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CÔNG BÁO/Số 07/Ngày 10-4-2019
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 566 /Qð-UBND

Hà Nam, ngày 04 tháng 4 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bình Lục
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của
Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14
tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và 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 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh;
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 Bình Lục và Giám ñốc
Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bình Lục, tỉnh
Hà Nam (sau ñây gọi tắt là Trung tâm).
Trụ sở của Trung tâm ñặt tại: Khuôn viên Ủy ban nhân dân huyện Bình
Lục, tỉnh Hà Nam.
ðiều 2. Vị trí, chức năng
1. Vị trí:
Trung tâm là ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo một phần kinh phí chi
thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ

