
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LÀO CAI 

_______________ 

Số: 04/2007/NQ-HĐND 

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

Lào Cai, ngày 20 tháng 7 năm 2007 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về các biện pháp, giải quyết đẩy mạnh xã hội hoá trên một số lĩnh vực 

giai đoạn 2007 - 2010 của thành phố Lào Cai 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 8 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 12/7/2007 của UBND thành phố Lào Cai về các biện pháp, giải 

pháp đẩy mạnh xã hội hoá trên một số lĩnh vực giai đoạn 2007 - 2010; Báo cáo thẩm tra số 03/BC-BKT -
XH ngày 17/7/2007 của Ban KT - XH HĐND thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ 
họp; 

HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII - Kỳ họp thứ 8, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
Điều 1. Nhất trí các mục tiêu, biện pháp, giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá trên một số lĩnh 

vực giai đoạn 2007 - 2010 tại Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 12/7/2007 của UBND thành phố 
Lào Cai về các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá. Cơ chế chính sách cụ thể như sau: 

 
1. Về xây dựng các điểm văn hoá khu dân cư: 
- Các phường: Cốc Lếu, Kim Tân, Phố Mới, Duyên Hải, Pom Hán, Lào Cai thực hiện cơ chế của tỉnh (10 

triệu đồng/1 tổ nhân dân). 
- Các xã, phường còn lại ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, thành phố hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/1 thôn, 

tổ. 
 
2. Về xây dựng đường ngõ, xóm: 
- Đối với các phường: Cốc Lếu, Kim Tân, Phố Mới, Duyên Hải, Pom Hán, Lào Cai, Nhà nước hỗ trợ kinh 

phí thiết kế và 20 triệu đồng/1km cho đường đổ bê tông xi măng mác 150 có chiều rộng 1,5m trở lên và 
dày 15cm. 

- Các xã, phường còn lại Nhà nước hỗ trợ kinh phí thiết kế và 30 triệu đồng/1km cho đường đổ bê 
tông xi măng, mác 150 có chiều rộng 1m trở lên và dày 10cm. 

 
3. Về thu gom rác ở các khu dân cư đô thị mới hình thành và các tuyến phố chưa được thu gom: Nhân 

dân tự thu gom rác về nơi tập kết rác, Nhà nước tổ chức vận chuyển, xử lý rác. 
 
4. Về xây dựng cống thoát nước thải sau làn dân cư đô thị: Kết cấu là ống bê tông xi măng cốt thép D 

= 30cm hoặc rãnh hộp 30cm x 40cm, Nhà nước hỗ trợ kinh phí thiết kế và 80 triệu đồng/1km chiều dài. 
 
Điều 2. 
- Giao cho UBND thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm  thực hiện Nghị quyết này. 
- Giao cho Thường trực HĐND, các ban, đại biểu HĐND thành phố thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
 
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII - Kỳ họp thứ 8 thông qua./. 

 
  CHỦ TỊCH 
    (đã ký) 
Cao Đức Hải  

 


