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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày      tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Tổ chức lại Ban Quản lý di tích tỉnh Vĩnh Phúc và Bảo tàng tỉnh thành  
Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

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

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

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

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 

tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông 

tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 72/TTr-SNV ngày 

17 tháng 02 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tổ chức lại Ban Quản lý di tích tỉnh Vĩnh Phúc và Bảo tàng tỉnh 

thành Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây viết tắt là Bảo tàng tỉnh) là đơn vị sự 

nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bảo tàng tỉnh 

có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản theo quy định. Bảo tàng tỉnh 

chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp 

vụ của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.  

Trụ sở: Đặt tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Điều 2.  Cơ cấu tổ chức và biên chế  

1. Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.  

a) Giám đốc Bảo tàng tỉnh là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt 

động của Bảo tàng tỉnh;  

b) Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc 

một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo tàng tỉnh về lĩnh 

vực công tác được phân công; 
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c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế 

độ, chính sách đối với lãnh đạo Bảo tàng tỉnh thực hiện theo quy định về phân cấp 

quản lý công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh và các quy định hiện hành. 

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: 

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

b) Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn; 

c) Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng; 

d) Phòng Thuyết minh và Tuyên truyền. 

3. Biên chế: Là biên chế viên chức trong tổng biên chế của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch được UBND tỉnh giao, trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước mắt sử dụng biên chế viên chức và lao 

động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện có của Bảo tàng tỉnh và 

Ban Quản lý di tích tỉnh Vĩnh Phúc. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bảo tàng tỉnh; sắp xếp bố trí viên chức và người lao động của đơn 

vị theo Đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban 

hành quy chế hoạt động của đơn vị theo thẩm quyền. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh đề xuất 

các nội dung: Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 

25/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh 

Phúc; Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 1090/2005/QĐ-UBND ngày 22/4/2005 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Ban Quản lý di tích tỉnh Vĩnh Phúc; 

Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 91/QĐ-UB ngày 24/01/1997 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Bảo tàng tỉnh, theo quy định. 

c) Chỉ đạo Giám đốc Bảo tàng tỉnh xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bố trí viên chức và người lao động theo Đề án 

xác định vị trí việc làm đã được phê duyệt. Xây dựng quy chế hoạt động của Bảo 

tàng tỉnh, trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. 

d) Chỉ đạo Giám đốc Bảo tàng tỉnh và Trưởng ban Quản lý di tích tỉnh Vĩnh 

Phúc có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong quá trình 

tổ chức lại; Thực hiện thanh quyết toán tài chính, kiểm kê tài sản và trang thiết bị 

liên quan; Giao nộp con dấu cho cơ quan quản lý theo quy định. 

đ) Đề xuất UBND tỉnh việc kiện toàn chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh; 

Quyết định các chức danh lãnh đạo Bảo tàng tỉnh theo thẩm quyền. 

e) Xử lý những vấn đề chuyển tiếp: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch chỉ đạo Giám đốc Bảo tàng tỉnh và Trưởng ban Quản lý di tích có trách nhiệm 

triển khai, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong quá trình tổ chức lại; Thực 
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hiện thanh quyết toán tài chính, kiểm kê tài sản và trang thiết bị liên quan; Giao 

nộp con dấu cho cơ quan quản lý theo quy định. 

2. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Triển khai các quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm đ Khoản 1, Điều 3 

Quyết định này; 

- Kiểm tra, đôn đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức lại 

Ban Quản lý di tích tỉnh Vĩnh Phúc và Bảo tàng tỉnh thành Bảo tàng tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn 

việc chuyển giao, lập hồ sơ quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính trong 

quá trình tổ chức lại Ban Quản lý di tích tỉnh Vĩnh Phúc và Bảo tàng tỉnh đảm bảo 

đúng các quy định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ; Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- TTTU, TTHĐND tỉnh  (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như Điều 4 (t/h); 

- Công an tỉnh; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- CV NCTH VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trì 
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