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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ
trong Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỈNH HẬU GIANG
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;
Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,
cán bộ, công chức tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3
Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu
Giang;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, cụ thể như sau:
1. Ông Lê Công Khanh – Giám đốc
- Quản lý, lãnh đạo, điều hành chung theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách
nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch về các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
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+ Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;
+ Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;
+ Kế hoạch tài chính;
+ Công tác cải cách hành chính;
+ Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
+ Công tác thanh tra, pháp chế; giải quyết khiếu nại, tố cáo;
+ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây
dựng nông thôn mới;
+ Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc trách nhiệm của Sở;
+ Làm Trưởng Ban Biên tập trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch.
- Trực tiếp chỉ đạo phòng và đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Thanh tra.
- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy.
- Chủ tài khoản của cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc
- Được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở khi Giám
đốc Sở vắng mặt.
- Được ủy quyền chủ tài khoản.
- Ký thay Giám đốc Sở các quyết định hành chính (khi được Giám đốc Sở
ủy quyền); ký thay Giám đốc Sở các văn bản hành chính thông thường, giấy
phép hoạt động thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; tham gia các Ban Chỉ đạo,
Ban Tổ chức, Hội đồng… thuộc thẩm quyền của Sở theo lĩnh vực phụ trách.
- Phụ trách các lĩnh vực:
+ Công tác quản lý, xúc tiến du lịch;
+ Công tác gia đình;
+ Hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
và xây dựng nông thôn mới.
- Phụ trách các phòng và đơn vị: Văn phòng; Phòng Xây dựng nếp sống
văn hóa và Gia đình; Phòng Quản lý du lịch; Trung tâm Thông tin xúc tiến du
lịch.
- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A.
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- Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được
phân công hoặc ủy quyền.
3. Ông Trần Văn Tuấn - Phó Giám đốc
- Ký thay Giám đốc Sở các văn bản hành chính thông thường, giấy phép
hoạt động thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban
Tổ chức, Hội đồng… thuộc thẩm quyền của Sở theo lĩnh vực phụ trách.
- Phụ trách các lĩnh vực:
+ Thể dục thể thao;
+ Công tác dân vận chính quyền;
+ Công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
- Phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Quản lý văn hóa, thể thao (lĩnh
vực thể thao); Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.
- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
huyện Long Mỹ và huyện Vị Thủy.
- Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được
phân công hoặc ủy quyền.
4. Ông Dương Thanh Tùng - Phó Giám đốc
- Ký thay Giám đốc Sở các văn bản hành chính thông thường, giấy phép
hoạt động thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban
Tổ chức, Hội đồng… thuộc thẩm quyền của Sở theo lĩnh vực phụ trách.
- Phụ trách các lĩnh vực:
+ Hoạt động văn hóa, nghệ thuật;
+ Hoạt động thư viện;
+ Công tác bảo tồn, bảo tàng;
+ Hoạt động phát hành phim và chiếu bóng;
- Phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Quản lý văn hóa, thể thao (lĩnh
vực văn hóa); Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh.
- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thị
xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp.
- Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được
phân công hoặc ủy quyền.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định
số 202/QĐ-SVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ thành viên trong Ban Giám
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các
đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (Hà Nội, TP.HCM);
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT-TT các huyện,
thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Lê Công Khanh

