
 UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÀO CAI 

 

Số: 315/QĐ-UBND 

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

 

Lào Cai,  ngày 16  tháng 02  năm 2011 

 

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

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2011 
 

 

UỶ 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, Ủy 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, Ủy ban nhân 

dân; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào 

Cai phê chuẩn Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2011; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Tờ trình số 02/TTr-VPUBND 

ngày 06/01/2011); Giám đốc Sở Tư pháp (Tờ trình số 1264/TTr- STP ngày 17/11/2010, Tờ 

trình số 02/TTr-STP ngày 14/01/2011), 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2011 (gồm 24 Quyết định và 03 Chỉ thị). 

Điều 2. Các sở, ban, ngành được 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. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

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

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Văn Vịnh



 

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI  
BAN HÀNH NĂM 2011 

(Kèm theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 16/02/2011 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 

1 
Quyết 

định 

Sửa đổi Quyết định số 

54/2007/ QĐ-UBND ngày 

09/8/2007 của UBND tỉnh 

quy định chính sách khuyến 

khích phát triển tiểu thủ 

công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai 

Cho phù hợp với Thông tư liên 

tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT 

ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính - 

Bộ Công thương hướng dẫn quản 

lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 

kinh tế đối với Chương trình 

khuyến công 

Sở Công 

thương 

Sở Tài chính; 

UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 

I/2011 
 

2 
Quyết 

định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 21/2009/QĐ-UBND quy 

định hỗ trợ cán bộ, công 

chức, viên chức trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 

Cho phù hợp với tình hình thực tế 

Sở Nội vụ 
Sở TT&TT, Sở 

Tài chính 

Quý 

I/2011 
 

3 
Quyết 

định 

Ban hành quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 

Thay thế Quyết định số 

29/2006/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh và phù hợp với Nghị định số 

40/2010/NĐ-CP 

Sở Nội vụ 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý 

I/2011 
 

4 
Quyết 

định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 22/2007/QĐ-UBND ngày 

23/5/2007 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai ban hành 

quy định về xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm 

pháp luật của UBND tỉnh 

Lào Cai 

Cho phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương hiện nay. Phù hợp 

với Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2008 
Sở Tư pháp 

Sở Tài chính, 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Quý 

I/2011 
 

5 
Quyết 

định 

Ban hành Quy chế cai 

nghiện và quản lý sau cai 

Triển khai Nghị định số 94/2009/ 

NĐ-CP ngày 26/10/2009 của 

Sở Lao động, 

Thương binh 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

Quý 

II/2011 
 



trên địa bàn tỉnh Lào Cai Chính phủ; Nghị định số 

94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 

của Chính phủ; thay thế Quyết 

định số 295/QĐ-UBND ngày 

18/10/2000 của UBND tỉnh 

và Xã hội các huyện, thành 

phố 

6 
Quyết 

định 

Ban hành chính sách hỗ trợ 

chuyển đổi cây trồng khác 

sang trồng cây cao su 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND 

tỉnh về việc trồng cây cao su trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai Sở Tài chính 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT; UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý 

II/2011 

Trình 

HĐND 

tỉnh kỳ 

họp giữa 

năm 

7 
Quyết 

định 

Ban hành một số chính sách 

khuyến khích phát triển sản 

xuất nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai thay thế 

Quyết định số 51/2007/QĐ-

UBND 

Thay thế Quyết định số 

51/2007/QĐ-UBND về chính sách 

khuyến khích phát triển sản xuất 

nông nghiệp giai đoạn 2007 - 2010 
Sở Tài chính 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT; UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý 

II/2011 

Trình 

HĐND 

tỉnh kỳ 

họp giữa 

năm 

8 
Quyết 

định 

Ban hành định mức quản lý, 

khai thác, bảo vệ công trình 

thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai 

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ 

công trình thuỷ lợi ngày 04/4/2001 

và các văn bản chỉ đạo khác của 

Trung ương 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường; 

UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 

II/2011 

Trình 

HĐND 

tỉnh kỳ 

họp giữa 

năm 

9 
Quyết 

định 

Về việc quy định thu tiền sử 

dụng nước sinh hoạt và 

chính sách hỗ trợ sửa chữa 

công trình cấp nước sinh 

hoạt tập trung khu vực nông 

thôn 

Để tăng cường quản lý các công 

trình cấp nước sinh hoạt nông thôn 

và có kinh phí vận hành, duy tu, 

bảo dưỡng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường; 

UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 

II/2011 

Trình 

HĐND 

tỉnh kỳ 

họp giữa 

năm 

10 
Quyết 

định 

Ban hành quy định về mức 

chi đào tạo từng nghề cho 

lao động nông thôn đến năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai theo Quyết định số 

1956/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ 

Triển khai Quyết định số 

1956/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý 

II/2011 

Trình 

HĐND 

tỉnh kỳ 

họp giữa 

năm 

11 
Quyết 

định 

Ban hành quy định khoản 

thu từ khai thác khoáng sản 

để đảm bảo hạ tầng giao 

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thu 

ngân sách và quản lý tài nguyên, 

khoáng sản 

Sở Tài chính 

Cục Thuế tỉnh; 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Quý 

II/2011 

Trình 

HĐND 

tỉnh kỳ 



thông trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai 

họp giữa 

năm 

12 
Quyết 

định 

Ban hành quy định mức thu 

quản lý sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản gắn liền với đất 

Triển khai thi hành Thông tư số 

106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 

của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí 

cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất 

Sở Tài chính 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường; 

UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 

II/2011 

Trình 

HĐND 

tỉnh kỳ 

họp giữa 

năm 

13 
Quyết 

định 

Ban hành quy định về địa 

chỉ IP và tên miền cho mạng 

thông tin tỉnh Lào Cai 

Thay thế Quyết định số 112/2005/ 

QĐ-UB ngày 17/3/2005 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý 

II/2011 
 

14 
Quyết 

định 

Ban hành quy chế quản lý, 

sử dụng Cổng thông tin điện 

tử tỉnh Lào Cai 

Triển khai Nghị định số 64/2007/ 

NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính 

phủ và Thông tư số 26/2009/TT- 

BTTTT của Bộ TT & TT 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Văn phòng 

UBND tỉnh Lào 

Cai; UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 

II/2011 
 

15 
Quyết 

định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 39/2008/QĐ-UBND ngày 

11/9/2008 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai ban hành 

quy định về công tác quản 

lý, phát triển trạm thu, phát 

sóng thông tin di động trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 

Phù hợp với tình hình thực tế tại 

địa phương và Thông tư số 

09/2009/ TT-BTTTT ngày 

24/3/2009 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về kiểm 

định và công bố sự phù hợp đối 

với công trình kỹ thuật chuyên 

ngành viễn thông 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Văn phòng 

UBND tỉnh Lào 

Cai; UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 

II/2011 
 

16 
Quyết 

định 

Phân cấp thẩm quyền phê 

duyệt phương án xử lý tài 

sản tịch thu sung quỹ Nhà 

nước và tài sản xác lập 

quyền sở hữu Nhà nước 

Triển khai Thông tư số 166/2009/ 

TT-BTC ngày 18/8/2009 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn xử lý một số 

tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà 

nước 

Sở Tài chính 

Sở Tư pháp, Cục 

Thi hành án dân 

sự tỉnh; UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý 

II/2011 
 

17 
Quyết 

định 

Ban hành quy chế đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh 

Phù hợp với Luật Công chức và 

Luật Viên chức 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý 

III/2011 
 

18 
Quyết 

định 

Ban hành quy chế quản lý và 

khai thác hồ sơ điện tử cán 

bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lào Cai 

Phù hợp với yêu cầu thực tế trong 

công tác quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý 

III/2011 
 



19 
Quyết 

định 

Ban hành quy định về công 

tác văn thư lưu trữ trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 

Thực hiện các văn bản của TW về 
tăng cường bảo vệ và phát huy giá 

trị tài liệu lưu trữ 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý 

III/2011 
 

20 
Quyết 

định 

Ban hành quy định một số 

nội dung cụ thể về quản lý 

hạ tầng kỹ thuật đô thị trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 

Triển khai Luật Quy hoạch đô thị 
năm 2009 và các văn bản hướng 

dẫn để tăng cường quản lý hạ tầng 

đô thị (bao gồm việc sử dụng 

chung hệ thống cột điện) 

Sở Xây dựng 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý 

III/2011 
 

21 
Quyết 

định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 39/2006/QĐ-UBND ngày 

04/5/2006 về việc ban hành 

mức chi đảm bảo cho công 

tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

Triển khai thi hành Thông tư liên 

tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP 

ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính 

và Bộ Tư pháp đã ban hành về 

việc hướng dẫn việc lập, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 

đảm cho công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

Sở Tư pháp 

Văn phòng 

UBND tỉnh; Sở 

Tài chính 

Quý 

III/2011 
 

22 
Quyết 

định 

Ban hành quy chế về hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Triển khai thi hành Nghị định số 

185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 

của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch về quản lý 

hoạt động nghệ thuật biểu diễn; 

Nghị định số 103/2009/ NĐ-CP 

ngày 06/11/2009 của Chính phủ 

ban hành quy chế hoạt động văn 

hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá 

công cộng 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý 

IV/2011 
 

23 
Quyết 

định 

Ban hành quy định mức thu, 

quản lý sử dụng lệ phí cấp 

giấy phép kinh doanh vận tải 

bằng ô tô 

Triển khai thi hành Điều 27 Nghị 
định số 91/2009/NĐ-CP ngày 

21/10/2009 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện 

kinh doanh vận tải bằng ô tô 

Sở Tài chính 

Sở Giao thông 

vận tải; Sở Công 

thương 

Theo thời 

hiệu 

Thông tư 

hướng dẫn 

 

24 
Quyết 

định 

Ban hành quy định về giá 

các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai năm 2012 

Triển khai thi hành Luật Đất đai 

và các quy định khác của Trung 

ương 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Sở Tài chính; 

UBND các 

huyện, thành phố 

Quý 

IV/2011 
 

25 Chỉ thị Đẩy mạnh công tác cải cách Nhằm nâng cao hiệu quả công tác Sở Nội vụ Các sở, ban, Quý  



hành chính trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2011 - 

2015 

cải cách hành chính trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai trong những năm tiếp 

theo 

ngành; UBND 

các huyện, thành 

phố 

I/2011 

26 Chỉ thị 

Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền chính sách pháp luật 

của các đội thông tin lưu 

động tỉnh, các huyện, thành 

phố trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

chính sách pháp luật của các đội 

thông tin lưu động tỉnh và các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thành 

phố 

Quý 

II/2011 
 

27 Chỉ thị 

Những giải pháp chủ yếu chỉ 
đạo, điều hành phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2012 

Những giải pháp làm căn cứ để 

thực hiện hoàn thành thắng lợi kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Lào Cai năm 2012 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở Tài chính; 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Quý 

IV/2011 
 

 

Tổng số: 27 văn bản, trong đó: 24 Quyết định; 03 Chỉ thị.  

 
 


