
  

    ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:   1047  /QĐ-UBND             Thừa Thiên Huế, ngày  26  tháng 4 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chuyển Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ sang trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Chương trình hành động số 99/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của 

UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh uỷ 

thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 

khóa XII tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Công văn số 2147/UBND-GD ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về 

việc sửa đổi Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2016 của UBND 

tỉnh về triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 

tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển nguyên trạng Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc 

Sở Khoa học và Công nghệ sang đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện 

Nghiên cứu phát triển tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để 

hoạt động. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm: 

1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên 

cứu phát triển tỉnh tổ chức thực hiện việc bàn giao tài liệu, văn bản, hồ sơ, trang 

thiết bị, số người làm việc có liên quan của Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển. 

2. Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh 



  

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính thực hiện 

bàn giao, tiếp nhận trang thiết bị, tài liệu, văn bản, hồ sơ có liên quan đảm bảo 

theo quy định.  

b) Làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép 

hoạt động báo chí theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn 

của Trung ương. 

c) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí theo hướng 

dẫn của Trung ương và sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Giám đốc Sở 

Nội vụ. 

d) Tiếp nhận, sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với số lượng 

người làm việc của Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển theo quy định hiện hành. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển 

số lượng người làm việc của Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ sang Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh và thực hiện 

điều động viên chức theo quy định của pháp luật. 

4. Giám đốc Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều 

chuyển kinh phí của Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ sang Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2019. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố Huế; Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnhvà thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 4;         CHỦ TỊCH 
- Bộ TT&TT; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP và CV: GD, TH; 

- Lưu: VT, NV. 
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