBND trong thời gian giữa kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và kỳ họp thường lệ 
cuối năm 2022 HĐND thành phố; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 Phê 

chuẩn kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai,  
khoá XX,  nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Do sơ xuất trong khâu soạn thảo, soát xét và phát hành, Thường trực HĐND 

thành phố đính chính một số nội dung như sau: 
 1. Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Lào Cai. 
Tại phần căn cứ đã ghi: “Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019”. 
Nay sửa lại là: “Căn cứ 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”. 
2. Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Lào Cai. 
 Tại phần cơ quan ban hành nghị quyết đã ghi: “ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LÀO CAI" 



Nay sửa lại là: “HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI" 
3. Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 Phê chuẩn kết quả kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai,  khoá XX,  nhiệm 
kỳ 2021 - 2026. 

Tại phần căn cứ đã ghi: “Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 17 
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch tổ chức các kỳ 

họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai khóa XX, 
nhiệm kỳ 2021-2026”. 

Nay sửa lại là: “Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 
năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp 

thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai khóa XX, nhiệm kỳ 
2021-2026”. 

4. Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 phê chuẩn kết quả thỏa 
thuận của Thường trực HĐND với UBND trong thời gian giữa kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2022 và kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND thành phố. 
Tại phần phụ biểu kèm theo nghị quyết đã ghi: “Kèm theo Nghị quyết  số 

29/HĐND ngày  20 /12/2022 của Thường trực HĐND thành phố Lào Cai”  

Nay sửa lại là: “Kèm theo Nghị quyết  số 29/HĐND ngày  20 /12/2022 của 
HĐND thành phố Lào Cai” 

5. Các nghị quyết do lỗi phần mềm ký số convert từ file word sang file pdf 
thiếu các đường kẻ ngang nét liền phía dưới của phần tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - 

Hạnh phúc”; phía dưới tên của cơ quan ban hành văn bản; phía dưới của phần trích 
yếu nghị quyết, cụ thể: Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 điều chỉnh, 

bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND 
thành phố Lào Cai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND 

ngày 20/12/2022 về điều chinh dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết 
số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

thành phố Lào Cai; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 về dự toán thu 
ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự 
toán ngân sách thành phố năm 2023; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 

về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 
20/12/2022 phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND với UBND trong 

thời gian giữa kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 
HĐND thành phố. 

 

Các nội dung khác giữ nguyên như các nghị quyết đã ban hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- TT.HĐND, UBND tỉnh Lào Cai. 
- TT. TU, HĐND, UBND thành phố;  
- Các ban HĐND thành phố; 
- Các đại biểu HĐND thành phố;   
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Trần Văn Thiện 
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