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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 13/2012/QĐ-UBND

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

               TP. Lào Cai, ngày 26 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ thành phố ban hành theo Quyết định số 

394/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố trực thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ, hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ 
thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ, hướng 
dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc 
UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 40/TTr-NV ngày 
05/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ thành phố Lào Cai ban hành theo 
Quyết định số 394/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai, 
như sau:

1. Bổ sung Điểm h vào Khoản 1 Điều 2:
“h) Quản lý nhà nước về công tác thanh niên.”
2. Bổ sung Điểm m vào Khoản 2 Điều 2:
“m) Về công tác thanh niên:
- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế 

hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên được giao;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về 
thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt;
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- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ  biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công 
tác thanh niên được giao.”

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Phòng Nội vụ, 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường thuộc 
thành phố Lào Cai căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đỗ Trường Giang


