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NGHỊ QUYẾT 
Bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND 

ngày 26/12/2008 về các giải pháp xã hội hoá công tác giáo dục - đào tạo  
trên địa bàn thành phố Lào Cai, giai đoạn 2009 – 2010 

 

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; 

Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; 

Xét Tờ trình số 06/TTr-TT HĐND ngày 21/7/2010 của Thường trực HĐND thành phố về việc đề 

nghị bãi bỏ một phần điểm 4 khoản II Điều 1 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 26/12/2008 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai và các ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp thứ 16, 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Bãi bỏ một phần nội dung quy định tại điểm 4 khoản II Điều 1 Nghị quyết số 21/2008/NQ- 

HĐND ngày 26/12/2008 của HĐND thành phố về các giải pháp XHH công tác GD - ĐT trên địa bàn 

thành phố giai đoạn 2009 - 2010, cụ thể như sau: 

1. Đối với việc dạy học ngoại ngữ ở bậc tiểu học và tin học, bãi bỏ quy định "Nguồn lực đầu tư trang 

thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ, tin học ngân sách nhà nước và chương trình mục tiêu giáo dục hỗ trợ 50% 

nhu cầu, nhân dân đóng góp 50% đối với các trường thuộc phường trung tâm, quy mô trường lớp lớn: 

Kim Tân, Cốc Lếu, Phố Mới, Duyên Hải, Bắc Lệnh, Pom Hán. Đối với các phường nhỏ, quy mô trường 

nhỏ, học sinh ít, Nhà nước đầu tư 70% - 80%, đặc biệt ưu tiên các trường ở khu vực kinh tế khó khăn: Tả 

Phời, Hợp Thành, Xuân Tăng, Thống Nhất, Đồng Tuyển, Vạn Hoà, Nhà nước đầu tư 100%". 

2. Đối với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, bãi bỏ quy định "Trang thiết bị đầu tư theo cơ chế 

50/50 đối với các trường thuộc phường trung tâm: THCS Lê Hồng Phong, Tiểu học Duyên Hải, Tiểu học 

Nguyễn Du, THCS Kim Tân, Mầm non Duyên Hải; còn các trường ở vùng khó khăn: THCS Đồng Tuyển, 

Tiểu học Đồng Tuyển, Tiểu học Hợp Thành Nhà nước đầu tư 100%. Xây dựng cảnh quan trường học huy 

động nguồn vốn ngoài ngân sách thực hiện. 

Điều 2. HĐND thành phố giao 

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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(đã ký) 
Nguyễn Văn Thuyết 


