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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; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; 

 Căn cứ  Nghị định số 91/2006/NĐ - CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; 

Sau khi xem xét tờ trình số 269/TTr - TT.HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Thường 

trực HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007 và  ý kiến của 

các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,  
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
Điều 1. Nhất trí phê chuẩn tờ trình của Thường trực HĐND về chương trình xây 

dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007, cụ thể như sau: 
 

STT 

Tên văn bản 
Cơ quan 

trình VB 

Cơ quan 

thẩm tra  

VB 

Thời điểm 

ban hành 

VB 
1 Chính sách về quản lý, khai thác, bảo dưỡng 

và sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng 
nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 
2010 

UBND tỉnh Ban KT - NS 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp  
thứ 9 

2 Chính sách phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2007 - 2010 

UBND tỉnh Ban Pháp chế 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp 
 thứ 9 

3 Chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

UBND tỉnh Ban VH-XH 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp thứ 9 

4 Chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai 

UBND tỉnh Ban VH-XH 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp  
thứ 9 

5 Chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

UBND tỉnh Ban VH-XH 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp  
thứ 9 

6 Chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

UBND tỉnh Ban VH-XH 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp  
thứ 9 

7 Chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ trên địa bàn 

UBND tỉnh Ban KT -NS 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp  
thứ 9 

8 Chính sách về đất ở, nhà ở cho cán bộ, công 
chức tại khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường 

UBND tỉnh Ban Pháp chế 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp  
thứ 9 



giai đoạn 2007 - 2010 
9 Điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo 

dục năm học 2007 - 2008 
UBND tỉnh Ban VH-XH 

HĐND tỉnh 
Kỳ họp 
thứ 9 

10 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Lào Cai thời kỳ 2007 - 2020 

UBND tỉnh Ban KT - NS 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp 
thứ 9 

11 Điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 

UBND tỉnh Ban KT - NS 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp 
 thứ 9 

12 Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 
2006 

UBND tỉnh Ban KT - NS 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp  
thứ 10 

13 Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội năm 2007; phương hướng phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2008 

UBND tỉnh Các ban của 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp 
 thứ 10 

14 Dự toán thu ngân sách trên địa bàn; dự toán 
thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân 
sách địa phương năm 2008 

UBND tỉnh Ban KT - NS 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp  
thứ 10 

15 Tổng biên chế sự nghiệp, thông qua tổng biên 
chế hành chính năm 2008 

UBND tỉnh Ban VH - XH 
HĐND tỉnh 

Kỳ họp  
thứ 10 

16 Chương trình giám sát chuyên đề của Thường 
trực và các Ban của HĐND tỉnh năm 2008 

TT. HĐND 
tỉnh 

 Kỳ họp  
thứ 10 

17 Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND 
tỉnh năm 2008 

TT. 
HĐND tỉnh 

 Kỳ họp 
 thứ 10 

18 Kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND 
với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp 

TT. HĐND 
tỉnh 

 Kỳ họp  
thứ 9 
 thứ 10 

  
Điều 2. HĐND tỉnh Lào Cai giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND tỉnh và các 

đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết. 
 
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 
 


