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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 Số:   33/2021/QĐ-UBND 

 

         Hòa Bình, ngày   05  tháng 8 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,  

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND  

ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

 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 của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 

tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng 

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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 124/TTr-SVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 

17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1, như sau: 

“1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình là cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch 

và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản 

phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, 

công nghệ thông tin); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ 

công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn 

theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh.”  

2. Sửa đổi tiết a, điểm 1.1, khoản 1, Điều 3 như sau: 

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và 03 (ba) Phó Giám đốc”. 
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3. Sửa đổi điểm 1.2, 1.3 khoản 1, Điều 3 như sau: 

“1.2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ 

Số lượng tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm 07 

phòng: 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

d) Phòng Quản lý văn hóa; 

đ) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; 

e) Phòng Quản lý thể dục thể thao; 

g) Phòng Quản lý du lịch; 

1.3. Các đơn vị sự nghiệp công lập 

a) Bảo tàng tỉnh; 

b) Thư viện tỉnh; 

c) Trung tâm Văn hóa  - Điện ảnh tỉnh; 

d) Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh; 

đ) Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.”  

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm ban 

hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác 

của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phù hợp với nhiệm vụ, quyền 



37                              CÔNG BÁO/Số 51 + 52/Ngày 25-08-2021 

 

hạn được giao; sắp xếp công chức phù hợp với vị trí việc làm đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2021. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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