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THÔNG BÁO
Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 53,
ngày 29/01/2021

Chiều ngày 29/01/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường
kỳ lần thứ 53; đồng chí Vũ Văn Cài – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực
HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp; tham dự Phiên họp có đồng chí Nguyễn Trọng Hài –
UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ
tịch HĐND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Bình - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh
đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND, UBND tỉnh. Sau khi nghe Văn phòng và các Ban báo cáo các nội dung
liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Vũ Văn Cài đánh
giá, chỉ đạo và kết luận như sau:
1. Về kết quả hoạt động tháng 01, chương trình hoạt động tháng 02/2021:
Nhất trí với các nội dung đánh giá và kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban,
các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong tháng 01; thống nhất chương trình hoạt động,
chương trình công tác tháng 02; đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu và Văn phòng
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ
đảm bảo chương trình, kế hoạch đã đề ra; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:
- Các Ban, các Tổ đại biểu ngoài các nội dung giám sát chuyên đề, tiếp tục
giám sát UBND tỉnh trong việc ban hành văn bản triển khai, hướng dẫn, thực hiện
các Nghị quyết kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải
quyết ý kiến kiến nghị của cử tri còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
- Tổ chức, hoàn thành các hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên, chuyên
đề trước ngày 25/3/2021; hoàn thiện, ban hành các báo cáo kết quả giám sát, khảo
sát, gửi các ý kiến kiến nghị, đề xuất đến UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo các sở,
ngành, đơn vị, địa phương kịp thời xem xét, giải quyết.
- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư: Sau mỗi buổi tiếp công dân, Văn
phòng tham mưu cho Thường trực báo cáo kết quả thực hiện Tiếp công dân và xử
lý đơn thư, kịp thời đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tham mưu
xem xét, giải quyết.
2. Về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp và kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỳ
họp thứ 17 HĐND tỉnh (kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ), Thường trực thống nhất:
- Thông qua Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh; trong
đó: Thời gian tổ chức kỳ họp 01 ngày, dự kiến ngày 02/4/2021 (thứ sáu).
- Nhất trí với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp; để kịp thời báo cáo xin
ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm
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trình bổ sung các nội dung trình kỳ họp thứ 17 gửi về Thường trực HĐND tỉnh
trước ngày 19/02/2021.
- Nhất trí với đề xuất của Đoàn ĐBQH tỉnh về việc bổ sung công tác thi đua
khen thưởng cho tập thể, cá nhân đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai khóa XIV vào nội
dung chương trình kỳ họp thứ 17.
Trên cơ sở các nội dung đã thông qua và văn bản đề xuất, bổ sung của
UBND tỉnh cùng các ngành có liên quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
tổng hợp, hoàn thiện Kế hoạch tổ chức kỳ họp và dự kiến nội dung, chương trình
kỳ họp tham mưu văn bản cho Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường
trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước ngày 23/02/2021.
3. Công tác thẩm tra, thỏa thuận: Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ban Kinh
tế - Ngân sách và ý kiến tham gia của các đ/c Thành viên Thường trực, Thường
trực HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất cho ý kiến trao đổi, thỏa thuận đối với 08
tờ trình và 01 văn bản của UBND tỉnh: (1) Tờ trình số 330/TTr-UBND ngày
28/12/2020 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm
2021; (2) Tờ trình số 332/TTr-UBND ngày 31/12/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung
dự toán chi ngân sách năm 2020; (3) Tờ trình số 335/TTr-UBND ngày 31/12/2020
về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020; (4) Tờ trình số 336/TTr-UBND
ngày 31/12/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016
– 2020, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020; (5) Tờ trình số 02/TTr-UBND
ngày 08/01/2021 về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các huyện,
thị xã, thành phố; (6) Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 13/01/2020 về việc phân bổ
chi tiết kế hoạch vốn năm 2021; (7) Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 15/01/2021 về
việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các các cơ quan,
đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố; (8) Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày
22/01/2021 về việc bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2021 cho Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh Lào Cai; (9) Văn bản số 211/UBND-TH ngày 18/01/2021 về việc xin
ý kiến xử lý quyết toán ngân sách đối với các địa phương thực hiện sáp nhập theo
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
4. Một số nội dung khác:
- Đề nghị tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tích cực
tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh CoV-2; thực hiện nghiêm túc việc đeo
khẩu trang và các nội dung khác theo các khuyến cáo của ngành Y tế và sự chỉ đạo
của cơ quan có thẩm quyền.
- Giao Văn phòng tham mưu, thực hiện một số nhiệm vụ sau:
+ Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tham gia
công tác chuẩn bị cho Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.
+ Tham mưu cho Thường trực dự kiến nội dung phiên họp thứ 54, báo cáo
Thường trực xem xét, quyết định trước ngày 23/02/2021.
+ Tham mưu cho Thường trực chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức
kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ (nội dung, chương trình kỳ họp; đôn đốc việc gửi tài
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liệu; ban hành thông tri triệu tập; hướng dẫn, tổng hợp đề nghị thi đua khen thưởng
nhiệm kỳ;...).
+ Tham mưu cho Thường trực phân công lịch trực Tết Nguyên đán và triển
khai một số nhiệm vụ sau Tết (Lịch phân công Thường trực, các Ban, Văn phòng
trực Tết, xử lý, giải quyết các công việc phát sinh trước, trong và sau Tết; thực hiện
chế độ thông tin, báo cáo theo quy định).
+ Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ tham mưu cho Thường
trực HĐND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng hoạt
động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Tăng cường cập nhập, đăng tải kịp thời các thông tin hoạt động của
HĐND các cấp, của Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng lên website, lên Cổng Thông
tin điện tử tỉnh đảm bảo nội dung phong phú, chất lượng.
+ Tiếp tục bố trí sắp xếp, kiện toàn bộ máy tham mưu giúp việc cho Đoàn
ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp với yêu cầu và điều
kiện thực tế.
Trên đây là kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ
lần thứ 53 ngày 29/01/2021. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xin thông báo
đến cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Tổ trưởng các Tổ ĐB HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị, TP;
- VP HĐND-UBND các huyện, thị, TP;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Chuyên viên;
- Lưu: VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Chí Thức

