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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 

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

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về 

việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII về 

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; 

Căn cứ Nghị định số 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; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 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; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 100-NQ/TW ngày 25/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về công tác tổ chức và cán bộ có nội dung: “Nhất trí nội dung tại Tờ trình số 

19-TTr/BCSĐ ngày 16/8/2019 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về 
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chủ trương xây dựng Đề án hợp nhất Trung tâm Văn hóa với Trung tâm Phát 

hành phim và Chiếu bóng tỉnh. Giữ nguyên Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh.” 

Căn cứ Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 18/02/2018 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 

Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 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; 

Căn cứ Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban 

Chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội 

nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ 

thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL - BNV ngày 14 tháng 9 năm 

2015 của Bộ Văn hóa, 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 hóa, Thể thao và Du lịch thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông 

tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 

17/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm 

vụ, số lượng người làm việc đang thực hiện nhiệm vụ quản lý di tích của Ban 

Quản lý khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào về Bảo tàng tỉnh và 

quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Bảo tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Nghị 

quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

Căn cứ Thông báo số 245 ngày 11/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi 

làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ  chức 

các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, như sau: 
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I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo tinh 

thần Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII là phù hợp với giai đoạn thực tiễn hiện nay. Cụ thể: 

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 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; 

Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 18/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa 

XII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII “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”; Kế hoạch số 

68/KH-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 

18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 

“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” xác định mục tiêu: "Tiếp tục đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng 

cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà  nước 

và chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã  hội; 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân..".; 

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị  lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng lần 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; 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; 

Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần 

thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 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, xác định: "...Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình 

trạng manh mún, dàn trải và trùng lặp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, 

nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Giảm mạnh tỷ trọng, nâng 

cao hiệu qủa chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu 

lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho công 

chức, viên chức...".; 

3. Căn cứ điểm d khoản 1 và điểm c khoản 3 Điều 6 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 quy định: "...đơn vị sự nghiệp công lập tự 

bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách 



4 
 

  

nhà nước bảo đảm chi thường xuyên phải đáp ứng các tiêu chí sau: Công việc hoặc 

lĩnh vực do phòng thực hiện phải có từ 02 mảng công tác trở lên và có quy trình 

quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý; khối lượng công việc của phòng 

yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc là viên chức trở lên". "...Có từ 07 đến 09 

người làm việc là viên chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; có từ 10 người làm 

việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng"; 

4. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở;  biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà 

nước, số lượng  người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở được 

giao năm 2021; đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số phòng, 

đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, có mối liên hệ, liên thông 

trong quy trình xử lý công việc. 

Từ những thực tiễn nêu trên, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tinh gọn đầu mối, giảm số lượng cấp phó, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị là cần thiết, phù hợp với 

chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Căn cứ các văn bản của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn của cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở và hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh lại Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số  

120/2020/NĐ - CP. 

III. THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ  

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy 

 1.1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc (được giao không 

quá 03 Phó Giám đốc). 

 1.2. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: 09 phòng, gồm: Văn phòng 

Sở;Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Tổ chức - Pháp chế; 

Phòng Quản lý văn hóa; Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; Phòng 

Quản lý thể dục thể thao; Phòng Quản lý du lịch; Phòng Quản lý di sản văn hóa. 

1.3. Các đơn vị sự  nghiệp thuộc Sở: 07 đơn vị, gồm:   

- Bảo tàng tỉnh: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 04 phòng chuyên môn. 

 - Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh: Trưởng Đoàn, 01 Phó Trưởng đoàn (được 

giao: 02 Phó Trưởng đoàn) và 03 phòng chuyên môn. 

- Thư viện tỉnh: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 03 phòng chuyên môn. 

- Trung tâm văn hóa tỉnh: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc (được giao: 02 

Phó Giám đốc) và 03 phòng chuyên môn. 
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- Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc 

và 10 phòng chuyên môn và tương đương (02 phòng và 08 Đội Chiếu bóng 

lưu động). 

- Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao: Giám đốc, 01 Phó 

Giám đốc và 02 phòng chuyên môn.  

- Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành: Giám đốc, 01 Phó Giám 

đốc, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên.  

 2. Biên chế công chức, số lượng người làm việc, chỉ tiêu lao động hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao đến năm 2021:  

- Cơ quan Hành chính Nhà nước: 40 người. 

- Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: 152 người  

- Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 13 người. 

IV. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH  

1. Phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy 

1.1. Đối với các phòng chuyên môn: 

- Giữ nguyên 05 phòng: Tổ chức - Pháp chế, Thanh tra, Quản lý du lịch,  

Quản lý di sản văn hóa, Quản lý thể dục thể thao. 

- Sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng. Tên gọi phòng sau 

khi sáp nhập: Văn phòng Sở. 

- Hợp nhất Phòng Quản lý văn hóa và Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa 

và gia đình thành. Tên gọi phòng sau khi hợp nhất: Phòng Quản lý văn hóa và 

gia đình. 

1.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: 

- Giữ nguyên 05 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Bảo tàng tỉnh, Ban quản lý 

Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh, Thư viện tỉnh, 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.  

 - Giảm 01 đơn vị sự nghiệp: Hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung 

tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thành Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau sắp xếp: 

2. 1. Lãnh đạo sở, gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 

  2.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: Gồm 07 phòng: Văn 

phòng; Thanh tra; Tổ chức – Pháp chế; Quản lý văn hóa và gia đình; Quản lý di 

sản văn hóa; Quản lý du lịch; Quản lý thể dục thể thao. 
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2.3. Đơn vị trực thuộc Sở: Bảo tàng tỉnh; Ban Quản lý Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành; Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh; Thư viện tỉnh; Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể dục thể thao; Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh. 

3. Việc sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch không tăng đầu mối các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Sau sắp xếp, giảm số 

lượng phòng, đơn vị thuộc Sở; giảm số lượng đầu mối bên trong của đơn vị thuộc 

Sở. Giảm số lượng lãnh đạo, cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn hơn. Cụ thể: 

- Giảm 02 phòng chuyên môn thuộc Sở. 

- Giảm 01 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 

- Giảm 16 phòng và tương đương của đơn vị thuộc Sở (05 Đội chiếu bóng lưu 

động, 05 phòng Hành chính; 06 Phòng Nghiệp vụ  thuộc các đơn vị Trung tâm 

Phát hành phim và Chiếu bóng; Đoàn Nghệ thuật dân; Thư viện tỉnh; Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn 

Tất Thành).  

- Giảm tổng số 30 lãnh đạo, quản lý gồm: 

+ Giảm 07 lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Sở (02 Trưởng phòng; 03 

Phó trưởng phòng và tươngđương; 01 Giám đốc; 01 Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp). 

+ Giảm 16 Trưởng phòng và tương đương của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 

+ Giảm 07 Phó trưởng phòng và tương đương của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 

V. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP NHÂN SỰ 

Hiện nay các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở có mặt 11 người  (07 Trưởng phòng, 04 Phó trưởng phòng); theo Đề án, 

số chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng: 14 người (07 Trưởng phòng, 07 Phó 

trưởng phòng). Chức danh lãnh đạo quản lý là người đứng đầu và cấp phó của 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có 13 người (06 Giám đốc và  tương đương, 07 

Phó Giám đốc và tương đương); theo Đề án, tổng các chức danh Người đứng đầu và 

cấp phó của người đứng đầu); theo Đề án có: 15 người (06 Giám đốc và tương 

đương, 11 Phó Giám đốc và tương đương). Chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng 

và tương đương của đơn vị sự nghiệp có: 28 người (17 Trưởng phòng và tương 

đương, 11 Phó Trưởng phòng và tương đương), theo Đề án, chức danh lãnh đạo 

quản lý cấp phòng và tương đương của đơn vị sự nghiệp có: 25 người (12 Trưởng 

phòng và tương đương, 13 Phó Trưởng phòng và tương đương).  

Phương án sắp xếp lãnh đạo các phòng như sau: Giữ nguyên vị trí lãnh đạo 

hiện có của các phòng chuyên môn, đơn vị; căn cứ vào điều kiện cụ thể, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và thực hiện việc bố trí cán bộ và thực hiện 

quy trình bổ nhiệm đối với các vị trí còn thiếu đảm bảo đúng quy định.  

Đối với 02 vị trí dôi dư sau khi hợp nhất, sáp nhập: Phó trưởng phòng Huấn 

luyện, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao và Phó trưởng phòng 
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Nghiệp vụ, Thư viện tỉnh, bố trí làm viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và thực 

hiện bảo lưu phụ cấp chức lãnh đạo hết thời gian bổ nhiệm theo quy định.  

VI. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Hiệu quả của Đề án 

1.1. Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, chỉ  đạo của Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo quy định. 

1.2. Sau sắp xếp lại tổ chức bộ máy, không làm tăng đầu mối thuộc Sở và đầu 

mối của đơn vị thuộc Sở; giảm số lượng phòng, đơn vị thuộc Sở; giảm số lượng 

đầu mối bên trong của đơn vị thuộc Sở. Giảm số lượng lãnh đạo, cơ cấu tổ chức bộ 

máy tinh gọn hơn 

2. Lộ trình thực hiện: Thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sau khi Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.  

 VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Sau khi sáp nhập, trụ sở làm việc của Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh không 

đáp ứng đủ các phòng làm việc cho cán bộ, viên chức nếu chỉ  sử dụng trụ sở của 

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hiện nay (do diện tích nhỏ, quyền sử dụng 

01 khu đất diện tích: 768 m2), vì vậy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị: 

1. Trước mắt Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh sử dụng trụ sở hiện nay của Trung 

tâm Phát hành phim và Chiếu bóng làm cơ sở chính và tiếp tục sử dụng nhà làm việc 

hiện nay của Trung tâm Văn hóa tỉnh để đảm bảo điều kiện làm việc.  

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm quy hoạch và xây dựng Trung tâm 

Văn hóa và Điện ảnh để đảm bảo điều kiện cho đơn vị hoạt động. 

(Có Đề án và 02 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh gửi kèm). 

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định./. 

   
Nơi nhận: 
- Như trên (để trình); 
- Sở Nội vụ (thẩm định); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, TCPC. 
 

 

 
 

        GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

       Âu Thị Mai 
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