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I. Thông tin liên hệ 

1. Hộp thư công vụ: ttvanhoattvatt.ym@ninhbinh.gov.vn 

2. Danh sách lãnh đạo: 

 

STT Họ và tên Chức danh Quê quán 
Nơi thường trú Ngày tháng 

năm sinh 

Số điện 

thoại 
Hộp thư công vụ 

1 

Nguyễn Hữu 
Đức 

Giám đốc Xã Trường 
Yên, 
Hoa Lư, Ninh 
Bình 

Phố Khánh Thành, 
P Tân 
Thành, TP Ninh 
Bình 

23/10/1979 0904478136 ducnh.ym@ninhbinh.gov.vn 

2 

Vũ Văn Học Phó Giám đốc Yên Phú, Yên 
Mô, 
Ninh Bình 

Thị trấn Yên Thịnh, 
Yên 
Mô, Ninh Bình 

02/9/2970 0904651399 hocvv.ym@ninhbinh.gov.vn 

3 

Trịnh Đình 
Nghĩa 

Phó Giám đốc Khánh Thịnh, 
Yên 
Mô, Ninh Bình 

Khánh Thịnh, Yên 
Mô, 
Ninh Bình 

02/81979 0948020879 nghiatd.ym@ninhbinh.gov.vn 

4 

Tạ Văn Phương Phó Giám đốc Yên Mỹ, Yên 
Mô, 
Ninh Bình 

Yên Mỹ, Yên Mô, 
Ninh 
Bình 

13/01/1978 0961692226 Phuongtv.ym@ninhbinh.gov.vn 

  

II. Vị trí, chức năng: 

Trung tâm Văn hóa Thể  thao và Truyền thanh huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân, con dấu 

và tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của phát luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện 
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về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ của UBND huyện, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Thông tin và Truyền 

thông; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình 

Trung tâm Văn hóa Thể  thao và Truyền thanh huyện có trụ sở tại Nhà văn hóa huyện và Đài Truyền thanh huyện (cũ)- đường Vũ Phạm 

Khải, Tổ dân phố Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 

 

III. Nhiệm vụ, quyền hạn:   

Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi đã được phê duyệt; Thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và 

truyền thanh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa - xã hội của địa phương thông qua hình thức tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền 

thanh. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tuyên truyền cổ động chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của Nhà nước  và nhiệm vụ chính trị 

kinh tế văn hóa- xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Tổ chức hoạt động đọc sách báo vui chơi                                giải trí chiếu phim các Câu lạc bộ nhóm sở 

thích lớp năng khiếu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. 

Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao; hướng dẫn kỹ thuật phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; 

Tổ chức các cuộc liên hoan hội thi hội diễn thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ thể dục - thể thao cơ      sở. Phối hợp với các 

phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện tổ chức hội thi văn nghệ và thi đấu các giải thể thao chuyên ngành. 

Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ thể dục - thể thao. 

Sưu tầm bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian các môn thể thao truyền thống. 

Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn các hoạt động dịch vụ, văn hóa thể thao truyền thanh và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng 

nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp. 

Hợp tác giao lưu trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thể thao và truyền thanh với   các đơn vị tổ chức. 

Quản lý viên chức, người lao động tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao. 
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