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NGHỊ QUYẾT 
Thông qua chương trình hoạt động giám sát chuyên đề 

của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2010 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 17 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 

03/12/2004; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005; 

Trên cơ sở Báo cáo số 73/BC-TT.HĐND ngày 10/12/2009 của Thường trực 

HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2009, chương trình hoạt động năm 2010 của 

HĐND tỉnh Lào Cai và ý kiến của các Đại biểu dự kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực 
HĐND tỉnh Lào Cai năm 2010 

1. Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát 01 chuyên đề: Đánh giá kết quả việc 

triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, Quyết định 167 của 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2010. 

2. Ban Kinh tế và Ngân sách: Giám sát 02 chuyên đề 

a) Đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng nhanh giá trị thu nhập trong sản xuất; 
chủ động sản xuất và cung ứng giống tốt tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010"; 

b) Đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Phát triển Thương mại và Dịch vụ tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010". 

3. Ban Văn hoá - Xã hội: Giám sát 01 chuyên đề: Việc triển khai thực hiện 

nguồn vốn Quốc gia giải quyết việc làm từ năm 2008 đến năm 2010. 

4. Ban Pháp chế: Giám sát 01 chuyên đề: Tình hình thực hiện Pháp lệnh dân 

quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm 2006 - 2010. 

5. Ban Dân tộc: Giám sát 01 chuyên đề: Đánh giá kết quả thực hiện Dự án 

phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu thuộc Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010. 



Điều 2: HĐND tỉnh Lào Cai giao 

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND và các Đại biểu tổ chức thực hiện 

Nghị quyết. 

- UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm 

phối thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2010. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII, Kỳ họp thứ 17 thông 

qua ngày 16 tháng 12 năm 2009./. 

 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 

             

Sùng Chúng 

 


