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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

 
Số: 34/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 chương trình giám sát chuyên đề; tham vấn nhân dân về việc 

ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013
 

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;
 Căn cứ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010 của HĐND tỉnh 

về Quy chế tham vấn nhân dân đối với việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của 
HĐND tỉnh; 

 Trên cơ sở Báo cáo số 85/BC-TT.HĐND ngày 05/12/2012 của Thường trực 
HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2012, chương trình hoạt động năm 2013 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; tham vấn nhân dân về việc 
ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2013:

1. Chương trình giám sát chuyên đề:
a) Thường trực HĐND tỉnh giám sát 02 chuyên đề:
 - Chuyên đề 1: Việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về Chương trình xây 

dựng nông thôn mới.
- Chuyên đề 2: Việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 

(HĐND khoá XIV) đến hết năm 2012.
b) Các Ban HĐND tỉnh: 
-  Ban Kinh tế và Ngân sách giám sát 02 chuyên đề:
+ Chuyên đề 1: Việc thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng khu Đô thị mới thành 

phố Lào Cai. 
+ Chuyên đề 2: Việc thực hiện Dự án phát triển chăn nuôi đại gia súc.
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- Ban Văn hóa - Xã hội giám sát 02 chuyên đề:
+ Chuyên đề 1: Việc thực hiện Dự án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
+ Chuyên đề 2: Việc triển khai Dự án phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị, 

nguồn nhân lực các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện đáp ứng nhiệm vụ phòng bệnh và 
nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 

- Ban Pháp chế giám sát 03 chuyên đề:
+ Chuyên đề 1: Giám sát việc thực hiện dự án nâng cao năng lực, đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 
+ Chuyên đề 2: Việc quản lý, sử dụng, tuyển dụng cán bộ, công chức xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh.
+ Chuyên đề 3: Việc quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
- Ban Dân tộc giám sát 02 chuyên đề:
+ Chuyên đề 1: Việc thực hiện Dự án hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa 

bàn tỉnh.
+ Chuyên đề 2: Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 
2. Chương trình tham vấn nhân dân:
Đối với Nghị quyết đã ban hành và chuẩn bị ban hành: Nghị quyết về thời kỳ 

ổn định ngân sách địa phương, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ % phân chia 
nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, định mức phân bổ dự 
toán chi thường xuyên; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách 
địa phương.

Điều 2. HĐND tỉnh Lào Cai giao:
1. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu 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, chương trình tham vấn nhân dân 
của HĐND tỉnh năm 2013.

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


