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NGHỊ QUYẾT
Về mức hỗ trợ kinh phí bổ sung sách, báo, tài liệu cho tủ sách pháp luật

của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI  
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày  24/01/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ  sở.
Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hoá xã;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của 

liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và quyết toán 
kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Xét Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ 
xây dựng, bổ sung sách, báo, tài liệu cho tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-HĐND ngày 11/7/2016 của Ban 
Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức hỗ trợ kinh phí bổ sung sách, báo, tài liệu cho tủ sách 
pháp luật của UBND cấp xã; cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ: 500.000 đ/tủ sách pháp luật/xã/năm.
2. Nguồn kinh phí: Do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm và các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác do các tổ chức, cá nhân đóng góp.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 43/2016/NQ-HĐND          

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

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016
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Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chịu 

trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XV, kỳ họp thứ hai thông 

qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh


