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tháng 10 năm 2019

ĐỀ ÁN
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới
Phần I
SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP, CĂN CỨ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ
VÀ NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU THÀNH LẬP
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP
Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, A Lưới ngày
càng phát huy có hiệu quả những giá trị văn hóa lịch sử, đời sống văn hóa của nhân
dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của địa phương được
phát huy, các chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành, các sản phẩm văn
hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng. Nhiều phong trào, hoạt
động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực;
phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng,... Nhiều phong
tục, tập quán được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng, việc xã hội hóa hoạt động
văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần đáng kể vào công tác xây dựng các
thiết chế văn hóa.
Để đạt được những thành tựu đó có vai trò rất lớn của Phòng Văn hóa và
Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình A Lưới, là những đơn vị triển khai các
phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ và thực hiện công tác thông tin tuyên
truyền để giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương đến với các tầng lớp
nhân dân trong và ngoài huyện. Nhìn chung, 02 cơ quan, đơn vị trên đã có nhiều
đóng góp trong sự nghiệp phát triển văn hóa, xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, chức
năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình A
Lưới có những nét tương đồng, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày
25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của
các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm
2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả và Đề án số 18-ĐA/BCS ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ban Cán sự Đảng
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24
tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập,
UBND huyện A Lưới xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và

Thể thao huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện (trên cơ sở chuyển giao nhiệm
vụ sự nghiệp về văn hóa, thông tin, thể thao của Phòng Văn hóa và Thông tin và
Đài Truyền thanh - Truyền hình A Lưới nhưng không tăng số lượng biên chế) để
góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của sự nghiệp văn hóa, thông tin và thể
thao huyện, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đồng thời góp phần hoàn thành
xuất sắc các nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể
thao, thông tin tuyên truyền, tiến đến hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện điểm về
văn hóa truyền thống.
II. CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ
- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- 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;
- Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động
của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận,
huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm
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 Đài Phát thanh và Truyền hình
thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện;
- Đề án số 18-ĐA/BCS ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ban Cán sự Đảng
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24
tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Đề án số 19-ĐA/BCS ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ban Cán sự Đảng
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25
tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn
đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm
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2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết số 18-NQ/TW;
- Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Chương trình hành động số 99/CTTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018
của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24 tháng 4 năm 2018 của
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội
nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ
thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn
vị sự nghiệp công lập;
- Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND10 ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Hội
đồng nhân dân huyện A Lưới về việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa
các dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2014 - 2020;
- Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND10 ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Hội
đồng nhân dân huyện A Lưới về phát triển thể dục thể thao quần chúng huyện A
Lưới giai đoạn 2014 - 2020;
- Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân huyện A Lưới về việc phê duyệt Đề án phát triển Thể dục thể thao quần
chúng huyện A Lưới giai đoạn 2014 - 2020;
- Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân huyện A Lưới về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá
trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2014 - 2020.
III. NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU THÀNH LẬP
1. Đảm bảo tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp sau khi thành lập.
2. Thành lập, chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế, đội ngũ
công chức, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản và các hồ sơ, tài liệu có
liên quan của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và Đài Truyền thanh - Truyền
hình A Lưới để Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện quản lý sau khi
thành lập.
3. Trong quá trình thực hiện thành lập, bàn giao và tiếp nhận phải theo đúng
quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo các hoạt động của Phòng Văn hóa và
Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình A Lưới không gây gián đoạn trong quá
trình thành lập.
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4. Đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và chế độ, chính sách đối với
đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động sau khi thành lập theo đúng các quy
định hiện hành của Nhà nước.
5. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đối với từng đơn vị khi hoạt động
riêng lẻ, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trong việc tinh gọn bộ
máy, tinh giản biên chế, có giải pháp để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thi hành
công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.
6. Giữ vững sự ổn định và tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử,
truyền thống, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu các nét đẹp về
văn hóa, lịch sử, truyền thống và các thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội của
quê hương A Lưới anh hùng.
Phần II
THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THÀNH LẬP
I. TÌNH HÌNH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
a) Tổng số biên chế được giao:
Theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND
huyện A Lưới về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019, biên
chế của Phòng Văn hóa và Thông tin là 15 biên chế, trong đó: 06 biên chế công
chức, 05 biên chế viên chức và 04 biên chế hợp đồng theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp.
b) Tổng số công chức, viên chức, người lao động có mặt đến thời điểm
30 tháng 8 năm 2019 là 15 người. Trong đó:
- Công chức lãnh đạo: 03 người, trong đó: Trưởng phòng: 01 người; Phó
Trưởng phòng: 02 người.
- Chuyên viên: 07 người: Phụ trách Thể dục - Thể thao kiêm Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và gia đình: 01 người; phụ trách
thư viện: 01 người; phụ trách tuyên truyền cổ động: 01 người; phụ trách Công
nghệ thông tin: 01 người; phụ trách Du lịch: 01 người; phụ trách quản lý văn hóa,
kiêm bảo tồn: 01 người; phụ trách nghệ thuật: 01 người.
- Nhân viên: 05 người: 04 người hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐCP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ, gồm: 01 Lái xe, 02 bảo vệ (Nhà
Trưng bày A Bia và Trung tâm Sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện A
Lưới); 01 nhân viên phụ trách bảo tồn và 01 nhân viên kế toán.
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c) Chia theo trình độ:
Trình độ
chính trị
Hiện
có

Quản lý Nhà nước

Chia theo trình độ đào tạo

Trung
cấp

Cao
cấp

Chuyên
viên

Chuyên
viên
chính

Sau
Đại
học

Đại
học

Cao
Đẳng

Trung
cấp

Chưa
qua
đào
tạo

Lãnh đạo
quản lý

3

1

2

1

2

1

2

0

0

0

Trưởng
phòng

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

Phó
Trưởng
phòng

2

1

1

1

1

0

1

0

0

0

Chuyên
môn
nghiệp vụ

7

1

0

2

1

0

6

1

1

0

Hỗ trợ
phục vụ

5

0

0

1

0

0

2

0

1

2

15

2

2

4

3

1

9

1

2

2

Tổng cộng

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
a) Tổng số biên chế được giao:
Theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND
huyện A Lưới về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 biên
chế của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện là 11 biên chế, trong đó: 10 biên
chế sự nghiệp và 01 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.
b) Tổng số viên chức, người lao động có mặt đến thời điểm 30 tháng 8
năm 2019 là 11 người. Trong đó:
- Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý: 03 người, gồm: Trưởng đài: 01
người; Phó Trưởng đài: 02 người.
- Chuyên viên: 06 người, gồm: 02 người phụ trách kỹ thuật (01 kỹ thuật vi tính
- truyền hình, 01 kỹ thuật phát thanh) và 04 người phụ trách phóng viên.
- Nhân viên kế toán: 01 người.
- Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 01 người.
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c) Chia theo trình độ:
Trình độ
chính trị
Hiện
có

Quản lý Nhà nước

Chia theo trình độ đào tạo

Trung
cấp

Cao
cấp

Chuyên
viên

Chuyên
viên
chính

Sau
Đại
học

Đại
học

Cao
Đẳng

Trung
cấp

Chưa
qua
đào
tạo

Lãnh đạo
quản lý

3

1

2

2

1

0

3

0

0

0

Trưởng
đài

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

Phó
Trưởng
đài

2

1

1

2

1

0

2

0

0

0

Chuyên
môn
nghiệp vụ

6

1

0

3

0

0

6

0

0

0

Hỗ trợ
phục vụ

2

0

0

1

0

0

1

0

0

1

Tổng cộng

11

2

2

6

2

0

10

0

0

1

II. TÌNH HÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/8/2019
(Có Phụ lục I kèm theo)
III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/8/2019
(Có Phụ lục I kèm theo)
Phần III
PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP
I. TÊN GỌI
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới (sau đây gọi là
Trung tâm).
II. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM
1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có tư
cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp
luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện A Lưới; đồng thời, chịu
sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nhiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở
Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa
Thiên Huế.
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2. Trung tâm hoạt động theo quy định của Thông tư số 01/2010/TTBVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban
hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTTBNV ngày 27 tháng 7 năm 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 Đài
Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình
thuộc UBND cấp huyện và các quy định pháp luật khác có liên quan.
III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM
1. Chức năng của Trung tâm
a) Phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; tổ chức các
hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội
của địa phương.
b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa,
thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở.
c) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin,
nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.
d) Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin quảng bá du lịch và các dịch vụ du
lịch cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, khách du lịch và các nhà đầu tư về du lịch;
triển khai lập chương trình và xây dựng chương trình xúc tiến du lịch; tham gia
xây dựng sản phẩm du lịch, các loại hình du lịch phù hợp với định hướng phát
triển ngành và của địa phương.
đ) Tiếp và phát chương trình phát thanh của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài
Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tổ chức sản xuất chương
trình phát thanh hằng ngày trên sóng phát thanh của Trung tâm.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm
a) Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương
để xây dựng kế hoạch hoạt động trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và tổ
chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
b) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách
báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.
c) Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương
pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.
d) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong
trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở.
đ) Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.
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e) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn
thể thao truyền thống.
g) Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn
hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa
phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật
chất của tổ chức sự nghiệp.
h) Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong
lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.
i) Tổ chức, hướng dẫn và cung cấp thông tin, xây dựng chương trình tour
cho các đoàn khách tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện; tổ chức, quản
lý công tác xúc tiến và quảng bá các hoạt động du lịch trên địa huyện; là đầu mối
liên hệ với các công ty du lịch, các đơn vị lữ hành, kết nối với các tour lữ hành
nhằm đẩy mạnh các hoạt động du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch thông qua
hình thức thương mại, ấn phẩm du lịch và quảng cáo các sản phẩm du lịch địa
phương; thúc đẩy chất lượng của hoạt động du lịch địa phương.
k) Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh - truyền hình bằng
tiếng Việt và tiếng các dân tộc thiểu số huyện A Lưới (thông qua bằng tiếng dân
tộc thiểu số Pa Cô) trên hệ thống loa truyền thanh và sóng Truyền hình địa
phương, thiết bị phát sóng phát thanh - truyền hình được trang bị nhằm tuyên
truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào
sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ
biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh
trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định
của pháp luật.
l) Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài
Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu
tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.
m) Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp
sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
n) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương
trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.
o) Quản lý, vận hành các đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân
công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, thị
trấn trên địa bàn.
p) Quản lý viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.
q) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan
quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp
trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
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r) Tham gia ý kiến với UBND huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở
rộng sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và truyền thanh trên địa bàn.
s) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao theo quy định của
pháp luật.
IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC, XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ
LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM
1. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm: Lãnh đạo Trung tâm; các phòng
chuyên môn, nghiệp vụ; các vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.
2. Xác định vị trí việc làm
a) Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
- Giám đốc: Là người đứng đầu tổ chức sự nghiệp; chịu trách nhiệm trước
Chủ tịch UBND huyện về nhân sự, tài sản và toàn bộ hoạt động của tổ chức sự
nghiệp.
- Phó Giám đốc: Giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về
nhiệm vụ được phân công; khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy quyền cho Phó Giám
đốc điều hành và giải quyết công việc của tổ chức sự nghiệp.
b) Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
- Phụ trách lĩnh vực văn hóa - văn nghệ: Có nhiệm vụ tham mưu Ban
Giám đốc thông qua Phó Giám đốc phụ trách văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền cổ
động tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn,
nghiệp vụ về văn hóa - văn nghệ cho cơ sở; chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn và các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.
- Phụ trách lĩnh vực thể dục - thể thao: Có nhiệm vụ tham mưu Ban Giám
đốc thông qua Phó Giám đốc phụ trách thể dục - thể thao tổ chức các hoạt động tập
luyện, thi đấu thể dục - thể thao, hướng dẫn chuyên môn cho cơ sở; chịu trách nhiệm
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.
- Phụ trách lĩnh vực tuyên truyền cổ động: Có nhiệm vụ tham mưu Ban
Giám đốc thông qua Phó Giám đốc phụ trách văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền cổ
động tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về tuyên truyền cổ động, triển lãm;
phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, các phong trào, cuộc vận động lớn tại địa
phương; chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác
do Ban Giám đốc giao.
- Phụ trách lĩnh vực quản lý thư viện: Có nhiệm vụ tham mưu Ban Giám
đốc quản lý thư viện, các tài sản trưng bày khác của Trung tâm hoạt động có hiệu
quả, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các thư viện, tủ sách ở các địa phương
trên địa bàn huyện, thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.
- Phụ trách hướng dẫn, thuyết minh khu di tích A Biah, nhà trưng bày
Trung tâm Sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc, nhà trưng bày Đông Sơn,
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Trung tâm thông tin du lịch và các điểm du lịch trên địa bàn huyện: Có nhiệm
vụ hướng dẫn, thuyết minh và thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục về lịch sử,
truyền thống, chiến tích …; tham mưu bổ sung các tư liệu, hình ảnh, hiện vật về lịch
sử, truyền thống, chiến tích …; bảo quản các tư liệu, hình ảnh, hiện vật tại Khu di
tích, nhà trưng bày theo Luật Di sản văn hóa đối với di tích cấp Quốc gia, thực hiện
các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.
- Phụ trách sản xuất chương trình: Viết các tin, bài phản ánh tình hình
kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn huyện theo sự định hướng của đơn vị, xây
dựng nội dung chương trình phát thanh địa phương, làm cộng tác viên cho các cơ
quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo Luật Báo chí, đảm
bảo tin bài có chất lượng theo khoán định mức, lĩnh vực được phân công và làm
các nhiệm vụ khác khi Ban Giám đốc giao. Phối kết hợp bộ phận kỹ thuật làm
chương trình phát thanh, truyền hình cũng như tổ chức chương trình truyền thanh
trực tiếp các sự kiện chính trị của huyện, thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban
Giám đốc giao.
- Phụ trách kỹ thuật: Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo thời lượng phát
sóng, vận hành máy theo đúng quy trình kỹ thuật, thường xuyên có mặt tại phòng
máy để xử lý những vấn đề kỹ thuật và đảm bảo hình ảnh khi quay phim, truyền
tín hiệu truyền hình khi tác nghiệp cùng phóng viên, làm kỹ thuật thu âm, kiểm
thính chương trình phát thanh hằng ngày. Quản lý, bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật,
kịp thời báo cáo sự cố với lãnh đạo để lập hội đồng kiểm tra xử lý đảm bảo phát
sóng được liên tục. Thường xuyên nắm thông tin Đài Truyền thanh cơ sở để tham
mưu với lãnh đạo. Phối kết hợp bộ phận nội dung làm chương trình phát thanh,
truyền hình cũng như tổ chức chương trình truyền thanh trực tiếp các sự kiện chính
trị của huyện, thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.
c) Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
- Kế toán
+ Xây dựng dự toán hàng tháng, quý, năm, thực hiện thanh, quyết toán theo
dự toán ngân sách được giao; lập dự toán, thanh quyết toán các nguồn kinh phí
khác theo quy định của pháp luật.
+ Thanh toán, giải quyết tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với
cán bộ viên chức, các khoản chi phí phục vụ cho chuyên môn, nghiệp vụ. Thực
hiện việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
+ Tiến hành theo dõi, hạch toán, đối chiếu việc sử dụng các nguồn kinh phí
được giao theo đúng quy định của pháp luật.
+ Thực hiện chế độ tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính của cơ quan
theo quy định của pháp luật, lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán và báo cáo
quyết toán tình hình sử dụng ngân sách Nhà nước của đơn vị.
+ Quản lý, theo dõi, thống kê, khấu hao tài sản được giao, hàng năm có
nhiệm vụ đánh giá lại giá trị tài sản của đơn vị.
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+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.
- Thủ quỹ
+ Quản lý toàn bộ tiền mặt của đơn vị. Thanh toán các khoản chi theo chứng
từ hợp pháp và lệnh chi tiền của chủ tài khoản; chịu trách nhiệm về tính hợp pháp
của các loại chứng từ thu, chi trước chủ tài khoản và trước pháp luật. Chịu trách
nhiệm quản lý, lưu trữ chứng từ thu, chi tiền.
+ Cập nhật thường xuyên đầy đủ, chính xác các khoản thu, chi và số dư tồn
của quỹ. Báo cáo tình hình thu, chi, số dư tiền mặt cho chủ tài khoản và cấp có
thẩm quyền khi được yêu cầu.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.
- Bảo vệ
+ Bảo vệ, trực đơn vị trong, ngoài giờ hành chính và cả thứ bảy, chủ nhật.
Bảo quản tài sản Trung tâm quản lý, đảm nhiệm công tác phòng cháy, chữa cháy,
công tác tự vệ của đơn vị.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.
- Lái xe
+ Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền lưu động bằng xe ôtô, chở thủ trưởng,
công chức, viên chức, nhân viên đơn vị đi công tác theo sự chỉ đạo trực tiếp của
thủ trưởng đơn vị; phụ trách quản lý cơ sở vật chất âm thanh, ánh sáng và phục vụ
âm thanh, ánh sáng trong các hội nghị, hội thi, hội diễn, truyên truyền lưu động.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.
3. Số lượng người làm việc
Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, số lượng nhu cầu biên chế sau
khi thành lập 17 biên chế (Đài Truyền thanh - Truyền hình A Lưới: 11 và Phòng
Văn hóa và Thông tin: 06) cụ thể như sau:

Stt

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC,
NGƯỜI LAO ĐỘNG

HIỆN THỪA (+),
CÓ THIẾU (-)

GHI CHÚ

I. LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ: 04 biên chế
1 Cấp trưởng

1

0

2 Cấp phó

3

+1

1 Phụ trách lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

1

0

2 Phụ trách lĩnh vực thể dục - thể thao

1

0

01 cấp phó về hưu
(Tháng 01/2020)

II. CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ: 09 biên chế
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3 Phụ trách lĩnh vực tuyên truyền cổ động

1

0

Phụ trách lĩnh vực quản lý thư viện; sản
phẩm trưng bày

1

0

Phụ trách hướng dẫn, thuyết minh Khu di
tích A Biah, Nhà trưng bày Trung tâm
5 Sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc,
Nhà trưng bày Đông Sơn, Trung tâm
Thông tin du lịch và các điểm du lịch

1

0

6 Phụ trách sản xuất chương trình

2

0

7 Phụ trách kỹ thuật

2

0

1

0

4

III. HỖ TRỢ PHỤC VỤ: 04 biên chế
1 Kế toán
2 Thủ quỹ

Kiêm nhiệm

3 Bảo vệ

2

0

4 Lái xe - Âm thanh, ánh sáng

1

0

17

+1

TỔNG CỘNG

Thiếu 1

4. Xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương
đương là 09/17 viên chức, chiếm 53% tổng số.
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp khác là 08/17 viên chức,
chiếm 47% tổng số.
V. CƠ SỞ VẬT CHẤT
(Có Phụ lục II kèm theo)
1. Trang thiết bị, cơ sở vật chất:
Trung tâm sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện làm
việc hiện có của Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình
huyện để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm, sau khi UBND tỉnh ban hành
quyết định thành lập Trung tâm theo Đề án này, cụ thể như sau:
a) Trụ sở, cơ sở vật chất:
- Địa điểm đặt trụ sở chính: Đài Truyền thanh - Truyền hình A Lưới (hiện
tại);
- Nhà Văn hóa, Nhà thi đấu cầu lông, Sân bóng chuyền tại Phòng Văn hóa và
Thông tin;
- Nhà Trưng bày Trung tâm Sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc; Nhà
trưng bày A Biah; Nhà trưng bày Đông Sơn.
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- Trung tâm Thông tin du lịch A Lưới;
- Vật chất tại Thư viện Phòng Văn hóa và Thông tin chuyển lên Trung tâm
sau khi thành lập;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình A Lưới.
b) Trang thiết bị và cơ sở vật chất
VI. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH (Có Phụ lục II kèm theo).
1. Kinh phí hoạt động (Có Phụ lục II kèm theo).
2. Cơ chế tài chính
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, do Nhà nước đảm bảo một
phần kinh phí để hoạt động. Việc quản lý, sử dụng tài chính thực hiện theo Nghị
định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của
đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Các nguồn thu
a) Kinh phí từ hoạt động sự nghiệp
- Kinh phí được trích lại từ nguồn kinh phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
- Thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm;
- Nguồn cho thuê mặt bằng, viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy
định của pháp luật.
- Các nguồn khác (nếu có).
b) Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp
- Tiền lương và các khoản đóng góp theo lương: Trên cơ sở số biên chế được
cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trung tâm được cấp kinh phí tiền lương và các
khoản đóng góp theo quy định của pháp luật.
- Trên cơ sở số biên chế được giao, cấp có thẩm quyền cân đối bổ sung kinh
phí hoạt động thường xuyên đảm bảo theo định mức chung sau khi cân đối nguồn
thu của Trung tâm.
- Kinh phí phục vụ công tác chuyên môn và các hoạt động khác: Trên cơ sở
các nhiệm vụ phát sinh, Trung tâm lập dự trù kinh phí trình UBND huyện xem xét,
quyết định.
4. Các nội dung chi
- Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
- Chi đầu tư phát triển, duy tu, bảo dưỡng, quản lý... cơ sở vật chất, trang
thiết bị của Trung tâm.
- Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.
- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
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VII. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SAU KHI SÁP NHẬP
1. Việc đầu tư trang, thiết bị, cơ sở vật chất được tập trung do đó tránh gây
lãng phí đầu tư công, tận dụng hợp lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ,
viên chức, người lao động, nâng cao chất lượng theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực.
2. Công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin, tuyên
truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ
chính trị của địa phương sẽ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu về chất lượng.
3. Tinh giản bộ máy, giảm bớt đầu mối, tiết kiệm ngân sách, hệ thống trang
thiết bị được đầu tư tập trung hơn. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao
động sẽ được tinh gọn, chất lượng được củng cố góp phần hoàn thành các nhiệm vụ
liên quan đến công tác văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin, tuyên truyền trên địa
bàn huyện.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Phòng Nội vụ
- Chủ trì tham mưu UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan,
đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án này. Tổ chức thực hiện việc bàn
giao và tiếp nhận theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện quy trình bổ nhiệm
cán bộ lãnh đạo quản lý, thực hiện các chế độ chính sách đối với các cán bộ, viên
chức, người lao động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao đúng theo
quy trình, quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, viên chức của
UBND tỉnh; tham mưu UBND huyện quyết định điều chuyển biên chế, viên chức,
lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý.
- Hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao căn
cứ các quy định hiện hành của Nhà nước để xây dựng Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm,
trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt để làm cơ sở hoạt động.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiến nghị cấp có thẩm quyền
quy hoạch lại trụ sở làm việc của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao theo
hướng tập trung để thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành.
- Sau khi thành lập chủ trì tham mưu UBND huyện điều chuyển, bố trí nhân
sự đảm bảo theo quy định, cụ thể: Bố trí 01 cấp trưởng, 02 cấp phó hoặc 03 Phó
Giám đốc (01 Phó Giám đốc nghỉ hưu vào ngày 01/01/2020) để đảm bảo 02 Phó
Giám đốc theo quy định.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với
các hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ chuyển giao chức năng sự nghiệp về văn hóa,
thông tin, thể thao sang Trung tâm sau khi thành lập.
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- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể
thao, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể
thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của
Phòng trên địa bàn.
3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (trước khi thành lập)
Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ, cung cấp đầy đủ tài liệu và các thông
tin liên quan để thực hiện tốt công tác thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và
Thể thao huyện.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Cùng với Phòng Nội vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị cấp trên có liên quan
kiểm kê, bàn giao nguyên trạng các vấn đề liên quan đến tài chính, tài sản, cơ sở
vật chất cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao sau khi thành lập theo
đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham mưu UBND huyện duyệt kế hoạch tài chính hàng năm, bố trí ngân
sách để đảm bảo cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao hoạt động hoàn
thành nhiệm vụ và bố trí ngân sách để mua sắm máy móc, thiết bị bổ sung.
5. UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Triển khai
thực hiện một số nội dung theo yêu cầu, chỉ đạo của UBND huyện.
Trên đây là Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
huyện A Lưới, Ủy ban nhân dân huyện kính trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở
Nội vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh TT Huế;
- Sở Nội vụ;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Sở Du lịch;
- Sở Tài chính;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh TT Huế;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình A Lưới;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Nội vụ;
- VP: LĐ+CVNC;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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