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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 14 
 

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 12 và kỳ họp thứ 14 tại Báo cáo số 66/BC-HĐND ngày 08/12/2008 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 12 và kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, gồm các nội dung sau: 

1. Giao đất theo hình thức định giá đất cho 2 hộ gia đình ở thôn Mã Tuyển, xã Mường Khương, 

huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. 

2. Quy định giá đất khu vực đường 35m và đường N6 đường nội thị thị trấn Bát Xát, huyện Bát 

Xát. 

3. Bổ sung phân loại đường phố, giá đất ở đô thị thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà năm 2008. 

4. Bổ sung quy hoạch quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản các dự án đầu tư: Xây dựng Nhà 

máy gang thép số 3 tại huyện Văn Bàn (công suất 250.000 tấn phôi thép/năm); 02 Nhà máy sản xuất 

hóa chất (phốt pho vàng và các muối phốt phát tại cụm công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng. 

5. Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND. 

6. Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2008. 

7. Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông các cơ quan hành chính Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai; 

8. Điều chỉnh định mức biên chế của các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Điều 2: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giao 
- UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

- 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 khóa XIII - Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 12 

tháng 12 năm 2008./. 

 

          CHỦ TỊCH 
                                                                                                                    (đã ký) 
                   Sùng Chúng 
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