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Tả Phời - Hợp Thành giai đoạn 2008 - 2010 
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KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 11 

 

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

Sau khi xem xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 09/7/2008 của UBND thành phố Lào 

Cai, về cơ chế hỗ trợ vốn phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn 2 xã 

Tả Phời - Hợp Thành giai đoạn 2008 - 2010; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-BKT-XH ngày 

16/7/2008 của Ban KT-XH HĐND thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự 

kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua cơ chế hỗ trợ vốn phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn 2 xã Tả Phời - Hợp Thành, giai đoạn 2008 - 2010 với các nội dung sau: 

1. Về cơ chế hỗ trợ: 

Ngoài cơ chế chính sách được áp dụng về định mức đầu tư các dự án thuộc chương trình 

135 giai đoạn II được Chính phủ và UBND tỉnh quy định. 

a) Đối với 12 thôn thuộc 2 xã Tả Phời và Hợp Thành thuộc thôn 135 giai đoạn II của 

Chính phủ được đầu tư theo cơ chế hiện hành của Chính phủ, của tỉnh. 

b) Đối với các thôn còn lại của 2 xã: 

* Đối với 5 thôn vùng cao: 

- Đầu tư dự án cơ sở hạ tầng 100 triệu đồng/thôn/năm. 

- Đầu tư cho phát triển sản xuất 20 triệu đồng/thôn/năm. 

- Dự án đào tạo 10 triệu đồng/thôn/năm. 

* Đối với 22 thôn vùng thấp: 

- Đầu tư dự án cơ sở hạ tầng 30 triệu đồng/thôn/năm. 

- Đầu tư cho phát triển sản xuất 10 triệu đồng/thôn/năm. 

- Dự án đào tạo 5 triệu đồng/thôn/năm. 

2. Về nguyên tắc và cơ chế quản lý vốn hỗ trợ: 

a) Không phân bổ chia đều mức đầu tư cho từng thôn mà căn cứ vào điều kiện và nhu 

cầu thực tế để ưu tiên bố trí các nhiệm vụ bức xúc, cấp thiết phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn xã. 



b) Giao cho UBND xã làm chủ đầu tư, lập kế hoạch và hướng dẫn các thôn thực hiện 

theo đúng quy định. 

c) UBND thành phố quy định về quản lý đầu tư đối với nguồn NQQH, nguồn vượt thu 

ngân sách thành phố. 

3. Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư: Từ nguồn NQQH, nguồn vượt thu ngân sách, nguồn vốn 

khác. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho: 

- UBND thành phố Lào Cai tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND thành phố Lào Cai thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khóa XVII - kỳ họp thứ 11, thông 

qua ngày 18/7/2008./. 

 

 CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

Cao Đức Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


