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QƯYÉT ĐỊNH
về việc giao quản lý Đen tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tố chức
chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định sổ 366/QĐ-ƯBND ngày 18 thảng 02 năm 2020 của ủy
ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Trung tâm Vãn hóa, thế thao và
Truyền thanh huyện Phú Quốc;
Căn cứ Thông báo số 111-TB/TU ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ban
Thường vụ Tính ủỹ Kiên Giang về việc chấp thuận chủ ưương đầu tư xây dựng
Đen tưởng niệm các Anh hùng lỉệt sĩ tại thành phố Phú Quốc;
Căn cứ Thông bảo Kết luận của Lãnh đạo ƯBND thành phố tại cuộc họp
giao ban Lãnh đạo ƯBND thành phố ngày 26 tháng 9 năm 2022;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số ị^D/7Tr-PNV
ngày 03 tháng 10 năm 2022.

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố
Phú Quốc tiếp nhận, quản lý Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thành phố
Phú Quốc kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2022.
Điều 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố có trách
nhiệm:

a) Quản lý Đền tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ thành phố và các công
trình, hạng mục khác của Đen tưởng niệm đảm bảo hiệu quả, trang nghiêm và
đúng quy định.

b) Xây dựng nội quy, quy chế viếng thăm Đền tưởng niệm các anh hùng
Liệt sĩ.

c) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn các tổ chức, nhân dân đến viếng thăm,
tưởng niệm.

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức chu đáo lễ viếng,
tưởng niệm, dâng hương, lễ giỗ và các hoạt động giáo dục truyền thống cách
mạng cho các thế hệ theo quy chế và kế hoạch hàng năm.

đ) Quản lý, sử dụng tiền công đức theo đúng quy chế đã được ủy ban
nhân dân thành phố phê duyệt.
e) Xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ công trình Đền
tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét,
quyết định.
f) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của ủy ban nhân
dân thành phố.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân,
Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám
đôc Trung tâm Văn hóa, Thê thao và Truyên thanh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
Nơi nhận:

-NhưĐiều 3;
- CT, các PCT UBND thành phố;
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CHỦ TICH

- Phòng Nội vụ;
- Phòng Lao động - TB&XH;
- Trung tâm VH,TT&TT;
- LĐVP + đ/c Nhung;

- Cổng thông tin điện tò thành phố;

- Lưu: VT, tvtuyen.«Ẳj
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TỜ TRÌNH

về việc quản lý Đẳn tưởng niệm các Anh hùng ỉỉệt sĩ
Căn cứ Thông báo số 111-TB/TƯ ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc chấp tíiuận chủ trương đầu tư xây dựng
Đen tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại tìiành phố Phú Quốc;
Căn cứ Thông báo Kết luận của Lãnh đạo ƯBND thành phố tại cuộc họp
giao ban Lãnh đạo ƯBND thành phố ngày 26 tháng 9 năm 2022.
Đẻ công tác quản lý và sử dụng Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ
thành phố phát huy được hiệu quả, góp phần giáo dục truyền tíiống cách mạng,
đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các ứiế hệ trẻ và nhân dân trong và ngoài thành

phố. Phòng Nội vụ trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành Quyết

định giao Trung tâm yăn hóa, Thể ứiao và Truyền thanh ứiành phố tiếp nhận,

quản lý và sử dung Đền tưởng niêm các Anh hùng Liêt sĩ thành phố kể ưr ngày
15
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2022

Phòng Nội vụ trình ủy ban nhân dân tíiành phố xem xét, chấp thuận./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- CT, các PCT ƯBND thành phố;
- Trưởng, các Phó ữưởng phòng;
- Lưu: VT, tvtuyen.
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