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V/v xếp hạng Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông các huyện, thị xã, thành phố. 

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được văn xin ý kiến về việc xếp 

hạng Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: 

Căn cứ Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hóa - 

Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) hướng dẫn phân hạng và 

thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ 

công lập hoạt động văn hóa - thông tin, cụ thể: 

- Tại điểm a khoản 6 mục II quy định: “Hạng IV gồm: các Đài truyền thanh 

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”; 

- Tại điểm a khoản 7 mục II quy định: “Hạng III gồm: Trung tâm văn hóa - 

thông tin của thành phố thuộc tỉnh, quận của thành phố Hà Nội và quận thành 

phố Hồ Chí Minh; hạng IV gồm: Trung tâm văn hóa - thông tin quận, huyện, thị 

xã còn lại”; 

- Tại điểm b khoản 6 mục II Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT quy định: 

“Đài truyền thanh cấp huyện hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng Trung 

tâm văn hoá - thông tin cùng cấp quy định tại điểm b khoản 7 mục II Thông tư 

này”. 

Theo đó, cả hai lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

(lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông) đều được quy định 

hạng IV và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo được hưởng như nhau. 

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy 

định nói trên để xếp hạng cho Trung tâm Văn hóa - Truyền thông./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 
 

 Bùi Xuân Thập 

 


		sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn
	2021-09-15T16:27:08+0700


		sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn
	2021-09-15T16:27:29+0700




