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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 231/QĐ-UBND

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

         Lào Cai, ngày 22 tháng 01 năm 2014
            

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai phê chuẩn Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 
2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2014 gồm 54 danh mục văn 
bản (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Các Sở, ban, ngành đựơc phân công chủ trì có trách nhiệm phối hợp với 
các cơ quan liên quan tổ chức việc soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật đảm bảo đúng tiến 
độ, thời gian quy định.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan được 
phân công xây dựng văn bản, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Doãn Văn Hưởng
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 DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 231/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 
của UBND  tỉnh Lào Cai)

STT

 Tên 
loại 
văn 
bản

Nội dung Lý do ban hành

Cơ quan 
chủ trì xây 

dựng và 
trình

Cơ quan 
phối hợp 

chính

Thời 
gian 
trình 

UBND 
tỉnh

Ghi chú

QUYẾT ĐỊNH

1 Quyết 
định

Quy định mức phụ 
cấp tiền mua, vận 
chuyển nước sạch 
đối với giáo viên 
vùng cao.

Thực hiện Điều 
11, Nghị định số 
61/2006/NĐ-CP ngày 
20/6/2006 của Chính 
phủ về chính sách đối 
với nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục công 
tác ở trường chuyên 
biệt, ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn.

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo

Sở Tài 
chính; 
UBND 

các 
huyện: 
Bắc Hà, 
Mường 

Khương, 
Bát Xát, 
Si Ma 

Cai, Sa Pa

Quý 
I/2014

2 Quyết 
định

Ban hành Quy định 
về quy trình tiếp 
nhận và xử lý phản 
ánh, kiến nghị của 
tổ chức, cá nhân về 
thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị định 
số 20/2008/NĐ-CP về 
tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiến nghị của cá 
nhân, tổ chức về quy 
định hành chính; Nghị 
định 48/2013/NĐ-
CP ngày 14/5/2013 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành 
chính và Luật sửa đổi 
Luật ban hành văn bản 
QPPL của HĐND, 
UBND.

Sở Tư  
pháp

Các sở, 
ban, 

ngành.

Quý 
I/2014

3 Quyết 
định

Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của bản 
Quy định  về dạy 
thêm, học thêm trên 
địa bàn tỉnh Lào 
Cai ban hành kèm 
theo Quyết định số 
61/2012/QĐ-UBND 
ngày 27/12/2012 của 
UBND tỉnh Lào Cai.

Phù hợp với tình hình 
thực tế tại địa phương 
và văn bản pháp luật 
hiện hành 

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo

UBND 
các 

huyện, 
thành phố

Quý 
I/2014
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4 Quyết 
định

Quyết định ban 
hành Quy chế phối 
hợp quản lý các 
hoạt động tại các 
cửa khẩu phụ, lối 
mở trên địa bàn 
tỉnh.

Triển khai thực 
hiện Quyết định số 
4 5 / 2 0 1 3 / Q Đ - T T g 
ngày 25/7/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành quy 
chế điều hành hoạt 
động tại các cửa khẩu 
biên giới đất liền

Ban quản 
lý các cửa 
khẩu tỉnh 
Lào Cai

Bộ chỉ 
huy Biên 

phòng 
tỉnh; Sở 

Kế hoạch 
và Đầu tư

Quý 
I/2014

Chuyển 
từ 2013 

sang

5 Quyết 
định

Ban hành Quy 
định về bảo vệ môi 
trường trong chăn 
nuôi; giết mổ gia 
súc, gia cầm trên 
địa bàn tỉnh Lào 
Cai

Đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn về bảo vệ môi 
trường trong hoạt 
động chăn nuôi, giết 
mổ gia súc, gia cầm 
trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai.

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường

Quý 
I/2014

6 Quyết 
định

Ban hành Quy định 
về nâng bậc lương 
trước thời hạn đối 
với cán bộ, công 
chức, viên chức và 
lao động hợp đồng 
lập thành tích xuất 
sắc trong thực hiện 
nhiệm vụ (thay 
thế Quyết định số 
08/2012/QĐ-UB-
ND ngày 21/3/2012 
của UBND tỉnh 
Lào Cai)

Triển khai Thông tư  
số 08/2013/TT-BNV 
hướng dẫn thực hiện 
chế độ nâng bậc lương 
thường xuyên và nâng 
bậc lương trước thời 
hạn đối với cán bộ, 
công chức, viên chức 
và người lao động.

Sở Nội vụ

Các Sở, 
ban, 

ngành, 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
I/2014

7 Quyết 
định

Quy định nội dung 
chi, mức hỗ trợ 
cho các hoạt động 
khuyến nông địa 
phương từ nguồn 
kinh phí khuyến 
nông địa phương 

Thực hiện quy định 
tại Điều 6 Thông tư 
liên tịch số 183/2010/
TTLT-BTC-BNN của 
Liên bộ Bộ Tài chính 
và Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
hướng dẫn UBND 
cấp tỉnh quy định nội 
dung, mức hỗ trợ cho 
hoạt động khuyến 
nông từ nguồn ngân 
sách địa phương

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

Sở Tài 
chính; Sở 
Kế hoạch 
và Đầu 

tư; UBND 
các 

huyện, 
thành phố

Quý 
I/2014
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8 Quyết 
định

Ban hành Quy chế 
điều hành hoạt 
động tại các cửa 
khẩu (quốc tế, quốc 
gia) trên tuyến biên 
giới Lào Cai (thay 
thế Quyết định số 
27/2006/QĐ-UB-
ND ngày 03/4/2006 
của UBND tỉnh Lào 
Cai).

Triển khai thực 
hiện Quyết định số 
4 5 / 2 0 1 3 / Q Đ - T T g 
ngày 25/7/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành quy 
chế điều hành hoạt 
động tại các cửa khẩu 
biên giới đất liền

Ban quản 
lý các cửa 
khẩu tỉnh 
Lào Cai

Các sở 
ngành có 
liên quan, 

UBND 
các 

huyện, 
thành phố 
biên giới

Quý 
I/2014

Chuyển 
từ 2013 

sang

9 Quyết 
định

Sửa đổi, bổ sung Quy 
chế phối hợp thực 
hiện công tác bảo 
đảm an ninh trật tự 
trong Khu Thương 
mại - Công nghiệp 
Kim Thành tỉnh 
Lào Cai ban hành 
kèm theo Quyết 
định số 31/2009/
QĐ-UBND ngày 
23/10/2009 của 
UBND tỉnh Lào Cai.

Triển khai thi hành 
Thông tư số 90/2011/
TT-BQP ngày 30/6/2011 
của Bộ Quốc phòng sửa 
đổi, bổ sung Thông tư 
số 181/2005/TT-BQP 
ngày 17/11/2005 của 
Bộ Quốc phòng hướng 
dẫn thực hiện Nghị 
định số 32/2005/NĐ-
CP ngày 14/3/2005 
của Chính phủ về quy 
chế cửa khẩu biên giới 
đất liền và Thông tư số 
05/2011/TT-BQP ngày 
18/01/2011 của Bộ 
Quốc phòng hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 
50/2008/NĐ-CP ngày 
21/4/2008 của Chính 
phủ về quản lý, bảo vệ 
an ninh, trật tự tại cửa 
khẩu, cảng biển 

Ban quản 
lý các cửa 
khẩu tỉnh 
Lào Cai

Sở Kế 
hoạch 
và Đầu 

tư; Công 
an tỉnh; 
Sở Công 
thương; 
Bộ Chỉ 

huy 
BĐBP 

tỉnh; Cục 
Hải quan

Quý 
I/2014

Chuyển 
từ 2013 

sang

10 Quyết 
định

Ban hành Quy định 
về quản lý quy 
hoạch, quản lý đầu 
tư xây dựng công 
trình và quản lý chất 
lượng công trình 
trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai  (thay thế QĐ số 
47/2012/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2012 của 
UBND tỉnh)

Triển khai thực hiện 
Nghị định số 15/2013/
NĐ-CP về quản lý 
chất lượng công 
trình; Thông tư  số 
1 0 / 2 0 1 3 / T T- B X D 
ngày 25/7/2013 quy 
định chi tiết một số nội 
dung về quản lý chất 
lượng công trình.

Sở Xây 
dựng 

Các sở 
ngành có 
liên quan, 

UBND 
các 

huyện, 
thành phố

Quý 
I/2014
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11 Quyết 
định

Quy định mức thu, 
quản lý và sử dụng 
tiền dịch vụ môi 
trường rừng đối 
với các tổ chức, cá 
nhân kinh doanh 
dịch vụ du lịch có 
hưởng lợi từ dịch 
vụ môi trường rừng

Căn cứ Nghị định số 
99/2010/NĐ-CP ngày 
24/9/2010 của Chính 
phủ về chính sách chi 
trả dịch vụ môi trường 
rừng; Thông tư số 
80/2011/TT-BNNPT 
NT ngày 25/11/2011 
của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT hướng dẫn 
phương pháp xác định 
tiền chi trả dịch vụ môi 
trường rừng; Thông tư 
số 85/2012/TT-BTC 
ngày 25/5/2012 của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn 
chế độ quản lý tài chính 
đối với Qũy Bảo vệ và 
phát triển rừng;  Thông 
tư Liên tịch số 62/2012/
TTLT-BNNPTNT-BTC 
ngày 16/11/2012 của 
Liên Bộ: Nông nghiệp 
và PTNT, Tài chính ban 
hành hướng dẫn cơ chế 
quản lý sử dụng tiền chi 
trả dịch vụ môi trường 
rừng;

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

 Sở Tài 
chính; 

Quỹ Bảo 
vệ và Phát 
triển rừng 

Quý 
I/2014

12 Quyết 
định

Sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 
45/2011/QĐ-UBND 
ngày 23/11/2011 
của UBND tỉnh Lào 
Cai quy định phong 
trào thi đua Thu, nộp 
ngân sách Nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai giai đoạn 2011-
2015.

Cho phù hợp với Luật 
sửa đổi, bổ sung Luật 
Thi đua, khen thưởng 
đã được Quốc hội 
khóa XIII thông qua 
tại kỳ họp thứ 6

Sở Nội vụ

Các sở, 
ban, 

ngành; 
các doanh 

nghiệp

Quý 
I/2014

13 Quyết 
định

Sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 
27/2011/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2011 của 
UBND tỉnh Lào Cai 
quy định phong trào 
thi đua Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc.

Cho phù hợp với Luật 
sửa đổi, bổ sung Luật 
Thi đua, khen thưởng 
đã được Quốc hội 
khóa XIII thông qua 
tại kỳ họp thứ 6

Sở Nội vụ

Các sở, 
ban, 

ngành; 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
I/2014
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14 Quyết 
định

Ban hành Quy định 
về hoạt động sáng 
kiến trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai (thay 
thế QĐ số 09/2009/
QĐ-UBND ngày 
20/5/2009 và QĐ số 
12/2009/QĐ-UB-
ND ngày 28/5/2009 
của UBND tỉnh)

Triển khai thực hiện 
Nghị định số 13/2012/
NĐ-CP ngày 02/3/2012 
của Chính phủ ban 
hành Điều lệ sáng 
kiến và Thông tư số 
18/2013/TT-BKHCN 
ngày  1/8/2013 của Bộ 
KHCN hướng dẫn thi 
hành một số quy định 
của Điều lệ sáng kiến 
được ban hành theo 
Nghị định số 13/2012/
NĐ-CP  

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ

Các sở 
ngành có 
liên quan, 

UBND 
các 

huyện, 
thành phố

Quý 
I/2014

15 Quyết 
định 

Ban hành Quy định 
đảm bảo an toàn, 
an ninh thông tin 
trong các cơ quan 
Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai

Triển khai Nghị định 
64/2007/NĐ-CP ngày 
10/4/2007 của Chính 
phủ về ứng dụng công 
nghệ thông tin trong 
hoạt động của cơ quan 
Nhà nước; Nghị định 
số 72/2013/NĐ-CP 
ngày 15/7/2013 của 
Chính phủ quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch 
vụ Internet, thông tin 
trên mạng. Tăng cường 
khả năng phòng, chống 
nguy cơ tấn công, xâm 
nhập hệ thống công 
nghệ thông tin.

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Các Sở, 
ban, 

ngành; 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
I/2014

16 Quyết 
định

Ban hành Quy chế 
phối hợp giữa các 
cơ quan trong thực 
hiện theo dõi tình 
hình thi hành pháp 
luật trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai.

Triển khai Nghị định 
số 59/2012/NĐ-CP 
ngày 23/7/2012 của 
Chính phủ về theo 
dõi thi hành pháp 
luật; Thông tư số 
03/2010/TT-BTP ngày 
03/3/2010 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn thực 
hiện công tác theo dõi 
thi hành pháp luật.

Sở Tư  
pháp

Các sở, 
Ban, 

ngành, 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
I/2014

17 Quyết 
định

Ban hành Quy chế 
phối hợp tiếp nhận 
và hỗ trợ tái hòa 
nhập cộng đồng 
cho nạn nhân bị 
mua bán trở về trên 
địa bàn tỉnh Lào 
Cai (thay thế Quyết 
định số 49/2009/
QĐ-UBND)

Triển khai thi hành 
Luật Phòng, chống mua 
bán người năm 2011 và 
Nghị định số 62/2012/
NĐ-CP ngày 13/8/2012 
của Chính phủ quy 
định căn cứ xác định 
nạn nhân bị mua bán và 
bảo vệ an toàn cho nạn 
nhân, người thân thích 
của họ

Sở Lao 
động - 

Thương 
binh và 
Xã hội

Các sở, 
ban, 

ngành; 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
I/2014

Chuyển 
từ 2013 

sang
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18 Quyết 
định

Điều chỉnh một số 
chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, 
dự toán ngân sách 
và Kế hoạch đầu 
tư phát triển năm 
2014 tỉnh Lào Cai

Cho phù hợp với tình 
hình thực hiện để đảm 
bảo hoàn thành thắng 
lợi Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 
2014 đã giao.

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư

Sở Tài 
chính, 
Văn 

phòng 
UBND 

tỉnh

Quý 
II/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh

19 Quyết 
định

Quy định về công 
tác thi đua, khen 
thưởng trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai. (thay 
thế Quyết định số 
08/2011/QĐ-UB 
ND ngày 08/3/2011 
của UBND tỉnh 
Lào Cai)

Cho phù hợp với Luật 
sửa đổi, bổ sung Luật 
Thi đua, khen thưởng 
đã được Quốc hội 
khóa XIII thông qua 
tại kỳ họp thứ 6

Sở Nội vụ

Các sở, 
ban, 

ngành; 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
II/2014

20 Quyết 
định

Quy định quản lý 
tài nguyên nước 
trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

Cho phù hợp với  Luật 
Tài nguyên nước số 
17/2012/QH13 và các 
văn bản hướng dẫn thi 
hành.

Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường

UBND 
các 

huyện, 
thành phố

Quý 
II/2014

21 Quyết 
định

Sửa đổi, bổ sung bản 
Quy định về chính 
sách khuyến khích 
sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai giai đoạn 2011- 
2015 ban hành kèm 
theo Quyết định số 
60/2011/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2011 của 
UBND tỉnh

Để phù hợp với tình 
hình thực tế tại địa 
phương

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

Sở Tài 
chính; Sở 
Kế hoạch 
và Đầu 

tư; UBND 
các 

huyện, 
thành phố

Quý 
II/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh

22 Quyết 
định 

Mức hỗ trợ cho 
người học là người 
dân tộc thiểu số học 
tiếng dân tộc thiểu 
số trong các cơ sở 
giáo giáo dục phổ 
thông, trung tâm 
giáo dục thường 
xuyên 

Thực hiện Thông tư liên 
tịch số 50/2011/TTLT- 
BGD&ĐT-BNV-BTC 
ngày 03/11/2011 hướng 
dẫn Điều 3, Điều 4, 
Điều 5, Điều 6, Điều 
7, Điều 8, Điều 9 của 
Nghị định số 82/2010/
NĐ-CP ngày 15 tháng 
7 năm 2010 của Chính 
phủ.

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo

Sở Tài 
chính

Quý 
II/2014
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23 Quyết 
định

Chính sách hỗ trợ 
người dạy và người 
học thực hiện công 
tác xóa mù chữ

Thực hiện Khoản 2, 
mục V Quyết định số 
692/QĐ-TTg ngày 
04/5/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ  Phê 
duyệt Đề án “xóa mù 
chữ đến năm 2020”.

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo

Sở Tài 
Chính

Quý 
II/2014

24 Quyết 
định

Ban hành Quy định 
về tuyển dụng công 
chức đối với các 
cơ quan Nhà nước 
trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

Triển khai thực hiện 
các văn bản QPPL của 
Trung ương về tuyển 
dụng công chức

Sở Nội vụ
Các Sở, 

ban, 
ngành

Quý 
II/2014

25 Quyết 
định

Quy định mức chi 
đảm bảo công tác 
cải cách hành chính 
Nhà nước

Triển khai thực hiện 
thông tư số 172/2012/TT-
BTC ngày 22/10/2012 
Quy định việc lập, quản 
lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí đảm bảo công 
tác cải cách hành chính 
Nhà nước.

Sở Tài 
chính

Các Sở, 
ban, 

ngành, 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
II/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh

26 Quyết 
định

Quy định mức chi 
cho  tuyển sinh đối 
với các cơ sở đào 
tạo thuộc tỉnh Lào 
Cai quản lý 

Triển khai thông tư 
liên tịch số 21/2010/
TTLT-BTC-BGDĐT 
ngày 11/02/2010 quy 
định chế độ thu và sử 
dụng phí dự thi, dự 
tuyển (lệ phí tuyển 
sinh) đại học và trung 
cấp chuyên nghiệp; 
thực hiện văn bản số 
3762/BGDĐT-KHTC 
ngày 30/6/2013 của 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo

Sở Tài 
Chính

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo

Quý 
II/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh

27 Quyết 
định

Sửa đổi, bổ sung 
Quy định về mức chi 
trả chế độ nhuận bút, 
trích lập và sử dụng 
Quỹ nhuận bút đối 
với tác phẩm báo chí, 
phát thanh, truyền 
hình, Cổng Thông 
tin điện tử và bản tin 
do các cơ quan thuộc 
tỉnh Lào Cai quản 
lý ban hành kèm 
theo Quyết định số 
16/2009/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh.

Cho phù hợp với tình 
hình thực tế hiện nay

Sở Tài 
chính

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông; 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
II/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh 
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28 Quyết 
định

Ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý lao 
động nước ngoài làm 
việc tại tỉnh Lào Cai 
(thay thế Quyết định 
số 01/2011/QĐ-UB-
ND ngày 20/01/2011 
của UBND tỉnh)

Triển khai thực 
hiện Nghị định số 
1 0 2 / 2 0 1 3 / N Đ - C P 
ngày 05/9/2013 quy 
định chi tiết thi hành 
một số điều của Bộ 
Luật Lao động về Lao 
động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam

Sở Lao 
động - 

Thương 
binh và 
Xã hội

Các sở: 
Công 

thương; 
Y tế; Tư 

pháp; 
Công an 

tỉnh

Quý 
II/2014

29 Quyết 
định

Sửa đổi, bổ sung 
Quy định về  chính 
sách khuyến công 
trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai ban hành 
kèm theo Quyết 
định số 63/2011/
QĐ-UBND ngày 
30/12/2011 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai.

Triển khai thi hành 
Nghị định số 45/2012/
NĐ-CP ngày 21/5/2012 
của Chính phủ về khu-
yến công; Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh.

Sở Công 
thương

UBND 
các 

huyện, 
thành phố

Quý 
II/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh

30 Quyết 
định

Ban hành Quy chế 
phát ngôn và cung 
cấp thông tin cho 
Báo chí của các cơ 
quan hành chính 
Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai 
(thay thế quyết 
định số 38/2008/
QĐ-UBND của 
UBND tỉnh Lào 
Cai)

Triển khai thực hiện 
Nghị định số 43/2011/
NĐ-CP ngày 13 tháng 
6 năm 2011 của Chính 
phủ quy định về việc 
cung cấp thông tin 
và dịch vụ công trực 
tuyến trên trang thông 
tin điện tử hoặc cổng 
thông tin điện tử của cơ 
quan nhà nước; Quyết 
định số 25/2013/QĐ-
TTg ngày 04/5/2013 
của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy chế 
phát ngôn, cung cấp 
thông tin cho Báo chí

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông

Các Sở, 
Ban, 

ngành; 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
II/2014

31 Quyết 
định

Quy định một số 
chế độ, chính sách 
cho lực lượng dân 
quân tự vệ

Triển khai thực hiện 
thông tư Liên tịch số 
102/2010/TTLT-BQP-
BLĐTBXH-BNV-BTC 
ngày 02/8/2010 của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ 
Tài chính hướng dẫn 
thực hiện một số chế 
độ, chính sách đối với 
dân quân tự vệ và việc 
lập dự toán, chấp hành 
và quyết toán ngân sách 
cho công tác dân quân 
tự vệ

Sở Tài 
chính

Bộ Chỉ 
huy Quân 
sự  tỉnh; 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
II/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh
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32 Quyết 
định

Ban hành Quy chế 
phối hợp hoạt động 
của các thành viên 
Ban quản lý Khu 
kinh tế cửa khẩu 
tỉnh Lào Cai (thay 
thế Quyết định số 
07/2009/QĐ-UBND  
ngày 07/5/2009 về 
việc ban hành Quy 
chế phối hợp hoạt 
động của các thành 
viên Ban quản lý khu 
kinh tế cửa khẩu tỉnh 
Lào Cai).

Triển khai thực hiện 
Quyết định số 45/2013/
QĐ-TTg ngày 25/7/2013 
của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành 
quy chế điều hành hoạt 
động tại các cửa khẩu 
biên giới đất liền

Ban quản 
lý các cửa 
khẩu tỉnh 
Lào Cai

Các sở 
ngành có 
liên quan.

Quý 
II/2014

33 Quyết 
định

Ban hành Quy định 
về trình tự, thủ tục bồi 
thường, thu hồi rừng, 
chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục 
đích khác; khai thác 
tận thu lâm sản giải 
phóng mặt bằng trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai  
(thay thế Quyết định 
số 3185/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2010 của 
UBND tỉnh ban hành 
quy định tạm thời về 
thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục bồi thường, 
thu hồi rừng, chuyển 
mục đích sử dụng 
rừng trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai)

Nghị định số 23/2006/
NĐ-CP ngày 03/3/2006 
của Chính phủ về thi 
hành Luật Bảo vệ và 
Phát triển rừng; Thông 
tư số 38/2007/TT-BNN 
ngày 25/4/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT 
hướng dẫn trình tự, thủ 
tục giao rừng, cho thuê 
rừng, thu hồi rừng cho 
tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân và cộng đồng dân 
cư thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Sở Tài 
nguyên, 
Sở tài 
chính

Quý 
II/2014

34 Quyết 
định

Ban hành Quy chế 
bán đấu giá tài sản 
trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

Triển khai Nghị định 
số 17/2010/NĐ-CP 
ngày 04/3/2010 của 
Chính phủ về bán đấu 
giá tài sản.

Sở Tư  
pháp

Văn 
phòng 
UBND 
tỉnh; 

UBND 
các 

huyện, 
thành phố.

Quý 
II/2014

35 Quyết 
định

Quy định về giải 
thưởng môi trường 
trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

 Nhằm khuyến khích 
cá nhân, tập thể thực 
hiện các hoạt động bảo 
vệ môi trường; Thông 
tư liên tịch số 45/2010/
TTLT-BTC-BTNMT 
ngày 30/3/2010 hướng 
dẫn sử dụng kinh phí sự 
nghiệp môi trường

Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường

Các sở, 
ban, 

ngành; 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
II/2014
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36 Quyết 
định

“Quy chế về cấp 
Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm đối 
với cơ sở dịch vụ ăn 
uống, bếp ăn tập thể 
và kinh doanh thức 
ăn đường phố”

Luật An toàn thực phẩm 
số 55/2010/QH12 ngày 
17/6/2010 và Nghị định 
38/2012/NĐ-CP hướng 
dẫn Luật an toàn thực 
phẩm

Sở Y tế

UBND 
các 

huyện, 
thành 
phố; 

VPUBND 
tỉnh

Quý 
II/2014

37 Quyết 
định

Ban hành Quy định 
quản lý Nhà nước về 
giá trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai (thay thế QĐ 
số 42/2010/QĐ-UB-
ND ngày 25/11/2010 
của UBND tỉnh)

Thực hiện Luật Giá 
và các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật.

Sở Tài 
chính

Các sở, 
ban, 

ngành, 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
II/2014

38 Quyết 
định

Quy định trách 
nhiệm đóng góp, chế 
độ hỗ trợ và chính 
sách miễn giảm đối 
với người bị áp dụng 
biện pháp xử lý vi 
phạm hành chính 
đưa vào Trung tâm 
cai nghiện bắt buộc 
(thay thế Quyết định 
số 60/2012/QĐ-UB 
ND ngày 26/12/2012 
của UBND tỉnh Lào 
Cai).

Thực hiện Luật Xử lý 
vi phạm hành chính và 
văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

Sở Lao 
động - 

Thương 
binh và 
Xã hội

Sở Tài 
chính, 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
II/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh

39 Quyết 
định

Sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ và ban hành 
mới về thu một số 
loại phí và lệ phí 
trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai

Triển khai thi hành 
các văn bản của Trung 
ương và phù hợp với 
tình hình thực tế của 
địa phương; Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh .

Sở Tài 
chính

Các sở, 
ban, 

ngành; 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
II/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh

40 Quyết 
định

Quy định kinh phí 
hoạt động đối với 
Đội công tác xã hội 
tình nguyện và chế 
độ phụ cấp hàng 
tháng đối với thành 
viên Đội.

Thực hiện Thông tư liên 
tịch số 24/2012/TTLT/
BLĐTBXH-BNV-BTC 
ngày 22 tháng 10 năm 
2012 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, 
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 
quy định về thành lập, 
giải thể, tổ chức hoạt 
động và chế độ chính 
sách đối với Đội công 
tác xã hội tình nguyện 
tại xã, phường, thị trấn

Sở Lao 
động - 

Thương 
binh và 
Xã hội

Sở Tài 
chính; 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
II/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh
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41 Quyết 
định

Quy định về hỗ trợ 
sản xuất, phát sóng 
Chương trình phát 
thanh, truyền hình 
tiếng dân tộc thiểu 
số ở Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh 
Lào Cai và các Đài 
TT-TH huyện, thành 
phố.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh 
trong giai đoạn mới 
và nhu cầu hưởng thụ 
thông tin của đồng bào 
dân tộc thiểu số trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông

Sở Tài 
chính; 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
II/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh

42 Quyết 
định

Ban hành Quy định 
về quy trình chuyển 
đổi mô hình quản 
lý, kinh doanh khai 
thác chợ trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai (thay 
thế Quyết định số: 
203/2000/QĐ-UB-
ND ngày 12/7/2000 
của UBND tỉnh )

Nhằm khuyến khích 
thực hiện xã hội hóa 
trong quản lý chợ trên 
địa bàn tỉnh.

Sở Công 
thương

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư; 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
III/2014

43 Quyết 
định

Sửa đổi, bổ sung 
Quyết định 26/2013/
QĐ-UBND ngày 
25/7/2013 về Quy 
định về bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư 
khi Nhà nước thu 
hồi đất để sử dụng 
vào mục đích quốc 
phòng, an ninh, lợi 
ích quốc gia, lợi 
ích công cộng, mục 
đích phát triển kinh 
tế trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

Triển khai thi hành 
Luật Đất đai và các quy 
định khác của Trung 
ương; Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh khóa XIV, kỳ họp 
thứ 9

Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường

Sở Tài 
chính, Sở 
KH&ĐT, 

các sở 
ngành liên 

quan và 
UBND 

các 
huyện, TP

Quý 
III/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh

44 Quyết 
định

Ban hành Quy định 
về quản lý, cung 
cấp, sử dụng trang 
thông tin điện tử và 
mạng xã hội trực 
tuyến

Triển khai Nghị định 
72/2013/NĐ-CP quản 
lý, cung cấp, sử dụng 
dịch vụ Internet, thông 
tin trên mạng

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông

Các sở, 
ban, 

ngành; 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
IV/2014

45 Quyết 
định

Ban hành Quy định 
quản lý Nhà nước 
về hoạt động đo 
lường trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai 

Triển khai thực hiện 
Nghị định số 86/2012/
NĐ-CP Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Luật Đo lường

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ

Các sở 
ngành có 
liên quan, 

UBND 
các 

huyện, 
thành phố

Quý 
IV/2014
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46 Quyết 
định

Ban hành Quy định 
quản lý hoạt động 
nghiên cứu khoa học 
và công nghệ trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai 
(thay thế Quyết định 
số 28/2012/QĐ-UB-
ND ngày 10/7/2012)

Triển khai Luật Khoa 
học và Công nghệ 
ngày 18/6/2013 và các 
văn bản hướng dẫn thi 
hành

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ

Các Sở, 
ban, 

ngành, 
UBND 

các 
huyện, 

thành phố

Quý 
IV/2014

47 Quyết 
định 

Ban hành Quy 
định về xây dựng, 
ban hành văn bản 
QPPL của UBND 
tỉnh Lào Cai (thay 
thế Quyết định số 
22/2007/QĐ-UB 
ND ngày 23/5/2007 
và Quyết định số 
17/2011/QĐ-UB 
ND ngày 12/7/2011 
của UBND tỉnh Lào 
Cai).

Cho phù hợp với Nghị 
định 48/2013/NĐ-CP 
ngày 14/5/2013 sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định 
liên quan đến kiểm soát 
thủ tục hành chính và 
Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật 
(thay thế luật Ban hành 
VBPQPL của HĐND, 
UBND năm 2004, và 
Luật Ban hành văn bản 
QPPL 2008).

Sở Tư  
pháp

Các sở, 
ban, 

ngành

Khi 
Luật 
Ban 
hành 
văn 
bản 

QPPL 
(luật 
hợp 
nhất 

hai luật 
ban 
hành 
văn 
bản 

QPPL) 
có hiệu 
lực thi 
hành

48 Quyết 
định

Ban hành bảng giá 
đất trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai 5 năm 
(2015-2019)

Triển khai thi hành 
Luật Đất đai và các quy 
định khác của Trung 
ương; Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân tỉnh 
khóa XIV, kỳ họp thứ 9

Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường

Sở Tài 
chính, 
Văn 

phòng 
UBND 

tỉnh

Quý 
IV/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh

49 Quyết 
định

Bổ sung bảng giá 
đất trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai năm 
2014

Triển khai thi hành 
Luật Đất đai và các 
quy định khác của 
trung ương; Theo đề 
nghị của UBND các 
huyện, thành phố

Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường

Sở Tài 
chính, 
Văn 

phòng 
UBND 

tỉnh

Khi có 
đề nghị 

của 
UBND 

các 
huyện, 
thành 
phố

Trình 
HĐND 

tỉnh

50 Quyết 
định

Ban hành Quy định 
vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ 
chức của các cơ 
quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh, 
của các Chi cục 
thuộc Sở

Triển khai cụ thể các 
văn bản hướng dẫn 
của Trung ương

Sở Nội vụ
Các sở, 

ban, 
ngành; 

Khi 
thời 
điểm 
văn 

bản của 
Trung 
ương 

có hiệu 
lực thi 
hành
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51 Quyết 
định

Giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển 
kinh tế xã hội và dự 
toán ngân sách nhà 
nước năm 2015

Nhằm thực hiện mục 
tiêu cụ thể của Quy 
hoạch phát triển kinh 
tế xã hội giai đoạn 
2011-2015; làm căn 
cứ cụ thể cho việc 
thực hiện từng chỉ tiêu 
phát triển kinh tế xã 
hội năm 2015

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư

Sở Tài 
chính, 
Văn 

phòng 
UBND 

tỉnh

Quý 
IV/2014

Trình 
HĐND 

tỉnh

CHỈ THỊ

1 Chỉ thị

Tăng cường quản 
lý chính sách tiền 
lương trong các 
loại hình doanh 
nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai.

Triển khai Nghị định số 
49/2013/NĐ-CP ngày 
14/5/2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Bộ Luật Lao động về 
tiền lương.

Sở Lao 
động - 

Thương 
binh và 
Xã hội

Sở Tài 
chính

Quý 
I/2014

2 Chỉ thị 

Tăng cường thực 
hiện Luật Trách 
nhiệm bồi thường 
của Nhà nước.

Nhằm triển khai và 
thực hiện hiệu quả 
Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước 
năm 2010; Nghị định 
số 16/2010/NĐ-CP 
ngày 03/3/2010 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều 
của Luật Trách nhiệm 
bồi thường của Nhà 
nước

Sở Tư  
pháp

Các Sở, 
ban, 

ngành

Quý 
I/2014

3 Chỉ thị

Về những giải 
pháp chủ yếu chỉ 
đạo, điều hành phát 
triển kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân 
sách Nhà nước 
năm 2015

Đề ra những giải pháp 
làm căn cứ thực hiện 
hoàn thành thắng lợi 
Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 
2015

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư

Sở Tài 
chính; 
Văn 

phòng 
UBND 

tỉnh

Quý 
IV/2014


