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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Số: 1551/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện
Xuyên Mộc trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và
ðài Truyền thanh huyện Xuyên Mộc
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
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 28/6/2012 của Chính phủ quy ñịnh
về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hóa
- Thể thao và Du lịch ban hành quy chế về tổ chức và hoạt ñộng của tổ chức sự
nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thành phố
trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010
của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ðài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, ðài Truyền thanh - Truyền hình, ðài Truyền thanh thuộc Ủy
ban nhân dân cấp huyện;
Căn cứ Quyết ñịnh số 3113/Qð-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành ñộng số 28CTr/TU của Ban Chấp hành ðảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết
số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP
cua Chính phủ về Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số
19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;
Căn cứ Quyết ñịnh số 06/2015/Qð-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh về
việc quy ñịnh thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, sự nghiệp
thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Căn cứ Nghị quyết số 684-NQ/BCS ngày 14/5/2019 của Ban Cán sự ðảng
UBND tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các ñơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

