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Lào Cai, ngày 22  tháng 7  năm 2009 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bổ sung thực hiện cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị 

trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009 - 2011 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 14 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; 

Xét Tờ trình số: 145/TTr-UBND ngày 30/6/2009 của UBND thành phố Lào Cai về việc đề nghị 
thông qua cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009 - 2011; Báo cáo thẩm 

tra số: 20/BC-BPC ngày 05/7/2009 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp HĐND 

thành phố Lào Cai khóa XVII - kỳ họp thứ 14, 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1: Nhất trí các mục tiêu, cơ chế, nguyên tắc và các hạng mục hỗ trợ chỉnh trang đô thị giai 

đoạn 2009 - 2011 theo nội dung Tờ trình số: 145/TTr-UBND ngày 30/6/2009 của UBND thành phố 

với cơ chế chính sách cụ thể như sau: 

1. Cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị: 

a) Xây lát hè phố khu dân cư: 

Hỗ trợ 40.000đ/1m2. 

b) Cải tạo lối lên xuống hè phố. 

Hỗ trợ 20.000đ/1m theo chiều dài mép đường và hè phố. 

2. Cơ chế hỗ trợ thu gom rác thải ở các khu dân cư mới hình thành và các khu TTCN tập trung 

của thành phố 

a) Hỗ trợ 1.500.000đ/1khu dân cư để mua xe thu gom rác đẩy tay. 

b) Hỗ trợ  500.000đ/1 điểm tập kết rác nhỏ. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho 

1. UBND thành phố chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND thành phố chịu trách nhiệm giám sát 

việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND thành phố Lào Cai khóa XVII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 

11/7/2009./. 

 

                                                                                        CHỦ TỊCH      
 ( Đã Ký ) 

                                             Cao Đức Hải 
 


