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UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-SVHTTDL 

 

  Tây Ninh,  ngày 22 tháng 02 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 

phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH  

 

Căn cứ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 về việc ban hành Chương 

trình công tác của UBND tỉnh năm 2019; 

Quyết định số 115/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã 

hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Thông báo kết luận số 434/TB-

BVHTTDL ngày 29/01/2019 của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại Hội nghị 

triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019. 

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng khối quản lý hành chính, 

Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                GIÁM ĐỐC 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố;       

- GĐ các PGĐ Sở; 

- Đản uỷ  Sở; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT. 
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