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`HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số:  44/NQ-HĐND

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

      
           Lào Cai,  ngày 17  tháng  12  năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2015

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 12

 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 94/BC-HĐND ngày 10/12/2014 của Thường trực HĐND 

tỉnh về kết quả hoạt động năm 2014, chương trình hoạt động năm 2015 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 2015:
1. Thường trực HĐND tỉnh giám sát 01 chuyên đề: Đánh giá kết quả thực hiện 

các Dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm, các tiểu khu đô thị trên địa bàn 
thành phố Lào Cai.

2. Các Ban HĐND tỉnh: 
2.1. Ban Kinh tế và Ngân sách giám sát 02 chuyên đề: 
- Chuyên đề 1: Đánh giá việc thực hiện Dự án phát triển sản xuất, chế biến kinh 

doanh chè (theo Đề án 1). 
- Chuyên đề 2: Đánh giá kết quả thực hiện Dự án phát triển cây cao su giai đoạn 

2011-2015 (theo Đề án 2).
2.2. Ban Pháp chế giám sát 01 chuyên đề: Việc thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách 

hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn 
tỉnh (theo Đề án 27).

2.3. Ban Văn hóa - Xã hộ giám sát 02 chuyên đề: 
- Chuyên đề 1: Đánh giá việc triển khai thực hiện dự án đẩy mạnh hoạt động 

công tác dân số KHHGĐ đảm bảo quy mô cơ cấu và chất lượng dân số phù hợp với 
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội (theo Đề án 12).
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- Chuyên đề 2: Đánh giá việc thực hiện dự án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 
5 tuổi (theo Đề án 11).

2.4. Ban Dân tộc giám sát 02 chuyên đề: 
- Chuyên đề 1: Đánh giá việc thực hiện Đề án phát triển văn hoá, giữ gìn và phát 

huy bản sắc văn hoá các dân tộc (theo Đề án 13).
- Chuyên đề 2: Việc thực hiện dự án đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, 

trọng tâm là vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu (theo Đề án 14).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Thường trực, các Ban HĐND và 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 2015.
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua 

ngày 17 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
   

                        
  Phạm Văn Cường     




