
 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về chương trình hoạt động giám sát chuyên đề 

của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009 
 

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; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 66/BC-TT.HĐND ngày 08/12/2008 của Thường trực 

HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2008, chương trình hoạt động năm 2009 của 

HĐND tỉnh Lào Cai; Tờ trình số 09/TTr-TT.HĐND ngày 05/12/2008 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 

năm 2009 và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua Chương trình hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 
Lào Cai năm 2009: 

1. Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát 01 chuyên đề: 
Kết quả thực hiện Đề án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2006 - 2010 trong 3 năm (từ năm 2006 - 2008); 

2. Ban Kinh tế và Ngân sách: Giám sát 02 chuyên đề: 
- Kết quả thực hiện Đề án xây dựng và phát triển giao thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2006 - 2010 (từ năm 2006 - 2008). 

- Kết quả thực hiện dự án đầu tư các công trình trọng điểm về công nghiệp tỉnh Lào 

Cai từ năm 2006 - 2008. 

3. Ban Văn hóa - Xã hội: Giám sát 02 chuyên đề: 
- Kết quả thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Công tác tổ chức thực hiện chính sách chăm sóc cho người có công trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai năm 2007 - 2008. 

4. Ban Pháp chế: Giám sát 02 chuyên đề: 
- Việc bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật theo 

quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003 trên địa bàn tỉnh năm 2007, 2008; 
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- Công tác quản lý, sử dụng các khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an toàn giao thông và lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh năm 2007, 2008. 

5. Ban Dân tộc: Giám sát 02 chuyên đề: 
- Việc thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân 

dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc chương trình 135 giai đoạn II 

theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Việt thực hiện Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 02/7/2002 của HĐND tỉnh 

về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, viêc tang, lễ hội và các hoạt động tín 

ngưỡng nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Điều 2: HĐND tỉnh Lào Cai giao 
- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 

thực hiện Nghị quyết. 
- UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối 

hợp thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2008. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 14 thông qua 

ngày 12 tháng 12 năm 2008. 
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