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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

Số: 1959/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 16 tháng 11 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao  

và Truyền thanh huyện Bác Ái _________________ 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 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 tháng 2 năm 2010 
của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy chế, tổ chức và hoạt 
động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa 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 tháng 
7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, 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 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy 
ban nhân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 
Truyền thanh huyện Bác Ái trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
và Đài Truyền thanh huyện Bác Ái;  

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tại Tờ trình số 
65/TTr-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2018 và Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 31 
tháng 10 năm 2018, ý kiến của Hội đồng thẩm định tại phiếu lấy ý kiến kèm theo 
Công văn số 2869/SNV-TCBM ngày 25 tháng 9 năm 2018 và ý kiến trình của 
Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3652/TTr- SNV ngày 14 tháng 11 năm 2018, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện 

Bác Ái (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh 
huyện Bác Ái). 

1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Bác Ái là đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái; chịu sự quản lý 
trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái, quản lý nhà nước của Sở Thông tin 
và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn về chuyên môn, 
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nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. Trung 
tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà 
nước và Ngân hàng. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Bác Ái có chức 
năng: 

a) Thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền 
huyện. 

b) Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thanh; tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội 
của địa phương. 

c) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, 
thể thao và truyền thanh ở cơ sở. 

d) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân 
trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trên địa bàn. 

3. Trụ sở chính của Trung tâm tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh 
huyện Bác Ái đặt trong khuôn viên Nhà Truyền thống huyện (tại thôn Tà Lú 1, 
xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). 

 
Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái có trách nhiệm ban hành 

quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm theo thẩm quyền quy định tại 
Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 
tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, 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 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình 
thuộc Ủy ban nhân cấp huyện và các văn bản pháp luật liên quan; đồng thời chỉ 
đạo, hướng dẫn Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.  

 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Nội vụ; Thông tin 
và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

Lê Văn Bình 

 

 


