
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 
 

Số:             /QĐ-UBND 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Phú Thọ, ngày        tháng 11 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức lại 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 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ 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; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ tại Tờ trình số 227/TTr- 

UBND ngày 12/11/2021 và Giám đốc Sở Nội vụ Tờ trình số 1238/TTr-SNV ngày    

22/11/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch thị xã Phú 

Thọ trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh thị xã, Bộ phận Thư viện 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.  

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

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Phú Thọ. Trung tâm có tư 

cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động. 

Địa điểm của Trung tâm: Đặt tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Thời gian hoạt động theo tổ chức mới từ ngày 01/12/2021. 



 

UBND thị xã Phú Thọ căn cứ các quy định hiện hành, quy định cụ thể 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao - Du lịch và Truyền thông thị xã Phú Thọ.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và 

Truyền thông, Tài chính; Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ; Giám đốc Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông thị xã Phú Thọ; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;                                                             

- TTTU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban TCTU; 

- Thị ủy Phú Thọ; 

- Các PCVP; 

- Lưu: VT, VX4.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Bùi Văn Quang 

 

 

 

 

 


		quangbv@phutho.gov.vn
	2021-11-26T05:18:44+0700
	Location
	Bùi Văn Quang
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-26T09:45:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-26T09:45:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-26T09:45:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




