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NGHỊ QUYẾT 

Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố 
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Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 của Chính phủ về việc 

kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp; 

Căn cứ Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị phê chuẩn việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc 

UBND các huyện, thành phố; Báo cáo Thẩm tra số 24/BC-BPC ngày 08 tháng 7 năm 

2010 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh Lào Cai. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị 
quyết này. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh có trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII, kỳ họp thứ 19  thông qua 

ngày 14 tháng 7 năm 2010./. 
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