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Bắc Kạn, ngày 16 tháng 3 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

 và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn 
____________________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019;  

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao năm năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Nghị 

định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;  

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy 

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

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 

công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 18/TTr-

SVHTTDL ngày 25/02/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn. 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2022. 

Các quy định trước đây trái với Quy định này bị bãi bỏ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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QUY ĐỊNH  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 

 thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 421/QĐ-UBND 

 ngày 16/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 
_________________________ 

Điều 1. Chức năng 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có chức năng tuyển chọn, 

huấn luyện vận động viên thể thao, tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực và 

toàn quốc, tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao cấp tỉnh, tổ chức các hoạt động 

thể dục thể thao nhằm phát triển sự nghiệp thể thao của tỉnh Bắc Kạn.  

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh có tư cách pháp nhân, 

con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án phát triển thể thao 

thành tích cao. 

2. Đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, chăm 

sóc, nuôi dưỡng, giáo dục văn hóa, chính trị, tư tưởng, đạo đức cho huấn luyện viên, 

vận động viên, trọng tài thể dục thể thao, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia 

các giải thể thao khu vực và toàn quốc, các đại hội thể dục thể thao, các sự kiện thể 

dục thể thao; bảo đảm an toàn cho huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài. 

Tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu phát triển thể thao của tỉnh. 

Chủ động đề xuất xây dựng hệ thống kế hoạch tập huấn thi đấu các giải thể 

thao khu vực và toàn quốc. 

3. Tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao cấp tỉnh; đăng cai hoặc phối hợp 

tổ chức các giải thể thao khu vực và toàn quốc theo sự phân công của Ban Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Tổ chức thực hiện chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên, 

trọng tài trong các hoạt động thể dục thể thao theo quy định của cấp có thẩm quyền 

và theo quy định của pháp luật. 



5. Phối hợp với các đơn vị, địa phương trong công tác phát triển phong trào 

thể dục thể thao. Đề xuất cử viên chức, huấn luyện viên của Trung tâm tham gia các 

Liên đoàn thể thao. 

6. Tổ chức việc ứng dụng khoa học, công nghệ và y học; phối hợp nghiên cứu 

các đề tài khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao khi được phê duyệt. 

Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đối 

với cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và những người làm 

công tác thể dục thể thao khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định 

của pháp luật. 

7. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác về phát triển thể dục thể thao theo sự chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

8. Tổ chức thực hiện kế hoạch, hoạt động thể dục thể thao phục vụ các nhiệm 

vụ chính trị của ngành, tỉnh và các nhiệm vụ đột xuất do cấp có thẩm quyền chỉ đạo. 

9. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được 

giao và phù hợp với quy định của pháp luật. Vận động, tiếp nhận, sử dụng các nguồn 

tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân nhằm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. 

10. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 06 tháng, năm và báo cáo đột xuất 

về tình hình hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

11. Quản lý tổ chức, cán bộ và tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

12. Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở trong thực hiện nhiệm vụ; 

thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi của 

đơn vị. 

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch giao. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế 

1. Cơ cấu tổ chức 

1.1. Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao: Có Giám 

đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao là người đứng 

đầu đơn vị, trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động 

của Trung tâm. 



- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác và chịu 

trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi 

Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt 

động của đơn vị. Là chủ tài khoản ủy quyền khi được Giám đốc ủy quyền. 

1.2. Các phòng thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

b) Phòng Nghiệp vụ. 

2. Biên chế 

Biên chế viên chức (số lượng người làm việc), hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao trên cơ sở vị trí 

việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của đơn vị. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vụ trí việc làm, cơ 

cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao xây dựng kế hoạch biên chế  trong 

đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật./. 
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