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NGHỊ QUYẾT 
 Về kết quả thoả thuận của Thường trực  

HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI  
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 21 

 

 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 kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND 

tỉnh giữa kỳ họp thứ 19 và kỳ họp thứ 21 tại Báo cáo số 71/BC-HĐND ngày 

10/12/2010 của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp, 
 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với 

UBND tỉnh giữa kỳ họp thứ 19 và kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khoá XIII, gồm các nội 

dung sau: 
 

1. Về giá các loại đất năm 2010: 

- Điều chỉnh Bảng giá đất năm 2010 đường nhánh M3 đi Mản Thẩn (khu 16 

ha) thuộc xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai;  

- Bổ sung Bảng giá đất năm 2010 khu tái định cư chợ Cốc Ly thuộc thôn 

Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà; đường đất lõi tại xã Vạn Hoà, thành phố 

Lào Cai và tuyến đường N1, N2 khu chợ văn hoá bến xe khách, thị trấn Sa Pa, 

huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 
 

2. Về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào 

làm việc với các cơ quan, đơn vị của Lào Cai; chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo 

quốc tế do các cơ quan, đơn vị của Lào Cai tổ chức, phối hợp tổ chức và chi tiêu tiếp 

khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  
 

3. Về việc mua xe ô tô: 

- Sử dụng nguồn kinh phí ngân sách tiết kiệm chi năm 2010 để mua xe ô tô cho 

Văn phòng UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Nhà thiếu nhi tỉnh; 

- Sử dụng nguồn kinh phí của các Ban quản lý dự án và các nguồn tự có 
khác để mua xe ô tô cho UBND huyện Sa Pa phục vụ công tác đảm bảo trật tự đô 
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thị, cho các Ban quản lý dự án XDCB sở Y tế, Ban quản lý dự án các công trình 

XDCB các huyện: Mường Khương, Văn Bàn, Bắc Hà phục vụ công tác; 

- Sử dụng nguồn kinh phí ngân sách mua xe mới phục vụ công tác cho Văn 

phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Tài chính. 
 

4. Về việc chuyển đổi 09 trường Mầm non bán công trên địa bàn thành phố 

Lào Cai và huyện Bảo Thắng sang trường Mầm non công lập. 
 

5. Về Đề án công nhận trung tâm huyện lỵ Mường Khương là đô thị loại V 
và phương án thành lập Thị trấn huyện lỵ Mường Khương, huyện Mường 

Khương, tỉnh Lào Cai. 
 

6. Về việc hỗ trợ kinh phí để ổn định sản xuất khi di chuyển nhà máy gạch 

tuynel Lào Cai. 
 

7. Về việc điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư XDCB và dự toán ngân sách địa 

phương năm 2010; phân bổ kế hoạch vốn năm 2010 cho Dự án Vườn hoa cây xanh 

và Hồ sinh thái trung tâm, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường và tạm ứng vốn 

nhàn rỗi Kho bạc nhà nước Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư XDCB Khu kinh tế 
cửa khẩu Lào Cai và Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.  

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giao 

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát 

việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 21 

thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2010./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 
 
 

Sùng Chúng 
 


