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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; 
Xét nội dung Tờ trình số 247/TTr-UBND, ngày 13/12/2007 của UBND thành phố Lào Cai về việc đề nghị phê chuẩn quy 

hoạch xây dựng các khu TTCN tập trung của thành phố Lào Cai đến năm 2010; báo cáo thẩm tra số 28/BC-BKT-XH ngày 15 
tháng 12 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố Lào Cai dự kỳ 
họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Nhất trí với mục tiêu, giải pháp thực hiện quy hoạch xây dựng các khu TTCN tập trung tại Tờ trình số 247/TTr-

UBND ngày 13 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Lào Cai về việc đề nghị phê chuẩn quy hoạch phát triển TTCN thành 
phố đến năm 2010. Nội dung cơ bản như sau: 

 
1. Về xây dựng các khu TTCN tập trung: 
 
Xây dựng quy hoạch 04 khu TTCN tập trung để sắp xếp các cơ sở TTCN trong nội thị, di dời các cơ sở sản xuất để tránh 

gây tiếng ồn và đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư: 
a) Khu TTCN tại phường Duyên Hải: Diện tích 9 ha, sắp xếp 65 cơ sở sản xuất TTCN của các xã, phường: Kim Tân, Cốc 

Lếu, Duyên Hải, Đồng Tuyển. 
b) Khu TTCN tại phường Phố Mới: Diện tích 2 ha, sắp xếp 16 cơ sở sản xuất TTCN của các xã, phường: Vạn Hoà, Phố 

Mới, Lào Cai. 
c) Khu TTCN tại phường Bắc Cường: Diện tích 5 ha, sắp xếp 45 cơ sở sản xuất TTCN của các xã, phường: Kim Tân, Bắc 

Cường, Nam Cường, Bắc Lệnh. 
d) Khu TTCN phường Bình Minh: Diện tích 5 ha, sắp xếp các cơ sở sản xuất TTCN của các phường: Bình Minh, Thống 

Nhất, Xuân Tăng, Pom Hán. 
Đối với các cơ sở sản xuất phát sinh mới, yêu cầu thực hiện đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất tại các vị trí đã được 

UBND tỉnh phê duyệt hoặc đề nghị tỉnh bổ sung quy hoạch tại các khu vực đảm bảo thuận lợi cho phát triển TTCN trên địa 
bàn thành phố. 

 
2. Giải pháp thực hiện về vốn đầu tư: 
 
- Kết hợp các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh với ngân sách thành phố để hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, di 

chuyển các cơ sở, đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, điện nước tại các khu TTCN tập trung. 
- Huy động tối đa nguồn lực từ các cơ sở TTCN phải sắp xếp nhằm xây dựng cơ sở nhà xưởng, mua sắm thiết bị... nâng

cao năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm TTCN có chất lượng cao, có thương hiệu và tăng trưởng bền vững. 
 
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 khoá XVII - kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 21/12/2007./. 
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