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NGHỊ QUYẾT
 Phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh 

với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;
 Sau khi xem xét báo cáo số 97/BC-HĐND ngày 04/12/2015 của Thường trực 

HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong 
thời gian giữa kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV và ý 
kiến của đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với 
UBND tỉnh trong thời gian giữa kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào 
Cai khoá XIV; gồm các nội dung sau:

 1. Chưa thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai năm học 2015-2016.

 2. Mua xe ô tô chuyên dùng cho Thanh tra Giao thông.
3. Mua xe ô tô phục vụ Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ tăng 

trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, tỉnh Lào Cai.
4. Chủ trương đầu tư Dự án: Đường Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà đi UBND xã Bản 

Ngò, huyện Sín Mần, tỉnh Hà Giang.
5. Rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
6. Đề nghị chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép để sử dụng vào mục đích phát triển kinh 
tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

7. Chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật phía sau trụ sở Khối II, Khu đô thị 
mới Lào Cai - Cam Đường.
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8. Định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.
9. Bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục 

đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai.

10. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kè biên giới các sông trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

11. Tạm giao kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp tỉnh Lào Cai 
năm 2016.

12. Chủ trương đầu tư Dự án: Đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa 
(Km100-Km111), huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

13. Trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ thực hiện Dự án PCCCR tỉnh Lào Cai 
giai đoạn 2013-2015 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai.

14. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Đường liên xã Sín 
Lùng Chải, xã Lùng Khấu Nhin - Pạc Trà, xã Nấm Lư - Cốc Cáng, xã Dìn Chin, 
huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

15. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Chợ đầu mối trung tâm huyện Bát Xát.
16. Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất để sử 

dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

17. Chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông 
tin gắn với Cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai giai 
đoạn 2016-2018.

18. Chủ trương đầu tư Dự án: San tạo mặt bằng hai bên đường D1, đoạn từ 
Km0+750 (nút giao đường B1)-Km9+353 (nút giao đại lộ Trần Hưng Đạo) thành 
phố Lào Cai.

19. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Ký túc xá phục vụ học sinh, sinh viên là 
dân tộc thiểu số ở nội trú học nghề tại Trường Cao đẳng nghề Lào Cai.

20. Phê duyệt danh mục báo cáo chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống xử lý nước 
thải khu công nghiệp Tằng Loỏng (giai đoạn 2).

21. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp đường Dương Quỳ - Nậm 
Chày, huyện Văn Bàn.

22. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trường Trung cấp Y tỉnh Lào Cai.
23. Danh mục Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm công tác Xã 

hội tỉnh Lào Cai.
24. Danh mục Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Chữa bệnh, 

Giáo dục lao động xã hội tỉnh Lào Cai.
25. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công trình: Hệ thống xử lý nước thải khu 
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công nghiệp Tằng Loỏng (giai đoạn 2).
26. Phê duyệt danh mục Báo cáo chủ trương đầu tư dự án: Đường du lịch Trung 

Chải - Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
27. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Trung tâm công tác 

xã hội tỉnh Lào Cai.
28. Phê duyệt danh mục Báo cáo chủ trương đầu tư dự án: Đường du lịch Cát 

Cát - Ý Lình Hồ - San II xã Lao Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
29. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa 

cháy rừng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020.
30. Phê duyệt danh mục Báo cáo chủ trương đầu tư dự án: Đường du lịch Hoà Sử 

Pán 2 xã Sử Pán - Lếch Mông - Lếch Dao xã Thanh Kim, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
31. Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án 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, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

32. Sáp nhập thôn, tổ dân phố của các xã thuộc các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, 
Bát Xát, Mường Khương.

33. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương.
34. Danh mục báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Kè bờ hữu sông Hồng 

bảo vệ cơ sở hạ tầng và khu dân cư xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua 

ngày 10/12/2015 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh


