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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thành lập Trung tâm Văn hóa
và truyền thông huyện Ea Kar

Kính gửi:
- Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Xử lý Tờ trình số 375/TTr-UBND ngày 10/6/2020 của UBND huyện Ea
Kar về việc đề nghị phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền
thông huyện Ea Kar (trên cơ sở sáp nhập Bộ phận sự nghiệp Văn hóa – Thể thao
– Du lịch thuộc phòng Văn hóa và Thông tin huyện với Đài Truyền thanh –
Truyền hình huyện), UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Liên quan đến vấn đề này, tại Mục 5, Phần V, Phụ lục số 01 ban hành
kèm theo Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về việc
thay thế phụ lục kèm theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 và
Quyết định 1215/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh; quy định thực
hiện thí điểm tại huyện Krông Pắc về việc xây dựng Đề án hợp nhất Trung tâm
Văn hóa/Trung tâm Văn hóa - Thông tin/Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể
dục thể thao/Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đội Thông tin lưu động,
Nhà văn hóa, Thư viện công cộng và Đài Phát thanh Truyền hình trên địa bàn
cấp huyện thành một đầu mối trực thuộc UBND cấp huyện.
Ngày 02/6/2020, UBND tỉnh có Công văn số 4683/UBND-TH về việc sắp
xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin,
thể thao, du lịch cấp huyện; theo đó, chỉ đạo UBND huyện Krông Pắc khẩn
trương triển khai thực hiện việc xây dựng Đề án nêu trên. Do vậy, UBND tỉnh
giao Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Krông Pắc khẩn trương hoàn
thành việc xây dựng Đề án và trình UBND tỉnh xem xét quyết định theo đúng
trình tự, thủ tục của pháp luật.
Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án thí điểm và triển khai thực hiện trên
địa bàn huyện Krông Pắc; Sở Nội vụ đánh giá hiệu quả và tình hình thực tế để
tham mưu UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện đối với các huyện, thị
xã, thành phố; trong đó, có đề xuất của UBND huyện Ea Kar tại Tờ trình số
375/TTr-UBND.
Nhận được Công văn này, Sở Nội vụ, UBND huyện Ea Kar và các đơn vị
liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: NV, VHTT&DL, TT&TT;
- Các phòng: HCTC, KGVX (Qc45d);
- Lưu: VT, TH (Ph 6 b)
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