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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TỈNH QUẢNG TRỊ                                ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 7.9/2006/NQ-HðND                                 ðông Hà, ngày 22 tháng 7 năm 2006 
          

    
NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HðND tỉnh Quảng Trị 
 từ kỳ họp thứ 7 ñến hết nhiệm kỳ 2004 - 2009 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 7 
(Từ ngày 19 ñến ngày 22 tháng 7 năm 2006) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 
03/12/2004; 

Xét Tờ trình số 122/TT-TTHð ngày 17/7/2006 của Thường trực HðND tỉnh về 
Chương trình xây dựng Nghị quyết của HðND tỉnh Quảng Trị từ kỳ họp thứ 7 ñến 
hết nhiệm kỳ; ý kiến của ñại biểu HðND tỉnh, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình xây dựng Nghị quyết 
của HðND tỉnh từ kỳ họp thứ 7 ñến hết nhiệm kỳ 2004-2009. 

ðiều 2. Giao Thường trực HðND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan 
triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Quá trình thực hiện nếu có những vấn ñề mới nảy sinh, Thường trực HðND tỉnh 
báo cáo HðND tỉnh ñể ñiều chỉnh phù hợp với thực tế. Nghị quyết này ñã ñược 
HðND tỉnh Quảng Trị khoá V, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2006./. 
 
 CHỦ TỊCH  
 
  Nguyễn Viết Nên 
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CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 
CỦA HðND TỈNH KHOÁ V, TỪ KỲ HỌP THỨ 7 ðẾN HẾT NHIỆM KỲ 

(Kèm theo Nghị quyết số 7.9/2006/NQ-HðND ngày 22/7/2006) 
 

TT Tên văn bản 

Cơ quan  
chủ trì 
trình 

HðND tỉnh 

Cơ quan 
chuẩn bị 

Thời gian 
dự kiến 

ban hành 

A 
 

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH HÀNG NĂM 
 

1 
Nghị quyết về phê duyệt quyết toán 
ngân sách nhà nước năm trước. UBND tỉnh 

Sở Tài 
chính 

Tháng 12 
hàng năm 

2 

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách 
nhà nước trên ñịa bàn; dự toán thu, 
chi ngân sách ñịa phương năm kế 
hoạch và biện pháp triển khai thực 
hiện ngân sách ñịa phương. 

UBND tỉnh 
Sở Tài 
chính 

Tháng 12 
hàng năm 

3 
Nghị quyết về phân loại ñường phố 
với ñơn giá các loại ñất. UBND tỉnh 

Sở Tài 
chính 

Tháng 12 
hàng năm 

4 

Nghị quyết về việc phân bổ cơ cấu 
vốn ñầu tư, danh mục các dự án ñầu 
tư xây dựng, công trình trọng ñiểm 
năm kế hoạch. 

UBND tỉnh Sở KH & ðT 
Tháng 12 
hàng năm 

5 
Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã 
hội năm kế hoạch. UBND tỉnh Sở KH & ðT 

Tháng 12 
hàng năm 

6 
Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã 
hội 6 tháng cuối năm kế hoạch. UBND tỉnh 

Sở KH & 
ðT 

Tháng 7 
hàng năm 

7 
Nghị quyết về việc thông qua phương 
án trợ giá, trợ cước. UBND tỉnh 

Ban Dân 
tộc 

Tháng 12 
hàng năm 

8 
Nghị quyết về chương trình giám sát 
của HðND tỉnh. 

Thường trực 
HðND tỉnh 

Văn Phòng 
HðND tỉnh 

Tháng 12 
hàng năm 

9 
Nghị quyết về phê chuẩn biên chế 
hành chính, biên chế sự nghiệp ở ñịa 
phương. 

UBND tỉnh Sở Nội vụ 
Tháng 12 
hàng năm 

B DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ðỀ THÔNG QUA NĂM 2006 
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1 
Nghị quyết về chương trình xây dựng 
Nghị quyết của HðND tỉnh từ kỳ họp 
thứ 7 ñến hết nhiệm kỳ. 

Thường trực 
HðND tỉnh 

Sở Tài 
chính 

Tháng 12 
hàng năm 

2 
Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch 
phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006- 
2010. 

UBND tỉnh 
Sở Tài 
chính 

Tháng 12 
hàng năm 

3 

Nghị quyết về ñiều chỉnh quy hoạch 
sử dụng ñất ñến năm 2010 và kế 
hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2006- 
2010 của tỉnh Quảng Trị. 

UBND tỉnh 
Sở Tài 
chính 

Tháng 12 
hàng năm 

4 
Nghị quyết về sửa ñổi, bổ sung và 
ban hành một số loại phí trên ñịa bàn 
tỉnh Quảng Trị. 

UBND tỉnh Sở KH & ðT 
Tháng 12 
hàng năm 

5 

Nghị quyết về chương trình mục tiêu 
giảm nghèo, chương trình mục tiêu 
việc làm giai ñoạn 2006- 2010 của 
tỉnh Quảng Trị. 

UBND tỉnh Sở KH & ðT 
Tháng 12 
hàng năm 

6 

Nghị quyết về phê duyệt ñề án mở 
rộng, nâng cấp Bệnh viện ña khoa 
tỉnh, quy mô 300 giường bệnh lên 
500 giường bệnh. 

UBND tỉnh Sở KH & ðT 
Tháng 7 

hàng năm 

7 

Nghị quyết về chương trình, kế hoạch 
và biện pháp thực hiện xã hội hoá các 
lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn 
hoá, thông tin, thể dục- thể thao theo 
Nghị quyết 05/CP. 

UBND tỉnh 
Ban Dân 

tộc 
Tháng 12 
hàng năm 

8 

Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi thời kỳ ổn ñịnh ngân 
sách mới và cơ chế chính sách khai 
thác phát triển nguồn thu ngân sách 
từ nội ñịa. 

UBND tỉnh 
Văn Phòng 
HðND tỉnh 

Tháng 12 
hàng năm 

9 
Nghị quyết về quy hoạch xây dựng 
phát triển ñô thị tỉnh Quảng Trị ñến 
năm 2010, chiến lược ñến năm 2020. 

UBND tỉnh Sở Nội vụ 
Tháng 12 
hàng năm 

1 

Nghị quyết về các giải pháp thực 
hành tiết kiệm, chống  lãng phí và 
phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng 
Trị. 

UBND tỉnh 
Sở Tài 
chính 

Tháng 12 
năm 2006 
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2 
Nghị quyết về quy hoạch kế hoạch 
bảo vệ và phát triển rừng ñến năm 
2010, chiến lược ñến năm 2020. 

UBND tỉnh 
Sở 

NN &PTNT 
Tháng 12 
năm 2006 

C DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ðỀ THÔNG QUA NĂM 2007 

1 

Nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch 
phát triển mạng lưới khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến 
công ở ñịa phương ñến năm 2010, 
chiến lược ñến năm 2020 

UBND tỉnh 

Sở 
NN&PTNT 

Sở Thủy 
sản, Sở 
Công 

nghiệp 

Tháng 7 
năm 2006 

2 
Nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc bà 
mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân 
số và kế hoạch hoá gia ñình. 

UBND tỉnh 
UBDS-
Gð&TE 

tỉnh 

Tháng 7 
năm 2006 

3 

Nghị quyết về  quy hoạch, kế hoạch 
phát triển sự nghiệp Giáo dục- ðào 
tạo ñến năm 2010, chiến lược ñến 
năm 2020. 

UBND tỉnh Sở GD&ðT 
Tháng 7 

hàng năm 

4 

Nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch 
phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị 
ñến năm 2010, chiến lược ñến năm 
2020. 

UBND tỉnh 
Sở 

NN&PTNT 
Tháng 7 

năm 2006 

5 

Nghị quyết về quy hoạch kế hoạch 
phát triển thương mại - dịch vụ và 
phát triển tuyến hành lang kinh tế 
ðông- Tây giai ñoạn 2007- 2010, tầm 
nhìn ñến năm 2020. 

UBND tỉnh Sở TM&DL 
Tháng 7 

năm 2006 

6 
Nghị quyết về chính sách ñào tạo ñội 
ngũ cán bộ cơ sở vùng ñồng bào dân 
tộc. 

 Sở Nội vụ 
Tháng 12 
năm 2007 

7 
Nghị quyết về các biện pháp thực 
hiện chương trình phát triển thanh 
niên. 

 
ðoàn 

TNCSHCM 
tỉnh 

Tháng 12 
năm 2007 

8 
Nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch 
phát triển huyện ñảo Cồn Cỏ ñến năm 
2010, chiến lược ñến năm 2020. 

UBND tỉnh 
Huyện ñảo 

Cồn Cỏ 
Tháng 12 
năm 2007 
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D DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ðỀ THÔNG QUA NĂM 2008 

1 

Nghị quyết về quy hoạch, kế 
hoạch phát triển sự nghiệp Văn 
hoá- Thông tin ñến năm 2010, 
tầm nhìn ñến năm 2020. 

UBND tỉnh Sở VH - TT 
Tháng 7 

năm 2008 

2 

Nghị quyết về biện pháp bảo ñảm 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của công dân theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

UBND tỉnh 
Thanh tra 
Nhà nước 

tỉnh 

Tháng 7 
năm 2008 

3 

Nghị quyết về quyết ñịnh việc ñặt 
tên, ñổi tên ñường, phố, quảng 
trường, công trình công cộng ở 
ñịa phương theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

UBND tỉnh 

Sở VH - TT 
chủ trì phối 
hợp với Sở 
Xây dựng 

Tháng 7 
năm 2008 

4 

Nghị quyết về quy hoạch kế 
hoạch phát triển sự nghiệp Thể 
dục- Thể thao và phát triển thể 
thao thành tích cao ñến năm 
2010, tầm nhìn ñến năm 2020. 

UBND tỉnh Sở TD - TT 
Tháng 7 

năm 2008 

5 

Nghị quyết về sửa ñổi, bổ sung 
Nghị quyết 2d/2004/NQ-Hð của 
HðND tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 2 
về củng cố hoàn thiện mạng lưới 
Y tế xã, phường, thị trấn và Y tế 
thôn bản Gð 2005- 2010. 

UBND tỉnh Sở Y tế 
Tháng 7 

năm 2008 

6 

Nghị quyết về hoạt ñộng của cơ 
quan tư pháp theo tinh thần Nghị 
quyết số 49/2005/NQ-BCT ngày 
02/6/2005 của Bộ Chính trị về 
chiến lược cải cách tư pháp. 

UBND tỉnh Sở Tư pháp 
Tháng 7 

năm 2008 

7 

Nghị quyết về sửa ñổi bổ sung 
NQ 35/2004/NQ-HðND về phát 
triển giáo dục mầm non 2005- 
2010. 

UBND tỉnh 
Sở Giáo dục 
& ðào tạo 

Tháng 7 
năm 2008 

 
 
 
 
 
 
 


