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NGHỊ QUYẾT
Về việc thí điểm cho phép sử dụng một phần hè đường các tuyến đường 

An Dương Vương, Thủy Hoa vào mục đích kinh doanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 

03/12/2004 số 31/2004/QH11;
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;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định 
về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 
Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Lào 
Cai ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 0l/NQ.BCH ngày 20/7/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
thành phố Lào Cai về việc lãnh đạo cải tạo và phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 
2015-2020NQ/TU của Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXII nhiệm kỳ 
2015-2020;

Căn cứ Chỉ thị 01/CT-TU ngày 30/9/2015 của Thành ủy Lào Cai về siết chặt trật 
tự đô thị, vệ sinh môi trường, hành lang hè phố, trên địa bàn thành phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 475/TTr-UBND ngày 14/12/2015 của UBND thành 
phố về phương án thí điểm quản lý và sử dụng một phần hành lang, vỉa hè, lòng 
đường ngoài mục đích giao thông tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Lào 
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Cai; Báo cáo thẩm tra số: 139/BC-KT-XH ngày 21/12/2015 của Ban Kinh tế - xã hội 
và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thí điểm cho phép sử dụng một phần hè đường các tuyến đường 

An Dương Vương, Thủy Hoa vào mục đích kinh doanh, theo nguyên tắc như sau:
1. Vị trí thí điểm: Hè đường tiếp giáp với nhà ở các hộ gia đình trên các tuyến 

đường An Dương Vương và Thủy Hoa.
2. Thời gian thực hiện thí điểm: giai đoạn 2016-2017.
3. Đối tượng được xem xét cho phép sử dụng: Hộ dân có nhu cầu, có nhà trực 

tiếp tiếp giáp với phần hè đường cho phép sử dụng vào mục đích kinh doanh.
4. Thời hạn hợp đồng thí điểm: Không quá 12 tháng.
5. Đại diện ký hợp đồng và thu phí: UBND phường Kim Tân, Cốc Lếu, 

Duyên Hải.
6. Mức thu phí: Theo quy định của UBND tỉnh Lào Cai.
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai giao cho:
1. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm tổ chức triển khai 

và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các 

đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai: Giám sát việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thành phố 
Lào Cai khóa XVIII thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành 
sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Chính


