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Số : 410 /QĐ-SVHTTDL An Giang, ngày Cộ tháng s^năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tố chức của Bảo tàng tỉnh An Giang

GIÁM ĐÓC SỞ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH AN GIANG

Căn cứ Quyết định 34/2016/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 7 năm 2016 về 
việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 
tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc ủ y  
ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức-Pháp chế Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 163/QĐ-SVHTTDL, ngày 27/5/2013 của Sở Van hóa, The thao 
và Du lịch về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bảo tàng tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức- Pháp chế Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang, Thủ trưởng các phòng, 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. % .

Nơi nhận :
-N hư Điều 3;
- Đảng ủy, BGĐ Sở;
- Lưu VT, TCPC.

GIÁM ĐỐC



UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỎ VÃN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

của Bảo tàng tỉnh An Giang
( Ban hành kèm theo Quyết định sổ 119 /SVHTTDL 

ngày ớ ) tháng năm 2017 của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch An Giang)

Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ  VÀ QUYÈN HẠN

Điều 1. Vị tr í và chức năng
Bảo Tàng tỉnh An Giang (Bảo tàng tỉnh) là đơn vị sự nghiệp có thu trực 

thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ 
chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời 
chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Di sản văn hóa.

Bảo tàng tỉnh có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, thu thập, kiểm kê, bảo 
quản và trưng bày các sưu tập, hiện vật về lịch sử, văn hóa, danh nhân, tự  nhiên 
và xã hội có giá trị tiêu biểu ở địa phương. Khảo cổ và bảo tồn, phát huy giá trị 
di sản văn hóa thuộc tỉnh An Giang. Nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức 
khoa học, nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc và phục vụ 
nhu cầu tham quan, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Bảo Tàng tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và được mở tài 
khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang và Ngân hàng theo qui định của 
pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng đề án, dự án, kế hoạch, chương trình 

hoạt động nghiệp vụ chuyên môn và tổ chức thực hiện dự án, kế hoạch, chương 
trình được phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động Bảo tàng theo hướng dẫn của Bộ 
VHTTDL; phôi hợp với các đon vị có liên quan thực hiện các giải pháp huy 
động, sử dụng các nguôn lực đê bảo tôn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa 
phương sau khi được phê duyệt;

3. Phối họp Phòng Di sản Văn hóa trong việc: tổ chức thực hiện điều tra, 
kiểm kê, phân loại di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; lập hồ sơ khoa học xếp 
hạng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trình cấp thẩm quyền phê 
duyệt theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức nghiên cứu, thăm dò, thám sát, khai quật khảo cổ ở các đia 
điểm di chỉ khảo cổ trong địa phương An Giang; lập hồ sơ lý lịch hiện vật, tài 
liệu thu được trong quá trình thăm dò, thám sát, khai quật khảo cổ.



5. Tiếp nhận di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, hiện vật khảo cổ, của cá 
nhân, đơn vị tổ chức, cơ quan Nhà nước, to chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, 
qua các hình thức tiếp nhận, hiến tặng, mua, trao đối và ký gởi để phục vụ 
nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử tự nhiên và xã hội của địa phương.

6. Thực hiện sưu tầm, xây dựng các bộ sưu tập hiện vật, tài liệu liên quan 
đến lịch sử, văn hóa và cộng đồng các dân tộc của địa phương.

7. Tổ chức trưng bày cố định và lưu động các chuyên đề khảo cổ học, lịch 
sử cách mạng, mỹ thuật, kinh tế - xã hội v.v ... có nội dung phong phú và hình 
thức đa dạng phục vụ khách tham quan và nhân dân trong tỉnh;

8. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các giá trị di sản văn hóa của 
cộng đồng dân tộc ở An Giang, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy giá 
trị di sản văn hóa trong nhân dân. Bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của 
cộng đồng các dân tộc, góp phần sáng tạo những giá trị văn hóa mới, làm giàu 
kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật, và liên kết với 
các đơn vị nghiên cứu, các Bảo tàng trong nước và ngoài nước để phát triển hoạt 
động Bảo tàng.

10. Tổ chức biên soạn ấn hành các tài liệu, sách, bưu ảnh về công tác bảo 
tồn, bảo tàng, khảo cổ...

11. Nghiên cứu khoa học về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; tổ chức 
các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm về nhân vật, vùng đất và sự kiện văn hóa, 
lịch sử trong tỉnh An Giang

12. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các Ban Bảo vệ di tích, Ban 
Quản tự, Quản trị, mạng lưới truyền thống cơ sở và hỗ trợ các ngành, các cấp 
xây dựng phòng (nhà) truyền thống ở các cơ quan đơn vị và địa phương trong 
tỉnh.

13. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức 
nhằm nâng cao trình độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ 
được giao;

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối 
với cán bộ viên chức; quản lý sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn lực khác 
được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch.

15. Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được 
giao và đúng quy định của pháp luật.

16. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo và thỉnh thị với cấp trên về 
hoạt động Bảo tồn, Bảo tàng.

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



Chưong II 

C ơ  CẤU TÓ CHỨC VÀ BIỀN CHÉ

Điều 3. C ơ cấu tổ chức

1. Ban lãnh đạo: gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc: Là người đứng đầu đơn vị, trực tiếp quản lý, điều hành và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

b) Phó Giám đốc: là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm 
trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực phụ trách, nhiệm vụ được phân 
công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều 
hành các hoạt động của đơn vị.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a). Phòng hành chính -  Tổng hợp:

- Trưởng phòng

- Có 1 -  2 Phó Trưởng phòng

- Các chức danh chuyên môn

c). Phòng nghiệp vụ Bảo tàng.

- Trưởng phòng

- Có 1 -  2 Phó Trưởng phòng

- Các chức danh chuyên môn

d). Phòng nghiệp vụ Kiểm kê bảo quản:

- Trưởng phòng

- Có 1 -  2 Phó Trưởng phòng

- Các chức danh chuyên môn 

Điều 4. Biên chế

Biên chế của Bảo tàng tỉnh thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Uỷ 
ban nhân dân tỉnh quyết định theo định mức biên chế hàng năm.

Điều 5. Bổ nhiêm, miễn nhiêm

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh do 
Giám đôc Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch Quyết định theo tiêu chuẩn chức 
danh, quy trình và quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ.

- Có 1 -  2 Phó Trưởng phòng

- Và các chuyên viên, nhân viên thừa hành 

b). Phòng nghiệp vụ Bảo tồn:

- Trưởng phòng
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1- Giám đốc Bảo tàng tỉnh do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
bổ nhiệm sau khi có ý kiến thẩm tra của Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng và có 
sự thỏa thuận với Giám đốc Sở Nội vụ.

2- Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Bảo tàng.

3. Cấp trưởng và cấp phó các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bảo tàng do 
Giám đốc Bảo tàng Quyết định bổ nhiệm sau khi thực hiện đầy đủ quy trình và ý 
kiến chấp thuận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương III

CHÉ Đ ộ  LÀM VIỆC VÀ M Ố I QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc của Bảo tàng

1. Bảo tàng tỉnh An Giang làm việc theo chế độ thủ trưởng, cấp dưới tuyệt 
đối chấp hành mệnh lệnh của cấp trên.

2. Công việc được bàn bạc tập thể, các Phòng ban có quyền đề xuất ý kiến 
của mình. Giám đốc là người quyết định cuối cùng đối với những công việc 
thuộc phạm vi Bảo tàng giải quyết. Đối với những công việc phát sinh ngoài 
thẩm quyền, Giám đốc Bảo tàng phải kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của 
Giám đốc Sở Văn hoá ,Thể thao và Du lịch.

3. Phó Giám đốc Bảo tàng giải quyết các công việc theo phân công phụ 
trách lĩnh vực, trường hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch phải báo cáo lại Giám đốc để Giám đốc biết và đôn đốc việc 
thực hiện.

4. Các Phòng chuyên môn giải quyết công việc trên cơ sở kế hoạch, nhiệm 
vụ đã được giao, nếu ngoài phạm vi quy định phải xin ý kiến của lãnh đao trưc 
tiếp phụ trách.

5. Cán bộ, viên chức, nhân viên của Bảo tàng tỉnh phải chấp hành nghiêm 
túc nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và pháp luật của nhà nước.

Điều 6. Mối quan hệ công tác

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan cấp trên của Bảo tàng tỉnh, Bảo 
tàng tỉnh có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo định kỳ, chuyên đề, kịp thời 
thỉnh thị và tiếp nhận ý kiến chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Bảo tàng có trách nhiệm đề xuất các đề án, dự án, kế hoạch phát triển 
ngành bảo tồn, bảo tàng và công tác khác với Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch.

2. Với Cục Di sản văn hóa

Là mối quan hệ chịu sự quản lý, hướng dẫn chuyên môn nghiếp vu về di 
sản văn hóa trong nước và có yếu tố nước ngoài.

3. C ơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế, xã hội trong tỉnh



Là mối quan hệ hỗ trợ tương tác với các ngành, các cấp trong việc tiếp 
nhận, thu giữ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, hiện vật khảo cổ, của cá nhân, đơn 
vị tổ chức, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp hiến tặng, 
mua, trao đổi và ký gởi để phục vụ nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử tự nhiên và 
xã hội của địa phương; giúp xây dựng truyền thống cơ quan đơn vị và địa 
phương trong tỉnh.

4. Đối vói các phòng, ban và đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lich

Là quan hệ phối hợp nhằm thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, về tổ chức các sự kiện có liên quan đến hoạt động bảo tồn, 
bảo tàng.

5. Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa huyện, thị 
xã, thành phố trong tỉnh

~  Là quan hệ hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ hoạt động của các Ban quản
lý di tích; hoạt động sưu tầm, kiểm kê, bảo quản; hoạt động truyền thống và ^  
triển lãm chuyên đề.

Chương IV

TỔ CHỨC TH ựC HIỆN ặ

Điều 8. Trách nhiêm thi hành.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này.

Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Bảo tàng, cụ thể hóa chức năng, 
nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn; Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phù 
họp với Quy định này và các văn bản hiện hành.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc Giám đốc Bảo 
tàng tỉnh có trách nhiệm phối hợp với phòng Tổ chức-Pháp chế và các đơn vị có 
liên quan đề xuất Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh, bổ 
sung quy định này cho phù hợp./.

SỞ VĂN HÓA, THÊ THAO VÀ DU LỊCH AN GIANG
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