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ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VIỆT YÊN 

 
Số: 03/2019/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Việt Yên, ngày 22 tháng 11 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điềuQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ 
chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Việt Yên ban hành kèm theo 

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016  
của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

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 - 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 Thông tư liên tịch số 06/2016/ TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 
2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 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 trực thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-PNV, ngày 20 
tháng 11 năm 2019.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Việt Yên ban 
hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên, như sau: 

 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 như sau: 
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“1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý 
nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, báo chí, xuất 
bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, thông tin 
cơ sở, thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin; xây dựng và thực hiện hương ước, 
quy ước trên địa bàn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của 
Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 2 như sau: 

“5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện trên địa bàn, Trung tâm 
Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, các thiết chế văn hóa cơ sở, các cơ sở hoạt 
động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, điểm vui chơi công 
cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.” 

3. Bổ sung Khoản 10a, Điều 2 như sau: 

“10a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân 
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Quyết định số 
22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, 
thực hiện hương ước, quy ước.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 11năm 2019. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ 
Quyết định thi hành./. 

 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Ô Pích 

 
 
 
 


