
CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 35 + 36/Ngày 25 - 7 - 2022 
 

65 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 116/2022/NQ-HĐND                          Lâm Đồng, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 6 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Xét Tờ trình số 4476/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
liên quan đến lĩnh vực tài chính và Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 11 
tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí xác định dự án trọng 
điểm nhóm C của tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng 
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bãi bỏ toàn bộ các nghị quyết sau đây: 

1. Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thông qua Đề án phân cấp thẩm quyền quyết định 
mua sắm tài sản khác tại đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý. 

2. Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bãi bỏ Nghị quyết số 29/2005/NQ-HĐND ngày 01 
tháng 02 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về huy động nhân dân đóng 
góp xây dựng trường lớp. 

3. Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền 
lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

4. Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định 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 trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng. 

5. Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C 
của tỉnh Lâm Đồng. 

6. Nghị quyết số 154/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định chính sách hỗ trợ những người hoạt động 
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không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, 
sáp nhập đơn vị hành chính ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng giai đoạn 2019 - 2021. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2022. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp 
thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2022./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 
 

Trần Đức Quận 
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