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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 14/2012/QĐ-UBND

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

               TP. Lào Cai, ngày 27 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND thành phố  
Lào Cai ban hành theo Quyết định số 398/2009/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 Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của 
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

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, Điều 3 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND và UBND thành phố  
Lào Cai ban hành theo Quyết định số 398/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009  
của UBND thành phố Lào Cai, như sau:

1. Bổ sung Khoản 18 vào Điều 2:
“18. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lào 

Cai và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố thực hiện công tác tiếp công 
dân tại trụ sở UBND thành phố Lào Cai theo quy định. Đồng thời bố trí cán bộ làm 
nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại trụ sở.”

2. Sửa đổi Điểm b vào Khoản 2 Điều 3:
“b) Bộ phận theo dõi, quản lý về công tác ngoại vụ.”
3. Bãi bỏ Khoản 11 Điều 2:



78 CÔNG BÁO/Số 04/Ngày 18 - 02 - 2013

“11. Tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện công tác dân tộc, công tác di 
dịch cư theo quy định. Phối hợp thực hiện công tác định canh - định cư và tổ chức 
sắp xếp dân cư theo đúng quy hoạch được duyệt tại các đơn vị xã, phường theo kế 
hoạch nhằm ổn định dân cư, đáp ứng yêu cầu về xây dựng phát triển kinh tế - văn 
hóa - xã hội của thành phố.’’

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


