
UBND TINH TUYEN QUANG CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
SO VAN HOA, TH THAO  vA DU LICH DOe 1p - Tu do - Hanh phác  

So: /TTr-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 20 tháng 5 nám 2020 

T TRINH 
V vic thm dnh  Dir thão Be an sp xp 1i t chtrc b may 

cüa S& Van hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang 

KInh gài: 
- Uy ban nhân dan tinh; 
-S&Nivii 

Can th Nghj quyét so' 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 cia Ban Cvh40  hành 
Trung u'o'ng Dáng khóa XII Mç3t so' vn d ye' tiê tyc dO'i mó'i, so'p x4o to' cht'c b3 
may cta h tho'ng chInh trj tinh gQn, hogt dç$ng hiu 4cc, hiêu quá, 

Can th Nghj quylt sO' 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 H5i nghj lá'n th sáu 
Ban Chá'p hành Trung irong Dáng khóa XII v tiêo tyc do'i mó'i h thO'ng to' chc 
và quán l• , náng cao chat lu'ctng và hiu qua cia các don vj sy' nghip cOng láp, 

Can cNghj quye't sO' 56/2017/QHJ4 ngày 24/11/2017 cia Quo'c h3i ye 
viçc tié tyc cái cách to' chjc b may hành chInh nhà nzthc tinh gQn, hogt d(5ng 
hiu 4cc, hiu qua; 

Gán ct' Nghj djnh so' 24/2014/ND-CF ngày 04/04/2014 cia ChInh phi 
quy djnh to' chiIc các cc' quan chuyên mOn thuç5c Uy ban nhân dan tinh, thành 
phO' trl!c thu5c Trung uvng; 

Can cz' Nghj djnh 55/2012/ND-CT ngày 28/6/2012 cia C7'zInh phi quy 
djnh ye' thành 4p, to' chz'c igi, giái tho' don vj sy' nghip cOng 42p,• 

Gän cii' Nghj djnh sO' 158/2018/ND-cF ngày 22/11/2018 cia ChInh phi 
quy djnh v thành 42p, to' chi'c igi, giái tho' tO chvc hành chInh, 

Can cii' Nghj quylt so' 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 cia ChInh phi v ban 
hành Chu'o'ng trinh hành dç5ng cia C7iInhphi thy'c hin Nghj quyê't so' 18-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 H5i nghj lo'n th& sáu Ban chá'p hành Trung irang Dáng khóa 
XII M5t sO' win d v tiê'p tyc ddi mó'i, so'p xê'p to' chi'c b(5 may cña h tho'ng 
chInh trj tinh gQn, hoit d(5ng hiu 4cc, hiu quá, 

Can cii' Nghj quyê't so' 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 cia ChInh phi v 
Chucing trinh hành dç5ng cia chInh phi thy'c hin Nghj quylt so' 19-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 Hç5i nghj lo'n th' sáu Ban Châ'p hành Trung uvng Dáng khóa 



XII ye tiêp tyc dôi mài h thông to cht'c và quán l3, nâng cao chat lu'cmg Va 
hiçu qua cia các do'n vj sy nghip cOng 4p; 

Can c& Thông tu so' 07/2015/TITLT-BVHTTDL - BNV ngày 14 tháng 9 nám 
2015 cia Bó Van hóa, Th thao và Du ljch và Bó Nç5i vy huOng dn chj'c nàng, 
nhim vy, quyn hgn và ca cá'u to' chi'c cia SO' Van hóa, Th thao và Du ljch thuôc 
Uy ban nhán dan tin/i, thành phO' trtc thu5c Trung u'ong; PhOng Van hóa và Thông 
tin thuóc L ban nhân dan huycn, qugn, thj xä, thành plio' thu5c tinh. 

Can th Ké' hogch sO' 168-KET/TU ngày 18/02/2018 cza Ban Ch4 hành 
Dáng b(5 tinh khOa XVI ye thy'c hin Nghj quye't so' 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 
H(3i nghj ldn th sáu Ban ch4v  hành Trung wring Dáng khOa XII M5t so' vO'n d 
v tiêt, tyc do'i mO'i, sO'p xe to' chj'c b may cia h tho'ng chInh frj tinh gQn, hogt 
dç5ng hiu ly'c, hiu qUa,' 

Can c& Chu'ong trInh hành d(3ng so' 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 cia Ban 
Ch4 hành dáng bç5 tinh thirc hin Nghj quyé't so' 19-NQ/TWngày 25/10/2017H5i 
nghj lo'n th& sáu Ban Châ'p hành Trung wong Dáng khóa XII v tiê tyc do'i mOi h 
tho'ng to' chi'c và quán lj, náng cao chá't hr'ng và hiu qua caa các don vj sit 
nghip cong 1ç2p; 

C'án cz' Quylt d/nh so' 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 cia v ban nhán 
dan tinh Tuyên Quang v vic quy djnh chi'c náng, nhim vy, quyn hgn và co cá'u 
to' chtc cza SO' Van hóa, Tho' thao và Du ljch tinh Tuyên Quang,' 

Can c K hoçich sO 67/KH-UBND ngay 02/7/2018 cia UBND tinh thz!c 
hiçn Nghj quyêt sO 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 H5i nghj lo'n thi sáu Ban Ch4o 
han/i Trung wring khóa XII v tie tyc do'i mO'i h thO'ng to' c/uk và quán lj, náng 
cao chá't lwcmg và hiu qua hogt d5ng cña các don vj sy' nghip cOng 42p; 

Can ct KI hogch so' 68/KH-UBND ngay 02/7/2018 cza Uy ban nhân dan 
tIn/i thy'c hin Nghj quyét sO' 18-NQ/TW ngay 25/10/2017 Hç5i nghj lo'n thi' sáu 
Ban ch4o  hanh Trung wring Dáng khóa XII, KI hogch cza Bó ChIn/i trj, Nghj 
quyê't cüa Quo'c h5i, Nghj quyEt cia ChIn/i phz, Kè hogch cia Ban ch4 han/i 
Dáng b5 tinh khóa XVI v ti4p  tyc do'i mái, so'p x to' chuk b(5 may cia h t/io'ng 
chIn/i trj tin/i gQn, /iogt d(5ng hiu ly'c, hiu qua,' 

Can c& Quyêt djnh so' 17/QD-UBND ngày 21/01/2020 cia Uy ban n/ian dan 
tin/i v vic chuyJn nhim vy, so' lwcrng ngu'O'i lam vic dang thy'c hin nhim vy 
quan lj di tIch cña Ban Quán l khu du i/c/i i/c/i s van hóa và sin/i thai Tan 
Trao v Báo tang tinh và quy d/nh cc" cO'u to' chuk bç5 may cia Bao tang tinh try'c 
thuc SO' Van hOa, Tho' thao và Du i/c/i tinh Tuyên Quang, 

Can c& Van ban so 78/UBND-NC ngay 10/01/2020 cüa UBND tinh ye vic 
thy'c hin so'p xe cc' cO'u to' c/uk các co quan c/iên mOn thuç5c UBND tinh,' 
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Can cü Thông báo sd 23/TB-UBND ngày 25/4/2020 cña UBND tinh Thông 
báo ket lu2n cia (/y ban nhân dan tinh tgi /cj) hQp tháng 4 nám 2020. 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch dã tip thu, hoàn thin D an theo d nghj 
cüa S& Ni vi tti Báo cáo so 169/BC-SNV ngày 23/4/2020 v Thrn djnh D an 
sp xp lai Ca c.0 t chüc cüa S& Van boa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang 
và giri Sâ Ni vii thm djnh, trInhUy ban than dan tinh D an sp 4 t chüc bô 
may cüa S& Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang thu sau: 

I. SI) CAN THIET XAY D!NG BE AN 

Di mâi, sp xp t chüc b may cüa Co quan, dan vj tinh gon, hot dng 
hiu lirc, hiu qua; nâng cao ch.t luçmg di ngü cong chüc, viên chi'rc theo tinh 
thn Nghj quy& cüa Hi nghj ln thu sáu Ban Chp hành Trung uang Bang khóa 
XII là phü hçp vâi giai dotn thirc tin hin nay. Ci,i th: 

1. Nghj quyt s 18-NQ/TW ngày 25/10/20 17 Hi nghj 1n thir sáu Ban 
Chip hành Trung uong Bang khóa XII v mt s v.n d v tip tic di mth, sp 
xp t chüc b may cüa h thng chInh tn tinh gpn, hott dng hiu lirc, hiu qua; 
K hoach  s 1 68-KHITU ngày 18/02/2018 cüa Ban Chp hành Bang b tinh (khóa 
XII) thirc hin Nghj quyt s 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Hi nghj Ban Chtp 
bath Trung uang khóa XII "Met s vn d v tip tiic dM mdi, sp xp t chüc b 
may cUa h thng chInh trj tith gçn, hot dng hiu 1irc, hiu qua"; K hoch s 
68/KH-UBND ngày 02/7/2018 cüa Uy ban than dan tinh thirc hin Nghj quyt s 
18-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Hi nghj Ban Chap hàth Trung uorig khóa XII 
"Met s vn d v tip tic di mOi, sp xp t chüc b may cüa h tMng chIth trj 
tinh g9n, hott dng hiu hrc, hiu qua" xác dnh mitc tiêu: Tie tyc di mái, s4p 
xê'p td ch&c b may cza h thdng chInh trj tinh gQn, hogt dç5ng hiu 4cc, hiu qua 
và phü hcip vó'i tM chl kinh tl thj tru'ô'ng djnh hwó'ng xã h3i chü nghia nh&n tang 
ctcông vai trô ldnh dgo cza Dáng; nang cao hiu 4cc, hiu qua quán lj Nhà nu'ác 
va chcit hccrng hogt d3ng cia Mçit trn td quô'c, các doàn the' chInh trj - x hç$i; 
phát huy quyn lam chi cza nhán dan..." 

2. Nghj quyt s 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hi nghj 1n thu sáu Ban 
Ch.p hành Tnung uang Bang l.n khóa XII v tip tçic di mOi h thng t chiirc a 
quãn l, nãng cao cht luçing và hiu qua ho.t dng cüa các don vj s1r nghip cong 
lap; Nghj quyt s 08/NQ-CP ngày 24/01/20 18 cüa ChIth phü v Chuo'ng trInh 
hành dng cüa ChIth phü thirc hin Nghj quyt s 19-NQ/TW ngày 25/10/2017; 
Chuang tnIth hath dng so 21-CTn/TU ngày 08/3/20 18 cüa Ban Chp hành 
Bang b tith thçrc hin Ngh quyt s 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hi nghj lan 
thu sáu, Ban Ch.p bath Tnung uang Bang khoá XII v& tip tVc  di mOi h 
théng t chi'rc và quàn l, nâng cao cht luçing và hiu qua boat dng cUa các 
don vj sc nghip cong lap, xác djnh: .'.'. Giám mgnh dáu môi, khác phyc tlnh 
trgng manh min, dan trái và trItng lçip; tinh gián biên chê' gcn vâi cci' cá'u lçii, 
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náng cao chat 1ucrng d5i ngz2 cong ch&c, viên chic. Giám mgnh tj trQng, nâng 
cao hiu qia chi ngân sách nhà nwó'c cho dcrn vj sy nghip cOng 1p dJ cci câ'u 
lai ngân sách nhà nwó'c, cái cách tin lwo'ng và náng cao thu nhp cho cOng 
chc, viên chzc. 

3. Can cü vào biên ch cong chüc trong ca quan hành chInh nhà nithc, s 
krçrng ngui lam vic trong dn vi sir nghip cong 1p  thuc Sâ duçc giao dn 
11am 2021 không dü diu kin d thành l.p các d.0 m& ben trong theo nguyen tic: 
"PhOng có dirài 10 ngwài ducic b trI trumgphông và 01 phó trithngphông, có 
tut' 10 ngu'&i trá len dwçic bd trI không qua 02 phó tru'óng phông", dOng thai, 
trong qua trInh thirc hin nhim vii, mt s phông có chüc näng, nhim vi 
tuung dng, có mi lien h, lien thông trong quy trInh xir l cOng vic. 

Tr nhftng thrc tin nêu trên, vic sp xp lai t chüc b may cüa SOr Van 
hóa, Th thao và Du ljch nh.m tinh gpn du mi, giãm s luçmg cp phó, nâng 
cao hiu 1irc, hiu qua hot dng cüa ca quail, dcn vj là cAn thit, phü hqp vOl 
chü truang cüa Dãng, quy djnh cüa Nhà nithc. 

II. QUA TRINH XAY DIJNG BE AN 

Can cir các van bàn cüa Trung uang, cüa tinh và tInh hInh thrc tin cüa c 
quail, &m vj trrc thuc, SO Van hóa, Th thao và Du ljch dã xây dirng dir thào 
D an s.p xp lai t chüc b may cüa SO Van boa, Th thao và Du ljch gui xin 
kin cOa các cci quail, &m vj có lien quan. H& thOi hmn xin kin, SO VAn boa, 
Th thao và Du ljch th.n dixçc 02 kin tham gia và dã tip thu, hoàn chinh dir 
thào (SO Ni vv, SO Tu phap); 27 kin nhAt trI dir thâo D an. 

III. THI)C TRNG ca cAu TO CHC BQ MAY VA BIEN CHE 

1.CcAutchfrcbmáy 

1.1. Ldnh dgo So' gm: Giám dc và 02 Phó Giám dc (du'crc giao khóng 
qua 03 Phó Giám dc). 

1.2. PhOng chuyên mOn, nghip vy thuc SO'. 09 phOng, gm: Van phOng 
SO;Thanh tra SO; PhOng Kê hoach  - Tài chInh; PhOng T chOc - Pháp chê; 
Phông Quãn l van hóa; PhOng Xây dung np sng vAn hóa và gia dInh; Phông 
Quàn 1 th dic th thao; PhOng Quãn l du ljch; PhOng Quãn 1 di san van hóa. 

1.3. Các don vj sic nghip thu3c SO': 07 don v,i, gm: 

- Bâo tang tinh: Giám dc, 01 Phó Giám dc (du'cic giao: 02 PhO Giám 

dO'c) và 04 phOng chuyên mOn. 

- Doàn Ngh thu.t dan tc tinh: TruOng Doàn, 01 Phó TruOng doàn (du'crc 

giao: 02 Phó TrwO'ng doàn) và 03 phOng chuyên mon. 

- Thu vin tinh: Giám dc, 01 Phó Giám doe và 03 phOng chuyên mon. 
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- Trung tam van hóa tinh: Giám dc, 01 Phó Giám dc ('du'cic giao. 02 
Phó Giám dc) và 03 phông chuyên mon và tumg ducrng. 

- Trung tam Phát hành phim và chiu bong: Giám dc, 01 Phó Giám dc 
và 10 phông chuyên mon và tuong ducmg (02 phông và 08 D(5i Chilu bong 
luu d5ng). 

- Trung tam Hu.n 1uyn và thi d.0 th dic th thao: Giám dc, 01 Phó 
Giám dc và 02 phàng chuyên mon. 

- Ban Quãn 1 Quâng tnring Nguyn T.t Thành: Giám d&, 01 Phó Giám 
dc, viên chüc chuyên môn, nghip vi và nhân viên. 

2. Biên chê cong chü'c, s ltrçrng ngtrô'i lam vic, cM tiêu lao dng hçrp 
dông theo Nghj djnh s 68/2000IND-CP thrçrc giao dn nãm 2021: 

- Co quan Hành chInh Nhà nuc: 40 ng11?ñ. 

- S luçmg ngu?ñ lam vic trong don vj sir nghip thuc Sâ: 165 ngu1i 

- Lao dng hqp dng theo Nghi, djnh s 68/2000/ND-CP: 13 ngui. 

IV. PHLNG AN SAP XEP TO CHC CUA SO VAN HOA, THE THAO 
VA DU LId 

1. Phuo'ng an sp xêp co' cu to chü'c b may 

1.1. Di v&i các phông chuyên môn: 

- Giü nguyen 05 phOng: T chicc - Pháp ch, Thanh tra, Quán 1 du ljch, 
Quãn 1 di san van boa, Quãn 1 th dic th thao. 

- Sap nhp PhOng K hoach  - Tài chInh vào Van phOng. Ten gçi phOng sau 
khi sap nhQp: Van phông S&. 

- Hqp nht Phông Quân 1 van hóa và PhOng Xây dimg np sang van hóa 
và gia dInh thành. Ten gçi phOng sau khi hcp nh.t: PhOng Quãn l van hóa và 
gia dlnh. 

1.2. Di v&i các do'n v st  nghip thuc S&: 

- Giü nguyen 04 dan vj sir nghip thuc Sr: Ban quail l Quâng truO'ng 
Nguyn T.t Thành, Doàn Ngh thut dan tc tinh, Thu vin tinh, Trung tam 
Hun luyn và Thi d.0 th diic th thao. 

- Giâm 02 dan vj sir nghip: 

+ Don vj Ban Quân l khu du ljch ljch sir van hóa và sinh thai Tan Trào 
(Chuyén nhim vy, sd lu'cing ngwài a'ang thirc hin nhiçm vy quán l di tIch cia Ban 
Quán lj khu du ljch ljch ljch sñ van hóa và sinh thai Tan Trào ye Báo tang tinh). 
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- Hçip nh.t Trung tam Van hóa tinh và Trung tam Phát hành phim và 
Chiu bong thành Trung tam Van hóa và Din ânh trçrc thuc Sâ Van hóa, Th 
thao và Du ljch. 

2. Co câu t chfrc cüa S& Van hóa, Th thao và Du ljch sau sap xêp: 

2. 1. Länh dao sà, gm: Giám d& và không qua 03 Phó Giám dc. 

2.2. Các phông chuyên món, nghip vy thu5c Sà. Gm 07 phông: VAn 
phông; Thanh tra; T chüc — Pháp ch; QuAn 1 vAn boa và gia dInh; Quán 1 di 
san vAn hóa; Quãn 1 du ljch; Quán 1 th diic th thao. 

2.3. Co' quan, dun vj try'c thu5c S&. Bão tang tinh;Trung tam VAn boa và 
Din ánh; Thu vin tinh; Doàn Ngh thu.t dan tc tinh; Trung tam Hu.n 1uyn và 
Thi du th diic th thao; Ban Quân 1 Quãng truông Nguyn tt Thành. 

3. Vic stp xp Co c.0 t chüc, b may cüa S& VAn hóa, Th thao và Du 
1ch không tang du mi các phông, don vj trirc thuc Sir. Sau sp xp, giãm s 
luçing phông, don vj thuc S; giâm s lucmg du mi ben trong cüa don vj thuc 
Si. Giãm s 1uçng lath dao, Ca c.0 t chirc b may tinh gçn hon. Cii th: 

- Giâm 02 phông chuyên mon thuc S&. 

- Giâm 02 dan vj sir nghip thuc Sâ. 

- Giãm 04 lãnh dto cp phông, gm: 02 Tnthng phông, 02 Phó tru&ng phông. 

- Giim 02 Giám dc, 03 Phó Giám dc don vj (Ban Quán l3 khu du ljch ljch szc 
van hóa và sinh thai Tan Trào, Trung tam Phát hành Phim và Chilu bong). 

- Giâm 09 phông và tixong duong cüa don vj thuOc  S (05 D5i chie'u bong 1uu 
dç5ng, 01 phOng Hành chInh thu5c Trung tam Phát hành phim và Chiê'u bóng, 01 
phOng Nghip vy thu5c Thw vin tinh, 02 phOng chuyên môn, Nghip vy thu7c 
Ban Quán l Quáng tru'O'ng Nguyln Ta't Thành). 

- Giâm 12 vi trI länh dio các phông và thong duong thuc don vj (05 £)9i 
tnrOng Dç5i chilu bong lu-u dc5ng, 01 Tru'dngphOng Hành chInh — Tdng hQp thuc 
Trung tam Phát hành phim và Chi1u bong; 01 Tru'O'ng phông, 01 Phó tru'O'ng 
phOng thuç5c Thu' vin tinh; 02 Tru'àng phông, 02 Phó tru'O'ng phOng thuc Ban 
Quán lj Quáng tncOng Nguyln Tãt Thành) theo quy djnh. 

V. PHTS()NG AN SAP XEP NHAN SIJ 

1. Hin nay tng s các chüc danh lãnh dao  quin l cp phông chuyên môn, 
nghip vçi thuc Sâ có 11 ngu&i (05 TrwOngphOng, 06 Phó trirOngphOng). Theo 
Phuong an hçip nht, tng s các chüc danh lanh dao  quãn 1 cap phông: 14 nguii 
(07 Tru'Ongphông, 07 Phó tru'OngphOng,), nell sau khi hçp nhât, sap nh.p không có 
s luqng truâng phông, Phó tru&ig phông dôi du. Phuong an sp xp lath dao  cac 

phông thu sau: 
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Giü nguyen vj trI lath dto hin có cUa các phông, can cü vào diu kin c1i 

th& Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch xem xét và thirc hin quy trInh b nhim 
di vói các vi trI cOn thiu dam bão dung quy djnh. Ci th: 

VI. HIU QUA CUA BE AN VA TO CHC THI1J'C HIN 

1. Hiu qua cüa Be an 

1.1. D an sp xp laj t chirc b may cüa Si Van boa, Th thao và Du 
ljch duqc xây dimg phü hcip vâi chü trrnmg cüa Bang, quy djnh cüa Nhà nuOc, 
chi do cüa Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh v sp xp t chirc b may tinh gun, 
hoit dng hiu lirc, hiu qua và Co CU 'aj di ngü cong chrc, viên chüc theo 
quy djnh. 

1.2. Sau sp xêp lii to chüc b may, S& Van boa, Th thao và Du ljch 
không lam tang du mi Co quan, don vj thuc và trirc thuc; giâm s hrçing 
phOng chuyên môn, don vj str nghip và các c1u mi ben trong cüa dcm vi sr 
nghip thuc SO; giãm s luçmg lath dio; Co cu t chirc b may tinh gpn hon. 

2. L trInh thrc hin: Thirc hin s.p xp cci c.0 t chüc b may cüa Sà 
Van hóa, Th thao và Du ljch sau khi D an duc Uy ban nhân dan tinh phê duyt. 

VII. KIEN NGHJ, BE XUAT vOi UY BAN NHAN DAN T!NH 

D nghj Uy ban than dan tinh phé duyt D an sp xp li t chüc b may 
cüa Sà Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 

(Co Bilu tdng hcip, giái trInh kiln tham gia c?a các ccr quan, dcin vj, 
an và Du' tháo Quylt djnh cüa UBND tinh g&i kern). 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch kInh g1ri S& Ni vçi thm djnh, trInh Uy 
ban nhân dan tinh xem xét, quyt djnh./. 

Noi ,thân: 
- UBND tinh (b/c); 
- SâNôi vu (thâm dinh); 
- Giám dôc, các PGD Sâ; 
- Luu: VT, TCPC. 

GIAM BOC 

Au Thi Mai 
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UBND TfNH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO 

vA DU UGH 

S: /DA-SVHTTDL 

CONG HOA xA HO! dHU NGHIA VIT NAM 
Doe 1p-  Tij do -  Hnh phüc 

Tuyén Quang, ngày 20 tháng 5 nãm 2020 

DEAN 
Sp xp Ii to chu'c b may 

S& Van hóa, The thao và Du llch  tinh Tuyên Quang 

(Kern theo To' trInh s /TTr-SVHTTDL ngày 2 0/5/2020 
cza SO' Van hóa, The thao và Du ljch) 

Phn thfr nhât 

SI)' CAN THIET VA CAN C1' XAY DI)'NG BE AN 

I. SI)' CAN THIET XAY DI)'NG oE AN 
DM mdi, stp xp t chüc b may cüa CY quail, do'n vi tinh gçn, ho.t dng 

hiu lrc, hiu qua; nâng cao ch.t luçmg di ngü cong chüc, viên chüc theo tinh 
than Nghj quyêt cüa Hi nghj ln thir sáu Ban Chp hành Trung ung Dãng khóa 
XII là phü hçip vâi giai dotn thrc tin hin nay. Ciii th: 

1. Nghj quyêt so 1 8-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hi nghj 1n thu sáu Ban 
Chip hành Trung uang Bang khóa XII v mt sé vn d v tip tiic di mOi, sp 
xp t chüc bO may cüa h tMng chInh frj tinh gçn, hott dng hiu hrc, hiu qua; 
K hoach s 1 68-KH/TU ngày 18/02/2018 cüa Ban Chip hành Bang b tinh (khóa 
XII) thrc hin Ngh quyt s 1 8-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Hi ngh Ban Chp 
hành Trung uang khóa XII "Met  s vn d v tip tic di mói, sp xp t chüc b5 
may cüa h thng chInh trj tinh gçn, hoat  dng hiu lc, hiu qua"; K hoach  s 
68/KH-UBND ngày 02/7/2018 cüa 1:Jy ban nhân dan tinh thirc hin Nghj quy& s 
18-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Hi nghj Ban Chip hành Trung uong khóa XII 
"Met so van dê v tip tçlc di mói, sp xp t chüc b may cüa h thng chInh trj 
tinh gçn, hoat dng hiu hrc, hiu qua" xác djnh m1c tiêu: Tie'p tyc ddi rnái, s4p 
xe td cht'c bç5 may cia h thdng chInh trj tinh gQn, hogt dç5ng hiu hrc, hiu qua 
và phi' hcxp vó'i tM ché' kinh té' thj tru'àng djnh hu'O'ng xâ h5i chz, nghia nhrn tang 
cu'011g vai trO lânh dgo cia Dáng; nâng cao hiu ltc, hiu qua quán l Nhà nu'O'c 
và chat lu'Q'ng hogt d5ng cza Mt trn td quO'c, các doàn the' chInh trj - xâ h5i; phát 
huy quye'n lam chi cia nhán dan,.," 

2. Ngh quyt s 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hi nghj ln thu sáu Ban 
Chtp hành Trung uong Bang 1n khóa XII v tip tc di mi h thng t chirc a 
quán l, nâng cao cht krqng và hiu qua hot dng cüa cac dan vj sir nghip cong 



lip; Ngh quyt s 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 cüa ChInh phü v Chuang trInh 
hành dng cüa ChInh phü thirc hin Nghj quy& s 1 9-NQ/TW ngày 25/10/2017; 
Chuang trInh hành dng so 21-CTr/TU ngày 08/3/20 18 cüa Ban Chp hành 
Dâng b tinh thirc hin Nghj quy& s 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hi nghj 1.n 
thu sáu, Ban Ch.p hành Trung ucmg Dãng khoá XII v tip tic d6i mOi h thng 
t chüc và quân 1, nâng cao cht lixçing và hiu qua hoat  dng cüa các dan vj sir 
nghip cong lip, xác djnh: "...Giám mgnh ddu mdi, khc phyc tInh trgng manh 
min, dan trái và trIing tinh gián biên ché' gn vâi cci cá'u lçiii, náng cao chit 
lwmg dç51 ngii cong chic, viên ch&c. Giám mgnh tj trQng, náng cao hiu qia chi 
ngân sách nhà nzthc cho don vj sr nghip cOng 1p d ccy cá'u igi ngán sách nhà 
nu'ác, cái cách tin lu'o'ng và náng cao thu nhp cho cOng chüc, viên chic. . . 

TInh dn tháng 02/2020, ca cu t chüc cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du 
ljch theo Quyt djnh s 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Tuyên Quang v vic quy djnh chirc nàng, thim vi, quyn han  và Co cu t 
chüc cüa Sâ Van boa, Th thao và Du flch  tinh Tuyên Quang gm có 09 phOng 
chuyên mon và 07 dan vj sir nghip cong 1p thuc Si (giâm 01 dan vj sir 
nghip so vói näm 2019. L do giàm: Thirc hin Quyt djnh s 1404/QD-TTg 
ngày 17/10/20 19 cüa Thu tixrng ChInh phü v vic thành l.p  Ban Quàn 1 các 
khu du ljch tinh Tuyên Quang; Quyt djnh s 17/QD-UBND ngày 2 1/01/2020 cüa 
UBND tinh v vic chuyn nhim V11, s luçing nguii dang thirc hin nhim vi 
quân 1 di tIch cüa Ban Quân l khu du ljch ljch ljch sü, van hóa và sinh thai Tan 
Trào v Bâo tang tinh và quy djnh co cu t chüc b may cüa Bâo tang tinh trirc 
thuc SO Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang). 

Can cu vào chi tiêu biên ch cOng chüc hành chInh, viên chuc don v sr 
nghip cong 1p thuc Si Van hóa, Th thao và Du ljch duçic giao, dng thai, 
trong qua trInh thiic hin nhim vi, mt s phOng có chüc näng, nbim v%1 tuang 
dng, có mi lien h, lien thông trong quy trmnh xü l cong vic. Tir nhftng thirc 
tin nêu trén, vic sp xp lai  t chuc b may cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du 
ljch nb&m tinh gçn du mi, giàm s luqng cp phó, nâng cao hiu 11rc, hiu qua 
hoat dng cüa ca quan, don vj là cn thi&, phü hçip vói chü truang cüa Dãng, 
quy djnh cüa Nhà nuâc. 

II.C€ SO PHAP L\ XVNG  BE AN 

1. Nghj quyt s 18-NQ/TW ngày 25/10/20 17 cüa Hi nghj Ban Chap hành 
Trung uang Dàng ln thu 6 khOa XII v mt s vn d v tip tçic di mdi, s.p xp 
t chüc b may cüa h thng chInh trj tinh gçn, boat  dng hiu 1rc, hiu qua. 

2. Nghi. quyt s 19-NQITW ngày 25/10/2017 Hi ngbj Ban Chip hành Trung 
uang Dàng ln thu 6 khOa XII v tip tic di m9i h thng t chirc và quãn l, nâng 
cao cht luçing và hiu qua boat  dng cüa các don vj sir ngbip cong lap. 
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3. Nghj quyêt so 39-NQ/TW ngày 14/4/20 15 cüa B ChInh trj v tinh giân 
biên ch và ca cu t chirc 'ai dOi ngü can b, cong chirc, viên chirc. 

4. Nghj quyt s 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 cüa Quc hOi  v tip tic câi 
cách t chüc b may hành chiinh nhà nuc tinh gçn, hott dng hiu lirc, hiu qua. 

5. Ngh djnh s 24/2014/ND-CP ngày 04/4/2014 cüa Chmnh phü quy djnh t 
chirc các ca quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, thânh ph tWc  thuc 
Trung uang. 

6. Nghj quyt s 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 cüa ChInh phü v Chuang trInh 
hành dng cüa ChInh phü thirc hin Nghj quy& s 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 
cüa Hi nghj Ban Chap hành Trung 11o11g Dâng 1n thu 6 khóa XII v mt s vn 
d v tip tiic di mâi, s.p xp t chCrc b may cüa h thng chInh trj tinh gçn, hoit 
dng hiu 1irc, hiu qua. 

7. Nghj quyt s 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 cüa ChInh phü v Chucmg trInh 
hành dng cüa ChInh phü thirc hin Nghj quyt s 19-NQ/TW ngày 25/10/20 17 
Hi nghj Ban ChLp hành Trung ucmg Dâng 1n thu 6 khóa XII v tip ti1c di mi 
h thëng t chüc và quân 1, nâng cao chit luçing và hiu qua hott dng cüa các 
do'n vj sr nghip cong lQp. 

8. K hoach s 07-KHITW ngày 27/11/2017 cüa B ChInh trj v thirc hin 
Nghj quyt s 18-NQ/TW ngày 25/10/20 17 Hi nghj lan thu sáu Ban Chp 
hành Trung uong Dâng khoá XII. 

9. Thông tu s 07/2015/TTLT-BVHTTDL - BNV ngày 14 tháng 9 nàm 2015 
cüa B Vn hóa, Th thao và Du ljch và B Ni v11 hithng dn chüc nng, nhim vii, 
quyn hn và Co cu tt chi'rc cüa S& Van boa, Th thao và Du 1ch thuc liJy ban 
nhn dan tinh, thãnh ph trçrc thuOc Trung uong; PhOng Van boa và Thông tin thuc 
Uy ban nhân dn huyn, qun, thj xã, thành pM thuc tinh. 

10. K hoach  s 168-KHITU ngày 18/02/2018 cüa Ban Chip hánh Dâng b 
tinh (khóa XII) thçrc hin Nghj quyt s 18-NQ/TW ngày 25/10/20 17 cüa Hi nghj 
Ban Ch.p hãnh Trung uang khóa XII "Mç5t s vd'n d ye' tiê tyc di m&i, sp x4 tá 
cht'c b5 may cia h thdng chInh trj tinh gn, hogt dç5ng hiu 4cc, hiu qua ". 

11. Chucing trInh hành dng s 21-CTr/TU ngày 08/3/20 18 cüa Ban Chp 
hành Dâng b tinh thirc hin Nghj quyt s 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hi 
nghj 1n thu sáu, Ban Ch.p hành Trung hang Bang khoa XII v tip tiic di mâi 
h tMng t chirc và quân 1, nâng cao chtt 1uçng và hiu qua hoat dng cüa cac 
don vj sir nghip cong lap. 

12. Kê hotch so 68/KH-UBND ngày 02/7/2018 cüa Uy ban nhn dan tinh thrc 
hin Nghj quyt s 18-NQ/TW ngây 25/10/20 17 cüa Hi nghj Ban Chtp hãnh Trung 
uang khóa XIII "Môt sd vdn d v tiê tyc ddi m&i, s4p xê} td chzc bç5 may cia h 
thó'ng chInh trj tinh gçm, hogt dç5ng hiu 4cc, hiu qua;  K hoch s 67/KH-UBND 
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ngày 02/7/20 18 cUa Uy ban nhn dn tinh Trie2n khai thirc hin Nghj quye't so' 19-
NQ/TW ngày 25/10/2017 H5i nghj lá'n tht sáu, Ban Ch4o hành Trung itong Dáng 
khóa XII, Nghj quyé't ciia ChInh phü, Chu'ong trInh hành d5ng cüa Ban Ch4v  hành 
dáng b5 tinh khóa XVI v tiê tyc ddi mài h thdng td chi'c và quán lj, náng cao chit 
lupng và hiu qua hogt d(5ng cüa các don vj sy nghip cOng 

13. Quyt djnh s 2033/QD-BNV ngày 3 1/12/2015 cüa B Ni vçi phê duyt 
Danh mic vi trI vic lam trong các co quan, t chüc hành chmnh cüa tiinh Tuyên 
Quang; Quyt djnh s 500/QD-UBND ngày 31/12/2017 cüa UBND tinh Phê duyt 
bàn mô tá cong vic và khung nàng lixc theo danh mic vj trI vic lam Si Van hóa, 
Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 

14. Quy& djnh s 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Tuyên Quang v vic quy djnh chüc näng, nhim vii, quyn hn và c cu t chüc 
cüa Si Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 

15. Quyt djnh s 17/QD-UBND ngày 2 1/01/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh 
v vic chuyn nhim vii, s lucing nguèi lam vic dang thçrc hin nhim vii quail 
1 di tIch cüa Ban Quàn 1 khu du ljch ljch sü, vAn boa và sinh thai Tan Trâo v 
Bào tang tinh và quy djnh Ca cu t chirc b may cüa Bào tang tinh trçrc thuc S 
VAn boa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 

16. K hoach s 93/KH-UBND ngày 3 1/12/2015 cüa UBND tinh v Tinh gin 
biên chê cong chüc hành chmnh giai don 2015-2021; K hotch s 117/KH-UBND 
ngày 28/12/2018 cüa UBND tirih v bè sung tinh gin biên ch cong chüc hành 
chInh giai doin 2019-2021. 

17. K hoach s 94/KH-UBND ngày 3 1/12/2015 ci1a UBND tinh v Tinh giân biên 
ch sir nghip giai doin 2015-2021; K hotch sM 18/KH-UBND ngày 28/12/2018 cüa 
UBND tinh v b sung tinh giãnbiên ch srnghip giai doin 2019-2021. 

18. K hoch s 117/KH-UBND ngay 28/12/20 18 cüa UBND tinh v b 
sung tinh gián biên chê cong chirc hành chInh giai dotn 2019-2021. 

19. K hoach s 118/K}1-UIBND ngAy 28/12/20 18 cüa UBND tinh v b 
sung tinh giàn biên ch sr nghip giai doin 2019-2021. 

20. Vn bàn s 78/UBND-NC ngày 10/01/2020 cüa UBND tinh ye vic thirc 
hin sp xp ca cu t chirc các co quan chuyên mOn thuc UBND tinh. 

Phn thu hal 

TIIIJ'C TRNG TO CHUC BQ MAY VA BIEN CITE CONG CHC, sO 
LIJ'QNG NGIJ'(fl LAM VIC CUA S€ VAN HOA, THE THAO VA DU LId 

I. ! TRI, CH(C NNG VA NIllM VIJ, QUYEN HiN 

Vj trI, chrc nAng, nhim vli, quyn han  va co cu t chüc theo Quyt djnh s 
403/QD-UBND ngay 29/11/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang ye vic 
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quy djnh chüc näng, nhim V11, quyn hn và c c.0 t chüc cüa S& Van hóa, Th 
thao và Du ljch tinh Tuyên Quang; Quyt djnh s 17/QD-UBND ngày 21/01/2020 
cüa Uy ban nhân dan tinh v vic chuyn nhirn v1i, s luqng ngithi lam vic dang 
thirc hin nhim vi quân l di tIch cüa Ban Quân l khu du ljch ljch sir, van boa 
và sinh thai Tan Trào v Bão tang tinh và quy djnh Co cu th chirc b may cOa Báo 
tang tinh tr1rc thuc S& Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang; Thông tLr so 
07/20151f1LT-BVHTTDL - BNV ngày 14 thang 9 näm 2015 cüa B V hóa, Th 
thao và Du ljch vá B Ni vii huó'ng din chüc nàng, nhim via, quyn hn và Co cu t 
chüc cüa S& V boa, Th thao và Du ljch thuc Uy ban nhân dan tinh, thành ph trirc 
thuc Trung ucmg; PhOng V hóa và Thông tin thuc Uy ban nhan dan huyn, qun, 
thj xâ, thành ph thuc tinh. 

II. Cc% cAu TO CH1C BO MAY VA BIEN CHE 

1. Co cu t chü'c b may 

1.1. Lãnh dzo Sôgm: Giám dc và không qua 03 Phó Giám dc. 

1.2. Plthng chuyên môn, nghip vy thu3c So'; cdc do'n vj sr nghip, các 
plibng và tu'o'ng du'ong cüa don vj sy' nghip thuc SO 

a) PhOng chuyên món, nghip vy thuç5c SO': 09 phOng, gm: 

- Van phông Si; 

- Thanh tra Sâ; 

- PhOng K hoch - Tài chInh; 

- Phông To chirc - Pháp ch; 

- Phông Quân 1 van hóa; 

- PhOng Xây drng nêp sng van hóa và gia dInh; 

- PhOng Quãn l th diic th thao; 

- PhOng Quán l du ljch; 

- PhOng Quán l di san van hóa. 

b) Các don vj sy' nghip, cácphOng cña don vj sy' nghip thuç5c SO07 don vj, góm. 

- Bãotàngtinh: 

+ Lãnh dto gm: Giám dc và 01 Phó Giám dc (du'cic giao. 02 Phó 
Giám do'c) 

+ PhOng Hành chinb — Tng hçip; 

+ Phông Di tIch; 

+ Phông Suu tam, kim ké, bão quãn; 

+ PhOng Tnrng bay, tuyên truyên; 
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- Doán Ngh thut dan tc tinh: 

+ Lãnh dio gm: Trumg doàn và 02 Phó trithng doàn. 

+ Phông Hành chInh - Tng hçip; 

+ PhOng T chirc biu din; 

+ Phông Ngh thut. 

- Thu viên tinh: 

+ Lath dto gm: Giám dc và 01 Phó Giám dc. 

+ Phông Hành chInh - Tong hçp. 

+ Phông Nghip vii. 

+ PhôngB1nd9c. 

- Trung tarn van hóa tinh: 

+ Länh dao  gm: Giám dc và 02 Phó Giám dc. 

+ Phông Hành chInh - Tang hçip; 

+ Phông Nghip vii; 

+ Di Tuyên trnyn luu dng. 

- Trung tam Phát hành phim và chiu bong: 

+ Lãnh dao  gm: Giám dc và 01 Phó Giárn d&. 

+ Phông Hành chInh - Tng hçcp; 

+ Phông Nghip v11; 

+ Tam (08) Di chiu bong luu dng. 

- Trung tam Hun 1uyn và thi du th dyc th thao: 

+ Lãnh dio gm: Giám dc và 01 Phó Giám dc. 

+ Phông Hành chInh - Tng hçip; 

+ Phông Hun 1uyn. 

- Ban Quán 1 Quâng trung Nguyn Tt Thành: 

+ Länh dao  gm: Giám dc và 01 Phó Giám dc. 

+ Phông Hành chInh - Tng hçip; 

+ Phông Nghip viii. 

2. TrInh d cong chfrc, viên chfrc, hqp dung theo Nghj djnh su 

68/2000/ND-CP: 
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2.1. Thicc trgng ccl câu trinh d5, náng 4cc cia dç5i ngü cong chi'c, viên 
chic. 156 ngu'ài (tmnh den ngày 20/5/2020) 

- V c cu: Nam 84 ngui, nü 72 ngui; dan tc thiu s& 49 ngiRii, dan 
tcKinh: 107 nguôi. 

- V trInh d chuyên môn: Trên Dai  h9c 20 ngui, chim 12,8%, dai  h9c 
91 ngi.thi, chiêm 58,3%, cao däng 7 nguè'i chiêm 4,5%, trung cap 30 ngithi, 
chiêm 19,2%, 

- V trInh d tin h9c: Cir nhân, k5 su 4 nguii, chim 2,7%, trInh do B, 
rng dirng cong ngh thông tin co bàn 118 ngui, chiêm 75,6 %. 

- V trInh d ngoti ngti: Ca nhân 01 ngi.thi, chim 0,6%, trInh d B, Bi, 
C 131 nguñ, chiêm 84,0%. 

- V trInh d 1 1uQn chInh tr: Cao cp 16 ngu?yi, chim 16,3%, trung cp 
63 nguñ, chiêm 40,4%. 

- V trInh d Quàn 1 nba nucc: Chuyên viên cao cp 02 ngthi, chim 
1,3%, Chuyên viên chInh 31 ngiRii, chiêm 19,9%, chuyên viên 25 nguñ, chiêm 
16,0%. 

2.2. V hçxp dng lao dc5ng theo Nghj djnh sd 68/2000/ND-CF cia ChInhphi: 
13 ngw&i. 

- V co cu: Nam 9 ngiRi, nt 4 ngiRi; dan tOe  thiu s: 2 ngui, dan tOe 
Kinh: 11 ngi.thi. 

- V trInh dO chuyên mOn: Trên Di h9c 0 nguñ, chim 0%, dii h9c 5 
ngii?ii chiêm 3 8,5%, trung cap 3 ngithi, chiêm 23,1%, lái xe B2 có 6 nguôi, chiêm 
46,2%. 

- V trInh dO 1 1un chInh trj: Sa cp 0 ngui, chim 0%. 

3. Biên chê cong chü'c, so hrqng ngtrô'i lam vic, chi tiêu lao dng h9p 
dông theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP: 

3.1. Biên chê cOng chiIc, so lu'ng ngu'&i lam vic, chi tiêu lao dng hcip 
dng theo Nghj djnh scf 68/2000/ND-CF dtcçic giao dé'n nám 2021: 

- COng chüc Co quan Hành chInh Nhà nuóc (Van phông S&): 40 ngui. 

- S luçing ngui lam vic trong dcm vj s1r nghip thuOc Si: 155 ngui 
(Báo tang tinh: 33 ngwài, Doàn Nghc thugt dan t3c tinh: 45 ngu'&i; Thtc viçn 
tinh: 13 ngu'ài; Trung tam Hun luyn và thi dá'u th dyc the' thao: 15 ngw&i; 
Ban Quán lj Quáng tru'O'ng Nguyen Ta't Thành: 07 ngu'ài; Trung tam Phát hành 
phim và chiê'u bóng. 25 ngwài; Trung tam van hóa tinh: 17 ngzthi; 

- Lao dng hçip dng theo Ngh djnh s 68/2000/ND-CP: 13 nguôi (Ccl quan 
Van phông Sà. 03 ngzeth, Báo tang tinh: 03 ngu'ô'i, Doàn Ngh thuat  dan tc 
tinh:02 ngu'ài;Trung tam Phát hành phim và chié'u bong: 01 ngzcO'i; Trung tam 
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Huá'n luyn và thi dá'u the' dyc the' thao:02 ngzthi, Ban Quán l Quáng trwmg 
Nguyen Te't Thành.02 ngu'ô'i). 

3.2. Biên ché' cong ch&c, se' lu'Q'ng ngtrài lam vic, chi tiêu lao dçäng hcip 
dng theo Nghj d/nh sO' 68/2000/ND-CF thu3c S& Van hóa, The' thao và Du ljch 
cO mgt (tInh dê'n dIn ngày 20/5/2020): 169 ngu?i, trong do: 

- Cong chüc ca quan Van phOng Si: 31 nguôi. 

- Cong chüc, so luçing nguñ lam vi dan vj sir nghip thuc Si: 125 ngu&i. 

- Lao dng hçip dOng theo Nghj djnh s 68/2000/ND-CP: 13 ngu&i (Ca quan 
Vánphông Sà. 03; do vj sy' nghip. 10 ngu'&i). 

Tng s cOng chirc hành chinh con thiu so vOi Quyt djnh s 499/QD-UBND 
ngày 3 1/12/2019 cüa tJy ban nhn dn tinh v Giao biên ch cong chrc trong các ca 
quan, t chirc hânh chinh nhà niióc cüa tinh Tuyên Quang nm 2020:09 biên ch& 

(Co Phy lyc sO' 01 thyc tring co cO'u tO' char, biên ch sO' hring ngu'ô'i lam 

vic cüa SO Van hóa, The' tao và Du ljch kern theo) 

III. DANH GIA CHUNG 

1. U'u diem: 

- Các ca quan, dan vj thuc và trirc thuc Sâ Van boa, Th thao và Du 
flch duqc t chrc theo dung quy djnh tti Thông tu' s 07/201 5t1'l'LT-BVHTTDL - 
BNV ngày 14 tháng 9 nm 2015 cüa B Van hóa, Th thao và Du ljch và B Ni vii 
hu&ng dn chüc nàng, nhim vi, quyn hin và cci c.0 t chirc cüa S& Van hóa, Th 
thao và Du ljch thuc Uy ban nhân dan tinh, thânh ph trçrc thuc Trung ucing; 
PhOng Van hóa và Thông tin thuc Uy ban nhân dan huyn, qun, thj xã, thành ph 
thuc tinh và Quyt djnh s 403/QD-UBND ngày 29/11/20 16 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Tuyên Quang v vic quy djnh chirc näng, thim v1i, quyn htn và cci cu t 
chüc cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang; dam bâo rô chüc 
näng, nhim vçi, rO trách nhim và mi quan h cong tác. 

- Cong chirc, viên chirc ducic phân công, b trI lam vic theo khung näng 
1irc, chuyên mOn dào tao  và vj trI vic lam dã ducc cap cO thâm quyên phê 
duyt, dat  t' 1 trén 65 % so cOng chuc, viên chüc lam cOng tác chuyên môn, 
nghip vii. Hang närn, cOng chtc, viên chic dêu cci ban hoàn thânh tot nhim vi 
và chiêm gân 20 % hoàn thành xuât sac nhim vii 

2. Khó khãn: 

Can cü vào s lung biên ch cong chüc; s lung ngui lam vic duqc 
giao dn nam 2021 (Biên chê' cOng char: 40 ngu'O'i, sO' lu'crng ngzthi lam vic tgi 
dan vj sy' nghip: 155 ngu'&i) không dü diu kin d thành l.p 09 phOng chuyên 
mOn, nghip vi và s krqng các du mM cüa dan vj trtrc thuc Si nhu thrc 
trng theo nguyen tc "Tôi thiu có 5 ngui mOi 1p mt d.0 mM (phOng và tucing 
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duang)"; con mt s chüc nàng, nhim vi gifla các phông chuyên mon có tInh 
chit tuclng dng có th hqp that vn dam bào tInh phü hçip, hiu qua. 

Tü thirc t nêu trên, vic sap nhp theo tiêu chI các phông có chirc näng 
tixcrng dng và tràng 1p vi'ra dam bão dung quy djnh, dng thai giâm du mi, 
giãm si li.rçing c.p phó và nâng cao hiu 1irc, hiu qua theo tinh thn Nghj quyt 
s 1 8-NQ/TW và Nghj quyt s 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hi nghj ln thu sáu 
Ban Chp hành Trung uang Dàng khóa XII. 

Phnthfrba 

PHUNG AN SAP XEP L31 TO CH1J'C BQ MAY 
CUA SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH 

I. V TRI, CHU'C NANG, N}HM V,  QUYEN HLN CUA SO VAN 
HOA, THE THAO VA DU L!CH 

1. Vj trI và chfrc Hang 

Gitr nguyen vj tn chüc nàng theo Quyt djnh s 403/QD-UBND ngày 
29/11/20 16 cUa Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang v vic quy djnh chüc nng, 
nhim vii, quy&n hn và co cu t chüc cüa S& Van boa, Th thao và Du ljch tinh 
Tuyên Quang; Quyêt djnh so 17/QD-UBND ngày 21/01/2020 cüa Uy ban nhãn dan 
tinh v vic chuyn thim vçi, s luçmg ngui lam vic dang thçrc hin nhim vii 
quân l di tIch cüa Ban Quàn 1 khu du ljch ljch si:r, van hóa và sinh thai Tan Trào 
v Bão tang tinh và quy djnh cci cu t chirc b may cüa Báo tang tinh trçrc thuc 
S Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang, cii th là: 

1.1. Si Van hoá, Th thao và Du ljch là ca quan chuyên mon thuc Uy ban 
nhân dan tinh; thirc hin chüc nàng tham muu, giüp TiJy ban nhân dan tinh quân l 
nha nrn9c v vn hóa, gia dInh, th dc, th thao, du ljch và quãng cáo (tnü quãng 
cáo trên báo chI, trén môi tmng mng, trên xut bàn phm và quâng cáo tIch hçp 
trên các san phm, djch vii buu chInh, vik thông, cong ngh thông tin) r da 
phuang theo quy djnh cUa pháp lut; các djch vii cong thuc lTnh virc quàn 1 cüa 
S và thc hin mt s thim v1i, quyn han  theo phân cong hoc üy quyn cüa Uy 
ban nhân dan tinh, ChU tjch TIJy ban nhân dan tinh. 

1.2. Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch có tu cách pháp nhân, cO con du và 
tài khoán riêng; chju sir chi dao,  quàn l v t chuc, biên ch và boat dng cüa 
TIJy ban nhân dan tinh, dng thôi chju sir chi dao,  huàng dan, kim tra, thanh tra 
v chuyên mOn, nghip vi cüa B Van boa, Th thao và Du flch. 

2. Nhim vii và quyên hin 

Thirc hin theo Thông tu' so 07/2015/I' 1LT-B VHTTDL - BNV ngày 14 tháng 
9 nàm 2015 cüa B Van boa, Th thao và Du ljch và B Ni vii huO'ng dn chüc 
nang, nhim vçi, quyn hn và cG cu t chuc cüa Si Van boa, Th thao và Du ljch 
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thuc Uy ban nhân dan tinh, thãnh ph tnrc thuc Trung uang; Phông Van hóa và 
Thông tin thuOc Uy ban nhân dan huyn, qun, thj xã, thmnh ph thuc tinh; Quyt 
djnh s 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang 
v vic quy djnh chüc nàng, thim vii, quyn hn và Co cu t chüc cüa S& Van 
hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang và Quyt djnh s 17/QD-UBND ngày 
21/01/2020 cüa UBND tinh v vic chuyn nhim vii, s krgng ngiztñ dang th1rc 
hin nhim v1i quân 1 di tIch cOa Ban Quân 1 khu du ljch ljch ljch sir, van hóa va 
sinh thai Tan Trào v Bão tang tinh và quy djnh Co cu t chirc b may cüa Báo 
tang tinh trçrc thuc S VAn boa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 

II. YE  C(i CAU TO CH1I1'C BQ MAY, NHAN SI)'; CH15C NANG, 
NHIM VIJ CUA CAC PHONG CHUYEN MON, D(N VJ SI)' NGHIP 
THUOC sO 

A. Di v&i co' quan quãn 1 nhà ntr&c 

1. Lãnh dio S& 

Gitt nguyen co câu to chrc b may theo Quyt djnh s 403/QD-UBND ngày 
29/11/2016 cüa CJy ban nhân dan tinh: Gióm dc vA không qua 03 Phó Giám dc. 

2. Sp xp 1ii các ti chfrc thuc S& VAn hóa, The thao vA Du ljch 

Hin nay co cu t chüc cüa Si VAn boa, Th thao và Du 1ch gm 09 
phông chuyên mon. CAn cü tInh hInh thçrc t và biên ch cong chrc duc giao 
dn 11am 2021, Si VAn hóa, Th thao vA Du ljch dr kin phuong an sp xp tir 
09 phOng chuyên mon giãm xung con 07 phông, cii th: 

- Giü nguyen 05 phông: To chüc - Pháp ch& Thanh tra, Quán 1 du ljch, 
Quán 1 th diic th thao, Quãn 1 di san van hóa. 

- Sap thp PhOng K hotch - Tài chInh vào VAn phOng. Ten gçi phông sau 
khi sap nhp: VAn phông S&. 

- Hç'p nht Phông Quãn 1 vn hóa và PhOng Xây dirng np sng van hóa và gia 
dInh thành. Ten gçi phông sau khi hqp nht: PhOng QuAn 1 vAn hóa và gia dInh. 

Phuong an s&p xp tO chüc b may cüa S VAn hOa, Th thao va Du ljch trên 
cci sO' giâm d.0 mi c.p phông (giám th' 09 phông xuo'ng con 07 phOng) nhu'ng 
vn dam bâo hot dng theo chüc näng, thim vi; s luqng các phOng, lanh dto 
quân 1 và cOng chirc cüa các phông dam báo nguyen tc: "Ti tbiu cO 5 nguO'i 
mOi 1p mt du mi (phOng và tuo'ng duong). Phông có duâi 10 nguO'i duqc b trI 
tru&ng phOng va 1 phó tnthng phOng; cO tir 10 nguO'i trO' len duçc b trI không qua 
02 Phó tnthng phông" (Quy djnh so 04-QDi/TW ngày 25/7/2018 cia Ban C'h4 
hành Trung u'ong Dáng v cht'c náng, nhiêm vy, quyé'n hgn td chik b may cci 
quan chuyên tra'ch tham mu'u giip viç'c tinh iy, thành iy). 

(Co phy lyc sO' 02 kern theo) 
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3. Chirc náng, nhim vi và co cu ti chfrc cãC phông chuyên môn, 
nghip vy thuC S& sau khi sp xp 1ii: 

3.1. Van phông: 

3.1.1. Chüc näng, thim vii: 

- Tham muu xây dirng quy hoach, chuong trmnh, k hoach phát trin sir nghip 
vn hoá, th thao, du ljch dài hn, 05 nàm và hang nm; chirnng trhih mvc  tiêu quc gia; 
chuong trmnh dir an; cong trInh xây dirng cci bàn; cài each hành chinh; cong tác d& 
ngoi, cong tác thi dtia khen thuâng. Tng hçp báo cáo djnh k và dt xut k& qua thirc 
hin quy hoach, chuong trmnh, k hoach,  nhim v1i cong tác cüa ngành theo quy djnh. 
Theo dôi, don dc các phông, don vj s1r nghip tri1c thuc (sau day gi tAt là các phông, 
don vj) thrc hin chüc nng, nhim vii duqc giao. 

- ChU tn, huóng dn phông, don vj (Tong vic xây dimg, tng hçp và trInh Giàm d& 
S v k hoich, dir toán ngân sàch hng näm, phân b, diu chinh chi tiêu k hoch, dir toán 
ngân sách cho các phông, don vi. thuc Si và hu9ng dn t chüc thirc hin theo quy dinh. 

- Kim tra, giám sat vic thc hin dr toán, k hotch ngãn sách ducc duyt, 
vic thu chi tài chInh, thrc hin nghia vi ngãn sách, thanh toán cOng nçi; huóng dn 
th%rc hin vic mua sm, quàn l và sir ding tài san cüa co quan, don vi.  theo quy djnh. 

- Lp báo cáo, tng hçip quyt toán ngãn sách và cOng khai tài chInh, ngân 
sách; quàn l vic si'r diing tài san nhà nuóc tti Sty. Trinh cAp có thAm quyn quyt 
toán các d1r an, thuc ngun vn ngãn sách nhà nithc dAu tu cAp qua Sâ. 

- Quãn l, dam bão cci s& 4t chAt, tài san, phuong tin, diu kin lam vic 
phitc vçi chung cho các hoat dng cüa S& vá cOng tác quàn trj ni b; quail l xe 
0 to phiic v11 cOng tác cüa co quail; mua sAm, sira chQa, cài tto dam bào các diu 
kin co s& 4t chAt, trang thit bj cho các hot dng cüa S&. T chüc thrc hin 
dam bão v sinh, cãnh quan môi trithng; an ninh trt tir, phông cháy, chüa cháy; 
phông chng bäo 1t trong co quan. 

- T chüc phiic vi các hi nghj, cuc hçp, so kt, tng k&, don tip khách 
cüa Sâ. Dam báo các diu kin phiic vt cho hoat dng cUa co quan và cüa länh 
dao Sâ; giüp lành dao  S& thirc hin cOng tác di ni, di ngoi; cOng tác diu 
hành các hott dng cüa S&; diu hành, th chüc ph& hçp cong tác giüa các 
phông, don vj, phông Van hóa và Thông tin các huyn, thành ph& 

- Theo dOi, huàng dn các phông, don vj thirc hin Quy ch lam vic, Quy 
ch van hóa cOng s&, Quy ch van thu km trü... và các ni quy, quy djnh cüa 
S&; thirc hin quy ch phi hçp cOng tác vói các t chüc Dáng, Doàn th. 

- Quãn l thng nhAt các van bàn dn, di cüa Si; thirc hin cOng tác van thu 
km tr& và tài lieu km trC theo quy djnh; áp dung cong ngh thông tin trong cOng tác 
quán l hành chInh cüa co quail; hithng dn các don vj sçr nghip tnrc thuc thirc 
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hin nghip vi vn thu luu tr&, áp diing cong ngh thông tin theo quy dnh; theo 
dôi, ph trách quàn 1 trang thông tin, din tCr; phn mm Quãn 1 van bàn; t chCrc 
vic xay drng va áp ding h tMng quàn 1 cht luçmg theo tiêu chun ISO, theo 
döi, giám sat qua trInh thirc hin cüa các phông, dan vj. 

- Chánh Van phông Si thrc hin nhim v1i Ngui phát ngôn cüa S& khi 
Giám dc Sâ üy quyn; lam d.0 mi kim soát thu tiic hành chmnh theo quy djnh 
cüa pháp 1ut; d.0 m& cung cp, tip nhn thông tin di vói co quan báo chI, 
phuang tin thông tin dai  chñng, t chüc, cá nhân v các hoit dng lien quan dn 
ngành theo quy djnh cüa pháp 1u.t và quy ch cüa Sà; duçc thuia 1nh Giám dc 
Si k cong 1nh, 1nh then Xe. 

- Thirc hin cong tác Van phOng Dãng üy Si Van boa, Th thao, Du ljch 
và các nhim vii khác theo sir phân cong cüa Giám dc S&. 

3.1.2. Ca cu t chirc gm: Chánh Van phOng, 01 Phó Chánh Van phông, 
03 k toán, 01 cOng chüc, 03 HDLD theo Nghj djnh 68. 

3.2. Thanh tra: 

3.2.1. Chirc näng, nhim vv: 

- Thanh tra s& chju sir chi do, diu hành cüa Giám dc s; chju s11 chi 
do v cong tác thanh tra và hung dn nghip vi thanh tra hành chInh cüa 
Thanh tra tinh, chju sir chi dao  và hurng dn nghip vv thanh tra chuyên ngành 
cüa Thanh tra B Van hóa Th thao và Du ljch. Thanh tra si có con d.0 riêng d 
phiic vi cong tác chuyên mon. 

- Thanh tra s& thirc hin nhim v11, quyn hn quy djnh ti Diu 24 Li4t thanh 
tra và Diu 13 Nghj djnh s 86/2011/ND-CP và các nhim vi, quyn hn sau: 

- Xây dirng k hotch thanh tra hang näm trInh Giám dc sO phé duyt. 

- Huing dan, kiêm tra, thanh tra các ca quan, dan vj thuc S& Van boa, 
Th thao và Du ljch, thirc hin quy djnh cüa pháp 1utt v thanh tra, giài quy& 
khiu ni, t cáo, tip cong dan và phOng, chng tham nhüng. 

- Tip cong dan theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Tng hqp, báo cáo djnh ki vá dt xut trong thirc hin nhim vi ducic 
giao theo quy djnh. Thirc hin nhim vi theo phân cong cüa Giám dc Si. 

3.2.2. Ca cu tt chuc grn: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh tranh tra, các 
thanh tra viên hoc chuyên viên. 

3.3. Phông T chiuc — Pháp ch: 

3.3.1. Chuc näng, nhim vii: 

- Tham muu, giüp Giám dc Si thrc hin các ni dung quán 1 nhà nrnic v: 
T chüc b may; biên ch, s luçmg nguOi lam vic; vj trI vic lam; quy hoch can 
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b; quàn l, km trü h so; dónh giá, xp loti; tuyn diing; diu dng; luân chuyn; 
tip nhn; bit phái; b thim, b thim lai;  min nhim; ti'r chcrc; k lut; thôi 
vic; dào tio, bi duO'ng; thang htng viên chüc; tin luong, ch d dãi ng; nghi 
huu; tinh giãn biên ch; chm dirt hçp dng và các ch d, chInh sách khác di 
vâi cong chüc, viên chirc, ngui lao dng thuc thm quyn cüa Giám dc S 
theo quy djnh. 

- Chü trI tham mixu cong tác pháp ch cüa Sâ Van hóa,Th thao và Du ljch 
theo quy djnh. 

- Thrc hin cong tác thông tin, báo cáo djnh kS'  và diet xut trong thrc 
hin nhim vi duçc giao theo quy dinh.Thuc hiên các nhiêm vu khác theo sr 
phân cong cUa Giám dc S1 

3.3.2. Co câu to chirc gOm: Tri.thng phông, 01 Phó tru&ng phông, các 
chuyên viên. 

3.4. Phông Quãn 1 van hóa và gia dInh 

3.4.1. Chüc nàng, nhim vii 

- Tham muu gii'Tp Giám dc Sà cong tác quàn l nhà nithc v vn hóa và gia 
dInh trên dja bàn tinh, bao gm các linh vrc: Ngh thut biu din; din ánh; m 
thi4t, nhip ânh, trin lam; quãng cáo; quyn tác gin, quyM lien quail; các hoit dng 
van hóa và djch vii van hóa; xây drng &ñ sng van hóa & co sâ (thông tin c dng 
tuyên truyn, câu lac  b, thu vin, van ngh qun chüng, thit ch van hoa); phong 
trào toàn dan doàn kt xây dimg gia dInh van boa và gia dInh. 

- Tham muii xây dirng quy hoach,  d an, dir an, chucmg trInh, k hotch 
phát trin v ngh thut biu din; din ành; m thut, nhip ánh, trin lam; 
quàng cáo; quyn tác giã, quyn lien quan; các hoit dng van hóa và djch vv 
van hóa; xây dmg d?yi sang van hóa & co s& và gia dInh trên dja bàn tinh theo 
dung quy djnh pháp lut. 

- Son thão các van bàn v quail i van hóa và gia dInh trInh Cp có thm 
quyn phê duyt. 

- Hithng dn các Phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa, 
Truyn thông và Th thao t chüc thc hin quy hoach,  d an, dix an, chuong 
trInh, k hoich 1mb virc van hóa, gia dInh. 

- Thm djnh, cp giy phép, giy chüng nhn, cp 1i, sra di, b sung, thu 
hi giy phép, giy chüng nhn, van bàn tip nh.n,... lmnh virc van boa, gia dInh 
thuc thm quyn cüa Giám dc S& (hoc dugc Uy ban nhân dan tinh üy 
quyn); tham mu'u Giám dc S& th.m djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh cp gi.y 
phép Cp gi.y phép, giy chirng nhn, cp lii, sua di, b sung, thu hi giy 
phép lTnh v1rc van hóa, gia dInh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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- Tham mixu t chüc các cuc thi (lien hoan, hi thi, hi din, thi sang tác) 
linh vrc van boa, gia dInh quy mô cp tinh. 

- Tham mixu giip Giám dc S& thirc hin trách nhim cc quan Thu?mg 
trirc Ban Chi dto cp tinh: Phong trào 'Toàn dan doàn kt xây dirng dii sng 
van hóa", Ban Chi do cong tác gia dmnh; th chüc các sir kin van hóa, tuyn 
truyên quy mô cap tinh. 

- Tham muu giüp Giám dc Si thirc hin nhim vli, trách nhim cüa các 
Ban Chi dio cp tinh ma ngành là thành viên. 

- Chü trI t chüc bi duOng, t.p hun nghip vi cho di ngü cong chüc, viên 
chirc, can b van hóa c s; phi hçp t chic, dào tao, bi duOng, hun 1uyn các 
tài nàng van hóa, ngh thut trên dja bàn tinh; biên tap, phát hành D.c san Van hóa, 
Th thao và Du lich. 

- Phi hçip xét, d nghj cp có thm quyn khen thu&ng di vói linh vtrc 
van boa, gia dInh theo quy djnh; d xut, huàng dn cá nhân hoàn thin h sa 
nghj xét ttng danh hiu "Ngh s nhân dan", "Ngh s' uu ta"; xét tang "Giái 
thithng H ChI Minh", "Giâi thu&ng Nhà nuic" v van h9c, ngh thut và các giài 
thumg theo quy djnh cUa tinh. 

- Phi hçp thanh tra, kim tra và xir l các hành vi vi phm pháp lut v 
hoat dng van hóa, gia ctInh. 

- Chü trI, phi hçp vói phông To chcrc - Pháp ch và các phOng, &m vi có lien 
quan xây drng k hoach, dir thào van bàn quy pham pháp lust  trong linh vrc quân 
l nhà nisóc theo chüc näng, nhim vii cüa phông dugc phân cong. 

- Th%rc hin thông tin, báo cáo djnh kSr và dt xut v linh virc quàn 1 van 
hóa, gia dInh theo quy dnh. Thrc hin các nhim viii khác theo 51r phân cOng 
cüa Giám dc Sy. 

3.4.2. Cci cá'u td chz'c gó'm. Trithng phOng, 01 Phó tru0ng phOng, các 
chuyên viên. 

3.5. Phông Quãn I di san van hóa 

3.5.1. Chüc nang, thim viii: 

- Xây dirng và hithng dn xây dirng quy hoach, dir an báo quãn, tu b và 
phc hi, ton tao  các di tIch, các cong trInh van boa, kin trüc ngh thut gn vi 
di san trên dja bàn tinh; k hoach dài han,  ngn  ban  và hng näm v bào v và 
phát buy giá trj di san van boa dng thai huàng dn vá t chüc thirc hin các dr 
an bào quàn, tu b và phiic hM di tIch trên dja bàn tinh sau kbi duc phê duyt. 

- To chüc ngbiên ciu situ tm, kim kê, 1p danh miic, pbân l°ai  và 1p h sc 
di san van boa phi vt th 0' dja phuang; hu&ng dn thu tiic và cp phép nghiên 
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cüu, suii tm di san van hoá phi 4t th trên dia bàn tinh cho th chüc, cá nhân 
nuâc ngoài và ngithi Vit Nam djnh cu nuóc ngoài. 

- Phi hcip vâi các ngành, cp quân 1, hrnng dn t chirc các hot dng 
bâo tn, phát huy giá trj di san van hoá, 1 hi truyn thng, tin ngucng gn vi di 
tIch, nhân 4t ljch sir tai  dja phirang. 

- T chi'rc kim kê, 1p danh mvc,  h sa xp hang di tich ljch sir - vAn hóa 
và danh lam thing cành trén dja bàn tinh. 

- Thôa thun chü trucmg 1p dir an, báo cáo kinh t - k5 thut; thm dnh 
dir an, báo cáo kinh th - k thut; thóa thun thit k bàn v thi cong bâo quàn, tu 
b, phiic hi di tIch cp tinh & dja phuo'ng; hu&ng dan, t chüc thirc hin tu s&a 
cp thit và các dii an bâo quân, tu b& phc hi di tich thuc dja phuang quân 1 
sau khi duçc phê duyt. 

- Thm djnh dir an cái tto, xây dimg các cong trInh n,m ngoài khu vuc bâo 
v di tIch cp tinh & dja phuong Co khà näng ành hu&ng dn cành quan, môi 
tru&ng cüa di tIch. 

- Tip nhn h sa, hu&ng dn thu tVc,  trInh cp có thm quyn cp giy 
phép thäm dO, khai quit khào c, khai qut khn cp; theo dOi, giám sat vic 
thixc hin ni dung giy phép khai qu.t & dja phuang. 

- Thm djnh vic thoà thun cp phép khai thác khoáng san, xây dimg các 
cong trInh dan diing và cOng nghip có lien quan dn di tIch ljch sir vAn hóa và 
danh lam thng cánh trên dja bàn tinh. 

- Thm djnh hin vt và h s hin 4t d nghj cOng th.n bão 4t quc gia 
cüa Bào tang cp tinh, Ban Quán 1 di tich ho.c Trung tam quàn 1 di tIch, Báo 
tang ngoài cOng lip, t chüc, cá nhân là thu s& hü'u hoc dang quân 1 hçip pháp 
hin 4t & dja phuang. 

- T chirc vic thu then, bào quán các di 4t, c vet, bào vt qu& gia do t 
chüc, cá nhân giao np và thu giü & dja phinmg theo quy djnh cüa pháp 1ut; t chüc 
dAng k và quàn l di 4t, c 4t, bào 4t quc gia; cp chirng chi hành ngh di v&i 
chü c&a hang mua ban di v.t, c 4t, bâo vt quc gia; cp giy phép lam bàn sao di 
4t, c 4t, bâo 4t quc gia thuc di tich quc gia, di tIch cp tinh, bào tang cp tinh 
và s& htm tix than & dja phuang; cp, thu hi giy chirng nhn dü diu kin hot 
dng giám djth c vt cüa cc s& giám djnh c 4t tti dja phuang theo Lu.t Di san 
vAn hoá và Quy ch cüa B VAn hoá, Th thao và Du ljch. 

- Xác than diu kin di vói vic thành 1p bào tang cp tinh và diu kin 
duçic cp giy phép hoat  dng di v&i bão tang ngoài cOng 1p & dja phuang. 
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- T chüc thirc hin và kim tra vic thirc hin chInh sách van hoá dan tc, 
bâo tn, phát huy, phát trin các giá trj van hoá vt th, phi 4t th cüa cong 
dng các dan tc eli trü trên dja bàn tinh. 

- Phi hçp v&i Van phông S xét, d nghj cp có thm quyn khen thu&ng 
di vi: Các t chüe và cá nhân có thành tIch bào v và phát buy giá trj di san 
van hóa; các danh biu vinh dir nhà nuOc cho eác cá nhan, t.p th có cong giü 
gIn, trInh din và truyn dy di san van boa phi 4t th& 

- Thirc hin cong tác thông tin báo cáo djnh k' và dt xut v tInh hInh 
thirc hin nhim viii duge giao theo quy djnh cüa Sâ; thrc hin các nhiêm vi 
khác theo sir phân cong cüa Giám dc Sr và theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3.5.2. Cci c.0 t chüc gm: Tru&ng phOng, 01 Phó trithng phOng, các 
chuyên viên. 

3.6. Phông Quãn 1 th diic th thao: 

3.6.1. Chirc näng, nhim vçi: 

- Tham mi.ru xây dirng quy hoach,  k  hoach,  d n, dir n, chuong trInh phát trin 
v th thao trên phim vi toàn tinh và huâng d.n, t chirc thirc hin theo quy djnh. 

- Tham mini quail 1 nhà nuâc di vâi các doanh nghip, t chirc kinh t 
tp th, kinh t tu nhân, các t chirc hi và t chüc phi chInh phü v lTnh vçrc th 
diic, th thao theo quy djth cüa pháp 1ut. T chüc thrc hin chuang trInh hçip 
tác quc t v th diic th thao theo quy djnh cüa pháp 1ut và theo sir phân cOng 
cüa Uy ban nhân dan tinh. 

- Huàng dan, kim tra v chuyên môn, nghip v11 di vri Trung tam Hun 
1uyn và Thi du th diic th thao tinh, Phông Van hóa và Thông tin; Trung tarn 
Van boa, Truyn thông và Th thao các huyn, thành pM; Th.m djnh k hoch 
tuyn ch9n, dào tto, hun 1uyn viên, 4n dng viên; k hoch thi du the dOi 
tuyn th thao cüa tinh theo quy djnh. 

- Tham mini quyt djnh cOng nhn 4n dng viên, hun 1uyn viên, tr9ng 
tài th thao, gia dInh th thao... theo quy djnh; k hoach Mi duông di ngü 
hung dn viên, cong  tác viên, tr9ng tài th diic, th thao ca sâ. 

- Tham mini t chüc các Dii hi Th dic th thao; giãi thi du và dang cai 
tè chirc các giãi th thao khu vrc, toàn qMc và qMc té theo quy djnh. 

- Chü trI tham mu'u ho.c pMi hçp vOi các cci quan, dcn vj trong t ehire, 
thirc hin các quy djnh v diu kin kinh doanh hoat  dng th thao tti các dim 
vui chGi, khu du ljch, dim du ljch, khu van boa th thao trên dja bàn tinh theo 
quy djnh cüa pbáp 1utt và phân cp cüa UBND tinh. 

- Phi hqp vi các Co quail, don vj lien quan t chüc thirc hin giáo diic 
th cht, th thao theo quy djnh; hithng dn các boat dng th diic th thao di 
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vói ngithi cao tuM, nguäi khuyt tat,  trê em, thanh thiu niên và các di tuçmg 
qun chüng khác theo quy djnh. 

- T chüc nghiên cüu, lmg diing tin b khoa h9c, cong ngh, h thong thông 
tin, luu trü phiic viT cong tác quãn 1 nhà nuóc v linh virc th dc th thao và nng cao 
thành tIch ti.img mon th thao, cOng tác dâo tao, bôi duôTlg chuyên mon nghip vçi di 
v&i cong chüc, viên chüc hoat  dng trong llnh vçrc th diic th thao; 

- Thirc hin thông tin báo cáo djnh k, dt xut v thrc hin nhim vçi duçic 
giao và thirc hin các nhim vi khác theo si,r phân cong cüa Giám dc Sà. 

3.6.2. Cc cu t chüc gm: TriRing phông, 01 Phó trithng phông, các 
chuyên viên. 

3.7. Phông Quãn 1 du 1ch: 

3.5.1. Chirc näng, nhim vi: 

- Tham mlxuxây dirng quy hoch, k hoach, d an, dr an, chucing trmnh phát trin 
du ljch; t chirc thrc hin diu tra, danh giá, phân 1oi, xay drng cci sâ dtr lieu tài 
nguyen du ljch theo quy djnh cüa B) Vn hoá, Th thao và Du ljch. 

- Tham mixu cong tác quãn 1 nhà nuâc d& các 11th c kru tn du ljch, lü 
hành, 4n chuyn khách du ljch theo quy djnh cüa pháp 1ut; hithng dn chuyên môn, 
nghip vçi v du ljch di vád Phông Van hóa và Thông tin các huyn, thành ph. 

- Tham muu d xut và t chüc các sir kin du ljch cp tinh; phi hçrp quãn 
1 các hot dng xüc tin, quáng bá du ljch, sir kin, hi chc, hi thào, trin lam du 
lich cüa tinh; 

- Xây dirng quy ch quàn 1 các khu du ljch, dim du ljch; 

- Tham muu, giüp vic cho Ban Chi do phát trin du ljch cüa tinh thuc 
hin tham muu Uy ban nhân dan tinh chi dao,  diu hành hoat  dng phát trin du 
lich trên da bàn tinh. 

- Tham mi.ru thçrc hin chuong trInh hçrp tác, lien k& phát trin du ljch vOi 
các tinh, thành trong và ngoài nuâc 

- Thrc hin thm djnh h so d nghj cong nhn khu du ljch, dim du lich dia 
phuong; quyt dnh cOng nh.n và thu hi hang co s 1uu trü du ljch theo quy djnh; 
cp giy phép kinh doanh lü hành ni dja cüa các doath nghip trên dja bàn tinh; 
cp bin hiu dtt tiêu chu.n phitc vi khách du ljch cho co s& kinh doanh djch vii du 
ljch; cp, cp 1i, di, thu hi the hixcng dn viên du ljch; cap, sira dM, b sung, cap 
1i, gia han, thu hi giy phép thành 1p van phông dai  din cüa doanh nghip du 
ljch nuOc ngoài dtt trên dja bàn tinh theo quy djnh. 
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- Xây dirng k hotch và chü tn t chüc các lop dào tto, bi duôTlg nghip 
vi,i du ljch hang näm; cp giy chi'rng then bi duthTlg kin thüc djnh kS'  cho 
Hthng dn viên theo quy djnh. 

- Phi hçip vâi Thanh tra Sâ kim tra, thanh tra, giái quy& khiu nai,  t 
cáo, phOng chng tham nhüng và xü l các vi phtm pháp lut v du ljch theo 
quy djnh cüa pháp lut và theo phân cong cüa Giám dc; 

- Thrc hin cong tác thông tin báo cáo djnh k' và dt xut v tInh hInh 
thuc hiên nhiêm v11 duc giao theo quy djnh cüa Sâ; thirc hin các thim vi 
khác theo si,r phân cong cüa Giám dc S và theo quy dnh cüa pháp 1u.t. 

3.7.2. Co cu to chirc gôrn:Tri.rng phông, 01 Phó trtthng phOng, các 
chuyên viên. 

1.3. V biên chê các phông sau sap nhp: 

- So' lu'cmg biên ché' cia các phông. 

Can cü biên ch cong chüc duçic giao näm 2021: 40 biên ch và 03 hçrp dung 
theo Nghj dnh su 68/2000/ND-CP, su lucing biên ch cüa các phOng duçic bu tn 
nhu sau: 

- Van phOng: 06 nguôi lam vic và 03 hçip dung theo Nghj djnh s 
68/2000/ND-CP. 

- Thanh tra: 05 ngu?i lam vic. 

- Phông To chüc - Pháp ch& 05 nguñ lam vic. 

- PhOng Quãn 1 van hóa và gia dInh: 05 ngui lam vic. 

- Phông Quán 1 di san van hóa: 05 ngui lam vic. 

- PhOng Quãn 1 th diic th thao: 05 nguôi lam vic. 

- PhOng Quãn l du ljch: 05 nguii lam vic. 

B. Các don vj sty nghip cong 1p 

Thirc hin Chuong tnInh hành dng su 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 cüa Ban Chp 
hnh Dãng b tinh thirc hin Nghi. quyt s 19-NQIITW ngày 25/10/20 17 Hi ngh 1.n 
thu sáu, Ban Chp hành Trung uonig Dãng khoá XII v tip tiic dui mth h thung t 
chirc và qun 1, nng cao cht luçing và hiu qua hoat dng cUa các don vj sr nghip 
cong lip; K hoach  so 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Trien khai thtc hiçn Nghj quye't sd 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 H5i nghj ln tht' sau, 
Ban Ch4v  hành Trung uvng £)áng khóa XII, Nghj quyé't cza ChInh phi, Chuvng trinh 
hành dç5ng cia Ban Chá hành dáng b5 tinh khóa XVI v tiêv 4w ddi mOii h thO'ng to' 

chz'c và quán l nâng cao chcit lu'ng và hiçu qua hogt dç5ng cia các don vj sc 
nghip cOng lap, S& Vn hóa, Th thao và Du ljch dã xây dimg D an và thrc hin 
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viêc kien toàn, sp xp cac don vj sir ngbip cong 1p thuc Sâ tfr 08 don vj sçr nghip 
con 06 don vj sir nghip thuc Si (gi5m 02 don vj). Ciii th: 

- Giãm don vj Ban Quàn 1 khu du ljch ljch s van hóa va sinh thai Tan Trào 
(Chuyn nhim vii, sé luçing ngu?i dang thirc hin thim vii quãn 1 di tIch cüa 
Ban Quãn l khu du ljch ljch ljch sü, van hóa và sinh thai Tan Trào v Bào tang 
tinh; chuyn thim vii v phát trin du ljch và 05 nguñ lam vic dang thirc hin 
nhim vi v phát trin du ljch cüa Ban Quán 1 khu du ljch ljch sir van hóa và sinh 
thai Tan Trào v Ban Quân 1 các khu du ljch tinh Tuyên Quang). 

- Hoàn thành tham milu D an hçp nht Trung tam Van hóa tinh và Trung 
tam Phát hành phim và Chiu bong trirc thuc Si Van boa, Th thao và Du 1ch. 
Ngày 22/11/2019 tti kS'  hçp Uy ban than dan tinh tháng 11 D an hçp nht Trung 
tam Van hóa tinh vâi Trung tam Phát hành phim và Chiu bong thành 01 du 
mi dã duçc thông qua. 

1. VI  trI, chtrc nàng, nhim vii, quyên htn và co cu ti chfrc các don vj 
thuc S& sau khi sp xp 1i (Co phy lye sJ 02 kern 1heo) 

1. Bão tang tinh 

1.1 .Vj trI, chirc näng: 

- Bão tang tinh là don vj trçrc thuc S& Van hóa, Th thao và Du ljch, có 
chüc näng thc hin các thim vçi v di tIch, di san van hóa phi vt th& bão tang 
trên dja bàn toàn tinh và quàn l Khu di tIch quc gia dc bit Tan Trào, Khu di 
tich quc gia dc bit Dti hi d.i biu toàn quc ln thir II cüa Dàng, Khu di tIch 
qu& gia Cách mng Lao. Chju sir quãn 1 toãn din cüa S& Van hóa, Th thao và 
Du ljch, dng thôi chju sir chi dto, hung dn v chuyên mOn nghip vii cüa Ciic 
Di san van hóa trirc thuc B Van hóa, Th thao và Du ljch. 

- Bão tang tinh có tu cách pháp nhân, Co con du và tài khoán riêng, có trii 
si, phuong tin, biên ch, kinh phi hot dng do ngân sách nhà nuâc c.p theo 
quy djnh cüa pháp lu.t và t1r darn bâo mt phn chi thu?mg xuyên; có trách 
nhim quãn l v t chüc b may, s hrqng ngui lam vic, tài chInh, tài san 
duçic giao; thu phi, l phi theo quy djnh cüa pháp lut; thirc hin ch d, chInh 
sách d& v&i viên chüc, nguñ lao dng thuc thm quyn theo quy djnh cüa 
pháp lut hin hành, phân cp cüa Uy ban nhân dan tinb và phân cp cüa Giám 
dc Si Van hóa, Th thao và Du ljch. 

1.2. Nhim vi, quyn han: 

- Thirc hin các nhim vi v di tIch, di san van boa phi 4t th& bâo tang trên 
dja bàn toàn tinh và quân 1 Khu di tIch quc gia dc bit Tan Trâo, Khu di tIch 
quc gia dc bit Dai  hi dti biu toàn quc 1n thCr II cüa Dãng, Khu di tIch quc 
gia Cách mng Lao. 
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- Khão sat, khai qut và 1p quy hoach  khão c; 

- Nghiên ciru, suu trn, tip nhn, tu 1iu hoá tài 1iu, hin vt và di san van 
hóa phi 4t th; 

- Kim kê và bâo quân tài 1iu, hin vt ti bâo tang; 

- Tri.mg bay, trin lam tài 1iu, hin 4t và gi1i thiu di san van boa phi vt 
th tiêu biu; 

- Giáo dic, tuyên truyn các di san van hoá có giá trj cüa dja phucmg tti 
Báo tang tinh và các kbu, dim di tich dugc giao quán 1; 

- Nghiên cüu thông sir Tuyên Quang; 

- Chãm sóc, bão v, ton tao, süa chia nhó, phông cMng cháy nã, thiên tai, 
dam bão an toàn Bâo tang tinh và các khu, dim di tIch dugc giao quãn 1. Ph& 
hgp vâi các cor quan chirc nàng, các dan vj, dja phuong lien quan, các t chjrc 
kinh t - xã hi; tuyên truyn 4n dng nhân dan tham gia bão v, phát huy giá 
trj các khu, dim di tIch qu& gia và quc gia dc bit; 

- Thrc hin phiic hi, bão tn, ton tao, báo v và phát huy tác dung các di 
tIch ljch sir - vAn boa, danh lam thing cânh, di san vAn hóa phi vt th. Kim 
kê, 1p h sa di tIch d nghj xp hing di tIch cp tinh, quc gia, quc gia dc 
bit; d nghj cong nh.n di san vAn hóa phi 4t th quc gia khi duc Giám dc 
Sâ VAn hóa, Th thao và Du ljch üy quyn; 

- Thçrc hin cong tác thông tin báo cáo dnh kST và dt xut v tInh hInh 
th?c hin thim v11 dugc giao theo quy djnh; thirc hin các nhim v1i khác theo 
sir phân cong cüa Giám dc Si VAn hóa, Th thao và Du ljch. 

1.3. Ca câu to chüc: 

- Lath dao  don vi: Giám dc và 02 Phó Giám dc. 

- Các phông chuyên môn, nghip vii: (Giü' nguyen 04phông) 

+ Phông Hành chIth-Tng hçp: 08 nguèi (gain: Tru'óngphông, 0lPhó tru'óng 
phông, 03 viên chá'c chuyên món, nghip vy và 03 hQp &ng lao d5ng theo Nghj 
djnh so' 68/2OO/ND-CP). 

+ Phông Di tIch: 10 ngix?ñ (gain: Tru'O'ngphOng, 02 Phó trztOngphOng và 07 
viên chi'c chuyên mOn, nghip via). 

+ Phông Suu tm, kim kê, báo quán: 05 ngi.thi (gm: TrztOngphOng, 01 

Phó trzthngphông và 03 viên chtc chuyên môn, nghip vy,). 

+ Phông trung bay, tuyên truyên: 10 nguñ (m: Tru'Ong phOng, 02 Phó 
trwOigphOng và 07 viên chi'c chuyên mOn, nghip vy,). 

20 



2. Trung tam Van hóa và Din ãnh (H9p nhit là' Trung tam Phát hành 
plum và Chiêu bong và Trung tam Van hóa tinh. Ngày 22/11/2019 tai  kST h9p Uy 
ban nhãn dan, D an dã duçic thông qua, theo D an: 

2.1. Vj tn, chirc näng: 

- Trung tam Van hóa và Din ãnh là dan vj sir nghip cong 1p tnirc thuc S 
V hóa, Th thao và Du ljch, thirc hin chüc nang t chüc hoat  dng v van hóa, 
trin lam, din ânh gn vài tuyên tmyn chü truo'ng, du?ng 1i, chinh sách cüa Dãng, 
pháp lut cüa Nhà nuâc phc VI1 chInh trj, kinh t, xã hi cüa dja phuong nhm nâng 
cao dan trI, dáp 1rng thu cu sang tao,  hu&ng thii vin boa din ành và giài trI cüa 
than dan. 

- Trung tam có tu cách pháp nhân, trii s&, con du, dugc m& tài khoân 
riêng tai  Kho  bac  Nhà nuóc và ngân hang theo quy djnh cüa pháp lust. Trung 
tam chju sr chi dao  trirc tip cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch, dng thi 
chju si,r hmrng dan, kim tra v chuyên mon cüa Cijc Van hóa ca s, Ciic Din 
ânh thuc B Van hóa, Th thao và Du ljch và các ngàth khác có lien quan. 

2.2. Nhim vii, quyên han: 

- Xây dirng d an, chucmg trInh, k hotch... hoat  dng cüa Trung tam theo 
chüc nàng thim vi, thm quyn trInh cp có thm quyn phê duyt và thixc 
hin sau khi duçc phê duyt.' 

- T chüc thirc hin các cuc trin lam ye 1mb vçrc van hóa, kinh t xã hi 
cp tith; t chirc thp phim k5 thut s theo thu cu cüa tinh; lam phim phóng 
sir, chiu phim, khai mac  giâi thiu các dçit phim, tháng phim phiic vçi thim v1i 
chInh trj cüa tinh và các ngày 1 lan cüa d.t nuâc. 

- Trirc tiêp thrc hin cOng tác tuyên truyn c dng; t chirc chiu phim 
man ãnh rng (MAR) k5 thut s phic vti tai  các xã vüng cao, vüng sâu, vüng 
xa trén dja bàn tinh kt hçip vai cOng tác tuyên truyn chü truang, duang 1i cüa 
Dàng, chInh sách pháp lut cüa Nhà nuac trên tt câ các 11th virc chIth tr, kinh 
t, van hóa, xã hi cüa dt nuóc và cüa dja phuang. 

- HuóTlg dn nghip vi hoat dng van hóa, tuyên truyên a ca sa. 

- Thrc hin bi duong cho can b quân l van hóa, hat  nhân van ngh 
qun chüng ca si, phát huy khâ näng các ngh nhân trong tinh. 

- T chüc hoat  dng van ngh qun chüng các loai  hInh câu lac  b, tham 
gia các hOi  thi, hi din a trung uang và da phuang. 

- T chüc hoat  dng v van boa, trin lam, din ãnh gn vai tuyên truyn chü 
tnrang, duang li, chinh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nba nuac phiic v1i chinh tij, 
kinh t& xâ hi cüa dja phuang thuc thm quyn duçic giao. 
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- Thirc hin cong tác thông tin báo cáo djnh kST và dt xu.t v tInh hInh 
thrc hin nhim vi dugc giao theo quy djnh; thc hin các thim vii khác theo 
sir phân cong cüa Giám dc Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch. 

2.3. Co cu t chirc: 

- Lãnh dao don vj: Giám dc và 02 Phó Giám dc 

- Các phOng chuyên mOn, nghip vii: Gm 03 phOng, 04 Di (Giám 05 £)ç3i 
chilu bong luii d5ng, 01 phông Hành chInh thu5c Trung tam Phát hành phim và 
Ghiê'u bOng,): 

+ PhOng Hành chInh - Tng hp (sap nhçp ti P hông Hành chInh - Tang 
hcrp cia Trung tam Van hóa tinh và Phông Hành chInh - Tdng hcip cia Trung 
tam Phát hành phim và C'hiê'u bOng,): 06 ngithi ('gm Tru'Ongphông; Phó truOng 
phOng, 03 viên chj'c chuyên mOn,nghip vy, 01 hQp dng lao d5ng theo Nghj djnh so' 
68/200/ND-CP). 

+ Phông Nghip vçi Van hóa ('Ddi ten tic P hông Nghip vy cia Trung tam 
Van hóa tinh): 05 nguOi (gm Tru'Oi'ig phOng, 01 Phó tru&ng phông và 03 viên 
chz'c chuyên mOn, nghip vy). 

+ PhOng Nghip vi Din ánh (Di ten tü PhOng Nghip vi cüa Trung tam 
Phát hánh phim và Chiu bong): 05 ngri (gm Trith'ng phông, 01 Phó trtthng 
phOng và 03 viên ch&c chuyên mOn, nghip vy.). 

+ Di Tuyên truy&n luu dng (Giic nguyen D3i tuyên truyn lu'u dc5ng cia 
Trung tam Van hóa tinh,): 06 ngui ('gm D5i tru'àng, 01 Di phO và 04 viên 
cht'c chuyên mOn, nghip vy). 

+ Di Chiu bong s 01 (Hcrp nhcit tic các D5i Chiê'u bong luit d5ng sO' 1, so' 
2, s 3)cza Trung tam Phát hành Phim và Chiê'u bOng), phi trách huyn Lam 
BInh, huyn Na Hang: 06 nguôi (gm Dç3i trithng, 01 D3i phó và 04 viên chicc 
chuyên mOn, nghip vy). 

+ Di Chiu bong s 02 (Hç'p nMt tic các Dç5i Chilu bong lu"u c43ng  s 4, sO' 
5, sd 6), cza Trung tam Phát hành Phim và Chiê'u bOng,), phçi trách huyn Chiêm 
Hóa, huyn Ham Yen: 06 ngi.ri ('gm D5i tncO'ng, 01 D5i phó và 04 viên chz'c 
chuyên mOn, nghip vy). 

+ Di Chiu bong s 03 (Hcxp nhd't tIc các D5i Chilu bOng lui dç5ng s 7, sO' 
8 cza Trung tam Phát hành Phim và Chiê'u bOng), phi trách huyn Yen Son, 
huyn San Diiong và thành ph Tuyên Quang: 06 nguñ (gm D(5i trzthng, 01 
Dç5iphó và 04 viên chz'c chuyên mOn, nghip vy,). 

3. Thw vin tinh 

3.1. Vj trI, chüc nng: 
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- Thu vin tinh là dan vj sir nghip trirc thuc S Van boa, Th thao và Du 
ljch có chüc nAng thiic hin các hoat dng v thu vin trên dja bàn tinh. Chju si,r 
quail l toàn din cüa S& Van hóa, Th thao và Du ljch, dng thi chju s1r chi 
dao, hurng dn v chuyên mon nghip vi cüa Vit Thu vin, Thu vin Quc gia 
Viêt Nam. 

- Thu vin tinh có tu each pháp nhân, có con du và tài khoàn riêng, có trçi 
sO, phuang tin, biên ch, kinh phi hott dng do ngân sách nba nuâc cp theo 
quy djnh cüa pháp lut; có trách nhim quãn l v th chüc b may, biên ch, tài 
chInh, tài san duc giao; thirc hin ch d, chInh sách di vth viên chrc, ngui 
lao dng thuOc  phm vi quân l theo quy djnh cüa pháp lu.t và phân cp quân 
l cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du Uch. 

3.2. Nhim vçi, quyn han: 

- Xây drng, xü l, bào quãn, k& ni và phát trin tài nguyen thông tin phü 
hcp vi ngiRñ sü ditng thu vin. 

- T chüc sir ding chung tài nguyen thông tin, san phm thông tin và djch vi 
thu vin; truyn bá tn thüc, giá trj van hóa cüa dan tc và nhân loai; phçic vçi nhu 
cu nghiên ciru, hçc tap, giài tn cña nhân dan thuc thrn quyn duqc giao. 

- T chüc các hoat dng chuyên môn, nghip vi1 cüa thu vin thuc thm 
quyn theo quy djnh. 

- Thrc hin báo cáo djnh k' tháng, qu, 6 tháng, nàm và báo cáo dt xut 
v tInh hInh hoat dng cüa thu vin vâi S& Van hóa, Th thao và Du ljch và B 
Van hóa, Th thao và Du ljch (qua Vii Thu vin). 

- Bào quán cci sâ 4t chit, k5 thutt và tài san khác cüa thu vin. 

- Thirc hin cong tác thông tin báo cáo djnh kS'  và dt xut v tInh hInh 
thirc hin nhim vii duçic giao theo quy djnh; th'tic hin các thim vii khác theo 
sr phân cOng cüa Giám dc Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch. 

3.3.Co cu t chüc: 

- Lath dao  dan vj: Giám dc và 01 Phó Giám dc. 

- Các phOng chuyên mOn, nghip vçi ('Giám 01 phông): 

+ Phông Ban  dcc - Hành chinh (liçip nha'tphông Hành chInh - Tdng hcip vo'i 
Phông Bgn dQc): 06 nguñ (gain: Tru'óngphông, 01 Phó tru'óngphông và 04 viên 
chi'c chuyên môn, nghip vy). 

+ PhOng Nghip v1i (Giü' nguyen): 05 ngui (gm: Trzthng phông, 01 Phó 
tnthngphông, 03 viên chi2'c chuyên môn, nghip vy). 

4. Doãn Ngh thut dan tc tinh 

4.1.Vj tn, chüc näng: 
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- Doàn Ngh thi4t dan tc tinh là don vi sir nghip trirc thuc Si Van hóa, 
Th thao và Du ljch, có chüc näng tham muu cho Ban Giám dc So, thrc hin các 
hoat dng biu din ngh thut chuyên nghip, giü gin bàn sc van boa dan tc, 
phát hin nang khiu ngh thut qu.n chüng, dào tao  din viên tré cüa tinh, chju sir 
quãn 1 toàn din cüa SO van hóa, Th thao và Du ljch, dng thOi chu sr chi dto, 
huOng dn v chuyén mon nghip vii cüa Civic Ngh thut biu din trirc thuc 
B Van hóa, Th thao và Du ljch. 

- Doàn Ngh thut dan tc tinh có tu each pháp nhân, có con du va tài 
khoân riêng, có trii sO, phucing tin, biên ch, kinh phi boat dng do ngân sách 
nba nuOc c.p theo quy djnh cüa pháp lut; có trách nhim quân l v th chüc b 
may, biên ch, tài chInb, tài san duçic giao; thirc hin ch d, chInb sách di vOi 
viên chüc, nguOi lao dng thuc thm quyn theo quy djnh cüa pháp lut hin 
hành, phân cp cüa Uy ban nhân dan tinh và phân cp cüa Giám dc SO Van 
boa, Th thao và Du ljch. 

4.2.Nhim vy, quyn han: 

- Xây dirng k hoach hang näm v chuong trInh, tit mitc mOi, s bui 
biu din, doanh thu, t chüc biu din, gop phn nâng cao müc huOng thçt van 
boa tinh thn cüa nhân dan các dan tc trong tinh; 

- T chirc bi duOng, dào tao  din viên tré cüa dja phuong; 

- Tham gia huOng dn nghip vv, phát hin näng khiu ngh thut qun 
chüng lam nOng c& cho phong trào ngh thut qun chüng cüa tinh; 

- T chüc biu din phiic vii nhân dan trong tinh; tham gia các hi thi, hi 
din ngh thut chuyên nghip toàn quc và khu vrc; 

- Suu tm, khai thác chit lieu dan gian, dan tc (nht là vAn hóa dan gian, dan 
tc trên dja bàn tinh) d biên dao  và dan dimg dua vào chuong trinh phiic vçi nhân dan; 

- Thirc hin cong tác thông tin báo cáo djnh kST và dt xut v tInh hInh 
thrc hin thim vv duçic giao theo quy djnb; thirc hin các nhim vi khác theo 
sr phân cOng cüa Giám dc SO VAn boa, Th thao và Du ljch. 

4.3.Co cu th chrc: 

- LAth dao  don vj: TruOng doàn và 02 Phó truOng doàn. 

- Các phOng chuyên mOn, nghip vii (Giibnguyên 03phông). 

+ PhOng Hành chinh-Tông hcp: 09 nguOi (gm: Trurc7mg phông; 01 Phó 
trithng phông, 05 viên chic chuyên món, nghip vy; 02 hcip d&'zg lao d5ng theo 
Nghj djnh s 68/200/ND-CP). 

+ Phông T chi'rc biu din: 30 nguOi (gm: Tru'ó'ng phông, 02 Phó trzcó'ng 
phông; 27 viên chi'c chuyên môn, nghip vy). 
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+ PhOng Ngh thut: 05 nguii (gm: Tnróngphông, 01 Phó trwàngphông, 
03 viên chi'c chuyên môn, nghip vy). 

5. Trung tam Huân 1uyn và Thi dâu th dçtc the thao 

5.1. Vj trI, chirc näng: 

- Trung tam Hun 1uyn và thi du th diic th thao là dcn vi sir nghip 
trrc thuc Si Van hóa, Th thao và Du ljch có chi'rc näng t chüc các hoat dng 
v sir nghip th diic th thao trên phtm vi toàn tinh. Chju s1r lãnh dao,  chi  dao 
tr1rc tip cüa Sâ Van boa, Th thao và Du ljch, dng thai chu s11 chi dao,  huóng 
dn v chuyên mon nghip vii cüa Tng c1ic Th ditc th thao trrc thuc B Van 
hóa, Th thao và Du ljch. 

- Trung tam Hun luyn và thi du th dc th thao có tix each pháp nhân, 
có con du và tài khoãn riêng, có trij sO', phmmg tin, biên ch, kinh phi hoit 
dng do ngân sách nhà nithc cp theo quy djnh cüa pháp lut; có trách nhim 
quân 1 v t chirc b may, biên ch& tài chinh, tài san dugc giao; thçrc hin ch 
d, chInh sách di vâi viên chirc, nguôi lao dng thuc thm quyn theo quy 
djnh cüa pháp lutt hin hành, phân cp cüa Uy ban nhân dan tinh và phân cp 
cüa Giám dc SO' Van hóa, Th thao và Du ljch. 

5.2. Nhim vii, quyn han: 

- Xây drng k hoach hang 11am trInh cp có thm quyn xét duyt v phát 
trin sir nghip th diic th thao cüa tinh, tuyn chçn 4n dng viên, dào tao  4n 
dng viên nàng khiu, tuyn chn, hu.n luyn di tuyn th thao cüa tinh tham 
gia thi du các giâi toàn quc; phi hçp t chirc các giái thi d.0 cp tinh, cp 
khu vrc và toàn qu&; dào tao,  bi duO'ng nghip vi cho hithng dn viên, tr9ng 
tài các mon th thao cho các dan vj ca sO'. Dng thO'i t chüc thtrc hin k hoach 
dã &rcic phé duyt; 

- Phi hçip vOi Trung tam Vn hóa, Thông tin và Th thao các huyn, thành 
pM hithng dn qu.n chiing tp 1uyn và t chirc thi du th diic th thao ca sO'; 

- PMi hçip tham mini xây dirng D an, k hoach  phát trin th thao thành 
tIch cao tai  dja phuong; t chüc thirc hin các d tài nghiên cüu khoa h9c Va lrng 
diing d nâng cao thành tich các mOn th thao; 

- Thirc hin cOng tác thông tin báo cáo djnh kS'  và dt xu.t ye tInh hInh 
thirc hin nhim vii ducc giao theo quy djnh; thirc hin các nhim vi khac theo 
sr phân cOng cüa Giám dc SO' Van boa, Th thao và Du ljch. 

5.3.Cci câu t chüc: 

- Lanh dao  dan vj: Giám dc và 01 Phó Giám dc. 

- Các phOng chuyên môn, nghip vi.i (Gil? nguyen 02phông): 
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+ Phông Hành chInh - Tong hcip: 07 ngi.rñ (gm: Tru'ó'ng phông, 01 Phó 
trzthng phông, 03 viên ch&c chuyên môn, nghip vy, 02 hQp dng lao d5ng theo 
Nghj djnh s 68/200/ND-CP). 

+ Phông Huk luyn: 08 ngi.thi (gm: Tru'ó'ngphông, 01 Phó trzthngphông, 
06 viên chj'c chuyên môn, nghip vy). 

- Phucing an sp xp nhãn sr: Hin nay tng s các ch(rc danh lnh dao  quin l 
cp phông thuc don vj có 01 Trirâng phông, 01 Phó trirâng phông.Theo Phucing an 
hçp nht, tng s các chüc danh lnh dao  quan l cp phông: 02 Triring phông, 02 Phó 
truâng phông (không có vj trI dói dit). Phucing an sp xp nhu sau: 

+ Gii nguyen vj trI lãnh dao  hin có cüa các phông: Phông Hãnh chInh - Tng 
hcip, Phông Hun luyn; xem xét, thiic hin quy trinh b nhim di v&i vj trI Phó 
tnthng phông Hành chInh, Tnthng phông Hun luyn theo quy djnh. 

6. Ban Quãn 1 Quãng trirô'ng Nguyn tt Thành 

6.1. Vj tn, chüc nàng: 

- Ban Quàn 1 Quâng tnthng Nguyn Tt Thành là don vj sr nghip trirc 
thuc Si Van hóa, Th thao và Du ljch; có chirc nàng quân l, pMi hçxp vi các cci 
quan có lien quan báo v, ton tao  và t chic hoat dng phát buy giá tn cüa Dn th 
Chü tjch Ho ChI Minh, Tuqng dài Bác H v9i nhân dan các dan tc tinh Tuyên 
Quang và Quáng tnthng Nguyn T.t Thành; chju s1r quân l toàn din, trtrc tip 
cüa Si Van boa, Th thao và Du ljch, dng thôi chju s11 chi dao,  hithng din v 
chuyên mon nghip vi cUa Ciic Di san trirc thuc B Van boa, Th thao và Du lch. 

- Ban Quãn l Quãng truOng Nguyn T.t Thành có tu each pháp nhân, có 
con du và tài khoàn riêng, có tr%i sO, phucing tin, biên ch, kinh phi hoat dng 
do ngân sách nhà nithc cp theo quy djnh cüa pháp 1ut; có trách nhim quãn l 
v t chi'rc b may, biên ch, tài chInh, tài san dugc giao; thirc hin ch d, chInh 
sách di vâi viên chirc, ngithi lao dng thuc th.m quyn theo quy djnh cüa 
pháp lu.t hin hành, phân cp cUa Uy ban nhân dan tinh và phân c.p cüa Giám 
dc Sâ Van boa, Th thao và Du ljch. 

6.2. Nhim vçi, quyn ban: 

- Xây dimg k hoach ngn han,  dài  ban  v cOng tác trüng tu, ton tao  và 
phát buy giá trj cüa Tuqng dài Bác H vâi nhân dan các dan tc tinh Tuyên 
Quang, Dn th Chü tjch H ChI Minh và Quãng trurng Nguyn T.t Thành; 

- Quãn l, giü gin v sinh, chäm soc Tuçing dài Bác H vâi nhân dan các 
dan tOc  tinh Tuyen Quang, Dn thi Chü tjch H ChI Minb; th hçip các cong 
trInh kin tnt1c, chiu sang thuc Quâng tru&ng Nguyn Tt Thành; 
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- Phi hqp vâi các ca quan, t chirc, dan vj có lien quan t chüc các hot 
dng trong khu vrc Quâng tr1r&ng Nguyn Tt Thành theo k hoich và nhim 
vii do Uy ban nhân dan tinh giao; 

- Giôi thiu, don tip, phiic vi nhân dan trong tinh, khách trong va ngoài 
nithc dn tham quan Tuqng dài Bác H vói nhân dan các dan tc tinh Tuyên 
Quang, Dn th Chü tjch H ChI Minh và các cong trInh kin true tai  Quãng 
tnr?ing Nguyn Tt Thành; 

- Phi hçip vâi các ca quan, t ehirc, don vj có lien quan t chirc các hot 
dng djch vi trong khu vrc Quáng trithng Nguyn T.t Thành theo ni dung 
duçic Uy ban nhân dan tinh cho phép và theo quy djnh cüa pháp lut; 

- Phi hçp vi các 1irc luçxng ehüc näng, cci quan, t chüc, dan vj có lien 
quan; Uy ban nhân dan thành ph Tuyên Quang d thirc hin thim vii bão v 
Dn th Chü tjch H ChI Minh và các cOng trInh kin true, chiu sang thuc 
Quáng tri1ing Nguyn Tt Thânh; 

- Thirc hin cOng tác thông tin báo cáo djnh kST và dt xut v tInh hInh 
th?c hin nhim vii duc giao theo quy djnh; thirc hin các nhim vi khác theo 
sr phân cOng cüa Giám dc Si Van hóa, Th thao và Du ljch. 

6.3.Ca din t chirc: 

- Lânh dao dan vi: Giám dc vá 01 Phó Giám dôc. 

- Viên chüc chuyên môn, nghip vçi và nhân viên. 

Giâi th 02 phông chuyên môn, nghip vi thuc Ban quãn l Quâng truOng 
Nguyn Tat Thành; thyc hin ch d lam vic Thu truOng, chuyên mOn. 

- Phuo'ng an sp xp nhân s11: Hin nay Ban Quãn l Quãng tnrO'ng Nguyn 
Tt Thành không có viên chirc dam nhim vj trI Tnr&ng phOng, Phó truO'ng phOng 
nên thun lcii trong vic giâi th 02 phOng thuc dan vj, không dOi du vj trI länh do 
quãn 1 dip phOng thuc don vj. 

m. PmfcNG AN sAp XEP NHAN SV SAU iuii sAp xE To cHI'c 
BQMAY 

1. Di vói các phông chuyên mon thuc S&: 

- Di vOi vic sap nhp PhOng K hoach  - Tài chInh vào Vn phông thành Van 
phông S&: Hin có Chánh Vn phông, 01 Phó Chnh Van phông (giü nguyen). 

- D& vii vic hçip nht Phông Quãn 1 van hOa vá PhOng Xây dçmg np 
sang van hóa và gia dInh thãnh: Phông Quãn 1 Van hóa và Gia dInh: Hin có 
Tru'âng phOng Quán l van hóa và Phó tru0ng phông Xây dimg np sng van 
boa và gia dInh: 
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+ Dir kin b trI Trtthng phông Quàn 1 van hóa là Trithng Phông Quân l' 
Van hóa và Gia dInh. 

+ D%r kiên bô trI Phô tru&ng phông Xây dirng np sng van hóa va gia dInh 
là Phó truâng Phông Quãn l Van hóa và Gia dInh. 

- Di vi các phông: Thanh tra (co Chánh Thanh tra, thiê'u Phó Chánh 
hanh tra); T chüc - Pháp ch (co Phó Tru'&ng phông, thiê'u Trzthng phông), 
Quãn l th dçic th thao (co Trzthng phông, thiê'u Phó Tru'àng phông), can cir 
vao diu kin ci th, tp th lath do Sà xem xét thc hin quy trInh b nhim 
theo quy djnh. 

- Di vâi các phông: Quân 1 di san van hóa; Quàn l du 1ch: TruOc mt 
giü nguyen vj trI lành dao  quàn 1 cp phông nhu hin trtng. 

2. Di vri các do'n vj sir nghip thuc S&: 

2.1. Phuong an sp xp nhân sir Báo tang tinh: S& Van hóa, Th thao và Du 
ljch dã hoàn tbin vic kin toàn sp xp nhãn sr lanh dao  qun 1 các phông thuc 
don vj trong tháng 02/2020. Cii th: 

- Lnh dao  don vj: Gim dc và 02 Phó Gim dc (thiê'u 01 Phó Giám dô'c). 

- Phông Hành chinh -Tng hçp: Co Tnthng phông (thilu 01 Phó tru'óngphông). 

- Phông Di tIch: Co Tru&ng phông, 01 Phó trithng phông (thiê'u 01 Phó 
trtr1ng phông). 

- Phông Suu t.m, kim kê, bão qun: Co Truâng phông, 01 Phó trithng phông. 

- Phông tnmg bay, tuyên truyn: Co Tru&ng phông, 02 Phó truâng phông. 

Di vii các vj tn con thiu, tp th lärih dao  Si së thirc hin quy trmnh b 
nhim theo quy djnh. 

2.2. Phuong an sp xp nhân sir Trung tarn Van hóa và Din ãnh: Thrc hin 
theo D an s 880/DA-SVHTTDL ngày 12/11/20 19 cüa S& Van boa, Th thao và 
Du 1ch dâ duçc Uy ban nhân dan tinh thông qua k' hçp tháng 11 näm 2019.. 

2.3. Phuong an sap xêp nhan sr Thu vin tinh: 

- Giü nguyen vj trI lath dto hin có cüa PhOng Nghip vi. 

- D& vâi vic hçip nht PhOng Hành chInh - Tng hçp vâi PhOng Ban  dcc 
thành 1p PhOng Bn dcc - Hành chInh, dir kin b trI Tru&ng phông Ban dcc là 
Trithng Phông Ban  dc - Hânh chInh; xem xét và thrc hin quy trInh b thim 
di vi vj trI Phó tnu&ng phông theo quy djnh. 

2.4. Phucing an sp xp nhân sir Doàn Ngh thut dan tc tinh: 

- Lath dao  don vj: Tru&ng doàn và 02 Phó Trithng doàn (thie'u 01 Phó 
Trithng Doàn). 
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- GiI nguyen vi trI lãnh dao  hin có cüa các phông: Phông Hành chInh - 
Tng hqp, Phông T chüc biu din, Phông Ngh thut; xem xét, thirc hin quy 
trInh b nhim di vâi vi trI Phó truâng phông Ngh thut hin nay con thiu 
theo quy djnh. 

2.5. Phixcmg an sp xp nhân sir Trung tam Hun 1uyn và Thi du th dçtc 
th thao: 

- Giü nguyen vi trI lãnh dao  hin có cüa các phOng: PhOng Hành chInh - 
Tong hçp, Phông Hun 1uyn; 

- Xem xét, thirc hin quy trInh b nhim di v91 vi trI Phó tru&ng phOng 
Hành chInh, Tru&ng phông Hun 1uyn hin nay cOn thiu theo quy djnh. 

2.6. Phuang an sp xp nhân si1 ban Quãn 1 Quãng truO'ng Nguyn Tt Thành: 

- Lnh dio dan vi: Gim d& và 01 Phó Giám d& (thiê'u 01 Giám dô'c). Xem 
xét, thirc hin quy trInh b thim d& vói vi trI Giám dc theo quy djnh. 

- Hin nay Ban Quãn 1 Quâng trung Nguyn Ttt Thành không có viên chirc 
dam nhim vi trI Trrnng phông, Phó tnthng phOng nên thun lcñ trong vic giái th 
02 phOng thuc &m vj, không dôi dtz vj trI lãnh dto quãn 1 dip phOng thuc dan vj. 

Phn thfr tir 

HIU QUA CUA BE AN vA TO CH1C TH!J'C IIIN 

I. HIU QUA CUA BE AN 

1. D an sp xp 1ti t chirc b may cüa S Van hóa, Th thao và Du ljch 
phü hçip vi chü tmang cüa Dâng, quy djnh cüa Nhà nuóc, chi do cüa Tinh üy, 
Uy ban nhân dan tinh v sp xp t chüc b may tinh gun, hot dng hiu hrc, hiu 
qua, ca diu 'ai  di ngü cong chüc, viên chüc theo quy dnh. 

2. Sau sp xp lai  t chüc b may, không lam tang du mi thuc Si và du 
mi cüa dan vj thuc S&; giãm s luçmg phOng, dan vj thuc SO; giâm s luçxng 
du mi ben trong cüa dan vi thuc Si. Giãm s luçing lânh dto, ca diu t chrc b 
may tinh g9n han. Ci,i th: 

- Giám 02 phOng chuyên mOn thuc S&. 

- Giâm 02 dan vi sir nghip thuc Si. 

- Giãm 04 1nh dio dip phOng, gm: 02 Tnr&ng phOng, 02 Phó tnthng phOng. 

- Giãm 02 Gim dc, 03 Phó Giám d& dan vj (Ban Quán lj khu du i/c/i i/c/i th 
van hóa và sinh thai Tan Trào; Trung tam Phát hânh Phim và Chié'u bong). 

- Giâm 09 phOng và tiiang duang cüa dan vi thuc S ('05 D(5i chié'u bong lu 
d5ng, 01 phOng Hành chInh thu5c Trung tam Phát hành p/urn và Chiê'u bOng, 01 
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phông Nghip vy thu5c Thw vin tinh; 02 phông Nghip vy thuc Ban Quán lj 
Quáng tru'ô'ng Nguyen Tdt Thành). 

- Giám 12 vj trI ldnh dgo các phông và turing during thu5c don vj (05 D(5i 
tru'ó'ng Dç5i chiê'u bong lulA dç3ng, 01 Trudiig phông Hành chInh — Tang hQp thu(5c 
Trung tam Phát hành phim và Chié'u bóng, 01 Tru'O'ng phOng, 01 PhO truO'ng 
phOng thuç5c Thu' vin tinh, 02 Tru'O'ng phOng, 02 Phó tru'O'ng phOng thuc Ban 
Quán l) Quáng tru'Ong Nguyi Ta't Thành) theo quy djnh. 

II. TINH KHA Till CUA BE AN 

1. Thun lo'i: 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch xây dmg d an phü hcp vâi diu kin thirc t 
cüa ca quan, dan vj và quy djnh hin hành cüa Dãng, Nhà nithc, Tinh üy, Uy ban 
nhân dan tinh và Bô Van hóa, Th thao và Du ljch. 

D an nhn duçc sir dng thi4n cao cüa ttp th lãnh dao  ca quan và toàn th 
cong chüc, viên chüc, ngui lao dng thuc Sâ. 

Hin nay tng s các chüc danh lânh dto quãn 1 cp phông, dan Vt thuc 
S&; lãnh dto quân 1 cp phông và tuang duang cüa dan vj sir nghip thuc Si 
con thiu, không dôi du, nên thun igi trong vic sp xp nhân sir sau sp xp t 
chüc b may. 

Viêc sp xp co' cu t chüc, b may cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch 
tinh g9n han; giâm du mM; giãm lãnh dao,  quân l gn vOi giâm chi ngân sách 
nhà nuâc; Ca cu 1i, nâng cao chit lugng di ngü cong chüc, viên chüc gop 
phn nâng cao hiu lirc, hiu qua hoit dng. 

2. Khó khãn: 

Do dc thu ngành da lTnh virc, biên ch cOng chüc, s krcing ngui lam vic 
hang näm giâm nên vic phân cOng, bô trI, s1r dung cong chc, viên chüc ti Ca 
quan, dan vj cOn gp khó khän (1 ngu'&i kiêm nhim nhiêu vj trI,). 

LQ TRINH TIII!C HIN 

Thirc hin sp xp ca cu t chirc b may cüa S Van hóa, Th thao và Du 
ljch sau khi D an dugc Uy ban nhân dan tinh phê duyt. 

III. TO CHU'C THC lllN 

1. Giám doe Si Van hóa, Th thao và Du ljch thirc hiên sp xp t chüc bô 
may; xây dirng d an vj trI vic lam; quy djnh chuc näng, thim vçi cüa các phOng 
chuyên mon và tirnng duang thuc Sâ sau khi D an dugc TJy ban nhân dan tinh 
phê duyt. 

2. Giám dc Sâ Ni vi kiêm tra, don dc vic t chuc thirc hin D an cüa Si 
Van hóa, Th thao và Du ljch dugc Uy ban nhân dan tinh phê duyt. 
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3. Các Phông chuyên môn, dcm vi thuc Sâ can cir D an duçic phê duyt trin 
khai t chüc thitc hin; phân cong nhim vii cho cong chüc, viên chIrc. 

Trên day là D an sp xp lii t chüc b may cüa Sâ Van hóa, Th thao và 
Du ljch. Xin trân tr9ng báo cáo.!. 

Noi nhin: 
- UBND tinh (kInh trInh); 
- Si Nôi vu (thâm dinh); 
- LAnh do Si; 
- Các Phông chuyén môn, Dcm vj thuc Sâ; 
- Luu: VT,TCPC. 

GIAMBOC 

Au Thj Mai 
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PIIIJLVC sOoi 
BIEU THUC TRANG CO CAU TO CIIIU'C, BIEN CH1, SO LI1qNG NGIX(1I LAM VIC 

sO' VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH  TUYEN QUANG 
(Kern theo £)ê an so /DA-SVHT/TDL ngày 2 0/5/2020 cüa SO' Van hóa, Th thao và Du i/c/i) 

STT 
Co quan, don vl Theo quy dlnh  cüa Uy ban nhân dan tinh 

Biên ch, s 
ltrçng ngu'ài 

lam V1çC, 

HHD68 thrçrc 
giao tInh 

ngày 
20/5/2020 

S có mat CC, VC, HD68 (thôi dim 
ngày 20/5/2020) 

I Co quan Van phông S& 43 34 

1 Lãnh do S& Giám dc và không qua 03 Phó Giãm doe 04 
03 ngithi, gm: Giám dc; 02 Phó 

Giám dc 

2 Phông chuyên môn, nghip vu (09 phông) 

2.1 Van phông Sâ 
Co Chánh van phOng, 01 Phó Chánh van 

phông, chuyên viên; van thu, !uu trft; lái Xe; 
phiic vi 

08 
06 ngl.ri, gm: 01 Chánh van phông; 
01 Phó Chánh van phOng; 01 chuyên 
viên; 03 HDLD theo Nghj djnh 68 

2.2 PhOng K hoach — Tài chInh 
Co Tnx&n phOng, 01 PhO Trithng phOng, 

kê toán vien, chuyên viên 
03 

03 ngu?ñ, gm: 02 k toán viên; 01 
chuyên viên 

2.3 Thanh tra S CO Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh 
tra, thanh tra viên hoc chuyên viên 03 

03 ngui, gm: 01 Chánh Thanh tra; 02 
thanh tra viên 

2.4 Phông T chi.rc — Pháp ch CO Tnrâng phOng; 01 Phó Truâng phông, 
chuyên viên 

04 
02 nguô'i, gm: 01 PhO TruOng phOng; 

01 chuyên viên 



STT 
Cr quan, don v Theo quy dnh cüa Uy ban nhân dan tinh 

Biên ch, s6 
ltrçrng ngtrô'i 

lam vic, 
HH068 dtrçc 
giao tinh den 

ngãy 
20/5/2020 

S cO mat cc, VC, HB68 (thôi diem 
ngày 20/5/2020) 

2.5 PhOng Quãn 1 du ljch 
CO Trirâng phông, 01 Phó Trrnng phOng, 

chuyên viên 
05 

04 ngi1i, gm: 01 Tnrâng phOng, 01 
PhO Truâng phOng; 02 chuyên viên 

2.6 PhOng Quán 1 van hóa CO Tmng phOng, 01 Phó Tnring phông, 
chuyên viên 

03 
03 ngithi, gm: 01 Trining phOng, 02 

chuyên viên 

2.7 
Phông Xây drng np séng van 
hOa va gia dInh 

Co Truàng phông, 01 PhO Truâng phOng, 
chuyên viên 

03 ngi.thi, gm: 01 Phó TnrOng phOng; 
02 chuyên viên 

2.8 Phông Quãn 1 di san van hóa 
CO Trithng phông, 01 Phó Trung phông, 

chuyên viên 
05 

04 ngiRñ, gm: 01 Trixâng phOng, 01 
PhO TruOng phOng; 02 chuyén viên 

2.9 Phông Quân 1 th dic th thao 
CO Trung phOng, 01 PhO Truâng phOng, 

chuyên viên 
05 

03 ngu?i, gm: 01 Tnr&ng phông; 
02 chuyên viên 

II Don vj slr nghip thuc SO' (07 don vl) 

1 Báotàngtiiih 36 30 

1.1 Lãnh dto &Yn vi Giám dc; 02 Phó Giárn dc 03 
02 ngthi; gm: Giám dc; 01 PhO 

Giám dc 
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STT 
Cr quan, do'n v Theo quy djnh cüa Uy ban nhân dan tinh 

Biên ch, s 
1iryng ngu'ôi 

lam V1çC, S cO mat CC, VC, HD68 (tho'i dim 
ngày 20/5/2020) 

HHD68 thrqc 
giao tmnh dn 

ngày 
20/5/2020 

1.2 PhOng Hành chInh — Tng hqp Co Tri.r&ng phOng, 01 Phó TruO'ng phOng, 
vien ehirc va nhan viên 

08 
08 ngui, gm: 01 Tnthng phông; 04 

viên chirc; 03 HDLD theo Nghj djnh 68 

1.3 PhôngDitIch 
CO Tnthng phOng, 02 Phó Tnthng phOng và 

.,. 
vien chfrc 

10 
08 ngu?ii, gm: 01 Trithng phOng, 01 

Phó Tnthng phOng, 06 viên chirc 

1.4 
PhOng Si.ru thm, kim ké, bão 
quãn 

Co Trrnng phông, Phó Tnnng phOng và 
viên chirc 

05 
03 ngithi, gm: 01 Tru&ng phông, 01 

Phó Tnrâng phOng, 01 viên chüc 

1.5 PhOng Triing bay, tuyên truyn 
Co Tnring phOng, 02 PhO Tnring phOng và 

. 
vien chirc 

10 
09 ngrii, gm: 01 Trrning phOng, 02 

PhO Tnx&ng phOng, 06 viên chirc 

2 Bai, Qua,, lj Quáng tru'öng Nguyi TI Than/i 09 04 

2.1 Lanh do dan vj Giám d& và 01 Phó Giám dc 02 01 ngii?ii: PhO Giám doe. 

2.2 Phông Hành chInh — Tng hçTp 
Co Trung phOng, 01 PhO Tnràng phOng, 
các viên chirc, nhân viên k5 thut, nhân 

viên phiic vit 
04 

02 ngixOri, gm: 02 HDLD theo Nghj 
dinh 68 

2.3 PhOngNghipvii Co Trung phOng, 01 PhO Trixng phông, 
các viên chirc 

04 01 ngri, grn: 01 viên chirc 
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STT 
Cr quan, do'n vj Theo quy dlnh  ella Uy ban nhân dan tinh 

Biên ch, s 
hrçng ngirèi 

lam V1çC, 

HHD68 dUQC 
giao tinh 

ngày 
20/5/2020 

S có mat cc, VC, HD68 (thô'i dim 
ngày 20/5/2020) 

3 Doàn Ng/z t/,uIt dan tc tin/i 47 42 

3.1 Lãnh do d 
Tru?ing doàn và không qua 02 Phó Tri.thng 

doàn 
03 

02 ngri, gm: Tnthng doàn; 01 PhO 
Tnthng doãn 

3.2 Phông Hành chInh-Tng hçp Co Trix&ng phông; Phó Trixàng phông, 
nhan viên k5 thut, nhân viên phic vi 

07 
07 nguii, gm: 01 Trueing phOng; 01 
Phó Tnthng phông; 03 viên chrc; 02 

HDLD theo Nghj djnh 68 

3.3 PhOng T6 chüc biu din 
Co Truâng phông, 02 Phó Trung phông, 

.,. 
cac vien chirc 

36 
26 nguii, gm: 01 Tnthng phOng; 02 

Phó Tnring phông; 23 viên chlirc 

3.4 PhôngNghthut Co Tnrâng phOng, 01 PhO Trithng phOng, 
. 

cac vien chrc 
05 

05 ngithi, gm: 01 Trrning phông, 04 
viên chirc 

4 Thu' viên tin/i 13 12 

4.1 Länh dao &mn vi Giám dc và 01 Phó Giám d6c 02 
02 ngithi, gm: 01 Giám dc, 01 Phó 

Giám d& 

4.2 PhOng Hành chInh — Tng hçip Co Tri.róng phOng và các nhân vien 03 01 nglxi, gm: 01 vien chirc 

4.3 Phông Ban  doe Co Tnrâng phông, Phó Truàng phông, cáe 
viên chirc 

05 
05ngthi, gôm: 01 Triiâng phông, 04 

viên chirc 
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STT 
Co' quan, don vj Theo quy djnh cüa Uy ban nhân dan tinh 

Biên ch, s 
Iuqng ngn'ô'i 

lam V1çC, 

HHD68 duçrC 
giao tInh dn 

ngây 
20/5/2020 

S có mat CC, VC, HD68 (thôi thm 
ngày 20/5/2020) 

4.4 PhOng Nghip 
Co Trithng phOng, Phó TruO'ng phOng, các 

vien chirc 
05 

04 ngr?i, gm: 01 Trithng phông, 01 
Phó Tri.râng phOng, 03 viên chirc 

5 Trung tam Hun luyn và T1ii dãu t1i dic tiJ thao 17 14 

5.1 Lãnh dao dan vi Giám dc và 01 Phó Giám dc 02 
02 ngithi, gm: 01 Giám dc, 01 PhO 

Giãm doe 

5.2 PhOng Hành ehInh - Tng hqp CO Tnthng phOng Va CáC nhân 
04 ngithi, gm: 01 Tnrmg phông, 01 

viên chüc, 02 HDLD theo Nghj djnh 68 

5.3 Phông Hun 1uyn 
Co Tru&ng phông, 01 Phó Trithng phOng, 

.,. 
cac vien chirc 

12 
08 nguii, gm: 01 Phó Trtthng phOng, 

07 viên chirc 

6 Trung tam PI,dt haul, plum và Ciuiéu bong 25 18 

6.1 Länh dao  dan vj Giárn d6c và 01 Phó Giám dc 02 01 nguii, gm: Giám dc 

6.2 PhOng Hành chInh - Tng hçp 
Co Trixmg phOng, các viên chüc và nhân 

. 
vien 

04 
02 ngui, gôm: 01 Tnthng phOng; 01 

HDLD theo Nghj djnh 68 

6.3 PhOng Nghip vii 
CO Trrnng phOng, Phó Tnrng phOng, viên 

chire 
06 02 ngithi, gOm: 02 viên chirc 
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STT 
Co quail, don vj Theo quy djnh ella Uy ban nhân dan tinh 

Biên ch, s 
hrQng nguôi 

lam vic, 
HHD68 thrçc 
giao tInh 

ngày 
20/5/2020 

S Co mat CC, VC, HD68 (th?ri dim 
ngày 20/5/2020) 

6.4 Các DOi  chiu bong kru dng 
Mi di chiu phim CO Di trithng và các 

nhân viên k thut 
14 

13 ngui, gm: 06 di trumg; 07 nhân 
viên k5 thuat 

7 Trung tam Van hóa tin/i 18 15 

7.1 Lath dio don vj Giám dc và không qua 02 PhO Giám dc 03 
02 ngu?i, gm: Giám d6c; 01 Phó 

Giám dc 

7.2 Phông Hành chInh — Tng hqp CO Tru&ng phOng và các nhân viên 03 
03 ngri, gm: 01 Trung phOng, 02 

viên chirc 

7.3 PhOng Nghip 
Co Tnrng phông, Phó Trithng phOng và 

các viên chirc chuyên môn, nghip vi 
06 

04 ngithi, gm: 01 Trumg phông, 03 
viên chirc 

7.4 Di Tuyên truyn km dng 
CO Di tru&ng, Di phO V CC tUyêfl 

tmyên viên 06 
06 ngtthi, gm: 01 Di truO'ng, 01 Di 

phó, 04 viên chirc 
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PHV LUC SO 02 
CO CAU TO CHU'C, BIEN CHE 

s VAN HOA, THE THAO VA DU LId  TUYEN QUANG SAP XEP LiI 

('Kern theo D an so' /DA-SVHTTDL ngây 20/5/2020 cia Sâ Van hóa, Thé thao và Du ljch) 

S 
T 
T 

Co quail, doii V 

Chi tiêu biên ch, s 
llro'ng ngtrô'i lam viêc, 

chi tiêu HDLD68 
giao n nam 2021 

So lirçrng hin có 
So 1uflg san sap xêp Ghi chü 

Co can to chfrc Giam 

I Co quan Van 
phông S& 

43 biên ch (40 CC; 03 
HD68) 

34 biên ch (31 CC; 
03 HD68) 

43 ngirô'i (40 CC, 03 
HD 68) 

Thiu 10 biên ch 

1 Länh dto S& Giám d6c và không qua 
03 PhO Giám dôc 

Giám d6c và 02 Phó 
Giám doe 

Giám dc và không qua 
03 Phó Giám d6e 

Thiu 01 Lãnh dao  Si 

2 Phông chuyên mon 9 phông 9 phOng 7 phOng 7 phông/43 biên ch 

2.1 Van phOng Sâ CO Chánh Van phOng, 
01 Phó Chánh Van 

phông, chuyên viên; van 
thu, luu tnt; lái Xe; phiic 

vu 

06 ngithi, gm: 01 
Chánh Van phOng; 01 

Phó Chánh Van 
phOng; 01 chuyên 

viên; 03 HDLD theo 
Nghj djnh 68 

Van phông S&: 09 
ngithi, gôm: Chánh Van 
phOng, 01 Phó Chánh 

Van phOng, 03 kê toán, 
01 cong 

chirc, 03 HDLD theo 
Ngh djnh 68. 

Giãm 01 Trithng 
phông, 01 Phó 
Tri.rmg phông 

TrInh tiêp nhn 02 k 
toán viên; thi tuyên 
01 van thu; ctiêu dng 
02 cong chiTrc den lam 
vic tai  phông chuyên 
mon khác 

2.2 PhOng K hoach — 
Tãi chInh 

CO Trithng phOng, 01 
Phó Trithng phông, kê 
toán viên, chuyên viên 

03 ngrnYi, gm: 02 k 
toán viên; 01 chuyên 

viên 

2.3 Thanh tra Si CO Chánh Thanh tra, 01 
Phó Chánh Thanh tra, 

thanh tra viên hoc 

03 ngui, gm: 01 
Chánh Thanh tra; 02 

thanh tra viên 

05 ngrii, gm: 01 
Chánh Thanh tra, 01 Phó 

Chánh thanh tra; 03 

Thirc hin diu dng 
02 cong chirc gii:ta các 

phông chuyên mon 



S 
T 
T 

Co quan, don v 

Chi tiêu biên ch, s 
luong ngtrôi lam viêc, 

chi tiêu HDLD68 
giao dn nám 2021 

So lu'qng hin cO 
So luQ'ng san sap xêp Ghi chil 

Co can to chirc Giam 

chuyên viên thanh tra viên hotc 
chuyên viên 

thuc Si 

2.4 PhOng T chrc — 
Pháp chê 

CO Tnr&ng phOng; 01 
Phó Trueing phông vã 

các chuyên viên 

02 ngiii, gôrn: 01 
PhO Trirâng phOng; 

01 chuyên viên 

05 ngui, gôm: 01 
Tnthng phOng; 01 Phó 

Tnthng phOng; 03 
chuyên viên 

TrInh tip nhn 01 
cong chirc; thi tuyên 
01 cong chiirc; diêu 
dng 01 cong cht'rc 

den lam viêc 

2.5 PhOng Quán 1 van 
hóa 

Co Trithng phOng, 01 
Phó Trixong phông, 

chuyên viên 

03 ngi.rOri, gm: 01 
Trixâng phOng, 02 

chuyên viên 

Phông Quãn l van hOa 
và gia dInh: 05 ngi.r?i, 
gOm: 01 Truâng phông; 
01 PhO Tnthng phOng; 

03 chuyên viên 

Giãm 01 Truâng 
phông; 01 Phó 
Tnrng phông 

Diêu dng 01 cong 
chüc den lam vic tai 
phông chuyên mon 

khác 
2.6 Phông Xy dijng 

nêp sOng vAn hOa và 
gia dInh 

CO Trueing phOng, 01 
Phó Tnrng phông, 

chuyên vien 

03 ngui, gOm: 01 
Phó Tnrng phông; 

02 chuyên vien 

2.7 PhOng QuAn 1 di 
san vAn hOa 

Co Tnthng phông, 01 
Phó Trung phOng, 

chuyên vién 

04 ngmi, gm: 01 
Trung phông, 01 

PhO Trithng phOng; 
02 chuyên viên 

05 ngithi, gôm: 01 
Trixàng phOng; 01 Phó 

Truâng phOng; 03 
chuyên viên 

Diêu dng 01 cOng 
chiirc den lAm vic tai 

phông 

2.8 PhOng Quãn 1 th 
diic the thao 

Co Trithng phOng, 01 
PhO Tnthng phông, 

chuyén viên 

03 ngu?i, grn: 01 
PhO Trming phOng; 

02 chuyên viên 

05 ngu?ii, gm: 01 
Trithng phOng; 01 Phó 

Trithng phOng; 03 
chuyên viên 

Thiéu 02 cong chirc: 
DAng k tuyên dung 
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S 
T 
T 

Co quail, dOfl V 

Chi tiêu biên ch, s 
ltrong nguôi lam viêc, 

chi tiêu HDLD68 
giao d&i Ham 2021 

So lu'ç'ng hin có 
So lu'çrng sau sap xêp Ghi chñ 

Co câu to chác Giam 

2.9 Phông Quãn 1 du 
lich 

Co Tnring phOng, 01 
Phó Tmng phOng, 

chuyên viên 

04 ngu?iii, gôm: 01 
Trrnng phOng, 01 

Phó Trrning phông; 
02 chuyên viên 

05 ngu?ii, gm: 01 
Trithng phông; 01 Phó 

Tnrng phOng; 03 
chuyên viên 

Thi tuyn 01 cong 
chirc 

II Doii vj sr nghip thuc S& (07 don vi)  tInh s 
lirqng ngtrôi durçrc giao den nàm 2021 

1 Bão tang tIn/i 36 (01 cOng chfrc, 32 
viên chñc, 03 HDLD68) 30 

36 (01 cong chfrc, 32 
viên chirc, 03 HDLD68 

Thiu 06 viên chfrc 

1.1 Lãnh ctao dcin vj Giám dc; 02 Phó Giám 
dôc 

02 ngu?ñ; grn: Giám 
dc; 01 PhO Giám doe 

Giám dc; 02 Phó Giãm 
doe 

Thiêu 01 PhO Giám 
doe 

1.2 PhOng Hành chInh — 
Tong hçp 

Co Tnrâng phông, 01 
Phó Tnthng phOng, viên 
chirc va nhân viên 

08 ngui, grn: 01 
Tnrng phông; 04 

viên chirc; 03 HDLD 
theo Nghi dinh 68 

08 ngix?i, gm: Tru&ng 
phOng; 01 Phó trlx1ng 

phông; 03 viên ehüc; 03 
HDLD theo Nghi 

68 

. 
Thi tuyen S9 vien 

chüe con thiêu theo 
quy djnh 

1.3 PhOng Di tIch Co Trtthng phông, 02 
PhO Trung phOng và 
viên chi'rc 

08 nguci, gôrn: 
TruOng phOng, 01 

Phó truâng phông, 06 
viên chirc 

10 ngirOi, gôm: Trueing 
phOng, 02 Phó tru&ng 
phOng, 07 viên chirc 
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S 
T 
T 

Co quan, dan V 

Chi tiêu biên ch, s6 
Iu'çrng ngirôi lam 

chi tiêu HDLD68 
giao den nàm 2021 

So Iu'qng hin có 
So lu'Qng sau sp xp Ghi chü 

Co can to chüc Giãm 

1.4 PhOng Suu thm, 
kim kê, bão quán 

CO Tnràng phOng, Phó 
Trrning phOng va viên 
chirc 

03 ngu'i, grn: 01 
Tnthng phOng, 01 

Phó Tnrâng phông, 
01 viên chi:rc 

05 nguñ, gôm: Tru&ng 
phOng, 01 PhO Tnrcng 
phOng, 03 viên chiirc 

1.5 PhOng Trung bay, 
tuyên truyên 

Co Trucng phOng, 02 
Phó Tnr?mg phOng và 
viên chrc 

09 ngu?i, gm: 01 
Truâng phông, 02 

Phó Tru&ng phOng, 
06 viên chute 

10 nguñ, gm: TruOng 
phOng, 02 PhO Tnrâng 
phOng, 07 viên chirc 

2 Ban Quán 1)5 Quãng 
trwöng Nguyen Tt 
Than!, 

09 (01 cong chfrc, 06 
viên chü'c, 02 HDLD68) 4 09 (01 cong chüc, 06 

viên chñc, 02 HDLD68) 
Thiu 01 cong chfrc, 

04 viên chfrc 

2.1 Lãnh dao  dan vj Giárn dc và 01 Phó 
Giám dOe 

01 PhO Giárn doe Giám dc, 
01 PhO Giám d Gift nguyen Thiu Giám dc 

2.2 PhOng Hành chInh — 
Tng hqp 

CO Tru&ig phOng, 01 
PhO Tru?ing phông, viên 
ehi're, nhân viên k5 
thut, nhân viên phl)e v 

02 nglxi, gôrn: 02 
HDLE theo Nghj 

djnh 68 
Không thành 1p phông 
(Thrc hin chê d lam 

vic lam vic Thu 
tru6ng, chuyên môn). 

Giãm 02 phOng; 
giãm 02 TruOng 
phOng; 02 Phó 
Trithng phOng. 

Thiu 04 viên ehrc 
(Thirc hin thi tuyn 

theo quy djnh). 2.3 PhOng Nghip vii CO Truing phOng, 01 
Phó TruOng phông, cãe 
viên chute 

01 viên chftc 
chuyên mon 
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S 
T 
T 

Co quan, don V 

Chi tiêu biên ch, s 
luong ngirôi lam viêc, 

ch tiêu HDLD68 
giao d nam 2021 

So lu'qng hin có 
So hrçrng san sap xêp Ghi chü 

Co can to chi?c Giam 

3 Doàn Ng/zê thuât 
dliii toe tthi 47 (01 cong chüc, 44 

viên chñ'c, 02 HDLD68) 42 47 (01 cong chfrc, 'I' 
viên chfrc, 02 HDLD68) 

Thiu 07 viên chfrc 

3.1 Länh dto dan vj Tnxing doàn và không 
qua 02 PhO Tnthng doàn 

02 ngix?i, gm: 
Trtxng doàn; 01 PhO 

Truàng doàn 

Tnthng doàn 02 PhO 
Trithng doàn 

Gift nguyen 

3.2 PhOng HàIIh chInh- 
Tong hçp 

Co Trung phOng; Phó 
Trithng phông, than 
viên k5 thut, nhân viên 
phiic vi 

07 ngri, grn: 01 
Trung phOng; 01 

Phó Tnning phông; 
03 viên chüc; 02 
HDLD theo Nghj 

djnh68 

09 ngui, gôm: Truâng 
phông; 01 PhO Trnng 

phông; 05 viên chirc; 02 
HDLD theo Nghj djnh 

68 

Diêu chuynI Thi 
tuyn so cOn thiêu 

theo quy djnh 

3.3 PhOng Të chirc biu 
diên 

Co Tnr&ng phOng, 02 
PhO Trrnng phOng, eac 
viên chirc 

28 ngrnyi, grn: 01 
Truâng phông; 02 

PhO TnrO'ng phOng; 
25 viên chiirc 

30 ngithi, gm: Tn.thng 
phOng; 02 Phó Truâng 
phOng; 27 viên chfrc 

Thi tuyn so cOn thiéu 
theo quy djnh 

3.4 Phông Nghê thut CO Trix&ng phOng, 01 
Phó Trtràng phông, các 
viên chirc 

05 ngixi, gm: 01 
Tru&ng phOng, 04 

viên chi1rc 

05 ngu?i, gôm: TriRing 
phOng, 01 Phó Trixâng 
phOng, 03 viên chrc 
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S 
T 
T 

Co quan, don Vl 

Chi tiêu biên ch, s 
Iu'qng ngiiO'i lam 

ch tiêu HDLD68 
giao den nàm 2021 

So llrQng hin có 
S6 Iirçrng sau sp xp Ghi chit 

Cr can to chirc Giãm 

4 Thu' vin tin!, 
13 (01 cong chuic, 12 

. vien chirc) 12 13 (01 cong chfrc, 12 
viên chüc) 

Thiên 02 viên chitc 

4.1 Länh dto dcm vi Giám dc và 01 Phó 
Giám dc 

02 ngithi, gm: 01 
Giám dhc, 01 PhO 

Giãrn dc 

02 nguài, gôm: Giám 
dc, 01 PhO Giám dc 

Gitr nguyen 

4.2 Phông Hành chInh — 
Tng hqp 

Co Trrning phOng và các 
nhân viên 

01 ngrOi, gm: 01 
viên chirc 

Phông Btn dcc - Hành 
chInh: 06 nguii, gm: 
Trueing phOng, 01 Phó 
TnrOng phOng, 04 viên 

chitc 

Giãm 01 phOng, 
01 Tri.r&ng 

phOng. 
4.3 Phong Bn dcc Co Trithng phông, Phó 

Truâng phOng, các viên 
chüc 

05 ngui, gôm: 01 
Trisâng phông, 04 

viên chirc 

4.4 Phông Nghip vi Co Tnthng phOng, Phó 
Triring phông, the viên 
chirc 

04 ngithi, g&m 01 
Trrnng phOng, 01 

Phó Trtthng phOng, 
03 viên chirc 

05 ngri, gm: Trithng 
phông, 01 Phó Tnnng 
phOng, 03 viên chüc 

Tiêp nhn 01 viên 
chirc; Thi tuyn 01 

viên chute 

5 
Truiig tam HuI,, 
iuyii và T!,i cilia 
the dyc tizi th,ao 

17 (01 cong chfrc, 14 
viên chIrc, 02 HDLD68) 

14 17 (01 cong chfrc, 14 
viên chfrc, 02 HDLD68) 

Thiên 03 viên chui'c 

5.1 Länh dto don vj Giám dc vâ 01 PhO 
Giám dc 

02 ngixi, grn: 01 
Giám dc, 01 Phó 

Giám dc 

Giám dc và 01 Phó 
Giám dc 

Gift nguyen 
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S 
T 
T 

CO quan, &rfl VI 

Chi tiêu biên ch, s 
lu'çrng ngu'ôi lam vic, 

chi tiêu HDLD68 
giao den nám 2021 

So hrQ'ng hin có 
S lu'çrng san sp xp Ghi chü 

Cr can to chüc Giãm 

5.2 Phông Hành chInh — 
Tng hçp 

Co Tnrng phông và các 
nhân viên 

04 ngui, gm: 01 
Trung phông, 01 

viên chi.rc, 02 HDLD 
theo Nghj djnh 68 

07 ngr?i, grn: Trrnng 
phOng, 01 PhO Trirâng 

phông, 03 viên chirc, 02 
HDLD theo Nghj djnh 

68 

Thi tuyên so cOn thiêu 
theo quy djnh 

5.3 PhOng Hun 1uyn Co TrirOng phOng, 01 
Phó TruOrng phông, các 
viên chüc 

08 ngu?ñ, grn: 01 
PhO TruOng phOng, 

07 viên chirc 

08 ngthi, gm: Truâng 
phOng, 01 Phó Trithng 
phOng, 06 viên chiirc 

Thi tuy&i s cOn thiu 
theo quy djnh 

6 Trung lam Van 1,óa 
và Dij?n an/i (Hcp 
nhá't tIc Trung tam 
Phát hànhphim và 
Chié'u bong và Trung 
tam Van hóa tinh) 

43 (01 cong chfrc, 41 
Viên chfrc, 01 HDLD68) 33 43 (01 cong chfrc, 41 

viên chfrc, 01 HDLD68) Thiêu 09 viên chu'c 

6.1 Länh dto &in vj Giám dc và 02 Phó 
Giám d6c 

03 ngix?Yi, gm: 02 
Giárn dc; 01 PhO 

Giãrn dc 

01 Giárn dc,02 Phó 
Giám dôc 

Giãrn 01 Giám 
dc 

6.2 Phông Hành chInh — 
Tng hcip 

Co Trrn!mg phOng, 01 
PhO Tnr&ng phông, các 
viên chirc va nhân viên 

05 ngixO'i, gm: 02 
Truóng phOng; 02 

viên chi.'rc; 01 HDLD 
theo Nghj djnh 68 

06 ngirôi, gm: Trisâng 
phOng; 01 PhO Triiâng 

phOng, 03 viên chirc; 01 
hçp dông lao dng theo 

Nghj djnh so 
68/20001ND-CP 

Giãm 03 nguOri 
(01 Trumg 

phOng; 01 Phó 
Truâng phông, 

01 kê toán) 

Thi tuyn s con thiu 
theo quy djnh 
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S 
T 
T 

Co quail, don vj 

Chi tiêu biên ch, s6 
lirong ngu'ôi lam viêc, 

chi tiêu HDLD68 
giao dn nàm 2021 

So luqng hin CO 

So lu'qng san sap xêp Ghi chui 

Co cau to chfrc Giam 

6.3 Phông Nghip vu 
Van hOa 

CO Tnnrng phông, PhO 
Trueing phOng, viên 
chüc 

04 ngri, gm: 01 
TrirOng phông, 03 

viên chirc 

05 ngtthi, gm Tnrâng 
phOng, 01 PhO Tnrâng 
phOng và 03 viên chi.rc 

Thi tuyn s' cOn thiu 
theo quy dinh 

6.4 PhOng Nghiêp vii 
din ánh 

Co TruOng phOng, Phó 
Trtthng phông, viên 
chirc 

02 ngui, grn: 02 
viên chi'rc 

05 nguri, gm Trithng 
phOng, 01 PhO Trithng 
phOng và 03 viên chirc 

Thi tuyn so cOn thiêu 
theo quy djnh 

6.5 fi Tuyên truyn 
hru dng 

Co Di tn.râng, Di phO 
và các tuyên truyên viên 

06 ngithi, gm: 01 
Di tnRrng, 01 D)i 
phO, 04 viên ch(rc 

06 ng1x0i, gm Di 
trithng, 01 Di phó và 

04 viên chirc 

6.6 Các Dôi chiu bong 08 dôi CBLD, mi dOi  
chiêu bong có Doi 
truOng và các nhân viên 
k5 thut 

13 ngui, gm: 06 dOi  
trtrng; 07 nhân viên 

k5 thut 

03 dci, 18 ngui, gm 
03 Di trixâng; 03 Di 
phó và 12 viên chirc 

Giâm 05 Di 
trithng; tang 03 

Di phO 

Thi tuyên sO cOn thiêu 
theo quy djnh 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM 
T!NH TUYEN QUANG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: /QD-UBND Tuyên Quang, ngày tháng nám 20 

(D1 THAO) 

QUYET DINH 
Quy djnh ch.rc náng, nhim v1i, quyn htn và co' cu to chfrc 

cüa S& Van hóa, The thao Va Du ljch tinh Tuyên Quang 

UY BAN NHAN DAN T!NH TUYEN QUANG 

Can ci'r Lut T chi'rc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015; 

Can cir Nghj djnh s 24/2014/ND-CP ngày 04/4/20 14 cüa ChInh phü quy djnh 
t chüc các Ca quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, thành ph tWc  thuc 
Trung ucmg. 

Can cir Quyt djnh s 429/QD-flg phé duyt Quy hoach  mng luOi các dan vj 
si,r nghip cong l.p trong lTnh vrc van hóa, th thao và du ljch dn näm 2021, djnh 
huàng dn 11am 2030; 

Can cü Thông tu sé 07/2015,TfLT-B\THT'IDL - BNV ngày 14 tháng 9 näm 
2015 cüa B Van hóa, Th thao và Du ljch và B Ni viii hrng dn chüc nang, nhim 
vi, quyn hin và Ca cu th chüc cüa S& Van hóa, Th thao va Du ljch thuc Uy ban 
nhân dn tinh, thành pM trirc thuc Trung uang; Phông Van hóa và Thông tin thuc Uy 
ban nhân dan huyn, qun, thj xâ, thành pM thuc tinh; 

Can cü Quyt djnh s 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Tuyên Quang v vic quy djnh chirc nang, nhim Vi, quyn htn và ca cu t chirc 
cüa S& Van boa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 

Xét d nghj cüa Si Van hóa, Th thao và Du ljch ti Ti trinh s /TTr- 
SVHTTDL ngày /3/2020 và d nghj cüa S Ni vçi tti Báo cáo s /BC-SNV 
ngày /3/2020 cüa S& Ni vçi v  

QUYET DJNH: 

Diu 1. Phtm vi diêu chnh và dôi ttrçrng áp diing 

1. Phim vi diêu chinh: 

1 



Quy& djnh nay sira di quy djnh v chCrc nàng, nhim vi, quyn hn va ca 
cu, t chüc, b may thuc S& Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 

2. D6i tirçrng áp d.rng 

Quyt djnh nay áp diing di vâi Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch; các phông 
chuyên mon nghip vii, các dan vj sii nghip thuc Si Van boa, Th thao và Du 
ljch và các ca quail, t chüc, Ca nhân cO lien quail. 

Diu 2. Vj trI, chtrc näng 

1. S& Van hoá, Th thao và Du ljch là ca quan chuyên mon thuc Uy ban 
nhân dan tinh; thixc hin chIrc nang tham muu, giCip Uy ban nhân dan tinh quail l 
nhà nuâc v van hóa, gia dmnh, th dic, th thao, du ljch và quãng cáo (tth quâng 
cáo trên báo chI, trên môi tmng mtng, trên xut bàn phrn và quáng cáo tich hçp 
trên các san phm, djch vi buu chInh, vin thông, cong ngh thông tin) 0' da 
phixang theo quy djnh cüa pháp lut; các djch vii cOng thuQc linh vrc quail l cüa 
SO và thirc hin mOt  s nhim vi, quyn h.n theo phân cong hotc üy quyn cüa TJy 
ban nhân dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh. 

2. SO Van hoá, Th thao và Du ljch có tu each pháp nhân, có con du và tài 
khoãn riêng; chju sir chi do, quàn l v t chirc, biên ch và hott dng cüa Uy ban 
nhân dan tinh, dng th0'i chju six chi dto, huOng dan, kim tra, thanh tra v chuyên 
môn, nghip vi cüa B Van hoá, Th thao và Du ljeh. 

Diu 3. Nhim v1I và quyn hin 

1. TrInh Uy ban nhân dan tinh. 

a) Dir thào quy& djnh, chi thj; quy hoch, k hoich dài han, 05 (näm) nam và 
hang nàm; d an, dr an, chuang trInh phát trin van hóa, gia dInh, th dic, th thao 
và du ljch; chucing trInh, bin pháp t chi'rc thirc hin các nhim vii cái each hành 
chInh nba nuOc, phân ep quán l và xà hi hoá trong linh virc van hoá, gia dInh, 
th dc, th thao và du ljch 0' dja phuang; 

b) Dr thào van bàn quy djnh ci th diu kin, tiêu ehun, chüc danh di v0'i 
TruOng, Phó các dan vj thuc SO Van hóa, Th thao và Du ljch; Trithng, Phó 
Phông Van hoá và Thông tin thue Uy ban nhân dan cp huyn sau khi phi hp và 
thng nh.t vOi SO Thông tin và Truyn thông; 

c) Dr thào van ban quy djnh ciii th chüc näng, nhim v%1, quyn hn Va ca 
cu th chirc cüa SO Van bOa, Th thao và Du ljch. 

2. TrInh Chü tjch Uy ban nhân dan tinh: 
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a) Dr thâo quy& djnh, chi thj thuc thm quyn ban hành cüa Chü tjch TJy 
ban nhân dan tinh v van hóa, gia ctlnh, th dçic, th thao và du ljch; 

b) D%r thào quyt djnh thành lip, sap nhp, chia tách, giài th các t chüc, 
dan vj thuOc Si Van hóa, Th thao và Du ljch và các Hi dng chuyên ngành v 
van boa, gia dInh, th diic, th thao và du ljch theo quy djnh cüa pháp luât. 

3. Huàng dn, kim tra và t chüc th%rc hin các van ban quy phtm pháp luat, 
chInh sách, quy hotch, k hoch, d an, dii an, chuang trInh sau khi duçc phê duyt; 
thông tin, tuyên truyn, hucng dan, ph bin, giáo dye, theo dOi thi hành pháp 1u.t v 
the lTnh vye thuc phm vi quãn 1 cüa S& Van hoá, Th thao va Du ljch. 

4. V di san van hoá: 

a) T chüc thirc hin quy ch& giái pháp huy dng, quàn 1, sü diing cac 
ngun 1%rc d bâo v và phát buy giá trj di san van hoá a dja phuang sau khi ducc 
phê duyt; 

b) T chüc nghiên ci'ru, suu tam, kim kê và 1p h so di san van hoá phi vat 
th a dja phi.rang; cp giy phép nghiên ci'ru, sixu tm di san van boa phi 4t th trén 
dja bàn cho ngu?ii Vit Nam djnh cu a nuac ngoài, t chirc, Ca nhan nuóc ngoài; 

c) Quãn 1, hithng dn t chüc các hot dtng bào tn, phát buy giá frj di san van 
hoá, 1 hi truyn thng, tIn nguang gn vâi di tIch, nhãn v.t ljch sü a dja phuong; 

d) T chüc kim kê, 1p danh m1ic, l.p h so xp hang di tIch ljch sü - van 
boa và danh lam thng cánh & dja phuong; 

d) Thôa thu.n chü trixong l.p dir an, báo cáo kinh t - ki thut; thm djnh dr 
an, báo cáo kinh t - k thut; thóa thun thi& k bàn v thi cong bào quân, tu 
phiic hi di tIch c.p tinh & dja phuang; huàng dan, t chüc thirc hin tu sira cp 
thi& va các dir an bào quãn, tu b, phc hM di tIch thuc dja phuong quãn l sau 
khi duçic phé duyt; 

e) Thm djnh dr an cài tao, xây dmg các cong trInh nm ngoài khu vçrc bào 
v di tIch cp tinb & dja phuang có kbã nang ãnh hu&ng dn cành quan, môi tru&ng 
cüa di tIch; 

g) Tip nhn h so, hu&ng dn thu tiic, trInh cp có thrn quyn cp giy 
phép thàm dà, khai qut khào c& khai quQtt kb.n cp; theo dOi, giam sat vic thixc 
hin ni dung giy phép khai qut & dja phuang; 

h) Tbm djnh hin 4t va h so hin vt d nghj cong nhn bào 4t quc gia 
cüa bào tang c.p tinh, ban hoc trung tam quàn 1 di tIch, bào tang ngoài cong lap, 
t chirc, cá nhân là chü s& hüu ho.c dang quãn 1 hqp pháp hin vt & dja phuong; 
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i) T chire vic thu nhan, bào quãn các di vat,  c vet, bào vQ.t qu& gia do t 
chüc, Ca nhân giao np và thu giü dja phuang theo quy djnh cüa pháp luat;  t 
chüc dang k và quân 1 di vat, c 4t, bão vat qu& gia; cp chüng chi hành ngh 
di vOi chü cüa hang mua ban di vat,  c vet, bão vat  quc gia; cp gi.y phép lam 
bàn sao di vat,  c  vat,  bàô  vat  quc gia thuc di tIch quc gia, di tIch cp tinh, bâo 
tang cp tinh và s hüu tu nhân dja phucmg; cp, thu hi giy chng nhan dü diu 
kin hot dng giám djnh c vat  cüa ca s giám djnh c vat  ti dja phuong; 

k) Xác nhan diu kin di vâi vic thành lap bão tang cp tinh va diu kin 
duçc cp giy phép hott dng di vOi bào tang ngoài cong 1p 6' dja phuo'ng. 

5. V ngh thuat biu din: 

a) Hu6'ng dn và th chüc thirc hin quy hotch các &m vj ngh thuat biu 
din thi4c phtm vi quán 1 cüa dja phucing phü hçip vOi quy hoach phát trin ngành 
ngh thuat biu din theo quy djnh cüa pháp luat; 

b) T chi'rc lien hoan, hi thi, hi din v ngh thuat biu din do dja phuo'ng 
t chüc trên dja bàn theo quy djnh cüa pháp luat; 

c) Th.m djnh, cp gi.y phép t chirc biu din ngh thuat, trInh din th6'i 
trang cho các t chüc thuc dja phuo'ng: 

- Doàn ngh thuat; Nhà Van hóa; Trung tam Van hóa, Th thao; 

- Doanh nghip có chirc näng t chirc bi&i din ngh thuat, trInh din th6'i trang; 

- Hi Van h9c, ngh thuat; 

- Co quan phát thanh, cc quan truyn hInh. 

d) Tip nhan thông báo t chirc biu din ngh thuat, trInh din th6'i trang ti 
dja phucing; 

ci) Tip than h so, thm djnh, trInh TiJy ban nhân dan tinh cp giy phép cho 
t chirc, Ca nhân Vit Nam thuc dja phuong ra nuâc ngoài biu din, c.p giy 
phép cho các t chüc thuc dja phiwng m6'i t chirc, cá than nuóc ngoài vào biu 
din ngh thuat, trInh din th6'i trang tti da phuong, cp giy phép t chüc thi 
ngu6'i dçp, ngu6'i mu trong phtm vi dja phucing; 

e) T chüc thirc hin vic ctp the hành ngh cho ngh s, ngu6'i mu lTnh 
virc ngh thuat biu din theo quy djnh cüa pháp luat; 

g) Cp gi.y phép phê duyt ni dung, cp nhän kim soat bàn ghi am, ghi hlnh 
ca müa nhc, san khu cho các t chirc thuc dja phucing san xut hotc nhap khu. 

6.Vdiênãnh: 
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a) T chirc thirc hin k hoch sir diing ngân sách nhà nuác bão dam kinh phi 
hott dng chiu phim tti rip, chiu phim luu dng phiic viii nhim vii chfnh trj, xã 
hi, dêi ngoti, phiic vii thiu nhi, dng bào dan tc, min nüi và 1c luçmg vu trang; 

b) Lam nhim viii thithng trçrc Hi dng thm djnh kjch ban van h9c d& vOi 
vic san xut phim dt hang tr ngân sách nhà nuâc, Hi dng thm djnh phim cüa 
tinh theo quy djnh cUa pháp 1u.t v din ãnh; 

c) Cp, thu hi giy phép pM bik phim phong sr, phim tài 1iu, phim khoa 
h9c, phim hott hInh, phim có sü diing hiu üng dc bit tác dung dn ngiRii xem 
phim do da phuang san xutt hotc nhp khu; 

d) Cp, thu Mi giy phép pM bin phim truyn do dja phuong san xu,t hoãc 
nhp khu theo quy djnh cüa pháp 1ut v din ánh; 

d) Kim tra vic pM bin phim a rap, phim chiu km dng, phim phát trên 
các phuang tin khác ti các dim hott dng van hoá, vui chci, giãi trI cong cong; 

e) H'Lràng dn t chirc thirc hin và kim tra vic thçrc hin các quy djnh ye 
kinh doanh bang dia phim va các hot dng din ánh khác a dja phucmg. 

7. V m5 thut, nhip ánh, trin lam: 

a) T chirc thirc hin các hot dng m5' thut, nhip ánh, trin lam quy mô 
cap tinh; 

b) Tip then M sci, thm djnh, trinh TiJy ban nhân dan tinh cp giy phép 
trin lam m5 thut, c.p giy phép xay dimg tixccng dài, tranh hoành tráng, cp giy 
phép t chüc trai  sang tác diêu khc theo quy djnh cüa pháp 1u.t; 

c) Cp giy phép trin lam nhip ânh theo quy djnh cüa pháp lut; cp giy 
phép sao chép tác phtm m5r  thu.t v danh nhân van hóa, anh hung dan tc, lanh ti; 

d) Tip nhn thông báo t chüc thi sang tác tác phm m thutt quy mô cp 
tinh; tip nhn däng k t chirc thi, lien hoan tác phm nhip ãnh; tip nhn däng 
k các trin lam khác thuc phim vi quail 1 cüa ngành van hóa, th thao va du ljch 
theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

d) Quan 1 hott dng mua ban, tru'ng bay, sao chép tác phm m5 thut ti dja phuong. 

8. V quyn tác giã, quyn lien quan: 

a) T chuc thirc hin các bin pháp bào v quyn và lcd Ich hçip pháp cüa nhà 
nuâc, t chüc và cá nhân trong 1mb virc bão hO quyn tác già, quyn lien quan & dja 
phuong theo quy djnh cüa pháp 1u.t; 
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b) T chirc thçrc hin và huàng dn, kim tra vic thixc hin các quy djnh v 
cung cap, hçp tác, dt hang, sir diing và dam bâo quyn tác gin d& vâi tác phm, 
quyn lien quan di vâi cuc biu din, ban ghi am, ghi hinh, chuong trinh phát 
song và ch d nhun but, thu lao cho tác giã, chü s& htu quyn tác giã, quyn lien 
quan i dja phuong; 

c) Thm djnh quyn tác gin, quyn lien quan khi cO tranh chp theo yêu cu 
cüa t chirc, cá nhân hoc Co quan nba nilOc cO thm quyn; 

d) T chi'rc tip nhn don và trá kt qua dãng k quyn tác giã, quyn lien 
quan theo quy djnh cüa pháp lut. 

9. V thu vin: 

a) Chü tn, phôi hçp vài Sâ Thông tin và Tmyn thông chuyên giao cac xut ban 
phm kru chiu ti dja phuong cho thu vin cp tinh theo quy djnh cüa pháp lust; 

b) Hithng dn vic däng k hot dng thu vin a dja phuong theo quy djnh 
cüa B Van hoá, Th thao và Du ljch; cp và thu hi giy chirng nhn däng k hot 
dông di vâi thu vin tu nhan có phc vi cong dng theo quy djnh cüa pháp lut; 

c) Hurng dn các thu vin & dja phuong xây dirng quy ch th chrc và hott 
dng theo quy djnh cüa B Van hoá, Th thao và Du ljch. 

10. Vê quàng cáo: 

a) Th.rn djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh cp, cp lti, süa di, b sung, thu 
hi giy phép thành 1p Van phông dti din cüa doanh nghip quáng cáo nuâc 
ngoài dt tti dja phuong; 

b) Tip thn và xir l M so thông báo san phm quàng cáo trên bang quâng 
cáo, bang - ron; thông báo t chirc doàn nguai thc hin quàng cáo ti dja phuong; 

c) Giup Uy ban nhân dan tinh báo cáo djnh kr  vic quàn l hoat dng quàng 
cáo ti dja phuong; 

d) Thanh tra, kim tra và xü 1 theo thm quyn các hành vi vi phm pháp 
lust v hott dng quâng cáo trên các phucing tin quáng cáo (tth báo chj, môi 
tnthng mng, xut bàn ph.m và tIch hçp trên các san phrn, dch vi buu chInh, 
vin thông, cong ngh thông tin). 

11. V van hoá qu.n chüng, van hoá dan tc và tuyên truyn c dQng: 

a) Huâng dan, t chüc thiic hin quy hoch thit ch van hoá co sa a dja 
phuong sau khi duc Uy ban nhân dan tinh phê duyt; 
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b) Huàng dn xay dirng quy ch t chüc và hott dng cüa các thit ch van 
hoá Ca sà i dja phuong trên Ca si quy djnh cüa B Van hoá, Th thao và Du ljch; 

c) Huàng dn t chirc các 1 hi; th%rc hin nép song van minh trong vic 
cuâi, vic tang; xây dirng gia dInh, lang, Co quan, don vj van hoá tti dja phucing; 

d) Chü fri, phi hçip vâi các sâ, ban, ngành, doàn th clii dao va hithng dn phong 
trào "Toàn dan doàn kt xây dimg diii sang van hoá"; chu trách nhim là co quan Thuèng 
trixc Ban clii dio phong trào "Toãn dan doan kt xây dipg dOi sng van hoá" cp tinh; 

d) T chirc thirc hin và kim tra vic thirc hin chInh sách van hoá dan tôc, 
bâo tn, phát buy, phát trin các giá trj van hoá v.t th& phi vt th cüa cong dng 
các dan tc cu trü tti dla  phuong; 

e) Huâng din và t chirc thirc hin k hoach  hoat dng tuyên truyn c dng 
phic viii các thim vi chInh trj, kinh t, van boa, xà hi và quy hoach h tMng c 
dng trirc quan tai  dja phuong; 

g) T chirc hOi  thi, hi din ngh thut quAn chüng, thi sang tác tranh c 
dng, ciim c dng; cung cp tài lieu tuyên truyn, tranh c dng phiic v11 nhim vi 
chInh trj, kinh t, van boa, xà hi tai  dja phucmg; 

h) HuOng dan, kim tra, cp giy phép hott dng karaoke, vU trumg; quãn l 
boat dng kinh doanh djch vi. van boa, trO thai din tir không n& mng và vui choi 
giái trI nai cong cong tai  dja phuong; 

i) Huing dk và kim tra vic thirc hin lien hoan, hi thi, hi din van ngh 
qun chüng và các boat dng van boa khác tai  da phuong; 

k) Huàng dan, kim tra vic trang trI, sr ding Quc ks', Quc huy, Quc Ca, 
chân dung ChU tjch H Chi Minh theo quy djnh cUa pháp 1uQt. 

12. V van hçc, ngh thut: 

a) T chüc thrc hin ca ch, cbInh sách v boat dng van h9c, ngh thu.t 
dja phuong theo quy dnh cUa pháp luat; 

b) Hithng dan, t chüc thrc hin và kim tra hoat dng van h9c, ngh thut 
dja phuong theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

13. V gia dInh: 

a) T chüc thirc hin và kim tra vic thc hin các quy djIIh cUa pháp lut 
lien quan dn gia dInh, dam bào quyn bInh ding giâi và phông, chng bao  lrc 
trong gia dInh; 
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b) Tuyên truyn, giáo diic giá trj d.o th'rc, 1& sng, cách mg xü trong gia 
dInh Vit Nam; 

c) T chirc thu thQ.p, xir 1 thông tin v gia dInh và phông, chng bo 1xc gia dinh; 

d) Thm djnh, thnh Uy ban nhãn dn tinh cp giy chüng nhn dAng k hott dng 
cña ca só h trq nn nhãn bto iyc gia dInh, gity chthig nhn ding k hott dng cüa Ca s& 
tu vn v phông, chng bto 1c gia dInh theo quy djnh cüa pháp 1u.t; 

d) C.p gi.y chüng nhn nghip vii chàm soc nin than bto 1rc gia dInh, giy 
chirng nhn nghip vi tu v.n v phông, cMng bo 1rc gia dinh; cp the nhãn viên chäm 
soc nn nhân b.o 1çrc gia dInh, the nhân viên tu vk v phOng, chng bao  içrc gia dInh. 

14. V th diic, th thao cho mçi nguYi: 

a) Huâng Mn và t chirc thirc hin quy hoich, k hotch phát trin th dic, 
th thao qun chüng i dja phucmg sau khi duçc phê duyt; 

b) Xây dimg và t chi.'rc thirc hin k hotch bi duO'ng di ngü huàng Mn 
viên, cong tác viên, tr9ng tài th diic, th thao sau khi dugc Chü tjch Uy ban nhân 
dan tinh phê duyt; 

c) Chü trI, phi hqp vth hi th thao quc gia vn dng nhan dan tham gia 
phát trin phong trào th diic, th thao; pM bin, huâng Mn các phucmg pháp tp 
1uyn th dic, tM thao phü hçp vâi s thIch, hra tui, giri tInh, ngh nghip; 

d) Xây dirng h tMng giãi thi Mu, k hoach thi Mu và chi do hung Mn th 
chüc các cuc thi Mu th thao qun chüng cp tinh; 

d) Giüp Uy ban nhân dan tinh quân 1 nhà niic di vâi các hott dng thà 
thao giãi trI tti dja phuang; 

e) Chü trI, pMi hçip vi các th chüc, ca quan lien quan tio diu kin, hithng 
Mn nguài cao tui, ngui khuy& t.t, tré em, thanh thiu niên và các di tugng 
qun chüng khác tham gia hott dng th diic, th thao; 

g) T chirc huàng Mn tQ.p 1uyn, biu din và thi Mu các mon th thao dan 
tc, các phuang pháp rèn 1uyn sirc khoê truyn tMng; 

h) Hithng Mn, kim tra vic cong nhn gia dInh th thao tai  dja phuang; 

i) PMi hqp vâi Sâ Giáo diic va Dào tio, B Chi huy quân sir tinh, Cong an 
tinh t chüc thirc hin giáo diic th cht, th thao trong nba trueing và th diic, th 
thao trong 1irc luqng vu trang tti dja phucmg. 

15. V th thao thành tich cao và th thao chuyên nghip: 
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a) Xây dirng và t chCrc th%rc hin k hoch tuyn ch9n, dào tao, hun 1uyn 
vn dng viên; k hoich thi du các di tuyn th thao cüa tinh sau khi duçic cp có 
thm quyn phê duyt; 

b) Xây drng k hotch và t chirc thirc hin Dii hi Th diic th thao cp 
tinh; phi hqp vi các cc quan lien quan t chi'rc các giái thi du quc gia, khu vuc 
và quc t sau khi duçc cp có thm quyn giao và phê duyt; 

c) T chüc thirc hin ch d, chInh sách di v61 hu.n 1uyn vien, tr9ng tài, 
van dng viên cüa tinh trong các hoit ctng thi du th dçic, th thao sau khi duçic 
cp có thm quyn phê duyt và theo quy djnh cüa pháp luat; 

d) T chirc kim tra các diu kin kinh doanh cüa câu 1tc b th thao chuyên 
nghip, doanh nghip và h kinh doanh hott dng th thao; cp giy chi'rng nhan dü 
diu kin kinh doanh hot dng th thao cho câu 1c b th thao chuyên nghip và 
doanh nghip kinh doanh hott dQng th thao theo phân cp cüa Uy ban nhân dan 
tinh và theo quy djnh cüa pháp luat; 

d) Thirc hin quyt djnh phong ding cp cho van  dng viên, hun 1uyn vien, 
tr9ng tài th thao thuc thm quyn quail 1 cüa S. 

16. V du ljch: 

a) T chirc cong b quy hoch sau khi ducic phê duyt; 

b) T chirc thirc hin diu tra, dánh giá, phân 1oti, xay dirng co s dü 1iu tài 
nguyen du ljch cüa dja phuong theo quy djnh cüa B Van hoá, Th thao và Du ljch; 

c) Th%rc hin các bin pháp d bão v, ton tto, khai thác, sü diing hçp 1 và phát 
trin tài nguyen du 1jch môi tnrà'ng du ljch, khu du ljch, dim du ljch a dja phuo'ng; 

d) T chCrc 1p h so d nghj Chü tch Uy ban nhân dan tinh cOng nhan khu 
du ljch dja phuong, dim du ljch dja phuong, tuyn du ljch dja phuong; cOng b 
sau khi có quyt djnh cong nhan; 

d) Cap, süa di, b sung, cp lai,  gia htn, thu hi Gity phép thành 1p van 
phông dti din cüa doanh nghip du ljch nithc ngoài dt tai  dja phuo'ng theo quy 
dijnh cüa pháp luat; 

e) Thm djnh h so d nghj cp có thm quyn cp giy phép kinh doanh lü 
hành quc t cüa các doanh nghip tai  dja phuong theo quy djnh cüa pháp luat; 

g) Thrn djnh và quyt djnh xp htng 1 sao, htng 2 sao cho khách san,  lang 
du flch, hang dtt tiêu chun kinh doanh bit thir, can h du ljch, tàu thüy du ljch; 
hang dat  tiêu chun kinh doanh lixu trü du ljch di vói bãi ctm trai,  nhà nghi du 
lich, nba a co phOng cho khách du ljch thuê, co sa luu trü du lich khác; 
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h) Thm djnh và cp bin hiu dit tiêu chun phiic vi khách du ljch cho ca 
só kinh doanh dich vu du lich; 

i) T chi'rc cap, cp 1i, di, thu hi the huóng dn viên du ljch, giy chüng 
nhn thuy& minh viên theo quy djnh cüa B Van hoá, Th thao và Du ljch; 

k) Xây dirng k ho.ch và t chirc thrc hin hi thão v lTnh vrc du ljch cña 
dja phuang sau khi duçc phê duyt; h trç các ca quan dan vj trong ho,t dng xüc 
tin du ljch, hi chç, trin lam du ljch. 

1) Quãn 1 hott dng kinh doanh 4n chuyn khách du ljch b&ng xe ô to theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

17. ChU trI hoc phi hqp vâi the ca quan lien quan t chirc thirc hin các 
bin pháp phông, chng, ngan ehn các hott dng vi phtm pháp 1ut v van hoá, 
gia dInh, th diic, th thao và du ljch. 

18. Thm djnh, tham gia thtm djrth các dir an du tu, phát trin lien quan dn 
van boa, gia dInh, th dyc, th thao và du ljch & dja phuang. 

19. Giüp Uy ban nhân dan tinh quãn l nhà nuOc di vâi các doanh nghip, 
t chirc kinh t tp th, kinh t tix nhân; huâng dn và kim tra hot dng di vói 
the hi và th chirc phi chInh phü v lTnh vrc van hoá, gia dlnh, th dy.e, th thao và 
du 1ch theo quy djnh eüa pháp luQt. 

20. Hu&ng dan, kim tra vic th%rc hin ca ch t1r chü, tir chju trách nhim 
cüa các dan vj sr nghip cOng 1p v van hoá, th thao và du ljch theo quy djnh cüa 
pháp lu.t. 

21. Tham muu vOi Uy ban nhân dan tinh v vic t chüc eác 1 hi van hoá, 
th thao, du ljeh quy mô c.p tinh. 

22. The hin hçp tác quc t trong linh vrc van hoá, gia dInh, th diic, th 
thao và du ljch theo quy djnh cüa pháp 1uQ.t và theo phân cOng ho.c üy quyn cüa 
Uy ban nhân dan tinh. 

23. Huâng dn chuyên môn, nghip vi v van hoá, gia dInh, th dye, th 
thao và du ljch di vâi Phàng Van hoá và Thông tin và chi'rc danh ehuyên mon 
thuc Uy ban nhân dan cp xâ. 

24. T chüc nghiên cüu, iimg diving tin b kboa h9c - k5' thuQ.t và cong ngh; 
xây dirng h thng thông tin, luu tnt phçic vi cong tác quail 1 nhà nuâc và chuyên 
mon nghip vii cüa S&. 

25. Kim tra, thanh tra, giâi quyt khiu nti, t cáo, phông, chng tham 
nhüng va xü 1 vi phtm pháp 1ut d& vâi t chirc, cá nhân trong vic thrc hin các 
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quy djnh cüa pháp 1ut v van boa, gia dInh, th diic, th thao và du ljch theo quy 
djnh cüa pháp 1u.t và theo phân cong hoc üy quyn cüa Uy ban nhân dan tinh. 

26. T chirc dào tto, bôi duOng, huân 1uyn dii vói các tài näng van hoá 
ngh thut và th diic th thao; dào tao, bM diiOng chuyên mon nghip vi di vcfii 
can bô, cong chüc, viên chi'rc hoat dng trong linh virc van hoá, gia dInh, th dic, 
th thao và du ljch a dja phixang. 

27. Quy djnh cit th chirc nng, nhim vi, quyn hn cüa van phông, thanh tra, các 
phông chuyên mOn nghip v11 và các dan vj sçr nghip thuc Sa; quãn 1 t chüc b may, 
biên ch cOng chirc, ccc c,u ngch cong chüc, vi tn viêc lam, Ca cu vien chüc theo chüc 
danh ngh nghip va s hxçing nguM lam vic trong các dan vj siI ngbip cong lap, th%rc 
hin ch d tin krong và chInh sách, ch d däi ng, khen thithng k lu.t di vth can b, 
cong chüc, viên chüc vâ lao dng thuc phm vi quãn l cüa Si theo quy djnh cüa pháp 
lust và theo sir phân cOng hoc üy quyn cüa TJy ban nhân dan tinh. 

28. Quán l và chju trách nhim v tài chinh, tài san dugc giao và thirc hin 
ngân sách ducic phân b hang näm theo quy djnh cüa pháp lut và theo sir phân 
cong ho.c üy quyn cüa Uy ban nhân dan tinh. 

29. Thirc hin cong tác thông tin, báo cáo djnh kST và dt xu,t v tlnh hInh 
th%rc hin nhim vi ducic giao theo quy djnh vâi Uy ban nhân dan tinh và Bô Van 
hoá, Th thao và Du flch. 

30. Thirc hin cong tác thi dua, khen thuang trong ho.t dng van hóa, gia dInh, 
th due, th thao và du ljch theo quy dnh cüa pháp lut v thi dua, khen thithng. 

31. Thrc hiên các nhim vi khác do tJy ban nhân dan, Chü tjch Uy ban nhân 
dan tinh giao và theo quy djnh cüa pháp lust. 

Diu 4. C cu t chfrc cüa S& Van hoá, The thao và Du ljch 

1. Länh dto Sâ gm: Giám doe và khOng qua 03 Phó Giám dc. 

2. Các th chüc thuc S Van boa, Th thao và Du ljch 

2.1. Các phOng tham muu, tng hçip (mo'iphông có tó'i thie2u 05 nguài). 

Ca cu t chirc các phông, gôm: Trithng phOng, Phó Trnang phOng (Co du'&i 
10 ngirài du'cic b trI 01 PhO Trw&ng phOng; CO t 10 ngu'&i Ira len ho tn khOng 
qua 02 PhO Tru'Oi'zgphOng); cOng chirc chuyên môn, nghip vi và h trçl phçic viii. 

a) VAn phOng Sa: Ca c.0 t chirc gm: Chánh VAn phông, 01 Phó Chánh VAn 
phOng, 03 k toán, 01 cong chIrc, 03 HDLD theo Nghj djnh 68. 

b) Thanh tra Sa: Ca cu t chirc gm: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh tranh 
tra, các thanh tra viên hoc chuyên viên. 
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c) Phông T chirc - Pháp ch& Co c.0 t chüc gm: Truâng phOng, 01 Phó 
trueing phông, các chuyên viên. 

d) PhOng Quân 1 van hOa và gia dInh: Co c.0 t chüc gm: Tm&ng phông, 01 
Phó trueing phOng, các chuyên vien. 

d) Phông Quân 1 di san van hóa: Co c.0 t chirc gm: Truàng phOng, 01 Phó 
trithng phông, các chuyên viên. 

e) Phông Quãn 1 th diic th thao: Co c.0 t chüc gm: Trtthng phông, 01 Phó 
trithng phông, các chuyên viên. 

f) PhOng Quân 1 du ljch: Co cu t chüc gm: Tnthng phOng, 01 Phó tru&ng 
phông, các chuyên viên. 

2.2. Các don vj sii nghip thuc S: 

Co câu t chüc các phông và thong duong cüa don vj, gm: Trithng phOng, 
Phó Trung phOng và tuong duong (Co dithi 10 ngu'ài ducrc bd frI 01 Phó Trzthng 
phông, có tir 10 ngu'&i trà len b trI khóng qua 02 Phó Tru'ó'ng phông); viên chtrc 
chuyên môn, nghip viii và nhân viên. 

a) Bâo tang tinh: 

- Lanh dto don vj: Giám d& và 02 Phó Gim d&. 

- Các phông chuyên môn, nghip vi, gm: Phông Hành chInh-Tng hçip, 
Phông Di tIch, Phông Suu tim, kim kê, bão quãn, PhOng trung bay, tuyen truyn. 

b) Trung tam Van hóa và Din ãnh 

- Lanh dto don vj: Giám dc và 02 Phó Giám d& 

- Các phOng chuyên môn, nghip vii, gm: PhOng Hành chInh - Tng hçip, 
Phông Nghip vçi Van hóa, Phông Nghip v1i Din ânh, Di Tuyên truyn hiu 
dng, Di Chiu bong s 01,Di Chiu bong s 02, Di Chiu bong s 03. 

c) Thu viên tinh 

- Lanh dao don vi: Giám d& và 01 Phó Giám doe. 

- Các phông chuyên môn, nghip vii, gm: PhOng Btn dpc - Hành chInh, PhOng 
Nghip vi. 

d) Doàn Ngh thut dan tc tinh 

- Lãnh d.o don vj: Truâng doàn và 02 Phó trthng doàn. 

- Các phông chuyên môn, nghip vçi, gm: Phàng Hành chInh-Tng hçip, 
Phông T chüc biu din, PhOng Ngh thu.t. 
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e) Trung tam Hun 1uyn vã Thi du th diic th thao 

- Lnh dto dan vj: Giám dc và 01 Phó Giám de. 

- Các phông chuyên môn, nghip vti, gm PhOng Hành chInh - Tng hçp, Phông 
Hu.n 1uyn. 

f) Ban Quãn 1 Quãng truông Nguyn tat Thành 

- Lãnh dto dan vj: Giám dc và 01 Phó Giám dc. 

- Viên chüc chuyên môn, nghip vi và nhân viên. 

3. Biên ch cong chüc và s luçmg ngui lam vic cüa S& Van hóa, Th thao và 
Du ljch thrc hin trên ca s& biên ch& s krçmg ngui duçc cp có thrn quyn giao và 
vj trI vic lam g.n vâi chüc nang, nhim vii, phm vi hoat  dng cüa co quan, dan vj. 

Diu 5. Trách nhim thrc hin 

1. Giám dc Sâ Van baa, Th thao và Du lch thrc hin sp xp t chirc b may; 
xây drng d an vi tn vic lam; quy djnh chüc nang, nhim vi.i cüa các phông chuyên 
mOn và tt.rang duong thuc S sau khi D an duçic Uy ban nhân dan tinh phê duyt. 

2. Giám d& S Ni vi kim tra, don d6c vic t chirc thçrc hin D an cüa S& 
Van hóa, Th thao và Du ljch ducic Uy ban nhân dan tinh phê duyt. 

Diu 6: Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày K tü ngày Quyt 
djnh nay có hiu 1irc, bâi bO Quyt djnh sé 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 cüa Uy 
ban nhân dan tinh Tuyên Quang v vic quy djnh chtrc näng, nhim v1i, quyn hn va 
ca cu t chüc cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 

Chánh Van phàng Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các S: Van hóa, Th 
thao và Du ljch, Ni v11, Tài chInh; Thu tru&ng các ca quan, dan vj và cá nhãn có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh này./. 

Ncrinhân: 
- BO VAn hóa, Th thao và Du ljch; 
- Thu&ng trijc Tinhüy; 
- Thuô'ng trirc HDND tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- ChO tjch UBND tinh; 
- Các Phó ChO tjch UBND tinh; 
- Ban To chirc Tinhüy; 
- Các Si, ban, ngành tinh; 
- UBND cac huyn, thành phô; 
- Nhis Diêu 5 (thirc hien); 
- Báo TuyOn Quang; 
- Cong Thông tin din tr tinh; 
- Cong báo Tuyên Quang; 
-Liiu:VT,NC. 

TM. UY BAN NHAN DAN T!NH 
CHU TICH 

Phim Minh Huãn 
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