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NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp huyện 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 9 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ - CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về việc ban hành 

tiêu chí phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện; 
Căn cứ Thông tư số 55/2007/TT - BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi 

hành Nghị định và Kế hoạch số 68/KH - UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về triển 
khai thực hiện Nghị định số 15/2007/NĐ - CP của Chính phủ. 

Xét Tờ trình số 203/TTr - UBND ngày 21/12/2007 của UBND huyện Văn Bàn và Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện về việc đề nghị phê duyệt kết quả phân loại đơn 
vị hành chính đối với huyện Văn Bàn. Kỳ họp thứ 9 HĐDN huyện khóa XVIII đã thảo luận và 
thống nhất, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1:  Nhất trí phê duyệt kết quả phân loại đơn vị hành chính đối với huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai là đơn vị vùng I theo tiêu chí quy định của Chính phủ. 
 
Điều 2: HĐND huyện khóa XVIII giao cho UBND huyện có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, 

thủ tục báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật. 
 
- Giao cho Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND  huyện 

khóa XVIII có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện Nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2004 - 2009 thông 

qua ngày 26/12/2007./. 
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