UY BAN NHAN DAN
HUY1N MINH LONG

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip — Thy do — Hnh phtIc

So: O1/2019/QD-UBND

Minh Long, ngày 22 thông 01 nãrn 2019

QUYET DJNH
Ban hnh Quy dnli vj trI, chIrc nàng, nhim v10i, quyn han, c can to chile
và môi quan h cong tác cüa ph6ng Van hóa và Thông tin huyn Minh Long
UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can cô' Lut To chz'c chInh quyn da phu'o'ng ngày 19 thông 6 nám 2015,
Can c Nghj dnh so 37/20]4/ND-CP ngày 05 thông 5 nàm 2014 côa
ChInh phô quy djnh to chi'cc cOc co' quan chuyên mon thuc Uy ban nhôn dan
huyén, qun, thi xä, than/i phO thuôc tinh,
Can cz'c Thông tu' lien tech sO 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14
thông 9 nám 2015 côa Bô Van hóa, the thao và Du lich, B Ni vi hzthng dan
chc náng, nhim vu, quyên hQn và co' cáu to chic côa S& Van hóa, The thao v&
Du if ch thuc Uy ban nhán dan tinh, than/i phO tri'c thuc Trung u'o'ng; P hông
Van hOa và Thông tin thuc Uy ban nhán dan huyn, qun, thi xâ, thành phO
thuóc tinh,
Can cô Thông tu' lien tjch so 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 thông 3
nám 2016 côa B Thông tin và Truyên thOng, B5 Ni vii HwO'ng dan chô'c nàng,
nhim vu, quy&n hQn và co' cáu to chô'c côa SO' Thông tin và Truyén thông thuc
Uy ban nhán dan tinh, thành phO tritc thuc Trung zto'ng; PhOng Von hOa và
Thông tin thuc Uy ban nhán dan huyn, qun, thi xâ, thành phô thuc tinh;
Theo dé nghj côa Tnthng phông Van hOa và Thông tin huyn Minh Long
tqi TO' trInh sO 01/TTr-VHTT ngày 03 thông 01 nOm 2019.
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyêt dinh nay Quy dinh vj tn, chi.rc nàng,
nhim vi, quyên han, co' câu to chiirc và môi quan h cong tác cüa phông Van hóa
và Thông tin huyn Minh Long.
Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu 11.rc thi hành k tr ngày 29 tháng 01 närn
2019và thay the Quyêt dnh sO 249/2006/QD-UBNID ngây 16 tháng 5 näm 2006
cüa Uy ban nhân dan huyn Minh Long.
Diêu 3. Chánh Van phông Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan huyn;
Trithng các phông: Ni vt, Tu pháp, Van hóa và Thông tin huyn; Thñ truO'ng
cac co quan, dan vi trirc thuc Uy ban nhân dan huyn, Thu truO'ng các ca quan
co lien quan và Chü tjch Uy ban nhân dan cac xã chiu trách nhim thi hành Quyêt
dnh nay.!.
UY BAN NHAN DAN
I'/o'i n/ian:
-Nhu'diêu3;
CHU TICH
- SO Van hóa, The thao và Du Ijch;
- S Thông tin và Truyên thông;
- CT, các PCT UBND huyn;
- Cong Thông tin din tcr huyn;
- Dài Truyên thanh-PLTH huyn;
- Luu: VT, VHTT.(vtthuc28).
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UY BAN NHAN DAN
HUYEN MINH LONG

CONG HOA xi HO! CHU NGHiA VIET NAM
Dc Ip — Tkr do — Hanh phñc

QUYD!NH
Vi trI, chü'c Hang, nhiêm vu, quyên hin, co' can to chü'c và môi quan h
cong tác cüa phông Van hóa Va Thông tin huyn Mmli Long
(Ban hành kern theo Quyét dinh so C4 /QD- UBND ngày L tháng 01 nàrn 2019
cza Li5' ban nhdn dan huyn Minh Long)
CH!X€iNGI
VI TRi, CHIC NANG, NHIEM V VA QUYEN HJN
Diêu 1. Vj tn Va chfrc näng
1. Phông Van hoá và Thông tin là co quan chuyên mon thuc Uy ban nhân
dan huyên; thirc hin chirc näng tham muu, giüp Uy ban nhân dan huyn quán 1
nhà nu'o'c ye van hoá, gia dmnh, the duc, the thao, du lich và quáng cáo; báo chI;
xuât bàn; buii chInh; viên thông; cong nghê thông tin; phát thanh truyên hInh;
thông tin c sO'; thông tin dOi ngoai và h tang thông tin trên dja bàn; thrc hin
môt so nhiêm vu, quyên han theo su üy quyên cüa Uy ban nhân dan huyn vâ
theo quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Phông Van boa và Thông tin có tu cách pháp nhân, có con duvà tài
khoán riêng; chiu su chi dao, quán 1 ye tO chiirc, v tn vic lam, bién chê cOng
chü'c, co câu ngch cOng chü'c và cong tác cüa Uy ban nkiân dan huyn; dOng thô'i
chiu slr chi dao, kiêrn tra, huO'ng dn ye chuyên rnOn, nghip viii cüa S Van hoá,
The thao và Du lich, SO' Thông tin và Truyên thông.
Diu 2. Nhim viii Va quyên hn
1. V 1nh vuc van hóa, gia dInh, th duc, th thao, du ljch và quáng cáo
a) TrInh Uy ban nhân dan huyên ban hành quyt dinh, chi thi; k hoch dài
han, 05 (nàrn) närn và hang näm; dê an, chucmg trInh phát triên van hoá, gia dInh,
the due, the thao, du lich và quáng cáo; chuang trInh, bin pháp tO clitirc thrc hin
các nhiêrn vi cal cách hành chInh nhà nuO'c, xã hôi hoá trong linki vrc quán l
nhà nuO'c duçc giao.
b) TnInh Chü tjch Uy ban nhân dan huyn dir tháo các van ban v lTnh vrc
van hoá, gia dlnh, the due, the thao, du 1ch và quáng cáo thuôc thâm quyên ban
hành cña Chü tch Uy ban nhân dan huyn.
c) T chrc thuc hiën các van bàn quy phm pháp 1ut, quy hoach, kê
hoch, dê an, chuang trinh dã duoc phê duyêt; huó'ng dan, thông tin tuyen tnuyen,
phO bien, giáo dc pháp lut ye quán 1, hot ding phát trien sir nghip van hoá,
gia dInh, the due, the thao, du ljch và quáng cáo; chü tru'o'ng xã hi hoá hoat dng
van hoá, the due, th thao; phông, chOng bao 1irc trong gia dInh.

d) Huóng dn các th chiirc, dGn v và nhân dan trén dia bàn huyn thirc hin
phong trào van hoá, van ngh; phong tráo luyên tp the due, the thao; xay dirng
nép song van rninh trong vie cu'O'i, vic tang, lê hi; xây dirng phong trào "Toàn
dan doàn két xây drng dà'i sOng van hoá"; xây dirng gia dInh van hoá, thOn van
hoá, co quan van hoá; báo ye các di tich lich siJr - van hoá và danh lam thang
cành; báo ye, ton tao, khai thác, sr dung hpp 1 tài nguyen du flch, rnôi tru'è'ng du
ljch, khu du ljch, diem du ljch trén dia bàn.
d) Huó'ng dan, kim tra hot dng eüa Thu vin, các thit chê van hoá co'
sO', các Co sO' hot dông dich v1i van boa, the due, the thao, du lch và quâng cáo
diem vui choi cong cong thuc pharn vi quàn 1 cüa Phông trén da bàn.
e) Giip Uy ban nhân dan huyn quán 1 nhà nu'O'c di vó'i tO ch'c kinh t
tp the, kinh tê tu' nhân; huO'ng dan và kiêm tra hoat dng các hi và tO chñ'c phi.
chInh phñ hoat dng trên dia bàn thuc các linh vi.rc van hoá, gia dInh, the duc,
the thao, du 1ch và quáng cáo theo quy dnh cüa pháp Iut.
f) Huó'ng dn chuyCn mon nghip vi v 1mb vrc van boa, gia dinh, the
due, the thao, du ljch và quáng cáo dôi vó'i các chirc danh ehuyên mon thuc Uy
ban nhân dan các xã.
g) Chü tn, phôi h9r vO'i các co quan lien quan kiêmtra, thanh tra vic chip
hành pháp 1ut ye hoat dng vänhoá, gia dInh, the d ic, the thao, du ijch và quáng
cáo trên dja bàn huyn; giái quyêt don thu, khiêu ni, to cáo cüa cOng dan ye linh
vrc van hoá, gia dInh, the dic, the thao, du ljch và quáng cáo theo quy djnh cña
pháp 1ut.
h) Thirc hin cOng tác thng ke, báo cáo dinh k và dt xut v tInh hInh
hoat dng van hoá, gia dInh, the dic, the thao, du ljch và quàng cáo theo quy dnh
cia Uy ban nhân dan huyn và Giám doe So' Van hoá, The thao và Du ljch.
2. V linh virc thông tin - truyn thông
a) TrInh Uy ban nhân dan huyn ban hành quyk dnh, chi th; quy hoach,
ke hoach dài han, 05 narn và hang narn ye phát triên thông tin và truyên thông
trên dja bàn; chuong trinh, bin pháp tO chirc thire hin các nhim vu cài each
hành chInh nhà nuó'c trong cac liñh vrc ye thông tin và truyên thông.
b) TnInh Chü tjch Uy ban nhân dan huyn dr thào eác van bàn ye thông tin
và truyen thông thuc thâm quyen ban hành cña Chü tjch Uy ban nhan dan
huyn.
c) TO ehc thirc hin các van bàn pháp luât, quy hoach, k hoach sau khi
ducc phe duyt; thông tin, tuyen trUyên, phô bien, giáo dic pháp 1ut, theo dOi thi
hành pháp lut ye linh vrc thông tin và truyên thông.
d) Giáp tiy ban nhan dan huyn thâm dinh, däng k, cap các loai giäy phép
thuc eáe 1mb vrc ye thông tin và tnuyen thông theo quy dnh cüa pháp Iut và
theo phân cOng, phân cap cña Uy ban than dan huyn.
d) Giiip Uy ban nhân dan huyn quàn l nhà nuO'c di vol t chü'c kinh t
tp the, kith te tu nhan; huO'ng dan và trien khai boat dng eáe hi và tO ehñ'c phi
n
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chInh phü hot dng trên di,a bàn thuc flnh vrc thông tin và truyên thông theo
quy djnh cüapháp 1ut.
e) Tharn rnu'u Üy ban nhân dan huyn trong vic t chute cong tác bão v
an toàn, an ninh thông tin trong các hoat dng bu'u chInh, ehuyên phát, viên
thông, cong ngh thông tin, Internet, phát thanh, truyên hInh.
f) Thirc hin quán 1 nhà nuó'c di vi Dài, rnng 1ui phát thani, truyên
thanh huyn và co' so'.
g) Chju trách nhirn theo dOi và t chirc thirc hin các chucing trInh, dir an
ye rng dung cong ngh thông tin trên di,a bàn huyn theo sir phân cong eña Uy
ban nhân dan huyn.
h) T chirc hoat dông thông un Co s, thông tin di ngoi trCn di,a bàn theo
huóng dn cüa S Thông tin và Truyên thông.
i) To chrc thrc hin vic quãn 1, kiêrn tra và huóiig dn các xä quãn I
cac dai 12 buu chinh, vin thOng, Internet trên dja bàn theo quy di,nh cüa pháp
luât.
j) Tuyên truyn, phô biên, hithng dn các to chü'c, don vi, và cá nhân trên
dia bàn huyên, thic hin pháp luãt ye các linh virc bu'u chInh, viên thông và
Internet; cong ngh thông tin, h. tang thông tin; phát thanh; quàng cáo; báo chI;
xuât bàn.
k) T cht'rc rng diing tin b khoa hçc, cOng ngh; xây di'ng h thng
thông tin, luii trü phiic vii cong tác quàn 1 nhà nuO'c và chuyên mOn, nghip vii
trong linh vic thông tin và truyên thông.
1) Thirc hin Cong tác thông tin, báo cáo djnh k và dt xuât ye tInh hlnh
thirc hin nhim v du'çrc giao theo quy djnh cüa Uy ban nhân dan cap huyn và
SO' quãn 1 ngành, linh vçrc.
3. Quàn 1 chung
a) Quàn 1 t chrc b may, vi, trI vic lam, biên ch cOng chirc, co CâU
ngch cOng chirc, thirc hin chê d tiên luong, chInh sách, chê d dài ng, khen
thung, k 1ut, dào tao và bôi duO'ng ye chuyên mon nghip vi dOi vó'i cong
chrc thuc pham vi quãn l theo quy di,nh cüa pháp lut va theo phân cong cña
Uy ban nhân dan huyn.
b) Quàn l tài chInh, tài san duo'c giao theo quy djnh cüa pháp lut và phân
cong cüa Uy ban nhân dan huyn.
c) Thrc hin các nhim vi khác do Uy ban nhân dan huyn, Chü tjch Uy
ban nhân dan huyn giao hoc theo quy di,nh cüa pháp 1ut.
CHIJONG II
CO CAU TO CH1C VA BIEN CHE
Diêu 3. Vê co' cãu

to

chfrc

1. Phông Van hóa và ThOflg tin có Tnr&ng phông và 01 Phó Tru&ng
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phông.
a) Tru'ing phèng chu trách. nhirn tnrc lily ban nhân dan, Chü tjch TiJy
ban nhân dan huyn và truó'c pháp 1ut ye th1rc hin chü'c nãng, nhirn v, quyên
han cüa Phông;
b) Phó Tru'cng phông là nguxi giip Trudng phông, chu ti'ách nhirn truóc
Truó'ng phông và truó'c pháp lut ye các nhirn vi dug'c phân cong. Khi Truang
phông yang mt, Phó TruO'ng phông dugc Tru&ng phông ñy nhirn diêu hành các
hoat dng cüa Phông;
c) Vic bô nhirn Tru&ng phông và Phó Trung phông do Chi tch lily ban
nhân dan huyn quyêt dnh theo tiêu chuân chrc danh theo quy djnh cüa pháp
luât. Viêc diêu dông, luân chuyên, khen thuO'ng, ki 1ut, mien nhim, cho tir
chi'c, thrc hiên chê d, chinh sách dôi vói Tru'&ng phông, Phó TruO'ng phông do
Chü tjch Uy ban nhân dan huyn quyêt dnh theo quy dtnh cüa pháp 1u.t.
Diêu 4. Biên chê cüa phông Van hóa và Thông tin
1. Bin ch Cong chirc cüa Phông Van hóa và Thông tin do Chñ tch Uy
ban nhân dan huyn quyêt djnh trong tong biên ché cong chc du'gc Uy ban nhân
dan tinh giao.
2. Can ci vào chc náng, nhirn vu, danh mic v tn viêc lam, co' câu ngch
cOng chi'c duc cap có thâm quyên phê duyt, hang nãrn Phông Van hóa và
Thông tin phôi hçTp vó'i Phông N vi xây dirng ke hoach bién chê cOng chuc
theo quy dnh cña pháp 1ut bão dam thirc hin nhim vi ducic giao, trInh cap có
thâm quyên phê duyt.
CHIJNG III
CHE DO LAM VIEC vA MOI QUAN H CONG TAC
Diêu 5. Chê do lam viêc
1. Phông Van hóa và Thông tin lam vic theo ché d Thu truO'ng và theo
quy chê lam vic cua TJBND huyn, darn bào nguyen tàc tp trung dan chü.
2. Can cu CáC quy dnh cia pháp 1ut và phân cOng cña UBND huyn,
Truông phOng Van hóa và Thông tin huyn ban hành Quy che lam vic, che d
thông tin báo cáo, Quy chê chi tiêu ni b, Quy chê quán 1, sir diing tài san Nhà
nithc yà chi dao, kiem tra, giám sátvic thçrc hin các quy djnh do.
3. Tru'ô'ng phông Van hOa và Thông tin chu trách nhirn v vic thirc hin
chü'c näng, nhirn vi, quyen han cüa Phông mInh yà các cong vic dLr9'c Uy ban
nhàn dan, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn phân cong hoc ñy quyCn, thrc hành
tiêt kim, chông lang phi yà chi.0 trách nhiem khi de xãy ra tharn nhüng, gay thit
hai trong tO chrc, do'n vj thuc quyen quàn 1 c1ia rnInh.
4. TruO'ng phông Van hóa yà Thông tin huyn có trách nhirn báo cáo Uy
ban nhan dan, Chñ tjch Uy ban nhan dan huyn, SO' Van hóa, The thao yà Du
ljch, SO' Thông tin yà Truyên thông ye to chO'c, hoat dng cüa co quan; xin kien
ye nhü'ng van e vuç't qua thâm quyen và báo Uy ban nhân dan huyn; phôi hp
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vói cac phông, ban và ngu'i dirng du t chirc chInh tri - xa hi cñng cp d giãi
quyêt các van dê lien quan den chirc nàng, nhim vi, quyên hn cña Phông.
Diu 6. Môi quan h cong tác
1. Déi vói Uy ban nhân dan huyên, S& Van hóa, The thao và Du ljch, S6
Thông tin và Truyên thông: Phông Van hóa và Thông tin chju sr lãnh dto, chi
do trrc tiêp efia Uy ban nhân dan huyn, dông thèi chtu si1 chi do, kiCm tra và
hithng dan ye chuyên mon nghip vi cfia So Van hóa, The thao va Du ljch, S
Thông tin và Truyên thông; có trách nhim báo cáo vic thrc hin nhiiri vi cho
Uy ban nhân dan huyn, SO' Van hóa, The thao và Du ljch và So' Thông tin vâ
Truyên thông theo quy dinh cfla pháp 1ut.
2. DOi vó'i các phOng, ban trong huyn: Khi thirc hin chfrc nãng, nhim
vi, quyên hn duçc giao, nêu ni dung có lien quan den các phông, ban khác thI
Phông phái chfi dng bàn bc, phôi hop vó'i phông, bancO lien quan dê giãi quyêt
nhu'ng van dê quãn l' nhà nuc có tInE lien ngành. Nêu các ngành không thông
nEat thI Phông phài chfl dng báo cáo Chfl tjch Uy ban nhân dan huyn xern xét
quyêt dinh.
3. Dái vi TJBND các xà: Phông Van hóa và Thông tin có trách nhirn chi
dao, kiêrn tra, hung dan ye chuyên mOn nghip vi cho cong chfic van hôa — xã
hi thuc UBND các xà. Dông thi phôi h9p vth UBND các xã trong giái quyCt
các cOng vic có lien quan den lTnh vrc do PhOng phii trách triên khai trên da
bàn các xà.
CHUONG IV
TO CHIIC THIIC HIIN
Diêu 7. Tru'O'ng phông Van hóa và Thông tin huyn có trách nhim t chfrc
triên khai thxc hin Quy dinh nay.
Diu 8. Trong qua trInh thirc hin, nu CO vn d phát sinh cn diu chinh
hoc bô sung, sfra dôi; TriRmg phông Van hóa và Thông tin huyn có trách
nhirn tOng hp, báo cáo Uy ban nhân dan huyn (qua Phông Ni vzi) xern xét,
quyêt djnh sfra dOi, bô sung cho phfl hcp./.
TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T!CH
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