
CÔNG BÁO/Số 07/Ngày 22 - 7 - 2013 23

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 18/2013/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 19 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số điều bản Quy định vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của

 UBND tỉnh Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV  ngày 28 tháng 01 năm 
2011 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 230/TTr-SNV ngày  
18 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Điểm e Khoản 1 Điều 2 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm 
theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết 
định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức:
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1. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Chánh Văn phòng và không 

quá 03 Phó Chánh Văn phòng;
b) Chánh Văn phòng UBND tỉnh là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước 

UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn 
phòng; đồng thời là chủ tài khoản cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được Chánh Văn phòng phân công theo 
dõi từng khối công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp 
luật về các lĩnh vực công việc được phân công phụ trách; khi Chánh Văn phòng vắng 
mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật 
Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết 
định theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

2. Khối chuyên viên nghiên cứu, tổng hợp gồm:
a) Phòng chuyên viên Nội chính;
b) Phòng chuyên viên Kinh tế - Tổng hợp;
c) Phòng chuyên viên Công thương;
d) Phòng chuyên viên Nông, Lâm nghiệp và Tài nguyên môi trường;
đ) Phòng chuyên viên Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản;
e) Phòng chuyên viên Văn xã.
Các chuyên viên nghiên cứu, tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chuyên 

viên Phòng Tiếp công dân, Văn phòng UBND tỉnh làm việc theo chế độ trực tuyến; 
được làm việc trực tiếp với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND và Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi có yêu cầu.

3. Khối hành chính, gồm:
a) Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị (bao gồm cả công tác văn thư lưu trữ);
b) Phòng Tiếp công dân.
c) Phòng Tin học và Công báo;
4. Đơn vị sự nghiệp: Nhà khách Ủy ban nhân dân (gồm 3 cơ sở)
Căn cứ đặc điểm và yêu cầu thực tế ở địa phương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh  

phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập 
tổ chức sự nghiệp khác thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.

5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo các Phòng chuyên 
môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thực hiện theo phân 
cấp về công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh và các quy định hiện hành của Nhà nước.
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6. Căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND 
tỉnh, Chánh Văn phòng có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, quy định cụ thể 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc.”

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh


