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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn chương trình giám sát chuyên đề  
của HĐND tỉnh năm 2007 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 8 
 
 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 48/BC-TT.HĐND ngày 12/12/2006 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả 

hoạt động của HĐND tỉnh năm 2006, chương trình hoạt động năm 2007 và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh 
dự kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Thông qua chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2007: 
 
1.  Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát 01 chuyên đề: Đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong đề 

án xây dựng thành phố Lào Cai và chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001 - 2005. 
2. Ban Kinh tế- ngân sách: Giám sát 02 chuyên đề: 
- Đánh giá tình hình thực hiện Luật bảo vệ môi trường trong việc khai thác, chế biến khoáng sản và nông 

sản trên địa bàn tỉnh năm 2005, 2006. 
- Đánh giá kết quả quản lý, bảo vệ, khai thác rừng, tổ chức chế biến, tiêu thụ sản phẩm lâm sản trên địa 

bàn tỉnh năm 2005, 2006. 
3. Ban Văn hoá xã hội: Giám sát 02 chuyên đề:  
- Việc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2005, 2006. 
- Việc thực hiện Nghị quyết số 13/2003/NQ-HĐND ngày 18/12/2003 của HĐND tỉnh Lào Cai về việc thực 

hiện chuẩn phổ cập trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2007. 
4. Ban Pháp chế: Giám sát 02 chuyên đề:  
- Tình hình lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước và thực hiện các hình thức công khai tài chính 

theo Luật ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2005, 2006. 
- Công tác quản lý nhà nước về lao động; tình hình sử dụng và thực hiện chính sách đối với người lao 

động theo các quy định của Bộ luật lao động trên địa bàn tỉnh năm 2005, 2006. 
5. Ban Dân tộc: Giám sát 02 chuyên đề: 
- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh trong các trường dân tộc nội trú và bán trú dân nuôi 

trên địa bàn tỉnh năm học 2005-2006, năm học 2006-2007. 
- Việc thực hiện chính sách cử tuyển trên địa bàn tỉnh năm 2005, 2006. 
 

 
Điều 2. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh chịu 

trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị liên 
quan có trách nhiệm phối hợp trong quá trình thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 
2006. 

  
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ  8 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 

2006./. 
 

   CHỦ TỊCH 
     (đã ký) 

    Sùng Chúng 
 


