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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 Bảo tàng tỉnh 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 Di sản văn hóa năm 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản Văn hóa năm 2009;  

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

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 Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng; Thông tư số 

11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy 

định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng 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 Bảo tàng tỉnh 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 Bảo tàng tỉnh và 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  

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-UBND  

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

Điều 1. Chức năng 

Bảo tàng tỉnh có chức năng giáo dục truyền thống, bảo tồn, giữ gìn và phát 

huy giá trị di sản lịch sử, văn hoá, thiên nhiên tỉnh Bắc Kạn thông qua các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, giáo dục và truyền 

thông; thực hiện công tác nghiệp vụ kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di tích, cắm mốc 

chỉ giới các khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa 

bàn tỉnh. 

Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt 

động theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Tham mưu, xây dựng kế hoạch, dự án, đề án về các hoạt động theo chức 

năng, nhiệm vụ của Bảo tàng và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

2. Thực hiện nghiên cứu khoa học; sưu tầm tài liệu, hiện vật; sưu tầm, bảo 

tồn, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể; kiểm kê, bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện 

vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể; tổ chức hoạt động giáo dục, hoạt động 

truyền thông phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của Bảo tàng và 

quy định của pháp luật. 

3. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ: Kiểm kê, lập danh mục kiểm kê di tích 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; lập, chịu trách nhiệm về nội dung 

hồ sơ khoa học di tích đề nghị xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh; cắm mốc giới các 

khu vực bảo vệ di tích đã được xếp hạng; quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về các di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 

4. Phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm tra, 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến di tích. 



5. Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tổ chức trưng bày, bảo quản tài liệu, hiện 

vật cho các bảo tàng, nhà lưu niệm, phòng truyền thống, ban quản lý các di tích trên 

địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm văn hóa; các tài liệu 

nghiệp vụ, tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng. 

6. Tổ chức các hoạt động liên kết nghiên cứu khoa học; điều tra, thám sát và 

khai quật khảo cổ học; các hội nghị, hội thảo và trao đổi tài liệu, hiện vật giữa các 

bảo tàng trong phạm vi cả nước sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo 

tàng và quy định của pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, tham 

quan, hưởng thụ văn hóa của công chúng. 

8. Tổ chức vận động các nguồn tài trợ cho bảo tàng và thực hiện thu phí, lệ 

phí tham quan bảo tàng khi được phép của cấp có thẩm quyền. 

9. Thành lập Hội đồng khoa học để tư vấn cho Giám đốc Bảo tàng tỉnh quyết 

định theo thẩm quyền về: Phương hướng phát triển ngắn hạn, dài hạn, các chương 

trình, kế hoạch, dự án, đề án, các hoạt động chuyên môn và những vấn đề khoa học 

liên quan; thẩm định giá trị khoa học, giá trị kinh tế của tài liệu, hiện vật có liên quan 

đến hoạt động của bảo tàng. 

10. Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động và tài sản, tài chính của Bảo 

tàng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

11. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tổ chức và hoạt động 

của Bảo tàng với các cấp có thẩm quyền theo quy định. 

12. 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 Bảo tàng tỉnh: Có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

- Giám đốc là người đứng đầu đơn vị; trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành các 

hoạt động của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. 

- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành một số mặt công 

tác được Giám đốc giao; 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. Bảo tàng tỉnh là đơn vị không có phòng trực thuộc. Các viên chức thực 

hiện nhiệm vụ trực tiếp cho Giám đốc và Phó Giám đốc theo phân công. 

2. Biên chế 

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

định 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 vị trí việc làm, cơ 

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

Bảo tàng tỉnh 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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