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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng. 

1. Vị trí:  

1.1- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hàm Tân (gọi tắt là 

Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, hoạt động trên 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và truyền thanh, truyền hình. Là cơ quan tuyên truyền 

của Đảng bộ, chính quyền huyện Hàm Tân.  

1.2- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao là tổ chức sự nghiệp có tư 

cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, 

toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý 

Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

các đơn vị sự nghiệp thuộc sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh. 

2. Chức năng: 

2.1- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thanh, truyền hình; tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh 

tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. 

2.2- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh, truyền hình trên 

hệ thống truyền thanh, các phương tiện, thiết bị truyền hình được trang bị nhằm 

tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện, các hoạt động của hệ thống 

chính trị huyện và cơ sở; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, 

xã hội, an ninh, quốc phòng, gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến 

tới nhân dân theo quy định của pháp luật. 

2.3- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận phục vụ 

nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật. 
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2.4- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương 

trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

về các hoạt động của địa phương. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác truyền thanh, công tác văn hóa và thể thao ở cơ sở. 

2.5-  Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao. Tổ chức, cung ứng, đáp ứng các 

nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện; các dịch vụ công 

về văn hóa, thể thao, thư viện để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, nâng cao dân 

trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho cán bộ và nhân dân ở 

địa phương. 

2.6- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể trong toàn huyện để quản lý và phát triển sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao, phát thanh, truyền hình trên địa bàn huyện. 

Điều 2. Cơ sở vật chất: 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao có trụ sở hoạt động tại Trung 

tâm hành chính huyện Hàm Tân. Các cơ sở của Trung tâm gồm có:  

1- Trụ sở làm việc; 

2- Hội trường đa năng; Nhà thi đấu đa năng, hồ bơi, sân vận động và các 

sân thi đấu thể thao ngoài trời. 

3- Khu hoạt động chức năng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên 

môn, nghiệp vụ của thư viện, phòng trưng bày triển lãm, hội họa, nhạc họa, phòng 

tập năng khiếu, phòng biên tập, phòng kỹ thuật thu, dựng phát thanh, truyền hình… 

4- Phương tiện chuyên dùng như: Xe tuyên truyền thông tin lưu động, xe 

vận chuyển các thiết bị âm thanh, sân khấu, cổ động, trang trí. 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 3. Nhiệm vụ: 

1- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện các văn bản về các lĩnh vực 

chuyên môn văn hóa, thể thao, thư viện và truyền thanh, truyền hình, tổ chức thực 

hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; 

2- Trung tâm có nhiệm vụ cụ thể hóa các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng 

Văn hóa và Thông tin, các tài liệu tuyên truyền của Đảng và Nhà nước các cấp. 

Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn 

chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo 

đúng quy định của pháp luật; 

2- Phát triển và bồi dưỡng các đối tượng có năng khiếu, khả năng về văn hóa 

- văn nghệ, thể dục - thể thao trong huyện. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; 

hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, phương pháp nghiệp vụ và điều kiện tập luyện 

cho các tổ chức và cá nhân. Tổ chức xây dựng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
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tuyên truyền cổ động, thư viện, giải trí; thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích, 

mở các lớp năng khiếu trên các lĩnh vực thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ;  

3- Thư viện tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc 

sử dụng vốn tài liệu thư viện, xây dựng vốn tài liệu phù hợp với trình độ, nhu cầu 

của nhân dân. Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị 

sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4- Tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn, hội thao, lễ hội truyền 

thống, chiếu phim lưu động, thi đấu các giải thể dục, thể thao ở cấp huyện; đồng 

thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để phát triển phong trào văn hóa - văn 

nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở; 

5- Tiếp phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền 

hình Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận; Xây dựng các 

Bản tin thời sự, phóng sự, chuyên mục để tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Đảng bộ các cấp. 

Thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, 

xã hội, an ninh quốc phòng và nguyện vọng chính đáng của nhân dân huyện nhà 

trên hệ thống sóng phát thanh, truyền hình. 

Điều 4. Quyền hạn: 

1- Khai thác, kế thừa, phát huy vốn văn nghệ dân gian truyền thống, giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức các cuộc thi, sáng tác, tổ chức các lễ hội truyền 

thống và hiện đại. Tổ chức, sưu tầm, bảo tồn, trưng bày, giới thiệu các hiện vật 

lịch sử, các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống của các 

dân tộc và đặc thù ở địa phương; 

2- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ 

văn hóa, thể thao và truyền thanh, truyền hình; xây dựng hệ thống thi đấu của địa 

phương, chương trình điều lệ giải, tổ chức các giải thi đấu thể thao, các hội thi, 

hội diễn đáp ứng với nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho cán bộ và nhân 

dân theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất hiện có 

của Trung tâm. 

3- Tổ chức các hoạt động đăng cai Hội thi, Hội diễn, các giải thi đấu thể 

dục thể thao và hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, học tập kinh 

nghiệm và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và truyền thanh, truyền 

hình với các đơn vị trong và ngoài tỉnh; 

4- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các trang địa 

phương, phóng sự chuyên đề, cộng tác tin, bài để phát trên sóng của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Đài  

Truyền thanh của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

5- Tham mưu cho UBND huyện củng cố, nâng cấp và phát triển hệ thống 

Truyền thanh trên địa bàn huyện và duy trì, phát triển Truyền hình kỹ thuật số của  

huyện; 
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6-  Quản lý viên chức, người lao động; tài chính, tài sản, cơ sở vật chất văn 

hóa, thể thao và truyền thanh, truyền hình huyện; 

7- Trung tâm được thu các dịch vụ thông báo, quảng cáo, thông tin, tuyên 

truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và các dịch vụ văn hóa, thể thao để 

phát huy công năng của các cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị chuyên môn. 

8- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân huyện giao. 

Thực hiện đầy đủ công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về toàn bộ hoạt 

động của Trung tâm với UBND huyện và ngành cấp trên. 

Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức. 

1. Ban Giám đốc. 

Ban Giám đốc là tập thể lãnh đạo của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và 

Thể thao, gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

1.1- Giám đốc: Là người đứng đầu Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện và pháp luật về quản lý, điều hành nhân sự, tài chính, 

tài sản, toàn bộ hoạt động của Trung tâm và là chủ tài khoản của đơn vị, là Tổng 

biên tập các chương trình truyền thanh, truyền hình; xây dựng, ban hành Quy chế 

làm việc và các quy định khác về hoạt động của Trung tâm; phân công nhiệm vụ 

của các Phó Giám đốc và viên chức, người lao động cơ quan; tổ chức, chủ trì các 

cuộc họp định kỳ và đột xuất (nếu có) của đơn vị. Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện nhiệm vụ vông tác của các Tổ chuyên môn, các thành viên 

của đơn vị mình. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và pháp 

luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. 

1.2- Phó Giám đốc: Thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được Giám đốc phân 

công hoặc ủy quyền; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện và pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia các cuộc 

họp, đề xuất hoặc kiến nghị về các giải pháp, biện pháp cần thiết để thực hiện các 

nhiệm vụ của đơn vị. 

1.3- Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; việc miễn nhiệm, từ 

chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó 

Giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật; 

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ. 

2.1- Bộ phận Hành chính - Quản trị - Thư viện. 

- Thực hiện công tác về quản lý hành chính, quản trị, tổng hợp; xây dựng 

kế hoạch công tác năm, tháng, tuần và các kế hoạch hoạt động chuyên môn trên 

cơ sở đề xuất của các tổ chuyên môn. Kế hoạch tài chính kế toán, quản lý tài sản, 

phương tiện, thiết bị chuyên môn; kế hoạch khai thác, tổ chức hoạt động dịch vụ 
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văn hóa, thể thao theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả năng lực 

của viên chức, người lao động, công tác viên và cơ sở vật chất của Trung tâm. 

- Quản lý con dấu cơ quan, giấy phép sử dụng mẫu dấu, công tác văn thư, 

lưu trữ, tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan trên các lĩnh 

vực chuyên môn. 

- Nghiên cứu xây dựng và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát 

triển hoạt động của thư viện; lập danh mục tài liệu theo yêu cầu người đọc; biên 

soạn các thông tin thư mục; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu qua sách, báo trên quy 

mô toàn huyện và các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách báo khác; 

- Tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện ở cơ sở; hướng dẫn 

nghiệp vụ cho các thư viện trên địa bàn huyện; 

- Tổ chức phục vụ tại thư viện, đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu thư 

viện thông qua các hình thức đọc tại chổ và mượn về nhà; tổ chức các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo nhằm thu hút người đọc tới sử dụng 

vốn tài liệu của thư viện; 

- Tổ chức phục vụ ngoài thư viện, thực hiện luân chuyển sách, báo xuống 

các thư viện, phòng đọc sách ở cơ sở, trường học, các điểm Bưu điện văn hóa xã, 

tủ sách pháp luật, và các mô hình thư viện mang tính chất công cộng khác; tiếp 

nhận luân chuyển từ Thư viện Tỉnh, thực hiện mượn, trao đổi tài liệu với các thư 

viện khác trên địa bàn; 

- Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt 

động của Thư viện huyện với Thư viện tỉnh. 

2.2- Bộ phận Thông tin - Truyền thông. 

- Thu thập thông tin cơ sở, tìm hiểu hiện trường để viết tin, bài, phóng sự, 

chuyên mục đảm bảo nội dung chính xác, đủ tin, bài, thời lượng quy định, đúng 

định hướng, quan điểm của Đảng và Nhà nước; lưu trữ tư liệu, hình ảnh; 

- Xây dựng khung chương trình truyền thanh, truyền hình hàng ngày; dựng 

hoàn chỉnh các tác phẩm, chương trình truyền thanh, truyền hình; thực hiện việc 

phát sóng và tiếp sóng theo đúng khung, thời lượng chương trình. 

- Hoàn thiện các tin, bài, chuyên mục, phóng sự gửi cộng tác với Đài Phát 

thanh – Truyền hình tỉnh, trang thông tin điện tử, trang Wed của Huyện ủy và 

UBND huyện, phát truyền hình trên facebook. 

- Khai thác, vận hành, bảo quản thiết bị máy móc và phương tiện phục vụ 

cho việc sản xuất, tiếp phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình; hướng 

dẫn cán bộ truyền thanh xã, thị trấn thao tác, sử dụng tốt các máy móc thiết bị 

truyền thanh cơ sở đúng quy trình kỹ thuật; báo cáo kết quả hoạt động, các sự cố 

kỹ thuật (nếu có) lên Ban Giám đốc để sửa chữa, khắc phục. 

2.3- Bộ phận Văn hóa – Thể thao – Cổ động. 

- Biên soạn, xây dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình văn nghệ để 

phổ biến tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, 
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pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ kỷ niệm, nhiệm vụ chính trị của địa phương 

để tuyên truyền trong nhân dân và tham mưu tổ chức các hoạt động đưa văn hóa 

về cơ sở. 

- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về văn hóa, 

văn nghệ, tuyên truyền cổ động; phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp 

bách, các phong trào, cuộc vận động lớn tại địa phương. Tổ chức các hình thức 

sinh hoạt, tọa đàm để trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ nhằm góp phần nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. 

- Thực hiện nhiệm vụ trang trí khánh tiết, cổ động trực quan để phục vụ các 

dịp lễ tết, các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, các hoạt động theo chủ đề, chủ 

điểm của đất nước và địa phương theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và 

hướng dẫn của ngành cấp trên; 

- Trên cơ sở quy hoạch của huyện, nghiên cứu, đề xuất xây dựng các mô 

hình trang trí, tuyên truyền bằng hình thức cổ động tại trung tâm huyện và các xã, 

thị trấn đảm bảo yêu cầu về mỹ quan và đảm bảo tuyên truyền các nhiệm vụ kinh 

tế, xã hội, chính trị tại địa phương. 

- Nghiên cứu các nhu cầu và tổ chức các hoạt động hội thi, hội thao, các 

giải thể thao truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thể chất của cán bộ và 

nhân dân trong huyện, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các năng khiếu thể thao; 

tham mưu việc tham gia các giải thể thao cấp tỉnh. 

- Xây dựng, phát triển và duy trì hoạt động của các loại hình câu lạc bộ, 

nhóm sở thích, các lớp năng khiếu về thể thao; 

- Biên soạn, phát hành các tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để 

góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở; 

- Xây dựng, duy trì lực lượng vận động viên thể dục thể thao có chất lượng 

cao ở cơ sở để tham gia các giải đấu của huyện, tỉnh. 

Điều 6. Biên chế: 

Biên chế của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện do Ủy ban 

nhân dân huyện quyết định theo định mức biên chế sự nghiệp, căn cứ chức danh 

và tiêu chuẩn ngạch viên chức chuyên môn của đơn vị; 

Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu cụ thể, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông 

tin và Thể thao huyện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để được ký hợp 

đồng lao động và tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật; 

Căn cứ điều kiện, đặc thù, nhu cầu cụ thể của địa phương, Chủ tịch ủy ban 

nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về khung tổ chức bộ máy 

và nhân sự của Trung tâm. 
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Chương IV 

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH 

Điều 7. Kinh phí hoạt động: 

1. Các nguồn thu, bao gồm: 

1.1- Từ Ngân sách nhà nước cấp đảm bảo cho các hoạt động theo kế hoạch 

được duyệt; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua 

sắm trang thiết bị; 

1.2- Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp; 

1.3- Các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ chuyên môn, nghiệp vụ và các 

nguồn thu hợp pháp khác. 

2. Nội dung chi, bao gồm: 

2.1- Lương, các khoản phụ cấp lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; 

2.2- Chi quản lý hành chính: vật tư văn phòng, dịch vụ công, thông tin liên 

lạc, công tác phí, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động, sửa 

chữa, mua sắm, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, nghiệp vụ… 

2.3- Chi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. 

2.4- Chi các hoạt động có thu phí sự nghiệp. 

2.5- Chi đầu tư phát triển cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; 

2.6- Chi phúc lợi tập thể; 

2.7- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Cơ chế tài chính: 

1- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện là đơn vị sự nghiệp 

công lập được Nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động; được thu từ các hoạt 

động dịch vụ theo chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm để đáp ứng việc nâng 

cao chất lượng hoạt động của đơn vị và khuyến khích người lao động. Được mở 

tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước huyện. 

2- Trung tâm có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn 

kinh phí được cấp và các nguồn thu để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

Chương V 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 9. Quan hệ công tác: 

1- Đối với Ủy ban nhân dân huyện: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể 

thao huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện về thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ. 

2- Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sở Thông tin và Truyền thông, 

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh: Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Sở 
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Vưn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; sự hướng dẫn 

chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. 

3- Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các 

ban ngành của huyện: Trung tâm có mối quan hệ phối hợp để thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân huyện giao. 

4- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Trung tâm có trách nhiệm phối 

hợp, hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Căn cứ Quy định này, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin 

và Thể thao huyện có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc và triển khai thực 

hiện tốt những nội dung trong bản Quy định này. 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa phù hợp, cần điều chỉnh, bổ 

sung đề nghị Trung tâm phối hợp với Phòng Nội vụ huyện để kiến nghị UBND 

huyện xem xét quyết định./. 

 


