CÔNG BÁO/Số 41/Ngày 28-12-2012
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

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

Số: 1693/Qð-UBND

Hà Nam, ngày 14 tháng 12 năm 2012

43

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Duy Tiên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 55/2012/Nð-CP, ngày 28 tháng 6 năm 2012 quy ñịnh về
thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV, ngày 06 tháng 6
năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ
ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;
Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL, ngày 26 tháng 02 năm 2010 của
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng
của tổ chức sự nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch quận,
huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL, ngày 22 tháng 10 năm 2010 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh tiêu chí của Trung tâm văn hóa thể thao
quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
Theo ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên và Giám ñốc Sở
Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Duy Tiên.
Trung tâm là ñơn vị sự nghiệp có thu tự bảo ñảm một phần kinh phí hoạt ñộng
thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên, có chức năng: Phát triển
sự nghiệp văn hoá - thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền, phổ biến
chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của ñịa phương. Hướng dẫn về chuyên
môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao và du lịch ở cơ sở. Tổ
chức, cung ứng dịch vụ công; ñáp ứng nhu cầu hoạt ñộng văn hoá, 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 hoá của quần chúng nhân dân trên ñịa bàn.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà
nước ñể hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật.

