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Thực hiện Công văn số 3575/UBND-TH ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc khẩn trương triển khai các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông 

qua tại kỳ họp thứ mười. 

Tại kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XV đã thông 

qua 10 Nghị quyết chuyên đề, để kịp thời đưa các Nghị quyết, chính sách vào 

cuộc sống. Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường: Khẩn trương 

tuyên truyền, quán triệt triển khai các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua 

tới cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn, cụ thể: 

(1) Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND, ngày 20/9/2022 quy định mức chi 

phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; 

(2) Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND, ngày 20/9/2022 quy định mức hỗ 

trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân 

phòng trên địa bàn tỉnh; 

(3) Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND, ngày 20/9/2022 quy định mức chi 

cho tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện 

chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; 

(4) Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐND, ngày 20/9/2022 quy định một số 

nội dung về khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách 

dân số trên địa bàn tỉnh; 

(5) Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND, ngày 20/9/2022 quy định cơ chế 

lồng  ghép  nguồn  vốn  giữa  các  chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia,  giữa  các 

chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh; 

(6) Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐND, ngày 20/9/2022 quy định cơ chế 

huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; 
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(7) Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, ngày 20/9/2022 quy định tỷ lệ số lượng dự 

án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; 

(8) Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND, ngày 20/9/2022 quy định nội dung 

hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản 

xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển 

sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; 

(9) Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 20/9/2022 điều chỉnh, bổ sung và 

phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để 

thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2022; 

(10) Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 20/9/2022 điều chỉnh kế hoạch vốn 

đầu tư nguồn ngân sách địa phương và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022. 

2. Sau khi có các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị quyết 

của UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan, yêu cầu các cơ quan có liên quan 

tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. 

 Căn cứ nội dung Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, 

phường triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND thành phố;(B/c) 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Thủy 
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