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NGHỊ QUYẾT 
 Về chương trình hoạt động giám sát chuyên đề;  

tham vấn nhân dân về việc ban hành và thực hiện Nghị quyết  
của HĐND tỉnh  Lào Cai năm 2011  
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 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; 

 Căn cứ Nghị quyết số 18/2010/NQ- HĐND ngày 14/7/2010 về Quy chế tham 

vấn nhân dân đối với việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh;  

 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 hoạt động giám sát chuyên đề; tham vấn 

nhân dân về việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 

2011: 

I. Về chương trình hoạt động giám sát chuyên đề: 

1. Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện khi không tổ chức HĐND  huyện, phường 

theo Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009.  

2. Các Ban HĐND tỉnh: 

- Ban Kinh tế và Ngân sách: Giám sát hiệu quả đầu tư các Dự án thủy điện 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Ban Văn hóa - Xã hội: Giám sát tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo 

hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Ban Pháp chế: Giám sát việc thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Ban Dân tộc: Giám sát việc đánh giá kết quả việc triển khai, thực hiện 

Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
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chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn 

tỉnh từ năm 2010  đến năm 2011. 

II. Về tham vấn nhân dân đối với: 

  - Nghị quyết đã ban hành: Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai năm 2011; 

 - Nghị quyết chuẩn bị ban hành: Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi 

cây trồng khác sang trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Điều 2. HĐND tỉnh Lào Cai giao 

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban 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 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 21 thông 

qua ngày 17 tháng 12 năm 2010./. 
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