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

CÔNG BÁO
Tỉnh Lào Cai

Năm 2012

MỤC LỤC
Văn bản đăng Công báo tỉnh Lào Cai năm 2012

STT Ngày  
ban hành

Số, ký hiệu, trích yếu nội dung văn bản CB  
số

Trang 
số 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

01 16/12/2011 - Nghị quyết số: 23/2011/NQ-HĐND về kết quả 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu 
tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 
2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư 
phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân 
bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2012. 01 03

02 16/12/2011 - Nghị quyết số: 24/2011/NQ-HĐND về quyết toán 
ngân sách địa phương năm 2010. 01 47

03 16/12/2011 - Nghị quyết số: 26/2011/NQ-HĐND về việc quy 
định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính 
sách miễn thu thuỷ lợi phí theo Nghị định số 
115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính 
phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 01 49

04 16/12/2011 - Nghị quyết số: 27/2011/NQ-HĐND Quy định về 
lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 01 52

05 16/12/2011 - Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND Quy định mức 
đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai. 01 55
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06 16/12/2011 - Nghị quyết số: 30/2011/NQ-HĐND về việc kiện 
toàn tổ chức bộ máy và bổ sung chế độ chính 
sách đối với Công an xã và Bảo vệ dân phố trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai. 01 58

07 16/12/2011 - Nghị quyết số: 25/2011/NQ-HĐND về giá các 
loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2012. 02 02

08 16/12/2011 - Nghị quyết số: 31/2011/NQ-HĐND về Đề án xây 
dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011- 
2015. 03 04

09 16/12/2011 - Nghị quyết số: 32/2011/NQ-HĐND về việc điều 
chỉnh địa giới hành chính xã Si Ma Cai, xã Mản 
Thẩn, xã Nàn Sán; thành lập thị trấn Si Ma Cai 
thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. 03 10

10 16/12/2011 - Nghị quyết số: 33/2011/NQ-HĐND về việc quy 
định thu tiền sử dụng nước sinh hoạt và mức hỗ trợ 
sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung 
khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 03 12

11 16/12/2011 - Nghị quyết số: 34/2011/NQ-HĐND về chính sách 
khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 03 16

12 16/12/2011 - Nghị quyết số: 35/2011/NQ-HĐND về chính sách 
khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015. 03 20

13 16/12/2011 - Nghị quyết số: 36/2011/NQ-HĐND về chính sách 
đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03 24

14 16/12/2011 - Nghị quyết số: 37/2011/NQ-HĐND về chính sách 
hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai 
mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo 
sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập. 03 27

15 16/12/2011 - Nghị quyết số: 38/2011/NQ-HĐND về việc ban 
hành chính sách hỗ trợ học sinh bán trú (Tiểu 
học, THCS) thuộc các xã khu vực II, học sinh 
THPT các xã khu vực II và khu vực III; hỗ trợ 
giáo viên quản lý học sinh bán trú tại các trường; 
cấp dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số học 
THPT ở nội trú tại các trường phổ thông dân tộc 
nội trú huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 03 29
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16 12/7/2012 - Nghị quyết số: 04/2012/NQ-HĐND thông qua 
chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 11 03

17 12/7/2012 - Nghị quyết số: 07/2012/NQ-HĐND thông qua 
một số chính sách khuyến khích phát triển sản 
xuất lâm nghiệp, giai đoạn 2012 - 2015. 11 07

18 12/7/2012 - Nghị quyết số: 08/2012/NQ-HĐND về việc sửa 
đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích xã 
hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy 
nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường. 11 13

19 12/7/2012 - Nghị quyết số: 09/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quy 
định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan 
danh lam thắng cảnh Sa Pa. 11 18

20 12/7/2012 - Nghị quyết số: 10/2012/NQ-HĐND phê chuẩn mức 
thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai. 11 21

21 12/7/2012 - Nghị quyết số: 11/2012/NQ-HĐND phê chuẩn mức 
thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung 
cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai. 11 25

22 12/7/2012 - Nghị quyết số: 12/2012/NQ-HĐND sửa đổi một số 
nội dung quy định tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 
02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2010/NQ-
HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai. 11 28

23 12/7/2012 - Nghị quyết số: 15/2012/NQ-HĐND điều chỉnh mức 
phụ cấp chức danh Bí thư Chi bộ thôn (thuộc Đảng 
bộ xã); phê chuẩn mức hỗ trợ cho một số chức danh 
và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 11 30

24 01/10/2012 - Nghị quyết số: 19/2012/NQ-HĐND về giá các dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công 
lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 12 03

25 14/12/2012 - Nghị quyết số: 21/2012/NQ-HĐND về quyết toán 
ngân sách địa phương năm 2011. 15 04

26 14/12/2012 - Nghị quyết số: 23/2012/NQ-HĐND về chính sách 
hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo 
dưỡng và sửa chữa thường xuyên các công trình 
kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý. 15 06
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27 14/12/2012 - Nghị quyết số: 24/2012/NQ-HĐND về việc điều 
chỉnh, bổ sung chính sách đầu tư xây dựng đường 
giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 
mới. 15 11

28 14/12/2012 - Nghị quyết số: 25/2012/NQ-HĐND về việc điều 
chỉnh, sửa đổi quy định thu phí thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường. 15 14

29 14/12/2012 - Nghị quyết số: 26/2012/NQ-HĐND về việc phân 
cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Lào Cai. 15 16

30 14/12/2012 - Nghị quyết số: 28/2012/NQ-HĐND về mức chi 
đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai 15 21

31 14/12/2012 - Nghị quyết số: 29/2012/NQ-HĐND về việc điều 
chỉnh địa giới hành chính xã Bản Qua, mở rộng thị 
trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 15 27

32 14/12/2012 - Nghị quyết số: 30/2012/NQ-HĐND 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. 15 29

33 14/12/2012 - Nghị quyết số: 32/2012/NQ-HĐND về một số 
chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng 
nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai. 15 35

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

34 30/12/2011 - Quyết định số: 55/2011/QĐ-UBND ban hành quy 
định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu 
vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai năm 2012. 04 02

35 27/12/2011 - Quyết định số: 49/2011/QĐ-UBND về việc Quy 
định chính sách hỗ trợ học sinh bán trú (Tiểu học, 
THCS) thuộc các xã khu vực II, học sinh THPT 
ở các xã khu vực II và khu vực III; hỗ trợ giáo 
viên quản lý học sinh bán trú tại các trường; cấp 
dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở 
nội trú tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 05 03
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36 29/12/2011 - Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ban hành quy 
định Chính sách dinh dưỡng cho người nghèo 
tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và 
phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa 
bệnh công lập. 05 06

37 30/12/2011 - Quyết định số: 51/2011/QĐ-UBND điều chỉnh mức 
trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng 
bảo trợ xã hội sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội 
tỉnh Lào Cai quy định tại Phụ lục số 03 ban hành 
kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 
22/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai. 05 08

38 30/12/2011 - Quyết định số: 52/2011/QĐ-UBND về việc kiện 
toàn tổ chức bộ máy và bổ sung chế độ chính 
sách đối với Công an xã và Bảo vệ dân phố trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai. 05 10

39 30/12/2011 - Quyết định số: 53/2011/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về công tác quản lý, phát triển trạm thu, phát 
sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 05 28

40 30/12/2011 - Quyết định số: 54/2011/QĐ-UBND về việc quy 
định về phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 05 44

41 30/12/2011 - Quyết định số: 56/2011/QĐ-UBND về việc ban 
hành quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 05 48

42 30/12/2011 - Quyết định số: 57/2011/QĐ-UBND ban hành quy 
chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên 
chức tỉnh Lào Cai. 05 51

43 30/12/2011 - Quyết định số: 58/2011/QĐ-UBND ban hành “Quy 
định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách 
miễn thu thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/
NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai”. 05 64

44 30/12/2011 - Quyết định số: 59/2011/QĐ-UBND ban hành “Quy 
định về thu tiền sử dụng nước sinh hoạt và mức hỗ 
trợ sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung 
khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. 05 72
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45 30/12/2011 - Quyết định số: 60/2011/QĐ-UBND ban hành quy 
định về chính sách khuyến khích phát triển sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai 
đoạn 2011 - 2015. 06 02

46 30/12/2011 - Quyết định số: 61/2011/QĐ-UBND ban hành quy 
định về đầu tư xây dựng công trình đường Giao 
thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 06 10

47 30/12/2011 - Quyết định số: 62/2011/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 
nhiệm kỳ 2011 - 2016. 06 24

48 30/12/2011 - Quyết định số: 63/2011/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy định chính sách khuyến công trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 06 53

49 17/01/2012 - Quyết định số: 01/2012/QĐ-UBND về việc quy 
định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán 
bộ cơ sở tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, 
đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 07 03

50 31/01/2012 - Quyết định số: 02/2012/QĐ-UBND bổ sung mức 
thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai. 07 06

51 04/02/2012 - Quyết định số: 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 07 08

52 06/02/2012 - Quyết định số: 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều 
kiện, trình tự thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức 
của Ban Quản lý di tích cấp huyện, cấp xã trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 07 28

53 06/02/2012 - Quyết định số: 05/2012/QĐ-UBND về chế độ thù 
lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh 
đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 07 34

54 07/02/2012 - Quyết định số: 06/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch 
sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai. 07 37
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55 20/3/2012 - Quyết định số: 07/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai. 07 50

56 21/3/2012 - Quyết định số: 08/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng 
lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 07 60

57 23/3/2012 - Quyết định số: 09/2012/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm học 2011 - 2012 đến 
năm học 2014 - 2015; phí dự thi nghề phổ thông. 07 68

58 30/3/2012 - Quyết định số: 10/2012/QĐ-UBND ban hành quy 
định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với 
khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 08 03

59 12/4/2012 - Quyết định số: 11/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai. 08 06

60 16/4/2012 - Quyết định số: 12/2012/QĐ-UBND về việc ban hành 
Quy định quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 08 15

61 17/4/2012 - Quyết định số: 13/2012/QĐ-UBND về việc ban hành 
Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu trí 
tuệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 08 31

62 23/4/2012 - Quyết định số: 14/2012/QĐ-UBND 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. 08 46

63 10/5/2012 - Quyết định số: 15/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm của 
các đơn vị dự toán thuộc ngân sách các cấp tỉnh 
Lào Cai. 09 03

64 21/5/2012 - Quyết định số: 16/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về quản lý các nguồn ủng hộ, đóng góp của 
các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, 
mục tiêu, dự án và 07 Chương trình, 27 Đề án 
trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Lào Cai. 09 13
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65 25/5/2012 - Quyết định số: 17/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 
sung Khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai ban hành kèm 
theo Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 
31/12/2009. 09 21

66 25/5/2012 - Quyết định số: 18/2012/QĐ-UBND về việc quy 
định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở 
người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai. 09 23

67 28/5/2012 - Quyết định số: 19/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về tên miền và địa chỉ IP cho Hệ thống mạng 
thông tin tỉnh Lào Cai. 09 25

68 30/5/2012 - Quyết định số: 20/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 
sung Khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Công thương tỉnh Lào Cai ban hành kèm 
theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 
10/10/2008. 09 37

69 30/5/2012 - Quyết định số: 21/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về thực hiện chính sách đối với người có uy 
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai. 09 39

70 01/6/2012 - Quyết định số: 22/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 09 47

71 14/6/2012 - Quyết định số: 23/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết 
quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước theo niên 
độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 09 62

72 21/6/2012 - Quyết định số: 24/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Lào Cai. 09 69

73 22/6/2012 - Quyết định số: 25/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về việc thành lập và đăng ký hoạt động của 
tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai. 09 75
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74 28/6/2012 - Quyết định số: 26/2012/QĐ-UBND Quy định một 
số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng Dự án 
Khu đô thị mới và Dự án Phát triển nhà ở thương 
mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai 10 03

75 28/6/2012 - Quyết định số: 27/2012/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ 
sung quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/2011/
QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc quy định mức thu phí sử dụng lề đường, 
bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 10 24

76 10/7/2012 - Quyết định số: 28/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và 
công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 10 27

77 20/7/2012 - Quyết định số: 29/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai. 10 46

78 26/7/2012 - Quyết định số: 31/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế quản lý hoạt động in và hoạt động phát hành 
xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 10 61

79 30/7/2012 - Quyết định số: 32/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế xuất bản, phát hành tài liệu không kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 10 81

80 03/8/2012 - Quyết định số: 33/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định Chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 11 32

81 03/8/2012 - Quyết định số: 34/2012/QĐ-UBND về giá các 
dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh trong các 
cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (đã 
được thay thế bằng Quyết định số 46/2012/QĐ-
UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc ban hành giá các dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai). 11 45

82 07/8/2012 - Quyết định số: 35/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức 
phụ cấp chức danh Bí thư chi bộ thôn (thuộc Đảng 
bộ xã); quy định mức hỗ trợ cho một số chức danh 
và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 11 94
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83 07/8/2012 - Quyết định số: 36/2012/QĐ-UBND Quy định mức 
chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 11 96

84 10/8/2012 - Quyết định số: 37/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định một số chính sách khuyến khích phát triển 
sản xuất lâm nghiệp, giai đoạn 2012 - 2015. 11 100

85 16/8/2012 - Quyết định số: 38/2012/QĐ-UBND về mức thu 
lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp 
thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai. 11 111

86 16/8/2012 - Quyết định số: 39/2012/QĐ-UBND Quy định chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan 
danh lam thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 11 114

87 16/8/2012 - Quyết định số: 40/2012/QĐ-UBND về mức thu 
phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai. 11 118

88 17/8/2012 - Quyết định số: 41/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 
sung một số điều của bản Quy định một số chính 
sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; 
văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-
UBND ngày 24/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai. 11 122

89 27/8/2012 - Quyết định số: 42/2012/QĐ-UBND ban hành quy 
định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành 
tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế 
giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo thể dục, 
thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học 
- nghệ thuật. 12 54

90 13/9/2012 - Quyết định số: 43/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng 
thủy văn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 12 65

91 13/9/2012 - Quyết định số: 44/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên 
và môi trường vùng hồ chứa thủy điện Bắc Hà. 12 74
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92 21/9/2012 - Quyết định số: 45/2012/QĐ-UBND về việc thực 
hiện chính sách hỗ trợ công chức, viên chức công 
tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 12 91

93 05/10/2012 - Quyết định số: 46/2012/QĐ-UBND về việc ban 
hành giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong 
các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai 13 02

94 10/10/2012 - Quyết định số: 47/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây 
dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 13 53

95 23/10/2012 - Quyết định số: 48/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về: Định mức khoán chi phí dịch vụ công ích 
đô thị; Quản lý kinh phí đảm bảo dịch vụ công ích 
đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 13 106

96 24/10/2012 - Quyết định số: 49/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về quản lý hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 14 03

97 25/10/2012 - Quyết định số: 50/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông 
tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai. 14 14

98 06/11/2012 - Quyết định số: 51/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 14 36

99 13/11/2012 - Quyết định số: 52/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định quản lý, khai thác sử dụng bãi đỗ xe, ga ra xe 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 14 54

100 16/11/2012 - Quyết định số: 53/2012/QĐ-UBND về việc lập 
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây 
dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của 
Hội đồng nhân dân do Ủy ban nhân dân cùng cấp 
trình và công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản 
quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 14 65
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101 30/11/2012 - Quyết định số: 54/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử 
dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 15 47

102 05/12/2012 - Quyết định số: 55/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế quản lý, vận hành Cổng Thương mại điện tử 
tỉnh Lào Cai. 15 60

103 10/12/2012 - Quyết định số: 56/2012/QĐ-UBND về việc ban 
hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai. 15 70

104 26/12/2011 - Chỉ thị số: 02/2011/CT-UBND về việc tăng cường 
công tác Cải cách hành chính Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 03 31

105 04/01/2012 - Chỉ thị số: 01/2012/CT-UBND về một số giải pháp 
chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2012. 03 35

106 20/6/2012 - Chỉ thị số: 02/2012/CT-UBND về việc tăng cường 
các biện pháp về phòng cháy và chữa cháy tại các 
chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, kho hàng, cơ 
sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 09 91

107 06/11/2012 - Chỉ thị số: 03/2012/CT-UBND về việc tăng cường 
công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 14 72

108 15/11/2012 - Chỉ thị số: 04/2012/CT-UBND về tăng cường 
thực hiện chính sách hỗ trợ lao động tỉnh Lào Cai 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 14 76

109 20/12/2012 - Chỉ thị số: 05/2012/CT-UBND về một số giải pháp 
chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2013. 15 84

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

110 26/12/2011 - Nghị quyết số: 22/2011/NQ-HĐND về kết quả 
thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 
2011, kế hoạch phát triển KT - XH năm 2012 
thành phố Lào Cai. 03 54
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111 26/12/2011 - Nghị quyết số: 23/2011/NQ-HĐND về kết quả 
thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2011, dự toán 
thu NSNN trên địa bàn, dự toán ngân sách địa 
phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa 
phương năm 2012. 03 59

112 26/12/2011 - Nghị quyết số: 26/2011/NQ-HĐND về cơ chế hỗ 
trợ xây dựng cầu nhỏ trên địa bàn thành phố Lào 
Cai giai đoạn 2012 - 2015. 03 62

113 26/12/2011 - Nghị quyết số: 27/2011/NQ-HĐND thông qua cơ 
chế hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành 
phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015. 03 64

114 26/12/2011 - Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND về việc hỗ 
trợ kinh phí cho tổ dân phố xây dựng điểm văn 
hoá khu dân cư thuộc các phường trên địa bàn 
thành phố Lào Cai. 03 66

115 21/8/2012 - Quyết định số: 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 
“Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa 
bàn thành phố Lào Cai. 12 94

116 16/10/2012 - Chỉ thị số: 01/2012/CT-UBND về việc tăng cường, 
nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện 
Kết luận thanh tra; Quyết định giải quyết khiếu 
nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và Các 
văn bản chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư; 
công tác Thanh tra - Kiểm tra trên địa bàn thành 
phố Lào Cai. 14 80

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN

117 14/12/2011 - Quyết định số: 06/2011/QĐ-UBND bổ sung nhiệm 
vụ của Phòng Nội vụ huyện Văn Bàn về công tác 
thanh niên. 03 68

118 14/12/2011 - Quyết định số: 07/2011/QĐ-UBND bổ sung các 
nhiệm vụ thuộc chương trình bố trí dân cư cho 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 03 70
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SI MA CAI

119 20/02/2012 - Quyết định số: 01/2012/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán 
bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND 
huyện Si Ma Cai. 07 74

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

120 16/12/2011 - Nghị quyết số: 29/NQ-HĐND về việc thông qua 
tổng biên chế hành chính và phê chuẩn tổng biên 
chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2012. 03 72

121 16/12/2011 - Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND về kết quả thoả 
thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND 
tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh. 03 74

122 16/12/2011 - Nghị quyết số: 40/NQ-HĐND về chương trình 
giám sát chuyên đề; tham vấn nhân dân về việc 
ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND 
tỉnh năm 2012. 03 75

123 16/12/2011 - Nghị quyết số: 41/NQ-HĐND về chương trình 
xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai 
năm 2012. 03 77

124 14/12/2012 - Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND về việc phê chuẩn 
tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2013. 15 102

125 14/12/2012 - Nghị quyết số: 31/NQ-HĐND về Dự án Điều 
trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone theo mô hình xã hội hoá, giai đoạn 
2013 - 2020. 15 104

126 14/12/2012 - Nghị quyết số: 33/NQ-HĐND về kết quả thoả 
thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND 
tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh. 15 107

127 14/12/2012 - Nghị quyết số: 34/NQ-HĐND về chương trình 
giám sát chuyên đề; tham vấn nhân dân về việc 
ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND 
tỉnh năm 2013. 15 110
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128 14/12/2012 - Nghị quyết số: 35/NQ-HĐND Về chương trình 
xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai 
năm 2013. 15 112

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

129 06/3/2012 - Quyết định số: 419/QĐ-UBND về việc ban hành 
Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe 
gắn máy trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 07 86

130 29/10/2012 - Quyết định số: 3075/QĐ-UBND ban hành quy 
định đơn giá cước vận chuyển bộ, cước vận 
chuyển bằng phương tiện thô sơ trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai. 14 83

131 06/11/2012 - Quyết định số: 3175/QĐ-UBND phê duyệt Bộ 
đơn giá thay thế áp dụng trong bồi thường GPMB, 
tái định cư dự án Phát triển đô thị loại vừa, tiểu dự 
án thành phố Lào Cai sử dụng vốn vay Ngân hàng 
Thế giới (WB). 14 89

132 09/8/2012 - Chỉ thị số: 11/CT-UBND về tăng cường quản lý 
đầu tư từ các nguồn vốn cân đối ngân sách địa 
phương, vốn sự nghiệp bổ sung có mục tiêu của 
ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương, 
vốn từ nguồn thu quản lý qua ngân sách Nhà 
nước của ngân sách địa phương - tỉnh Lào Cai. 10 91

133 19/11/2012 - Chỉ thị số: 15/CT-UBND về việc tăng cường thực 
hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 
của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 14 110


