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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 26/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
 Phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh  

với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh

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

 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 Báo cáo số 42/BC-HĐND ngày 26/6/2014 của Thường trực 

HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong 
thời gian giữa kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV và ý 
kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với 
UBND tỉnh trong thời gian giữa kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Lào 
Cai khoá XIV; gồm các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện mức thu, thời gian thu theo Quyết định số 2221/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí sử dụng bến 
bãi, mặt nước đối với phương tiện vận chuyển hàng hoá xuất khẩu mặt hàng gạo thí 
điểm tại thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

2. Phương án tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ đầu 
tư xây dựng dự án trọng điểm.

3. Bổ sung công trình thuỷ điện Minh Lương Thượng thuộc xã Minh Lương và 
xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn vào Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai.

4. Phân bổ bổ sung kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014 đầu tư cho 
Giao thông, Y tế.

5. Mua xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị năm 2014.
6. Giao kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014.
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Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc 

tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua 

ngày 04 tháng 7 năm 2014./.
   

                                                                                                  CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Cường


