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NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số danh mục Nghị quyết thuộc 
Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2010 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 19 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 

03/12/2004; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 

UBND; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 09/TTr-TT.HĐND ngày 08/7/2010 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số danh mục Nghị quyết thuộc 

Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2010 và ý kiến của 

các đại biểu dự kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nhất trí việc điều chỉnh, bổ sung một số danh mục Nghị quyết thuộc 

Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2010, cụ thể như 

sau: 

1. Đưa ra khỏi chương trình danh mục Nghị quyết: 

1.1. Nghị quyết về cơ chế, chính sách xây dựng và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em 

tỉnh Lào Cai. 

1.2. Nghị quyết về chính sách phát triển lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Nghị quyết về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai. 

1.4. Nghị quyết về cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực thực hiện chính sách 

hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

giai đoạn 2010 - 2020 theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP bằng nguồn lực của tỉnh (trừ 

03 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP). 

2. Bổ sung danh mục Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 19: 

2.1. Nghị quyết về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản nhà 

nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp thuộc phạm vị quản lý của tỉnh Lào Cai. 



2.2. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số danh mục Nghị quyết thuộc 

chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2010. 

2.3. Nghị quyết về việc bãi bỏ một số Nghị quyết HĐND tỉnh Lào Cai ban hành 

từ ngày 01/10/1991 đến 30/6/2009. 

2.4. Nghị quyết thông qua Quy chế tham vấn nhân dân đối với việc ban hành và 

thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh. 

3. Điều chỉnh danh mục Nghị quyết thông qua kỳ họp thứ 19 (kỳ họp 18 trước 

đây) sang thông qua tại kỳ họp 20: 

3.1. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực giáo 

dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

3.2. Nghị quyết về thu phí đảm bảo vệ sinh môi trường, phí đảm bảo an ninh trật 

tự đối với các hoạt động trong khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai. 

4. Các danh mục Nghị quyết khác đã được thông qua tại kỳ họp thứ 17 vẫn giữ 

nguyên về nội dung danh mục, chỉ điều chỉnh thời điểm thông qua. 

(Có danh mục cụ thể kèm theo). 

Điều 2: HĐND tỉnh Lào Cai giao 

1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Trong trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh 

điều chỉnh chương trình và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua 

ngày 14 tháng 7 năm 2010./. 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

Sùng Chúng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC NGHỊ QUYẾT 
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2010 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 15/7/2010) 

 

Số 
TT 

Tên văn bản 
Cơ quan 

trình 
Cơ quan 
thẩm tra 

Thời điểm 
thông qua 

1 

Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; định 

hướng phát triển 6 tháng cuối năm 2010. 

UBND tỉnh 
Các Ban 

HĐND 

Kỳ họp thứ 

19 

2 

Nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa 

phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010. 

UBND tỉnh Ban KT-NS 
Kỳ họp thứ 

19 

3 
Nghị quyết về việc thành lập Phòng Dân tộc các 

huyện, thành phố. 
UBND tỉnh 

Ban Pháp 

chế 

Kỳ họp thứ 

19 

4 

Nghị quyết về việc ban hành Quy định phân cấp 

quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Lào Cai. 

UBND tỉnh Ban KT-NS 
Kỳ họp thứ 

19 

5 

Nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2010; phương hướng 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 

UBND tỉnh 
Các Ban 

HĐND 

Kỳ họp thứ 

20 

6 
Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân 

sách địa phương năm 2009. 
UBND tỉnh Ban KT-NS 

Kỳ họp thứ 

20 

7 

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương, phân 

bổ ngân sách năm 2011. 

UBND tỉnh Ban KT-NS 
Kỳ họp thứ 

20 

8 

Nghị quyết về chức danh, mức phụ cấp cho cán 

bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh 

Lào Cai. 

UBND tỉnh 
Ban Pháp 

chế 

Kỳ họp thứ 

19 

9 
Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai năm 2011. 
UBND tỉnh Ban KT-NS 

Kỳ họp thứ 

20 

10 
Nghị quyết phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp, 

thông qua tổng biên chế hành chính năm 2011. 
UBND tỉnh 

Ban Pháp 

chế 

Kỳ họp thứ 

20 

11 

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số loại 

phí: Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, 

phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai. 

UBND tỉnh Ban KT-NS 
Kỳ họp thứ 

19 

12 

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung chính sách xã 

hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, 

văn hoá, thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. 

UBND tỉnh Ban VH-XH 
Kỳ họp thứ 

20 

13 Nghị quyết về thu phí đảm bảo vệ sinh môi UBND tỉnh Ban KT-NS Kỳ họp thứ 



trường, phí đảm bảo an ninh trật tự đối với các 

hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai. 

20 

14 
Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị 
quyết của HĐND tỉnh năm 2011. 

TT.HĐND 

tỉnh 
 

Kỳ họp thứ 

20 

15 
Nghị quyết về kết quả thoả thuận của Thường 

trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp. 

TT.HĐND 

tỉnh 
 

Kỳ họp thứ 

19, 20 

16 
Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề 

của HĐND tỉnh năm 2011. 

TT.HĐND 

tỉnh 
 

Kỳ họp thứ 

20 

17 

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số 

danh mục Nghị quyết thuộc Chương trình xây 

dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2010. 

TT.HĐND 

tỉnh 
 

Kỳ họp thứ 

19 

18 

Nghị quyết về việc bãi bỏ một số Nghị quyết 

HĐND tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 

01/10/1991 đến 30/6/2009. 

TT.HĐND 

tỉnh 
 

Kỳ họp thứ 

19 

19 

Nghị quyết thông qua Quy chế tham vấn nhân 

dân đối với việc ban hành và thực hiện Nghị 
quyết HĐND tỉnh. 

TT.HĐND 

tỉnh 
 

Kỳ họp thứ 

19 

 


