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THÔNG BÁO 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Tuyên Quang sau khi thực hiện kiện toàn, sắp xếp 

 

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo, kể 

từ ngày 01/3/2022 cơ cấu tổ chức của Sở gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc sau: 

1. Văn phòng. 

2. Tổ chức – Pháp chế. 

3. Thanh tra. 

4. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

4.1. Phòng Quản lý văn hóa và gia đình. 

4.2. Phòng Quản lý thể dục thể thao. 

4.3. Phòng Quản lý du lịch. 

4.4. Phòng Quản lý di sản văn hóa. 

(Sáp nhập Phòng Kế hoạch – Tài chính vào Văn phòng; hợp nhất Phòng 

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

Quản lý văn hóa và gia đình). 

5. Các đơn vị sự nghiệp công lập: 

5.1. Bảo tàng tỉnh 

 Các phòng thuộc Bảo tàng tỉnh: 

(1) Phòng Hành chính – Tổng hợp. 

(2) Phòng Di tích. 

(3) Phòng Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản. 

(4) Phòng Trưng bày tuyên truyền. 

5.2. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 

Các phòng thuộc Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh: 

(1) Phòng Hành chính – Tổng hợp. 

(2) Phòng Nghệ thuật – Biểu diễn. 
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(Hợp nhất Phòng Tổ chức biểu diễn với Phòng Nghệ thuật thành Phòng 

Nghệ thuật – Biểu diễn). 

5.3. Thư viện tỉnh 

Thực hiện chế độ làm việc Thủ trưởng, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ 

và hỗ trợ, phục vụ. 

(Giải thể Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Bạn đọc và Phòng Nghiệp 

vụ thuộc Thư viện tỉnh).  

5.4. Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành 

Thực hiện chế độ làm việc Thủ trưởng, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ 

và hỗ trợ, phục vụ. 

(Giải thể Phòng Hành chính – Tổng hợp và Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban 

Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành).  

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

Thực hiện chế độ làm việc Thủ trưởng, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ 

và hỗ trợ, phục vụ. 

(Giải thể Phòng Hành chính – Tổng hợp và Phòng Huấn luyện thuộc Trung 

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

5.6. Trung tâm Văn hóa tỉnh 

5.7. Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng. 

Cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc đơn vị Trung tâm Văn 

hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thực hiện theo Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi Đề án sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức thuộc đơn vị Trung tâm 

Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang thông báo đến các cơ quan 

trong và ngoài tỉnh biết, để tiện liên hệ công tác./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ VHTTDL 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy     (báo cáo); 
- UBND tỉnh  
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- Sở VHTT&DL, Sở VH&TT,  
Sở DL các tỉnh, thành phố; 
- UBND huyện, thành phố;  
- Phòng VH&TT, Trung tâm 
VHTT&TT huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT,TCPC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 
 

Âu Thị Mai 
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