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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ PHÚ THỌ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /ĐA-UBND Thị xã Phú Thọ, ngày 12  tháng 11 năm 2021 

 

ĐỀ ÁN  
Sáp nhập Đài Truyền thanh thị xã Phú Thọ; bộ phận Thư viện thuộc 

UBND thị xã vào Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Du lịch thị xã Phú Thọ 

thành Trung tâm Văn hóa - Thể Thao - Du lịch và Truyền thông 

thị xã Phú Thọ 

 

Phần thứ nhất 

CĂN CỨ PHÁP LÝ; SỰ CẦN THIẾT; THỰC TRẠNG TỔ CHỨC 

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRƯỚC KHI SÁP NHẬP 

 
I.  SỰ CẦN THIẾT 

Trong những năm qua, tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động 

của Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch thị xã đã 

đoàn kết, nỗ lực, cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần 

tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Đã phản ánh 

kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng - Nhà nước; 

phản ánh khách quan, trung thực những sự kiện, vấn đề của đời sống xã 

hội diễn ra trên địa bàn thị xã; phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và 

du lịch; 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. 

Thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ 

quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định 

số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và thực tế quá 

trình thực hiện nhiệm vụ cho thấy Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch và bộ phận thư viện thuộc UBND thị xã có 

các chức năng tương đồng; khi triển khai nhiệm vụ cụ thể có thể tích 

hợp chức năng của các đơn vị. Từ đó cho thấy, việc sáp nhập các đơn vị 

có tính chất hoạt động và nhiều chức năng tương đồng trên cùng địa bàn 

là phù hợp. Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng yêu cầu về phát triển 

sự nghiệp tuyên truyền, quảng bá, văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch thị xã 

Phú Thọ trong thời gian tới; tận dụng hiệu quả hơn hệ thống cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị hiện có; phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức; hướng 

hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và công tác tuyên truyền vào những 

nội dung mang tính chiều sâu, chuyên nghiệp, thiết thực, góp phần giảm 

bớt đầu mối quảnlý, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi ngân sách. 
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Do vậy, việc sáp nhập Đài Truyền thanh thị xã Phú Thọ; bộ phận Thư 

viện thuộc UBND thị xã Phú Thọ vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch thị xã Phú Thọ thành Trung tâm Văn hóa - Thể Thao - Du lịch và Truyền 

thông thị xã Phú Thọ là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn đồng thời 

thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về 

tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị 

quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 

số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 

63-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp 

xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020;Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

2. Luật Viên chức số: 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của luật công chức, viên chức ngày 25/11/2019; 

3. Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày18/6/2009; 

4. Luật Báo chí số 103/2016/QH13;                              ; 

5. Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

6. Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-ƯBTVH10 ngày28/12/2000; 

7. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 

và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập; 

8. Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khoáXII; 

9. Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện; 

10. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

11. Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn 

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

tổ chức 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; 

12. Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 

của Liên bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện 
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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; 

13. Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện; 

14. Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2016 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định Quy chế mẫu hoạt động của thư viện công 

cộng cấp tỉnh, huyện, xã; 

15. Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định số 580/QĐ-

UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ “về việc thực hiện Nghị quyết 

số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung  ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới 

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập”; 

16. Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

17. Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

18. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

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

 19. Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo quy định 

tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ. 

20. Văn bản số 4896/UBND-KGVX ngày 25/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện 

việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết 

số 63-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

21. Văn bản số 1138/SNV-TCCB&TCPCP ngày 28/10/2021 của 

Sở Nội vụ về việc hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy 

của các cơ quan, đơn vị. 

22. Nghị quyết số 09-NQ/Th.U ngày 11/11/2021 của Ban Thường 

vụ Thị ủy về việc sáp nhập Đài Truyền thanh thị xã Phú Thọ; bộ phận 

Thư viện thuộc UBND thị xã vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch thị xã thành Trung tâm Văn hóa - Thể Thao - Du lịch và Truyền 

thông thị xã Phú Thọ.  
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Phần thứ hai 

THỰC TRẠNG VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC,  

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

 

I. ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ XÃ 

1. Vị trí, chức năng 

Đài Truyền thanh thị xã là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân thị xã, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của thị xã Phú 

Thọ. Chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thị xã, quản lý nhà nước của 

Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật 

của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh PhúThọ. Đài Truyền thanh thị xã có tư 

cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và 

Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt Nam 

trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm 

tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung 

vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, 

phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác quốc 

phòng, an ninh, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo 

quy định của pháp luật. 

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 tỉnh Phú Thọ phục vụ 

nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật. 

Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp 

sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định. 

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. 

Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh 

trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối 

với Đài Truyền thanh xã, phường trên địa bàn. 

Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; 

thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý 

theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp 

trên tổ chức. 

Cơ quan Thường trực duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử thị xã. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao theo quy 

định của pháp luật. 

3. Về biên chế, số lượng người làm việc 

Số lượng người làm việc (biên chế) được giao năm 2021 là: 09 người; có 

mặt: 09 người. 
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Cơ cấu tổ chức: có 01 Trưởng đài, 01 Phó Trưởng đài. 

Cơ cấu viên chức: Biên tập viên hạng III: 01 người; Phóng viên hạng III: 

03 người; Âm thanh viên hạng III: 01 người; Kỹ thuật viên: 01 người; Ngạch 

chuyên viên và tương đương: 03 người  

Trình độ: Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ: 01 người; Đại học: 08 người. 

4. Về cơ sở vật chất; tài chính 

- Trụ sở làm việc: Diện tích: 350 m2; xây mới năm 2002; Năm 2013 được 

cải tạo, nâng cấp. 

- Máy móc, thiết bị kỹ thuật: Máy phát sóng Phát thanh FM: 02 máy 

(01 máy 300W; 01 máy 50W); Máy Camera: 06 máy hoạt động ( 04 máy HD; 

02 máy SD); Bộ dựng phát thanh: 01 bộ, hoạt động ổn định; Bộ dựng Truyền 

hình HD: 02 bộ ( 01 bộ hoạt ổn định; 01 bộ chất lượng đảm bảo 50%);Cột 

phát sóng dây co: 01 cột cao 32m; Hệ thống cụm thu phát thanh: 07 cụm 

truyền thanh công nghệ thông tin - viễn thông; 07 cụm thu không dây FM. 

Tổng giá trị tài sản đến 31/01/2021 là: 784.000.000đ; Bằng chữ: Bẩy trăm 

tám mươi tư triệu đồng (Chưa tính khấu hao năm 2021. Riêng tài sản  là Nhà 

làm việc do UBND thị xã quản lý) 

- Kinh phí:   

+ Kinh phí được giao năm 2021 là: 959.000.000đ. 

+ Kinh phí đã chi: 829.000.000đ. 

+ Kinh phí còn lại (Tính đến ngày 25/10/2021): 130.000.000đ đảm bảo 

đủ chi lương, các khoản đóng góp và một số nhiệm vụ chi khác tháng 11, 12 

năm 2021. 

II. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

1. Vị trí, chức năng 

Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; 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; 

Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, 

thể thao, du lịch ở cơsở; 

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 địabàn. 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc UBND thị xã; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài 

khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

Căn cứ chương trình phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của địa phương 

để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và tổ 

chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách 

báo, giải trí,chiếu phim,câu lạc bộ, nhóm sở thích,lớp năng khiếu nghệ thuật; 



 6 

Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương 

pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; 

Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong 

trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở; 

Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; 

Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các 

môn thể thao truyền thống; 

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

hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa 

phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở 

vật chất của tổ chức sự nghiệp; 

Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

Quản lý viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật; 

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao. 

3. Về biên chế, số lượng người làm việc 

Số lượng người làm việc (biên chế) được giao năm 2021 là: 09 người; có 

mặt 09 người. 

Số lao động hợp đồng:  01 người (chuyên môn thể thao) 

Cơ cấu tổ chức: có 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc. 

Cơ cấu ngạch viên chức: Huấn luyện viên hạng III: 01 người; Ngạch 

chuyên viên và tương đương: 07 người.  

* Trình độ: Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ: 02 người; Đại học: 7 người. 

4.  Về cơ sở vật chất; tài chính 

Hiện tại Trung tâm Văn hóa được quản lý các thiết chế văn hóa gồm: 

- Nhà Văn hóa: Trụ sở, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết 

bị, công trình phụ trợ:   

+ Tầng 1: 01 nhà bếp; 01 phòng ăn VIP gồm 5 bàn ăn 10 chỗ ngồi và hai 

điều hòa cây; 01 Nhà ăn lớn với 55 bàn ăn 8 chỗ ngồi với sức chứa 440 người và 

9 điều hòa cây; 6 phòng chức năng, công trình vệ sinh, màn hình LED… 

 + Tầng 2: Hội trường lớn với sức chứa trên 300 chỗ ngồi và 10 điều hòa 

cây, hội trường nhỏ (phòng hội thảo) với 100 chỗ ngồi và 2 điều hòa cây, 01 

phòng khách VIP, 01 phòng khách, các công trình phụ trợ gồm: phòng làm việc, 

phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh… 

 - Nhà thi đấu có diện tích 4.360m2, sức chứa 760 ghế ở 02 bên khán đài 

và 10 phòng chờ của vận động viên, bên ngoài có 01 Khu dịch vụ ăn uống, 02 

sân cỏ nhân tạo, 02 sân quần vợt, hệ thống sân và các công trình phụ trợ … 

- Sân vận động thị xã: Sân cỏ tự nhiên, có kích thước theo quy chuẩn, 

khán đài có sức chứa trên 15.000 khán giả, các công trình phụ trợ: 01 Nhà điều 

hành, công trình vệ sinh. 
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Tài chính:    + Kinh phí được giao năm 2021 là: 847.000.000đ. 

+ Kinh phí đã chi: 723.000.000đ. 

+ Kinh phí còn lại (Tính đến ngày 25/10/2021): 124.000.000đ 

đảm bảo đủ chi lương, các khoản đóng góp và một số nhiệm vụ chi khác 

tháng 11, 12 năm 2021. 

III. THƯ VIỆN - SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THUỘC UBND THỊ XÃ 

1. Biên chế giao: 08 người; có mặt 08 người.  

2. Cơ cấu ngạch viên chức: 

- Huấn luyện viên hạng III: 02 người; Thư viện viên hạng III: 01 người; 

- Ngạch chuyên viên và tương đương: 05 người. 

- Trình độ: Thạc sỹ: 02 người; Đại học: 06 người. 

3. Cơ sở vật chất, tài chính: 

           - Sử dụng 01 dãy nhà làm việc của phòng Văn hóa, để trưng bày sách; 

trang bị máy tính phục vụ bạn đọc, cụ thể: 

           + Tổng số sách: 18.500 bản sách, báo. 

           + Tổng số máy tính thuộc thư viện điện tử: 10 máy. 

          - Tài chính: thuộc phòng Văn hóa thông tin. 

 

 

Phần thứ ba 

PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ XÃ,  THƯ VIỆN 

THUỘC UBND THỊ XÃ VÀO TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH 

ĐỂ THÀNH LẬP TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH VÀ  

TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ PHÚ THỌ  
 

 

I.  MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - 

THỂ THAO - DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ PHÚ THỌ 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Thu gọn đầu mối, tạo sự chuyên nghiệp hóa trong thực hiện công việc; 

nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du 

lịch và Truyền thông thị xã Phú Thọ. 

Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch; tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; 

hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người làm công tác 

truyền thanh, văn hóa, thể thao, du lịch ở cơ sở; 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 thị xã. 
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1.2. Mục tiêu cụ thể 

Giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động. Khắc phục được một số tồn tại, hạn chế của 

các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Tạo môi trường thu hút được lực lượng lao động có trình độ tham gia đổi 

mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao, du lịch, truyền thanh trên cơ sở nâng cao đời sống, thu nhập của công 

chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể 

dục, thể thao, du lịch, truyền thanh. 

2. Đối tượng hoạt động 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông thị xã Phú Thọ 

hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch và truyền 

thanh trên địa bàn thị xã Phú Thọ. 

3. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công dự kiến cung cấp 

3.1. Đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn 

trong năm, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. 

- Bảo tồn, tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 

truyền thống, tiêu biểu, đặc thù và văn nghệ quần chúng. 

- Tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể 

dục, thể thao; bảo đảm điều kiện tập luyện thể dục, thể thao cho Nhân dân. 

- Tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trên địa bàn thị xã. 

- Xúc tiến, quảng bá du lịch của thị xã. Tổ chức, tham gia các sự kiện du 

lịch; tổ chức Lễ hội văn hóa - du lịch trên địa bàn thị xã. 

3.2. Đối với lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 

- Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, phổ 

biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự 

lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

thị xã. 

- Thông tin, tuyên truyền công tác quốc phòng, an ninh theo quy định của 

pháp luật. 

- Thông tin tuyên truyền các hoạt động diễn ra trên địa bàn thị xã; phổ 

biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, gương người tốt, việc 

tốt, điển hình tiên tiến tới Nhân dân theo quy định của pháp luật. 

3.3. Đối với lĩnh vực Thư viện 

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hoạt động 

thư viện.  
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- Bảo quản vốn tài liệu, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các 

tài sản khác của thư viện.  

 II. TÊN GỌI, VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

          1. Nguyên tắc sáp nhập  

Chuyển toàn bộ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị của Đài Truyền thanh thị xã Phú Thọ; bộ phận Thư viện thuộc UBND thị 

xã Phú Thọ vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch thị xã Phú Thọ thành 

Trung tâm Văn hóa - Thể Thao - Du lịch và Truyền thông thị xã Phú Thọ. 

2.  Tên gọi, loại hình : 

Tên gọi: Trung tâm Văn hóa - Thể Thao - Du lịch và Truyền thông 

thị xã Phú Thọ 

Loại hình: Đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Vị trí, chức năng 

3. 1. Vị  trí: 

 Trung tâmVăn hóa - Thể Thao - Du lịch và Truyền thông thị xã Phú Thọ 

(sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, tự đảm 

bảo một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản 

riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật. 

 Trung tâm trực thuộc và chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân 

dân thị xã; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên  môn, 

nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Thông tin và Truyền Thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ. 

3.2. Chức năng: 

Là cơ quan tuyên truyền của thị xã; tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, phố 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. Phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du 

lịch. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm cộng tác phát 

thanh, truyền hình, văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơsở. 

Tổ chức, cung ứng các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, truyền thông và du lịch; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao, thông tin, du lịch, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng 

tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn. 

Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật Du lịch; Luật Thể 

dục, Thể thao; Luật Báo chí; Pháp lệnh thư viện năm 2000 và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 

3.3. Nhiệm vụ: 

* Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, thư viện: 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, 

đọc sách báo, giải trí,chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng 

khiếu nghệ thuật. 
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Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương 

pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; tổ chức các cuộc liên 

hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể 

dục - thể thao ở cơ sở; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, 

thể dục - thể thao. 

Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các 

môn thể thao truyền thống. 

Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực thông tin quảng cáo, văn hóa, 

văn nghệ, thể thao theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở 

vật chất của đơnvị. 

Tổ chức phục vụ cho các đối tượng bạn đọc sử dụng vốn tài liệu thư viện; 

đẩy mạnh các hoạt động phục vụ tài liệu ngoài thư viện nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho mọi người sử dụng thư viện. 

Phát triển vốn tài liệu phù hợp với tính chất, nhiệm vụ và đối tượng phục 

vụ của thư viện. Thực hiện theo định kỳ việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu 

không còn giá trị sử dụng, các tài liệu hư nát không thể phục hồi; trừ những tài 

liệu quý hiếm được công nhận là di sản văn hóa thì được xử lý, bảo quản theo 

Luật Di sản Văn hóa. 

Phổ biến rộng rãi, kịp thời vốn tài liệu thư viện bằng các hình thức thông 

tin thư mục, hướng dẫn tra cứu và các hình thức thông tin, tuyên truyền khác, 

phát huy triệt để nội dung vốn tài liệu hiện có trong thư viện phục vụ nhiệm vụ 

trước mắt và lâu dài của địa phương. 

Xử lý thông tin, biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của thư viện. 

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hoạt động 

thư viện. 

Bảo quản vốn tài liệu, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các tài 

sản khác của thư viện. 

* Trong lĩnh vực thông tin truyền thông: 

Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên 

hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên 

truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự 

chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền thị xã, các hoạt động tại cơ sở. 

Phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an 

ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy 

định của pháp luật. 

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 tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp 

nhận thông tin của nhân dân theo quy định của phápluật. 

Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, 

phát song các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật. 
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Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để sản xuất các chương 

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

Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn. 

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh và 

đội ngũ làm cộng tác phá thanh, truyền hình, văn hóa, thông tin, thể thao ở cơ sở. 

Cơ quan Thường trực duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử thị xã. 

* Trong lĩnh vực du lịch: 

Thực hiện khai thác, bảo tồn, phát huy các giá trị của một số di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn theo phân công của UBND thị xã 

và theo quy định của pháp luật; 

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động xúc tiến du lịch; các đề án, 

các hoạt động liên kết, phối hợp kêu gọi các nguồn đầu tư về du lịch…tổ chức 

thực hiện khi được Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt; 

 Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường du lịch; xây dựng và quảng bá sản phẩm 

du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn. Là đầu mối liên hệ với các hiệp hội du 

lịch, các đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế, kết nối với các “tour” lữ hành 

nhằm đẩy mạnh các hoạt động du lịch.Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao 

nhận thức xã hội về du lịch, tạo môi trường du lịch văn minh, lành mạnh, an 

toàn và hấp dẫn. 

* Các nhiệm vụ khác: 

 Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Ủy ban 

nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thị xã và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã và cơ quan chức năng để 

củng cố, mở rộng sựnghiệp truyền thanh, truyền hình; sự nghiệp văn hóa, 

thể thao và du lịch trên địa bàn. 

Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt 

động trong lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao, du lịch 

với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài địa bàn. 

Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp 

trên tổ chức. Thực hiện quản lý số lượng người làm việc, tài sản, ngân 

sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, 

chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người 

lao động theo quy định của phápluật. 

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân 

dân thị xã giao theo quy định của pháp luật. 

3.4. Quyền hạn 

Được liên kết, ký kết hợp đồng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để 

tổ chức các dịch vụ về văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông; tổ chức 

các hoạt động dịch vụ tại đơn vị theo quy định của UBND thị xã và quy 

định của pháp luật. 
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Tham gia, đề xuất với Chủ tịch UBND thị xã để kiến nghị với cấp có 

thẩm quyền ban hành, sửa đổi hoặc bổ sung các chính sách liên quan đến hoạt 

động của Trung tâm. 

Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và do Chủ tịch UBND 

thị xã giao. 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1. Lãnh đạo Trung tâm 

Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.  

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, đại diện cho Trung 

tâm trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của 

Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã và pháp luật về toàn 

bộ hoạt động của Trung tâm. 

b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách, 

theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số mặt công tác do Giám đốc Trung tâm phân 

công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp lật về các nhiệm 

vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung 

tâm được Giám đốc ủy nhiệm điều hành mọi hoạt động của Trung tâm. 

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, đình chỉ chức vụ, từ 

chức, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND thị 

xã quyết định theo quy định của pháp luật, quy định của UBND tỉnh về phân cấp 

quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức viên chức và tiêu chuẩn chức danh 

Giám đốc, phó Giám đốc Trung tâm do cấp có thẩm quyền ban hành. 

2. Các bộ phận nghiệp vụ 

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp; 

- Bộ phận Nghiệp vụ Văn hóa - Thể thao - Du lịch - Dịch vụ; 

- Bộ phận Thông tin - Truyền thông. 

3. Biên chế, số lượng người làm việc 

Để đảm bảo ổn định hoạt động của Trung tâm, số lượng biên chế, người 

làm việc của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông thị xã 

Phú Thọ giữ nguyên về biên chế được giao (số lượng biến chế thực hiện của 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch và số lượng biên chế của Đài Truyền 

thanh thị xã, thư viện thuộc UBND thị xã trước khi sáp nhập), cụ thể 26 người. 

Từng bước sắp xếp cán bộ lãnh đạo, biên chế, số lượng người làm việc của 

Trung tâm đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu của UBND tỉnh.Số lượng hợp đồng 

cụ thể của Trung tâm thị xã do Giám đốc quyết định trên cơ sở xin ý kiến đồng ý 

của Chủ tịch UBND thị xã. 

Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, người lao động của Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông thị xã phải căn cứ vào yêu 

cầu nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng nhân lực, khả năng tự chủ về tài chính của Trung 

tâm, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành, quy 
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định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, 

viên chức. 

IV. CƠ CHẾ VỀ TÀI CHÍNH 

1. Trung tâm thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 

60/2021/NĐ-CPngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; các quy định của pháp luật hiện 

hành và hướng dẫn của cơ quan tài chính có thẩm quyền. 

2. Trung tâm có trách nhiệm xây dựng lộ trình tăng dần tự chủ về tài 

chính, trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện. 

V. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN 

          1. Trụ sở làm việc: Giữ nguyên các địa điểm làm việc cũ của Đài Truyền 

thanh thị xã, Trung tâm văn hóa TTDL thị xã, cụ thể: 

- Trụ sở chính: Đài Truyền thanh thị xã. 

- Địa điểm làm việc khác:  

+ Tầng 1 Nhà văn hóa thị xã. 

+ Nhà giảng đường của trường Đại học Hùng Vương cũ (chuyển toàn bộ 

thư viện hiện tại đến làm việc). 

          2. Sắp xếp số lượng người làm việc 

Nhân sự của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 

được bố trí trên cơ sở giữ nguyên số lượng biên chế, người làm việc của Đài 

Truyền thanh thị xã Phú Thọ; bộ phận Thư viện thuộc UBND thị xã Phú Thọ, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch thị xã Phú Thọ đã được UBND tỉnh 

giao năm 2021 là 26 người, trong đó: 

 (1) Lãnh đạo trung tâm: 04 người, gồm có 01 Giám đốc và 03 phó Giám 

đốc (01 phó Giám đốc là trưởng 1 đơn vị hiện tại và 02 phó các đơn vị hiện tại).  

(2) Các bộ phận nghiệp vụ: 

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp: 05 viên chức. 

- Bộ phận Thông tin - Truyền thông: 9 viên chức 

- Bộ phận Văn hóa - Thể thao - Du lịch - Dịch vụ: 8 viên chức  

         3. Cơ sở vật chất và tài chính 

- Giữ nguyên trạng và chuyển tất cả đất đai, tài sản, cơ sở vật chất của Đài 

Truyền thanh thị xã Phú Thọ; bộ phận Thư viện thuộc UBND thị xã Phú Thọ và 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch thị xã Phú Thọ để quản lý, sử dụng, 

khai thác theo quy định của pháp luật. 

- Thu hồi kinh phí của Đài Truyền thanh thị xã Phú Thọ, Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch và kinh phí chi cho sự nghiệp văn hóa đê cấp kinh phí 

cho  Trung tâm Văn hóa -Thể thao - Du lịch và Truyền thông thị xã Phú Thọ 

tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ngay khi tiến hành sáp nhập. 

-  Đài Truyền thanh thị xã Phú Thọ; bộ phận Thư viện thuộc UBND thị xã 
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Phú Thọ và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch thị xã Phú Thọ có trách 

nhiệm khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính và kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ 

đến hết tháng 11/2021 làm cơ sở báo cáo quyết toán tài chính và bàn giao theo 

quy định. 

VI.  Dự kiến thời gian triển khai thực hiện 

-  Hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh: Trước ngày 

15/11/2021.  

- Dự kiến đơn vị mới đi vào hoạt động: Từ ngày 01/12/2021.  

 

Phần thứ tư 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

  1. Phòng Nội vụ 

Chủ trì xây dựng Đề án; trình xin ý kiến Ủy ban nhân dân thị; tham mưu 

trình BanThường vụ Thị ủy cho ý kiến; trình Sở Nội vụ thẩm định Đề án. 

Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao biên chế; thực hiện quy 

trình, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thị xã phê 

duyệt chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Phối hợp với Phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan thẩm định về chức 

năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm. Tổ chức bàn giao 

nhân sự, cơ sở vật chất, tài liệu có liên quan về Trung tâm Văn hóa - Thể Thao 

- Du lịch và Truyền thông thị xã Phú Thọ 

Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động thuộc 

lĩnh vực quản lý theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã đảm bảo kinh phí hoạt động của 

Trung tâm; hướng dẫn các thủ tục bàn giao, sử dụng tài chính, tài sản sau khi 

hợp nhất.  

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã các thủ tục bàn giao đất cơ quan, tổ 

chức; hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng đất thànhTrungtâmVănhóa - Thể thao - 

Du lịch và Truyền thôngthị xã Phú Thọ 

5. Đài Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch thị xã; 

Phòng Văn hóa TT thị xã 

Căn cứ nội dung của Đề án, tổ chức kiểm kê tài sản, tài chính, thống kê 

nhân sự để tiến hành bàn giao cho Trung tâmVăn hóa - Thể Thao - Du lịch và 

Truyền thông thị xã Phú Thọ theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thể Thao - Du lịch và Truyền thông thị xã Phú Thọ 
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Sau khi Trung tâm có quyết định sáp nhập, khẩn trương kiện toàn ngay tổ 

chức bộ máy theo Đề án được phê duyệt. 

Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động; Quy chế làm việc của Trung tâm 

gửi Phòng Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thị phê duyệt; ban hành 

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm theo quy định. 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các công việc còn tồn 

đọng; bố trí cán bộ, viên chức với từng nhiệm vụ cụ thể đi vào hoạt động ngay 

sau khi hợp nhất. 

Trên đây là Đề án sáp nhập Đài Truyền thanh thị xã Phú Thọ; bộ phận 

Thư viện thuộc UBND thị xã vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch thị 

xã thành Trung tâm Văn hóa - Thể Thao - Du lịch và Truyền thông thị xã Phú 

Thọ, UBND thị xã trân trọng đề nghị Sở Nội vụ Phú Thọ thẩm định và trình 

UBND tỉnh quyết định./. 

 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở: NV; VHTT&DL,TT&TT; 

- Đài PT&TH tỉnh; 

- Ban Thường vụ Thị ủy; 

- CT, PCT UBND thị xã; 

- CVP, PCVP; 

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- UBND xã, phường; 

- Lưu VT, NV (Th    ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Tiến Lâm 
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