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NGHỊ QUYẾT 
 Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực  

HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh 
_____________ 

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

 Sau khi xem xét kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa kỳ họp thứ 

14 và kỳ họp thứ 16 tại báo cáo số 24/BC-HĐND ngày 03/7/2009 của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến 

của các đại biểu dự kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 02 kỳ họp 

HĐND tỉnh, gồm các nội dung sau:  

1. Điều chỉnh quy hoạch quản lý, chế biến và khai thác khoáng sản tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007-

2015, xét đến 2020 với nội dung: Điều chỉnh mốc thời gian triển khai đầu tư điều tra cơ bản, khai thác 

và chế biến 02 mỏ mangan Phú Nhuận và Võ Lao từ sau năm 2020 lên giai đoạn từ năm 2009;  

2. Đặt tên đường, phố trên địa bàn trung tâm thị trấn Bắc Hà; 

3. Định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn II của tỉnh Lào Cai; 

4. Điểu chỉnh quy hoạch quản lý, chế biến và khai thác khoáng sản tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007-

2015, xét đến 2020 với nội dung: Đưa các điểm vàng sa khoáng tại suối Nhù, suối Nậm Xây Luông và 

suối Chăn vào quy hoạch;  

5. Quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; Cổng giao tiếp 

điện tử Lào Cai; trang thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Lào Cai quản lý; 

6. Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác phòng, chống bão lũ; 

7. Quy định về giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho cán bộ, công nhân, viên chức trong khu đô 

thị mới Lào Cai - Cam Đường giai đoạn 2009 - 2010. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giao 

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực 

hiện Nghị quyết.  

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 
 


