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NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết  

của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2015
 

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 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 02/TTr-HĐND ngày 02/7/2015 của Thường trực 
HĐND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết 
của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2015 và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của 
HĐND tỉnh Lào Cai năm 2015; cụ thể như sau:

I. Đưa ra khỏi danh mục Nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng Nghị 
quyết năm 2015:

1. Nghị quyết về việc bổ sung chức danh Phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố vào 
diện hưởng phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách.

2. Nghị quyết về nội dung và mức chi hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
3. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ nhà trẻ tại các cơ sở giáo dục 

mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.       
4. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 15/NQ-HĐND          

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

Lào Cai, ngày 09 tháng 7 năm 2015
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II. Bổ sung danh mục Nghị quyết và thông qua tại kỳ họp thứ 13:
1. Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Dự án đầu tư các tiểu khu đô 

thị trên địa bàn thành phố Lào Cai.
2. Nghị quyết về bổ sung các 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.

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của 
HĐND tỉnh năm 2015.

III. Điều chỉnh, bổ sung danh mục Nghị quyết và thông qua tại kỳ họp thứ 14:
1. Nghị quyết về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng 

trong chương trình truyền thanh tại Đài truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Nghị quyết về chính sách sử dụng đất, mức kinh phí đầu tư, hỗ trợ xây dựng 
Nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư tỉnh Lào Cai.

3. Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn; xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Nghị quyết về bổ sung các 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 2016 trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

IV. Các Nghị quyết còn lại đã được thông qua tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh 
khóa XIV vẫn giữ nguyên.

 (Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015 sau điều chỉnh 
có danh mục chi tiết kèm theo).

 Điều 2: Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. 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 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
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DANH MỤC NGHỊ QUYẾT
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2015

((Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 
của HĐND tỉnh Lào Cai)

Số 
TT Tên văn bản Cơ quan 

trình

Cơ 
quan 
thẩm 
tra 

Thời 
điểm 
thông 
qua

1

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 2015.

UBND        
tỉnh

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 13

2 Nghị quyết về tặng huy hiệu vì sự nghiệp 
phát triển tỉnh Lào Cai.

UBND 
tỉnh

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 13

3

Nghị quyết về bổ sung các 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.

UBND 
tỉnh

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 13

4

Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn; trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai 
đoạn 2015-2020.

UBND 
tỉnh

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 13

5 Nghị quyết về việc giao biên chế công chức 
tỉnh Lào Cai năm 2015.

UBND 
tỉnh

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 13

6 Nghị quyết thông qua kế hoạch tổng biên 
chế công chức năm 2016.

UBND 
tỉnh

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 13

7

Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 
30/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của 
HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ, 
kinh phí hoạt động, trách nhiệm đóng góp 
đối với người cai nghiện ma túy, quản lý 
sau cai và cán bộ làm công tác cai nghiện 
tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

TT.HĐND 
tỉnh 

Kỳ họp 
thứ 13
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8
Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện 
Dự án đầu tư các tiểu khu đô thị trên địa bàn 
thành phố Lào Cai.

TT.HĐND 
tỉnh 

Kỳ họp 
thứ 13

9
Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận 
của Thường trực HĐND tỉnh với UBND 
tỉnh giữa 2 kỳ họp.

TT.HĐND 
tỉnh 

Kỳ họp 
thứ 13

10
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung 
chương trình xây dựng Nghị quyết của 
HĐND tỉnh năm 2015.

TT.HĐND 
tỉnh 

Kỳ họp 
thứ 13

11

Nghị quyết về 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 2015; 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 2016.

UBND 
tỉnh

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 14

12

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

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 14

13 Nghị quyết về Phê chuẩn quyết toán ngân 
sách địa phương năm 2014.

UBND 
tỉnh

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 14

14 Nghị quyết phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp 
năm 2016.

UBND 
tỉnh

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 14

15

Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn; xây dựng cánh đồng mẫu lớn 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

UBND 
tỉnh

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 14

16
Nghị quyết về chính sách sử dụng đất, mức 
kinh phí đầu tư, hỗ trợ xây dựng Nhà văn 
hóa cộng đồng khu dân cư tỉnh Lào Cai.

UBND 
tỉnh

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 14

17

 Nghị quyết về phê chuẩn các 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 2016 trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

UBND 
tỉnh

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 14
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18

Nghị quyết về chế độ nhuận bút, thù lao 
đối với các tác phẩm được sử dụng trong 
chương trình truyền thanh tại Đài truyền 
thanh - Truyền hình huyện, thành phố trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai.

UBND 
tỉnh

Các Ban  
HĐND

Kỳ họp 
thứ 14

19 Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên 
đề của HĐND tỉnh năm 2016.

TT.HĐND 
tỉnh

Kỳ họp 
thứ 14

20 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị 
quyết của HĐND tỉnh năm 2016.

TT.HĐND 
tỉnh

Kỳ họp 
thứ 14

21
Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận 
của Thường trực HĐND tỉnh với UBND 
tỉnh giữa 2 kỳ họp.

TT.HĐND 
tỉnh

Kỳ họp 
thứ 14


