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NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình xây dựng nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 

 

HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 13/TTr-

HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2013 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh năm 2013 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh năm 2014, như sau: 

I- Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 

1- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 

19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối 

với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, bản, tổ 

nhân dân và phụ cấp kiêm thêm nhiệm vụ của cán bộ công chức cấp xã. 

2- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 

17/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV  về chính sách khuyến khích phát 

triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3- Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án sản xuất hàng hóa nông sản 

tập trung (thay thế nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung đến năm 2015 - đã được sửa 

đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XVII). 



4- Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thay thế Nghị quyết số 99/2006/NQ-HĐND ngày 

08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về cơ chế, chính sách khuyến khích 

phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang). 

5- Các nghị quyết khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

II- Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 

1- Nghị quyết về Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 

2015. 

2- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 

3- Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 

năm 2015. 

4- Nghị quyết về tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2015 của tỉnh Tuyên Quang. 

5- Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013. 

6- Nghị quyết phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa 

phương và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp 

huyện, thành phố năm 2015. 

7- Nghị quyết về giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

8- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh năm 2015. 

9- Các nghị quyết khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 

chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XV  , k  h p 

thứ 7 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2013./. 

 

 

 
CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Sáng Vang 

 

 

 

 

 

 

 


