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NGHỊ QUYẾT
Về chính sách hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; hỗ trợ 
nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới

  trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Biên giới Quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP  ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ 
Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 34/2014/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN, ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật 
trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

Xét Tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 99/BC-BDT ngày 09 tháng 12 năm 2016 
của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu hội đồng nhân 
dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung, mức hỗ trợ tiền công đối với nhân dân tham 
gia tuần tra bảo vệ biên giới; hỗ trợ nhân công phát quang đường tuần tra 
biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 93/2016/NQ-HĐND          

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

Lào Cai, ngày 15 tháng 12 năm 2016
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1. Hỗ trợ tiền công cho nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ đường biên giới: 
100.000 đồng/ngày công (đảm bảo huy động 54 công/năm/km đường biên giới). 

2. Hỗ trợ kinh phí thuê nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, 
đường lên mốc quốc giới như sau:

+ Đơn giá nhân công thực hiện phát quang đường tuần tra biên giới, đường 
lên mốc quốc giới là 155.000 đồng/ngày công.

+ Định mức lao động thực hiện phát quang đường tuần tra biên giới, đường 
lên mốc quốc giới là 53m2/01 ngày công (thực hiện phát băng).

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí An ninh - Quốc phòng địa 
phương.

4. Tổng mức chiều dài đường tuần tra biên giới tối đa cần phát quang là 260 
km; tổng số chiều dài tối đa cần phát quang đường lên mốc giới là 264 km.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám 
sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV - kỳ họp 
thứ ba thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh


