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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 03/NQ-HĐND

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

 
           Lào Cai, ngày 14 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn kết quả kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề),  

HĐND tỉnh Lào Cai  Khoá XIV,  nhiệm kỳ 2011 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHOÁ XIV
 KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;
Xét nội dung kỳ họp; ý kiến của các đại biểu HĐND tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn kết quả kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lào 

Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 với các nội dung sau:
1. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia dự thảo sửa đổi Hiến 

pháp năm 1992. 
2. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). 
3. Thông qua Kế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XIV.
4. Thông qua Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội 

và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc 
lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

5. Thông qua Kế hoạch tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân đến từng hộ gia đình 
đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lào Cai 

khoá XIV thông qua ngày 12/3/2013./.
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