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NGHỊ QUYẾT 
  Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết  

của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009  
  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI  
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 16 

 

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 06/TTr-TT.HĐND ngày 03/7/2009 của 

Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng 

Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009 và ý kiến của các đại biểu dự 

kỳ họp, 
 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị 
quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009; cụ thể như sau:  

 

I. Bổ sung nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16: 
 

1. Nghị quyết phê chuẩn mục tiêu, mức hỗ trợ thực hiện Đề án hỗ trợ hộ 

nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh. 
 

2. Nghị quyết phê chuẩn việc chuyển Trường THPT bán công số 1 và 

Trường THPT bán công số 2 thành phố Lào Cai thành Trường công lập. 
 

3. Nghị quyết phê chuẩn chính sách hỗ trợ công tác dân số - KHHGĐ trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2015. 
 

4. Nghị quyết phê chuẩn việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không 

chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định 

mức phụ cấp đối với  chức danh Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, 

khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
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II. Điều chỉnh nghị quyết thông qua kỳ họp thứ 16 sang thông qua tại kỳ 

họp 17: 
 

 1. Nghị quyết phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới về 

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; 
 

 2. UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ để Nghị quyết  

điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 

 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 16 

thông qua ngày  09 tháng 7 năm 2009./. 

 
 

 
CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
Sùng Chúng 

 
 


