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Lào Cai, ngày 28 tháng 12 năm 2007 
  
  

NGHỊ QUYẾT 
Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND thành phố 

với UBND thành phố giữa 2 kỳ họp của HĐND thành phố 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 9 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005; 
Sau khi xem xét báo cáo của UBND thành phố; báo cáo số 32/BC-TT.HĐND ngày 

19/12/2007 của Thường trực HĐND thành phố báo cáo kết quả thoả thuận của Thường trực 
HĐND thành phố với UBND thành phố giữa 2 kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND thành phố với 

UBND thành phố giữa hai kỳ họp, cụ thể: 
 
1. Văn bản số 18/TT-HĐND ngày 09/7/2007 thoả thuận Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 

29/6/2007 của UBND thành phố Lào Cai về việc bổ sung dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 
2007. 

 
2. Văn bản số 37/TT-HĐND ngày 29/10/2007 thoả thuận Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 

25/10/2007 của UBND thành phố Lào Cai về việc đề nghị bổ sung dự toán ngân sách năm 2007. 
 
3. Văn bản số 42/TT-HĐND ngày 18/12/2007 thoả thuận Tờ trình số 248/TTr-UBND ngày 

13/12/2007 về việc điều chỉnh nguồn vốn danh mục công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch 
vốn năm 2007. 

 
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho 
 
- UBND thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
 
- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND chịu trách nhiệm giám sát việc 

tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII - kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 

21/12/2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 
 

Cao Đức Hải 
 

 


