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NGHỊ QUYẾT

 Về chương trình xây dựng Nghị quyết 
của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2016 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 

03/12/2004;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 
UBND;

Sau khi xem xét Tờ trình số 07/TTr-HĐND ngày 04/12/2015 của Thường trực 
HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của HĐND tỉnh Lào 
Cai và các ý kiến của đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của HĐND 
tỉnh Lào Cai, gồm các Nghị quyết:

(Có danh mục cụ thể kèm theo)
Điều 2. Các giải pháp thực hiện:
1. Cơ quan soạn thảo, trình dự thảo Nghị quyết nghiêm túc thực hiện các quy 

định của pháp luật về thời hạn gửi dự thảo Nghị quyết đến UBND tỉnh, các Ban 
HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh.

2. UBND tỉnh đổi mới quy trình chuẩn bị, dành thời gian hợp lý để thảo luận, 
xem xét các dự thảo Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

3. Các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, cơ 
quan trình dự thảo Nghị quyết để nâng cao chất lượng thẩm tra; các Tổ đại biểu 
HĐND và đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, tổ chức thảo 
luận, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 41/NQ-HĐND          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 11 tháng 12 năm 2015
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4. Thường trực HĐND tỉnh có biện pháp bảo đảm triển khai thực hiện Chương 
trình xây dựng Nghị quyết, bảo đảm để các dự thảo Nghị quyết trình thông qua phải 
được chuẩn bị kỹ về nội dung và kỹ thuật văn bản.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
- Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
- Trong trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh 

điều chỉnh Chương trình và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua 

ngày 10/12/2015./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh
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DANH MỤC NGHỊ QUYẾT THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  41/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh)

Số 
TT Tên văn bản Cơ quan 

trình
Cơ quan 
thẩm tra 

Thời điểm 
thông qua

1 Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND 
tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường 
trực HĐND

Kỳ họp
thứ nhất

2
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ 
tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-
2021.

Thường 
trực HĐND

Kỳ họp
thứ nhất

3

Các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh 
Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó trưởng Ban và các 
thành viên của các Ban HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, 
nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường 
trực HĐND

Kỳ họp
thứ nhất

4
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ 
tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-
2021.

UBND tỉnh Kỳ họp
thứ nhất

5
Các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh 
Phó Chủ tịch và các thành viên của UBND tỉnh Lào 
Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

UBND tỉnh Kỳ họp
thứ nhất

6
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chánh 
văn phòng HĐND tỉnh và Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh 
Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường 
trực HĐND

Kỳ họp
thứ nhất

7 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Hội thẩm nhân 
dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021. TAND tỉnh Kỳ họp

thứ nhất

8

Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; 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 2016.

UBND tỉnh Ban 
KTNS

Kỳ họp
thứ hai

9 Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức tỉnh 
Lào Cai năm 2016. UBND tỉnh Ban

Pháp chế
Kỳ họp
thứ hai

10 Nghị quyết về kế hoạch tổng biên chế công chức năm 
2017 UBND tỉnh

Ban
Pháp chế

Kỳ họp
thứ hai

11 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 
2016-2020. UBND tỉnh Ban 

KTNS
Kỳ họp
thứ hai
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12

Nghị quyết về thông qua 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 2016 trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

UBND tỉnh Ban 
KTNS

Kỳ họp
thứ hai

13 Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường 
trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp.

Thường 
trực HĐND 

tỉnh

Kỳ họp
thứ hai

14

Nghị quyết về thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển, 
dự toán ngân sách địa phương năm 2016; phát triển 
kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển, dự toán 
ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán 
ngân sách tỉnh năm 2017.

UBND tỉnh
Các Ban 
HĐND 

tỉnh

Kỳ họp
thứ ba

15

Nghị quyết về thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; 
phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi; tỷ lệ phân chia 
nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa 
phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; 
thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán 
ngân sách địa phương.

UBND tỉnh Ban 
KTNS

Kỳ họp
thứ ba

16 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 
phương năm 2015. UBND tỉnh Ban 

KTNS
Kỳ họp
thứ ba

17

Nghị quyết thông qua 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 2017 trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

UBND tỉnh Ban 
KTNS

Kỳ họp
thứ ba

18 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung bảng giá 
các loại đất 05 năm 2015-2019. UBND tỉnh Ban 

KTNS
Kỳ họp
thứ ba

19 Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề của 
HĐND tỉnh năm 2017.

Thường 
trực HĐND 

tỉnh

Kỳ họp
thứ ba

20
Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của 
Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 
kỳ họp.

Thường 
trực HĐND 

tỉnh

Kỳ họp
thứ ba

21 Nghị quyết thông qua chương trình xây dựng Nghị 
quyết của HĐND tỉnh năm 2017.

Thường 
trực HĐND 

tỉnh

Kỳ họp
thứ ba


