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MỤC LỤC
Văn bản đăng Công báo tỉnh Lào Cai năm 2013

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 14/12/2012 - Nghị quyết số: 22/2012/NQ-HĐND về giá các loại 
đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013.

  01 02

02 12/7/2013 - Nghị quyết số: 06/2013/NQ-HĐND về mức tiền được 
trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh 
tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

07 03

03 12/7/2013 - Nghị quyết số: 07/2013/NQ-HĐND về mức phụ cấp 
kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý của các Trung tâm 
học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

07 05

04 12/7/2013 - Nghị quyết số: 10/2013/NQ-HĐND về mức thu học 
phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công 
lập chương trình đại trà năm học 2013-2014.

07 07

05 12/7/2013 - Nghị quyết số: 11/2013/NQ-HĐND về chính sách đầu 
tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây 
dựng nông thôn mới. 

07 09

06 12/7/2013 - Nghị quyết số: 13/2013/NQ-HĐND về việc ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai.

07 14

07 12/7/2013 - Nghị quyết số: 17/2013/NQ-HĐND về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 
năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối 
năm; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh 
Lào Cai.

08 03
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08 13/12/2013 - Nghị quyết số: 20/2013/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 2013; 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 2014.

12 03

09 13/12/2013 - Nghị quyết số: 21/2013/NQ-HĐND về quyết toán 
ngân sách địa phương năm 2012.

12 49

10 13/12/2013 - Nghị quyết số: 24/2013/NQ-HĐND về chính sách 
hỗ trợ phát triển trang trại, cơ sở chăn nuôi công 
nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 
giai đoạn 2014 - 2015.

12 51

11 13/12/2013 - Nghị quyết số: 25/2013/NQ-HĐND về giá các loại 
rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

12 54

12 13/12/2013 - Nghị quyết số: 26/2013/NQ-HĐND điều chỉnh, 
bổ sung Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 
17/12/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai 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.

13 03

13 13/12/2013 - Nghị quyết số: 27/2013/NQ-HĐND về mức thưởng 
cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các 
cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục 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.

13 29

14 13/12/2013 - Nghị quyết số: 29/2013/NQ-HĐND về một số mức 
chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành 
chính. 

13 37

15 13/12/2013 - Nghị quyết số: 30/2013/NQ-HĐND về chính sách 
thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. 

13 39

16 13/12/2013 - Nghị quyết số: 31/2013/NQ-HĐND về chính sách 
hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 
2014 - 2020.

13 45

17 13/12/2013 - Nghị quyết số: 32/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên 
đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn 
thành phố Lào Cai.

13 48
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18 13/12/2013 - Nghị quyết số: 33/2013/NQ-HĐND về định mức hoạt 
động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên 
truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp 
tỉnh, cấp huyện.

13 54

19 13/12/2013 - Nghị quyết số: 34/2013/NQ-HĐND về mức chi thực 
hiện dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, 
xoá mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ 
cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo 
dục trung học đến năm 2015.

13 58

20 13/12/2013 - Nghị quyết số: 35/2013/NQ-HĐND về chính sách 
hỗ trợ tiền ăn, thuê cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh 
dân tộc thiểu số học THPT ở tại trường phổ thông 
DTNT huyện; hỗ trợ giáo viên trực tiếp quản lý 
học sinh bán trú và tiền ăn cho học sinh bán trú; hỗ 
trợ học phẩm và sách giáo khoa cho trẻ em học lớp 
mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông ở các xã khu 
vực III và các thôn đặc biệt khó khăn. 

13 61

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

21 25/12/2012 - Quyết định số: 57/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc 
tỉnh Lào Cai.

03 03

22 26/12/2012 - Quyết định số: 58/2012/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 2013.

02 02

23 26/12/2012 - Quyết định số: 59/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về quản lý giảng viên kiêm chức tỉnh Lào Cai.

03 25

24 26/12/2012 - Quyết định số: 60/2012/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy định chính sách hỗ trợ, chế độ miễn giảm, 
trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma 
túy, quản lý sau cai; kinh phí hoạt động, chính sách 
hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác cai nghiện tại 
cộng đồng, trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03 32

25 27/12/2012 - Quyết định số: 61/2012/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

03 40

26 28/12/2012 - Quyết định số: 62/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về việc đánh giá công chức tỉnh Lào Cai.

03 53
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27 28/12/2012 - Quyết định số: 63/2012/QĐ-UBND Quy định mức 
chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biển, giáo 
dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03 75

28 28/12/2012 - Quyết định số: 64/2012/QĐ-UBND Quy định chế 
độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công 
tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03 81

29 28/12/2012 - Quyết định số: 65/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
tại các cơ quan hành chính, dơn 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.

03 86

30 28/12/2012 - Quyết định số: 66/2012/QĐ-UBND về việc ban hành 
Quy định nội dung, mức chi đối với vận động viên, 
huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

04 04

31 28/12/2012 - Quyết định số: 67/2012/QĐ-UBND về việc ban hành 
Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân 
hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông 
và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

04 18

32 28/12/2012 - Quyết định số: 68/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 13 
của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh 
về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

04 31

33 28/12/2012 - Quyết định số: 69/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về đầu tư xây dựng công trình đường giao 
thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03 95

34 28/12/2012 - Quyết định số: 70/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định tổ chức quản lý, khai thác và mức hỗ trợ bảo 
dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình kết cấu 
hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03 110

35 28/12/2012 - Quyết định số: 71/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi 
Khoản 4, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 37/2007/
QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

04 33
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36 28/12/2012 - Quyết định số: 72/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế 
cửa khẩu Lào Cai.

05 03

37 16/01/2013 - Quyết định số: 01/2013/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 
Quyết định số 577/2004/QĐ-UBND ngày 30/9/2004 
của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định 
công nhận “Gia đình hiếu học” trong phong trào 
“Toàn xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

04 35

38 25/01/2013 - Quyết định số: 02/2013/QĐ-UBND ban hành quy 
định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý chất 
lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai.

04 36

39 01/02/2013 - Quyết định số: 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về chính sách hỗ trợ người có công với cách 
mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

05 19

40 07/02/2013 - Quyết định số: 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai.

05 26

41 10/02/2013 - Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 
Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

05 34

42 19/3/2013 - Quyết định số: 06/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai.

05 36

43 18/4/2013 - Quyết định số: 07/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ 
sung Điểm a, Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2012/
QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh 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.

06 03

44 23/4/2013 - Quyết định số: 08/2013/QĐ-UBND ban hành quy 
chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan 
trong việc 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.

06 05
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45 03/5/2013 - Quyết định số: 09/2013/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung 
1 số điều của bản quy định về chính sách hỗ trợ, chế 
độ miễn giảm trách nhiệm đóng góp đối với người 
cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; kinh phí hoạt 
động chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác 
cai nghiện cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban 
hành kèm theo Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND 
ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai.

06 14

46 09/5/2013 - Quyết định số: 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung 
1 số điều của quy chế cai nghiện và quản lý sau cai 
nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành 
kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 
19/10/2011 của UBND tỉnh Lào Cai.

06 16

47 15/5/2013 - Quyết định số: 11/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi 
Điểm a khoản 2 Điều 3 bản quy định về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội 
vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 
07/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh.

06 19

48 21/5/2013 - Quyết định số: 12/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 
tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

06 21

49 23/5/2013 - Quyết định số: 13/2013/QĐ-UBND bổ sung giá đất 
ở đô thị tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Quyết 
định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của 
UBND tỉnh 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 2013.

06 40

50 29/5/2013 - Quyết định số: 14/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung 
một số điều của bản Quy định quản lý vật liệu nổ công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo 
Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 
của UBND tỉnh Lào Cai.

06 42

51 13/6/2013 - Quyết định số: 15/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế cử cán bộ luân phiên từ đơn vị y tế tuyến trên 
về hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới của tỉnh Lào Cai.

06 44

52 14/6/2013 - Quyết định số: 16/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử 
dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

06 51
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53 19/6/2013 - Quyết định số: 17/2013/QĐ-UBND bổ sung giá đất 
ở đô thị tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Quyết 
định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của 
UBND tỉnh 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 2013.

07 21

54 19/6/2013 - Quyết định số: 18/2013/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 
và sửa đổi, bổ sung một số điều bản Quy định vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 
máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ban hành 
kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 
17/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai.

07 23

55 19/7/2013 Quyết định số: 19/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào 
Cai.

08 77

56 19/7/2013 - Quyết định số: 20/2013/QĐ-UBND Quy định mức 
thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo 
đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

08 90

57 19/7/2013 - Quyết định số: 21/2013/QĐ-UBND Quy định  mức 
thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến 
bãi, mặt nước đối với các phương tiện vận chuyển 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ra, vào bến, bãi tại 
khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

08 92

58 19/7/2013 - Quyết định số: 22/2013/QĐ-UBND Quy định mức 
thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người 
dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

08 95

59 19/7/2013 - Quyết định số: 23/2013/QĐ-UBND Quy định mức 
thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng 
tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

08 97

60 19/7/2013 - Quyết định số: 24/2013/QĐ-UBND Quy định mức 
thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe 
máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

08 100

61 25/7/2013 - Quyết định số: 26/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc 
phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, 
mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

09 02
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62 26/7/2013 - Quyết định số: 27/2013/QĐ-UBND Quy định về việc 
lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác 
thanh tra đã được nộp vào ngân sách nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai.

09 55

63 30/7/2013 - Quyết định số: 28/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về đầu tư xây dựng công trình đường giao 
thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

09 61

64 31/7/2013 - Quyết định số: 29/2013/QĐ-UBND Quy định mức 
thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ 
thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai, năm học 2013-2014.

09 79

65 31/7/2013 Quyết định số: 30/2013/QĐ-UBND Quy định mức 
phụ cấp kiêm nhiệm chi cán bộ quản lý của các 
Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai.

09 81

66 13/8/2013 - Quyết định số: 31/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường 
rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

10 03

67 13/8/2013 - Quyết định số: 32/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế kết hợp giữa cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các 
bệnh viện công lập trong công tác đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai.

10 15

68 20/8/2013 - Quyết định số: 34/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định trình tự, thủ tục về giao rừng, cho thuê rừng 
gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư 
thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

10 27

69 20/8/2013 - Quyết định số: 35/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định 37/2009/QĐ-
UBND ngày 26/11/2009 của UBND tỉnh về tiêu 
chuẩn, chính sách ưu đãi, cơ cấu tổ chức đối với 
cán bộ luân chuyển, tăng cường và thu hút trí thức 
trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật đến công tác tại 
các xã thuộc 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường 
Khương – tỉnh Lào Cai.

10 46
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70 20/8/2013 - Quyết định số: 36/2013/QĐ-UBND bổ sung giá đất 
ở đô thị tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Quyết 
định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của 
UBND tỉnh 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 2013.

10 48

71 20/8/2013 - Quyết định số: 37/2013/QĐ-UBND bổ sung giá đất 
ở nông thôn khu vực I tại Phụ lục số 04 ban hành 
kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 
26/12/2012 của UBND tỉnh 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 2013.

10 50

72 04/9/2013 - Quyết định số: 38/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế quản lý và giải quyết khiếu nại trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai.

10 52

73 04/9/2013 - Quyết định số: 39/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế quản lý và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

10 74

74 13/9/2013 - Quyết định số: 40/2013/QĐ-UBND bổ sung giá đất 
ở đô thị tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Quyết 
định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của 
UBND tỉnh 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 2013.

11 03

75 30/9/2013 - Quyết định số: 41/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi 
trường tỉnh Lào Cai.

11 05

76 10/10/2013 - Quyết định số: 42/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

11 17

77 10/10/2013 - Quyết định số: 43/2013/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy định tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ 
đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai.

11 39

78 10/10/2013 - Quyết định số: 44/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị 
trấn thuộc tỉnh Lào Cai.

11 47
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79 15/10/2013 - Quyết định số: 45/2013/QĐ-UBND bổ sung giá đất 
ở nông thôn khu vực I tại phụ lục số 03 ban hành 
kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 
26/12/2012 của UBND tỉnh 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 2013.

11 57

80 30/10/2013 - Quyết định số: 46/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi 
khoản 2 Điều 3 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp 
và PTNT tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định 
số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 của UBND 
tỉnh Lào Cai. 

12 105

81 18/11/2013 - Quyết định số: 47/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế phối hợp điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc Methadone mô hình xã hội hóa 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

12 108

81 06/12/2013 - Quyết định số: 48/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký 
giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

13 64

83 12/12/2013 - Quyết định số: 49/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin cho 
Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai.

13 71

84 17/5/2013 - Chỉ thị số: 01/2012/CT-UBND về việc tăng cường 
quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

05 57

HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI

85 24/12/2012 - Nghị quyết số: 12/2012/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ 
xây dựng giao thông nông thôn vùng cao xã Tả Phời 
thành phố Lào Cai.

03 122

86 22/7/2013 - Nghị quyết số: 21/2013/NQ-HĐND về kết quả thực 
hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 
năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 
cuối năm 2013.

08 103

87 22/7/2013 - Nghị quyết số: 22/2013/NQ-HĐND về việc điều 
chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự 
toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử 
dụng đất năm 2013.

08 107
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88 22/7/2013 - Nghị quyết số: 23/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn 
quyết toán ngân sách địa phương năm 2012.

08 135

89 22/7/2013 - Nghị quyết số: 24/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn 
quyết toán ngân sách phường năm 2012.

08 137

90 10/12/2012 - Quyết định số: 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức bộ máy của Phòng Dân tộc thành phố Lào 
Cai.

04 41

91 10/12/2012 - Quyết định số: 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
tổ chức bộ máy của Phòng Tài chính – Kế hoạch 
thành phố Lào Cai.

04 45

92 10/12/2012 - Quyết định số: 06/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức bộ máy của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 
phố Lào Cai.

04 50

93 10/12/2012 - Quyết định số: 07/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức bộ máy của Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất thành phố Lào Cai.

04 55

94 10/12/2012 - Quyết định số: 08/2012/QĐ-UBND ban hành quy 
định về quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên 
chức Nhà nước thuộc UBND thành phố.

04 60

95 10/12/2012 - Quyết định số: 09/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức bộ máy của Phòng Tư pháp thành phố Lào 
Cai.

04 69

96 26/12/2012 - Quyết định số: 13/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 
sung Điều 2 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ 
thành phố ban hành theo Quyết định số 394/2009/
QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố 
Lào Cai.

04 75

97 27/12/2012 - Quyết định số: 14/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung 
Điều 2, Điều 3 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng 
HĐND và UBND thành phố Lào Cai ban hành theo 
Quyết định số 398/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 
của UBND thành phố Lào Cai.

04 77
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98 27/12/2012 - Quyết định số: 15/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung 
Điều 2 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tài nguyên 
và môi trường thành phố ban hành kèm theo Quyết 
định số 401/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của 
UBND thành phố Lào Cai.

04 79

99 03/7/2013 - Quyết định số: 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc, 
gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn 
thành phố Lào Cai.

07 31

100 22/7/2013 - Quyết định số: 02/2013/QĐ-UBND về việc điều 
chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội, dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn 
thu tiền sử dụng đất năm 2013.

10 87

101 11/9/2013 - Quyết định số: 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế quản lý và cung cấp thông tin cho Cổng thông 
tin điện tử thành phố Lào Cai.

11 59

102 11/10/2013 - Quyết định số: 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiếp công dân tại 
Trụ sở Tiếp công dân thành phố Lào Cai.

11 71

103 23/10/2013 - Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Phát triển Quỹ 
đất thành phố Lào Cai.

12 120

104 03/01/2013 - Chỉ thị số: 01/2013/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.

04 81

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

105 01/7/2013 - Quyết định số: 01/2013/QĐ-UBND về việc ban 
hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Đăng 
ký Quyền sử dụng đất huyện Mường Khương.

07 26

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA PA

106 08/01/2013 - Chỉ thị số: 01/2013/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.

04 94
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SI MA CAI

107 08/7/2013 - Quyết định số: 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành 
Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma 
Cai, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

09 83

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN

108 31/12/2012 - Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ban hành Quy 
định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Văn Bàn.

05 50

109 10/6/2013 - Quyết định số: 02/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng 
quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong 
hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn.

07 38

110 14/8/2013 - Quyết định số: 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy 
định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công 
chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện Văn Bàn.

10 132

111 18/01/2013 - Chỉ thị số: 01/2013/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.

04 103

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

112 14/3/2013 - Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ 
cho học sinh, giáo viên trường Trung học phổ thông 
chuyên Lào Cai, giai đoạn 2013 - 2015.

05 56

113 14/3/2013 - Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết 
quả kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh 
Lào Cai Khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

05 60

114 11/7/2013 - Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy 
phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ 
do HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 
- 2016 bầu. 

07 72

115 12/7/2013 - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả 
thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND 
tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh.

07 76

116 12/7/2013 - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc phê duyệt 
biên chế công chức năm 2013.

07 78
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117 12/7/2013 - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc thông qua kế 
hoạch tổng biên chế công chức năm 2014.

07 81

118 12/7/2013 - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chương trình phát 
triển đô thị thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai 
đoạn 2012 - 2020.

07 82

119 12/7/2013 - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, 
bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của 
HĐND tỉnh Lào Cai năm 2013.

07 101

120 12/7/2013 - Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về giám sát việc giải 
quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám 
sát của Thường trực, các Ban HĐND, ý kiến chất 
vấn của đại biểu HĐND và kiến nghị của Uỷ ban 
mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai.

07 106

121 12/7/2013 - Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết 
quả bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Lào 
Cai, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

07 107

122 11/12/2013 - Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm 
chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Khoá XIV, 
nhiệm kỳ 2011 - 2016.

12 126

123 11/12/2013 - Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết 
quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND 
tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

12 127

124 13/12/2013 - Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về Quy hoạch tài 
nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

13 82

125 13/12/2013 - Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc phê chuẩn 
tổng biên chế sự nghiệp năm 2014.

13 105

126 13/12/2013 - Nghị quyết số 36/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả 
thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND 
tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh.

13 107

127 13/12/2013 - Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về chương trình giám 
sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2014.

13 110

128 13/12/2013 - Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về chương trình xây 
dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2014

13 112

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

129 21/01/2012 - Quyết định số: 178/QĐ-UBND ban hành chương 
trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2013.

04 115
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130 06/02/2012 - Quyết định số: 374/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do 
UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 
đến ngày 30/9/2012.

05 61

131 06/02/2012 - Quyết định số: 376/QĐ-UBND công bố danh mục 
văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục 
pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 
10/1991 đến ngày 30/9/2012 hết hiệu lực thi hành.

05 65

132 05/3/2013 - Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai phong 
trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

05 69

133 06/6/2013 - Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc đẩy mạnh hoạt động 
kinh doanh xổ số và tăng cường công tác đấu tranh 
phòng chống tệ nạn số đề trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

06 62

134 11/6/2013 - Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công 
tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

06 64

135 11/10/2013 - Văn bản số: 3934/UBND-TM về việc điều hành 
ngân sách những tháng cuối năm 2013.

11 78


