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NGHỊ QUYẾT 

Về việc thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh 
giữa kỳ họp thứ 17 và kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 19 

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 

17 và kỳ họp thứ 19 tại Báo cáo số 32/BC-HĐND ngày 08/7/2010 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 kỳ họp 

thứ 17 và kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, gồm các nội dung sau: 

1. Bổ sung vào Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai các dự án thuỷ điện: Thuỷ điện Bản 

Xèo, xã Bản Xèo, huyệt Bát Xát; thuỷ điện Nậm Xây Luông, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn và Dự 

án các bậc thang thuỷ điện Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. 

2. Bổ sung chính sách thu hút cán bộ trong chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ 

thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại tỉnh Lào Cai. 

3. Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai năm 2010. 

4. Điều chỉnh phương án trợ giá, trợ cước mặt hàng phân bón, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai năm 2010. 

5. Điều chỉnh định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên đường bộ do địa phương quản lý. 

6. Bổ sung Bảng giá đất năm 2010. 

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

2015, xét đến 2020. 

8. Điều chỉnh mức thu phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai. 

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 19 thông qua ngày 14 tháng 7 

năm 2010./. 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

Sùng Chúng 
 


