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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 20/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Lào Cai, ngày 07 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Thông qua Đề án công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II  

trực thuộc tỉnh Lào Cai 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 195/2004/NĐ-CP ngày 30/11/2004 của Chính phủ về việc 

thành lập thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai, thành lập các phường thuộc thành 
phố Lào Cai;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc 
phân loại đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-TTg ngày 31/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy 
định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của 
Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị Quyết số 03-NQ/TU ngày 10/10/2011 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc 
phê duyệt, ban hành và triển khai thực hiện 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm, giai 
đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 287-QĐ/TU ngày 15/11/2011 của Tỉnh ủy Lào Cai phê duyệt 
Đề án phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị Quyết số 15-NQ/TU ngày 24/6/2013 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát 
triển thành phố Lào Cai giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh đề 
nghị thông qua Đề án công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II; Báo cáo thẩm 
tra số 45/BC-BPC ngày 26/6/2014 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu dự 
kỳ họp,
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QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II 
trực thuộc tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
- UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục để trình cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II trực thuộc tỉnh 
Lào Cai.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV thông qua ngày     
ngày 04 tháng 7 năm 2014./.

                                                                                                  CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Cường


