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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ,  

quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của  

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hàm Tân  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.  

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị 

sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị 

xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 

giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc 

UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện.  

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.  

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận;  

Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện 

về việc Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

huyện Hàm Tân trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và 

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao huyện. 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND huyện về 

việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hàm Tân trên 

cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Trung tâm Văn hóa 

Thông tin và Thể thao huyện. 



Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ và Giám đốc Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Trung 

tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Hàm Tân.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Thủ trưởng các 

phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã thị trấn căn cứ 

Quyết định thi hành./.  

 
Nơi nhận:  

- UBND tỉnh;  

- Sở Nội vụ;  

- Sở Thông tin - Truyền thông;  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện;  

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, NV, TTVH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Văn Quý Ngọc 
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