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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị 

đến năm 2010 
 

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 Tờ trình số: 240/TTr-UBND, ngày 10/12/2007 của UBND thành phố Lào Cai về việc đề 

nghị phê chuẩn kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị đến năm 2010; báo cáo thẩm tra só: 
26/BC-BKTXH ngày 15/12/2007 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 nội dung Tờ trình số: 240/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của 
UBND thành phố Lào Cai về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị 
đến năm 2010, gồm các nội dung chủ yếu sau: 

 
- Thiết kế mặt đứng kiến trúc cho 160 tuyến phố. 
- Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp 12km đường nội thị. 
- Xây lát và chỉnh trang 27.000m2 hè phố. 
- Kiên cố hoá 18km rãnh thoát nước. 
- Xây dựng mới 4,5 ha bãi đỗ xe. 
- Xây dựng 4 điểm rửa xe tại điểm đầu trên các tuyến đường vào thành phố. 
- Lắp đặt bổ sung 100 biển báo giao thông và biển tên đường phố. 
- Chỉnh trang lại 55 trụ sở các cơ quan, đơn vị đang bị xuống cấp không đảm bảo cảnh quan 

đô thị. 
- Xây dựng mới và chỉnh trang lại 1.550 nhà ở riêng lẻ của các hộ dân cư. 
- Lắp đặt bổ sung 11.000 biển số nhà. 
- Trồng mới và thay thế 6.000 cây xanh đô thị. 
- Xây dựng 6 điểm vệ sinh công cộng, mỗi điểm có diện tích đất 200 - 500m2. 
- Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng của thành phố. 
- Xây dựng 01 nhà tang lễ có quy mô 700 - 1.000m2, mở rộng nghĩa trang nhân dân của 

thành phố tại xã Đồng Tuyển thêm khoảng 3 ha. 
- Bê tông hoá 30km đường ngõ xóm trên địa bàn các xã, phường. 
- Thực hiện quản lý đường phố theo hướng văn minh - sạch đẹp, với tỷ trọng huy động 

nguồn lực xã hội hoá cao nhất. 
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao 
- Giao UBND thành phố Lào Cai tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
 
- Giao cho 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./. 
CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Cao Đức Hải 
 


