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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 14/NQ-HĐND

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

   Lào Cai,  ngày  09  tháng 7  năm 2015

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 13

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 40/BC-HĐND ngày 02/7/2015 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 12 và kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV và ý 
kiến của các 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 12 và kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào 
Cai khoá XIV, gồm các nội dung sau:

1. Phân bổ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cấp bách phòng chống cháy rừng 
năm 2014.

2. Giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thưởng công trình phúc lợi cho xã 
Quang Kim, huyện Bát Xát đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Hỗ trợ kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng cho Công an tỉnh.
4. Mua xe chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị năm 2014.
5. Thông qua định mức đầu tư, hỗ trợ, thực hiện Chương trình 135 năm 2014, 

2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
6. Ban hành chính sách hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014-2015.
7. Chấp thuận hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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8. Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách tỉnh 6 tháng cuối năm 2014.
9. Đăng ký nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi năm 2015 với Bộ Tài chính.
10. Phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện một số dự án ổn định 

dân di cư tự do cấp bách tỉnh Lào Cai.
11. Phân bổ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2014 thực hiện các 

dự án cấp bách.
12. Phân bổ kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015.
13. Chế độ đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ thuộc Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai và các đơn vị phối hợp thành viên của Ban Quản lý cửa 
khẩu Lào Cai.

14. Phân bổ vốn TPCP cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2016, tỉnh Lào Cai. 

15. Mua xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị năm 2015.
16. Đề nghị xóa thôn Thái Bình thuộc thị trấn Tằng Loỏng để sáp nhập vào thôn 

Khe Khoang và thôn Khe Chom, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng.
17. Hỗ trợ kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh năm 2015.
18. Phân bổ kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 (đợt 2). 
19. Mua xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị  năm 2015.
20. Phân bổ nguồn vốn Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) 

năm 2015.
21. Trang bị xe ô tô chuyên dùng cho Trung tâm Y tế huyện Bát Xát.
22. Trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác bảo vệ, phòng, chống cháy 

rừng, tuần tra kiểm soát, phát triển tài nguyên rừng của Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
23. Điều chỉnh dự toán thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn liền 

với quyền sử dụng đất tỉnh Lào Cai năm 2015.
24. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 

02/10/2014 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về thu phí sử dụng công trình kết cấu 
hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế tỉnh.

25. Mua xe chuyên dùng cho huyện Sa Pa.
26. Giao kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg 

ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
27. Giao kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg 

ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
28. 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.
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29. Trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ thực hiện Dự án phòng cháy, chữa 
cháy rừng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2015 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

30. Đăng ký nhu cầu vay vốn ưu đãi năm 2015 với Bộ Tài chính.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND,  đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ 

chức thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua 

ngày 08 tháng 7 năm 2015.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Cường


