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NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình xây dựng Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 

 

HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 5 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Xét Tờ trình số 11/TTr-HĐND17 ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh 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 2013, như sau: 

I- Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII. 

1- Nghị quyết về việc giao biên chế công chức hành chính cho các cơ quan, tổ 

chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2013. 

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

2014 của tỉnh Tuyên Quang. 

3- Nghị quyết về quy định mức phí trông coi, bảo quản phương tiện tạm giữ do 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

4- Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp 

công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang.  

5- Nghị quyết quy định về mức chi cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

  



6- Nghị quyết quy định về mức trích t  số thực thu nộp vào ngân sách nhà nước 

của cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

7- Nghị quyết quy định về mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

8- Nghị quyết quy định về mức chi hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị 

thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã. 

9- Nghị quyết quy định về mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

10- Nghị quyết về ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích hộ thoát nghèo trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

11- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 

17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV  về Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 

12- 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. 

13- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 

31/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về Quy định chế độ phụ cấp hàng 

tháng đối với Thôn đội trưởng, chế độ, chính sách đối với dân quân và mức hỗ trợ bảo 

hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

14- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29/8/2011 

của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV  về việc ban hành quy định về một số chế độ chi 

tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

15- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 

16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV  về việc sửa đổi, bổ sung 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. 

16- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 99/2006/NQ-HĐND ngày 

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

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

17- Nghị quyết thông qua quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang. 

18- Nghị quyết về Đề án đẩy mạnh Quy hoạch xây dựng và phát triển thành phố 

Tuyên Quang. 

19- Nghị quyết thông qua Quy hoạch sử dụng đất trồng lúa đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa 5 năm (2011-2015). 

  



20- Nghị quyết về Quy hoạch phát triển khoa h c và công nghệ tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 

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

II- Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII. 

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

2014. 

2- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. 

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

năm 2014. 

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

ninh năm 2014. 

5- Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012. 

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

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

huyện, thành phố năm 2014. 

7- Nghị quyết về giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

8- 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. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV  , k  h p thứ 5 thông 

qua ngày 10 tháng 12 năm 2012./. 

 

 

 
CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Sáng Vang       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


