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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với 
các hiệp hội kinh tế trên địa bàn thành phố Lào Cai 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHOÁ XVII - 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 Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 

03/12/2004; 

Xét báo cáo, Tờ trình của Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ hoạt động đối với các 

hiệp hội kinh tế trên địa bàn; Báo cáo thẩm tra số 15/BC-KTXH ngày 21/7/2010 của Ban Kinh tế - Xã hội 

và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp thứ 16, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn cơ chế hỗ trợ hoạt động đối với các hiệp hội kinh tế trên địa bàn thành phố Lào 

Cai trình tại kỳ họp, cụ thể như sau: 

1. Hỗ trợ từ ngân sách thành phố đối với hoạt động của các hiệp hội kinh tế mới thành lập (ngoài cơ 

chế đã được hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 26/12/2008 của HĐND thành phố về 
phát triển và nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 

2011) gồm: 

1.1. Hỗ trợ cho mỗi hiệp hội: 5.000.000 đồng/năm để duy trì hoạt động của Thường trực hiệp hội. 

1.2. Mỗi hiệp hội mới thành lập được hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp 

vụ. Việc bồi dưỡng kiến thức được thực hiện tại Trung tâm Đào tạo - Lao động - Việc làm thành phố. 

1.3. Hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/hiệp hội/năm kinh phí thực hiện quảng bá, giới thiệu hình ảnh, 

xây dựng trang web... của hiệp hội. 

2. Kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện không quá 03 năm. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho 

1. UBND thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND thành phố chịu trách nhiệm giám sát 

việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 

23/7/2010 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./. 
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