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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       Lào Cai, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát 

của Thường trực, các Ban HĐND, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND
và kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;
Trên cơ sở xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, các báo cáo kết 

quả giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh 
khoá XIV, ý kiến của đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại 

biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử 
tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND, ý kiến chất vấn của đại 
biểu HĐND và kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tại 
các kỳ họp của HĐND tỉnh khoá XIV.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
 1. Thường trực HĐND, các Ban HĐND chủ động xây dựng chương trình, kế 

hoạch tổ chức giám sát chuyên đề; giám sát, khảo sát thường xuyên việc giải quyết 
các ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban 
HĐND, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND và kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khoá XIV.

 2. UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Tòa án nhân dân 
tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự; Uỷ ban nhân dân các 
huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp, tạo 
điều kiện để chương trình, kế hoạch giám sát của HĐND đạt hiệu quả.

 Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các 
đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm 
thực hiện Nghị quyết này.

 Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua 
ngày 11 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

                           
Phạm Văn Cường     


