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  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/NQ-HĐND                 Lào Cai, ngày 13 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2014

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI  
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 9

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;
 Trên cơ sở báo cáo số 99/BC-HĐND ngày 04/12/2013 của Thường trực HĐND 

tỉnh về kết quả hoạt động năm 2013, chương trình hoạt động năm 2014 của HĐND 
tỉnh Lào Cai và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2014:
1. Thường trực HĐND tỉnh giám sát 02 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức, viên 

chức của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai;
- Chuyên đề 2: Việc thực hiện công tác trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ trên 

địa bàn tỉnh.
2. Các Ban HĐND tỉnh: 
2.1. Ban Kinh tế và Ngân sách giám sát 02 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Việc thực hiện Dự án công trình công nghiệp trọng điểm giai 

đoạn 2011-2015 tỉnh Lào Cai (theo Đề án 5 của Tỉnh uỷ). 
- Chuyên đề 2: Việc thực hiện dự án chuyển đổi diện tích cây trồng có hiệu quả 

thấp sang cây trồng có hiệu quả cao giai đoạn 2011-2015 tỉnh Lào Cai (theo Đề án 
1 của Tỉnh uỷ).

2.2. Ban Văn hóa - Xã hội giám sát 02 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Việc thực hiện dự án phát triển và ứng dụng công nghệ thông 

tin - truyền thông (theo Đề án 16 của Tỉnh uỷ).
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- Chuyên đề 2: Việc thực hiện dự án đẩy mạnh tư vấn dạy nghề và giải quyết việc 
làm sau đào tạo giai đoạn 2011-2015 (theo Đề án 17 của Tỉnh uỷ).

2.3. Ban Pháp chế giám sát 03 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Việc thực hiện dự án tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (theo Đề án 23 của Tỉnh uỷ).
- Chuyên đề 2: Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
- Chuyên đề 3: Công tác xét xử các vụ án dân sự của TAND hai cấp. 
2.4. Ban Dân tộc giám sát 02 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Việc thực hiện Chương trình quốc gia giảm nghèo trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai (theo Đề án 4 của Tỉnh uỷ).
- Chuyên đề 2: Việc thực hiện dự án phát triển nâng cao chất lượng giáo dục dân 

tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai (theo Đề án 18 của Tỉnh uỷ).
Điều 2. HĐND tỉnh giao:
1. Thường trực, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức thực hiện 

Nghị quyết.
2. 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 2014.
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua 

ngày 11 tháng 12 năm 2013./.

  CHỦ TỊCH

(Đã ký)

   

   Phạm Văn Cường


