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Chiêm Hóa, ngày 28 tháng 10 năm 2022 

    
QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  
của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chiêm Hóa 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19  tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22  tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn  bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 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; Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 

của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05 
tháng 5 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL, ngày 08 tháng 9 năm 2021 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng 

Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân  cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2022/ TT-BTTTT, ngày 29 tháng 7 năm 

2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, 

viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 
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 Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 07/TTr-
VHTT ngày 25 tháng 10 năm 2022 về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chiêm Hóa; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quyết định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chiêm Hóa. 

 2. Đối tượng áp dụng  

 Quyết định này áp dụng đối với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chiêm 

Hóa và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Vị trí, chức năng 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chiêm Hóa 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 (sau gọi tắt là văn hóa, thể thao và du lịch); báo chí; xuất bản, in và phát hành; 
phát thanh; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn 

thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số trên địa bàn (sau đây gọi tắt là thông tin 
và truyền thông) và 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. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản riêng, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công 
chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời 

chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện: Dự thảo Quyết định; quy hoạch, kế hoạch 
phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, lĩnh vực thông 

tin và truyền thông trung hạn và hằng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, 
gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; về phát triển thông tin và truyền 

thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải 
cách hành chính nhà nước, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; 

dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn 
hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, về thông tin và truyền thông 

thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch 
sau khi được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật. 
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4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện 
phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng và hướng dẫn xét tặng danh 

hiệu gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông 
thôn mới; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; bảo vệ, phát huy các giá trị di 

tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa phi vật thể; quản lý, 
bảo vệ và tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát huy giá trị tài nguyên du lịch, 

môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn. 

5. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về Lễ hội, kinh 

doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ vũ trường, hoạt động nghệ thuật biểu 
diễn trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

6. Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp 

nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện cấp xã, thư viện 
cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

cơ sở giáo dục khác, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở trên địa bàn 
theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện. 

7. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các 
thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn 

hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm 
vi quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn. 

8. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập 
thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính 

phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, 
du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật. 

9. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục,  

thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông cho các chức danh chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 

10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống 
thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của 

Phòng Văn hóa và Thông tin.  

11. Giúp UBND huyện thẩm định đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy 
chứng nhận thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp 

luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện. 

12. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, 

an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công 
nghệ thông tin, Internet, phát thanh. 

13. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, 

an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, 
Internet, phát thanh. 
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14. Giúp Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống 
thông tin cơ sở và truyền thanh - truyền hình cấp huyện tại địa phương; tổ chức 

cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại địa phương. 

15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về 
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà 

nước, doanh nghiệp và người dân, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, 
kinh tế số và xã hội số trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

16. Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn theo  hướng dẫn của 

Sở Thông tin và Truyền thông.  

17. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn 

quản lý các điểm phục vụ bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm photocopy trên địa bàn 
theo quy định của pháp luật. 

18. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, 
cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực văn hoá, gia 

đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu 
nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện. 

19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông. 

20. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu 
ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen 

thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức 
thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân 
cấp của Ủy ban nhân dân huyện. 

21. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy 
định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện. 

22. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế 

1. Cơ cấu tổ chức 

- Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các 
công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Trưởng phòng chịu trách 

nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật 
về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động 

của Phòng Văn hóa và Thông tin. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách 
và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước 

pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng 
phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của cơ quan. 
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- Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc điều động, luân 
chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính 

sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện quyết định theo quy định của pháp luật. 

2. Biên chế 

Biên chế công chức của phòng được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với 

chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức 
của huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Việc bố trí công tác đối với 

công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức 
danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức theo quy định và phẩm chất, trình độ, 

năng lực của công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện  

1. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức thực hiện Quyết định này; rà 

soát, sửa đổi các quy chế, quy định khác có liên quan đảm bảo cho công tác điều 
hành, hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin theo đúng quy định của pháp luật.  

2. Trưởng phòng Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc 
thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

  Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân huyện Chiêm Hóa về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chiêm Hóa. 

3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh;              
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Sở Nội vụ; 
- Sở Tư pháp; 
- Sở VHTT&DL;      
- Sở TT&TT;         
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như Điều 6; (Thi hành); 
- MTTQ và các tổ chức CTr-XH huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyên; 
- UBND các xã, thị trấn;               
- Các Phó CVP HĐND & UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 
- CVVX; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 

 

(báo cáo) 



 

 

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA 

PHÒNG NỘI VỤ 

 

Số: 72 /BC-PNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Chiêm Hóa, ngày 27 tháng 10 năm 2022    

        

BÁO CÁO 

Thẩm định dự thảo Quyết định Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

 và cơ cấu tổ chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chiêm Hóa 

 

Thực hiện Công văn số 2008/UBND-NV ngày 28/9/2021 của Ủy ban nhân 
dân huyện về việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;  

Căn cứ Công văn số 98/CV-VHTT ngày 29/9/2022 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Chiêm Hóa về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định Quy 
định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Chiêm Hóa. 

Phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa báo cáo như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18/6/2020; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp  

luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/ 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; 

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ 
chức cấp cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 
của Chính phủ quy định tổ chức cấp cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

 - Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng 

Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
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 - Thông tư liên tịch số 11/2022/ TT-BTTTT, ngày 29 tháng 7 năm 2022 
của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

 II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

Phòng Nội vụ cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định Quy định, 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện Chiêm Hóa. Tuy nhiên, có một số ý kiến tham gia như sau: 

1. Tại Điều 2 dự thảo quyết định đề nghị xem xét bỏ nội dung: “Việc thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch của Phòng Văn 
hóa và Thông tin do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn..  

Lý do: Chức năng quản lý nhà nước về văn hóa thể thao và du lịch đã 
được quy định đầy đủ ở nội dung trên. 

2. Đề nghị nghiên cứu thống nhất không viết tắt chữ UBND - Ủy ban nhân 
dân trong nội dung quy định của dự thảo văn bản quy phạm. 

3. Nội dung khoản 2, Điều 5 đề nghị sửa thành: “Việc bố trí công tác đối 
với công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin phải căn cứ vào vị trí việc làm, 

chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức theo quy định và phẩm chất, trình 
độ, năng lực của công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”. Đề nghị 
cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét ghép nội dung Điều 3, Điều 4 và thành 

một Điều: Cơ cấu tổ chức và biên chế. 

 III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại 
Mục II Báo cáo thẩm định này; đồng thời rà soát lại toàn bộ nội d ung dự thảo văn 

bản để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo văn bản cho phù hợp với pháp luật hiện hành. 

2. Sau khi hoàn chỉnh theo Mục II, khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo 

văn bản đủ điều kiện trình UBND huyện theo quy định. 

Trên đây báo cáo thẩm định của Phòng Nội vụ về dự thảo Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
Chiêm Hóa.  

Phòng Nội vụ huyện trân trọng báo cáo./. 
 

  Nơi nhận:  
- UBND huyện; (Báo cáo) 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- Lưu: PNV.  

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

      

 
 

Nguyễn Đình Phú 
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