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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

 
 Số: 33/NQ-HĐND

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

 
 

                             Lào Cai,  ngày 14 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
 Về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh  

với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI  
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 6

 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 Báo cáo số  86/BC-HĐND ngày 05/12/2012 của Thường trực 

HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong 
thời gian giữa kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV và ý kiến 
của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh 
trong thời gian giữa kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lào Cai 
khoá XIV; gồm các nội dung sau:

1. Mua xe ô tô 16 chỗ ngồi cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sa Pa. 
2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

nhà nước 3 năm 2013 - 2015 và năm 2013, kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ 
năm 2013 - tỉnh Lào Cai.

3. Giá các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức công tác 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

5. Bổ sung Bảng giá đất năm 2012 đối với đường bờ sông đoạn giáp kè KL 94 
phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

6. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 
năm 2020.
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7. Bổ sung Bảng giá đất năm 2012 tại đường Quốc lộ 4, địa điểm thôn Hàm 
Rồng, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

8. Điều chỉnh giảm Phí bảo vệ môi trường và mức thu từ khai thác khoáng sản 
để đảm bảo hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

9. Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh Lào Cai.
10. Giao kế hoạch vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP từ nguồn dư dự 

toán chi và vượt thu NSTW năm 2011 cho các dự án đầu tư tỉnh Lào Cai.
11. Mua sắm mới xe ô tô phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai. 
12. Giao kế hoạch nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2012 và ứng 

trước từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2013 đầu tư các dự án kè 
sông, suối biên giới tỉnh Lào Cai. 

13. Giao kế hoạch nguồn vốn ứng trước ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu 
Chính phủ năm 2013 tỉnh Lào Cai năm 2012.

14. Bổ sung Bảng giá đất năm 2012 đối với tuyến đường T4, thuộc thị trấn Phố 
Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

15. Bổ sung Bảng giá đất năm 2012 đối với tuyến đường T1 thuộc thôn Bắc 
Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng; tuyến đường N1, N2, D2, D3, thuộc khu 
kè sạt lở chợ tại thôn Bản Phiệt, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

16. Sửa đổi, bổ sung chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

17.Tạm giao kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp năm 2013 - tỉnh 
Lào Cai. 

18. Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ cho công tác của Thường trực HĐND tỉnh 
Lào Cai.

19. Bổ sung Bảng giá đất năm 2012 tại đường D10, N1, N2, Q5 (sau trụ sở Sở Tài 
chính và Hải quan) phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

20. Phương án tạm ứng vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ 
đầu tư xây dựng một số công trình, dự án trọng điểm.

21. Giao kế hoạch vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2012 đầu tư xây dựng 
các công trình kè chân mốc và kè mốc bảo vệ biện giới tỉnh Lào Cai.

22. Gia hạn nộp tiền cấp quyền sử dụng đất đối với hai chủ đầu tư xây dựng dự án 
khu nhà ở thương mại theo Nghị quyết 13/NQ-CP.

23. Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2012.
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Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc 

tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua 

ngày 13 tháng 12 năm 2012.
     

CHỦ TỊCH
 

 (đã ký) 

Phạm Văn Cường


