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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao  

và Truyền thanh quận Ô Môn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

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

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (giai đoạn đến 

năm 2020); 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn và Giám đốc Sở Nội vụ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Ô 

Môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn trên cơ sở hợp nhất Trung tâm 

Văn hóa - Thể dục thể thao quận trực thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao - Du lịch và Đài Truyền thanh quận Ô Môn. 

1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Ô Môn là đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, có tư cách pháp 

nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo 

quy định của pháp luật. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Ô Môn chịu sự 

chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn; chịu sự 

hướng dẫn, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra của Sở Thông tin và 

Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình 

thành phố.   

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân quận Ô Môn: 

a) Tổ chức thực hiện hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao và Đài 

Truyền thanh quận thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Ô 

Môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn;  

b) Chỉ đạo, phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện sắp xếp, bố trí 

nhân sự; chuyển giao tài chính, tài sản, nhiệm vụ đang thực hiện của Trung tâm 
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Văn hóa - Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh quận cho Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao và Truyền thanh quận tiếp tục thực hiện theo đúng quy định; 

c) Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh 

quận bàn giao con dấu theo quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu trước ngày 01 

tháng 8 năm 2019; 

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận theo 

quy định;  

đ) Xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng 

lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận, gửi 

Sở Nội vụ thẩm định; 

e) Quyết định phê duyệt dự toán thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ đối 

với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận theo quy định. 

2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Ô Môn thực hiện các 

nội dung có liên quan về vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Ô Môn theo quy định đảm bảo 

tinh gọn, sử dụng hiệu quả số lượng người làm việc được giao. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố và các sở, ngành có liên quan phối 

hợp, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh quận Ô Môn theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

Khoản 1 và khoản 4 Mục II Điều 1 Quyết định số 33/2004/QĐ-UBND ngày 07 

tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các phòng 

(và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn 

hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội 

vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận Ô Môn và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT TU, TT HĐND TP; 

- TT UBND TP; 

- Ban Tổ chức TU; 

- Sở Tài chính; 

- Công an TP; 

- VP UBND TP (2,3); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT,ĐTS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đào Anh Dũng 
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