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THÔNG BÁO 

V/v phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (ban 

hành kèm theo Quyết định số 109/2017/QĐ-SVHTTDL ngày 16 tháng 6 năm 

2017), căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phân công cán bộ phụ trách Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam thông báo 

việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở, cụ thể như sau:   

1. Đồng chí: Tạ Đình Quyền - Phó Giám đốc phụ trách Sở 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước Pháp luật về điều hành công việc của toàn 

ngành, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: 

- Công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, thi đua khen 

thưởng, pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra chuyên ngành. 

- Thường trực Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hà Nam, Ban chỉ đạo 

phát triển Khu du lịch Tam Chúc.  

- Công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao, hoạt động thể thao thành 

tích cao, phong trào thể dục thể thao cơ sở, các hoạt động thể thao cho mọi 

người, công tác quản lý và khai thác các thiết chế thể thao; tổ chức và hoạt động 

của các Liên đoàn, các dự án, chương trình mục tiêu về thể dục thể thao. 

- Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, công tác quản lý di sản văn hoá, 

bảo tồn, bảo tàng, hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ quần chúng, phát 

hành phim và chiếu bóng, hoạt động mỹ thuật, triển lãm, bản quyền tác giả, văn 

học nghệ thuật, hoạt động quảng cáo, hoạt động nghệ thuật biểu diễn, các dự án, 

chương trình mục tiêu về lĩnh vực văn hoá.  

- Phụ trách đôn đốc công tác quản trị hành chính, tổng hợp. 

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch Tài chính,  

Phòng Tổ chức  Pháp chế, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Trung 
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tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Phòng Quản lý Văn hóa, Văn phòng Sở, 

phòng Quản lý Di sản Văn hoá, Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh. 

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực của Ngành ở các địa phương: Huyện Lý 

Nhân, Thanh Liêm, thành phố Phủ Lý. 

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở 

Trực tiếp chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Pháp 

luật về nhiệm vụ được phân công. 

- Công tác quản lý nhà nước về du lịch, công tác quản lý quy hoạch du 

lịch, phát triển tài nguyên du lịch, các hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du 

lịch, hợp tác liên kết phát triển du lịch, các dự án, chương trình mục tiêu về lĩnh 

vực du lịch. 

- Hoạt động thư viện và phong trào đọc sách; Công tác gia đình, xây dựng 

đời sống văn hoá cơ sở.  

- Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá tỉnh Hà Nam.  

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Du lịch, phòng 

Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Thư viện tỉnh. 

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực của Ngành ở các địa phương: Huyện Bình 

Lục, Kim Bảng, thị xã Duy Tiên. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh 

đạo Sở để các cơ quan, ban, ngành phối hợp trong công tác, các Phòng, đơn vị 

thuộc Sở, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố căn cứ báo cáo Lãnh đạo Sở theo nhiệm vụ đã được phân công, 

đảm bảo cho việc triển khai và tổ chức tốt các hoạt động của Ngành./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ VHTTDL; 

- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh (để b/c); 

- VP Tỉnh uỷ, VP HĐND, VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng VHTT các huyện,TX, TP; 

- Trung tâm VHTT các huyện,TX, TP; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tạ Đình Quyền 
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