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Q U Y ẾT ĐỊNH 
in hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
tổ chức của T rung  tâm  Văn hoá Nghệ thuậ t tỉnh An Giang

Căn cứ Quyết định số 34/2016/QĐ-ƯBND, ngày 19 tháng 7 năm 2016 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch tỉnh An Giang;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cử Quyết định số 468/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 3 năm 2019 của ử y  ban
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Trung tâm Văn hóa tông hợp;

Theo đề nghị của Trường phòng Tổ chức -  Pháp chế,

Q U Y ÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tning tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

tnrởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định
này./.r^-

Nơl nhận:
-  Như Điều 3;
- Đảng ủy, BGĐ Sờ;
- Lưu VÍ.
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QUY Đ ỊN H
C hức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và CO' cấu tố chức 
của T ru n g  tâm Văn hóa Nghệ th u ậ t  tỉnh An Giang
(Bơn hành kèm theo Quyết định sổ /QĐ-SVHTTDĨ. 

ngàv h tháng Ạ  năm 20 ỉ 9 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang)

xgnik
Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ  VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

a. V ị  trí:
Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật (TT.VHNT) tỉnh An Giang là đơn vị sự 

nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch tỉnh An Giang, chịu sự chỉ đạo quản lý vô tô chức và hoạt động của 
Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch, đồng thời chịu sự hướng đẫn về chuyên môn, 
nghiệp vụ của Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục 
Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tinh An Giang có tư cách pháp nhân, con dấu, 
tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định cùa pháp luật.

b. Chức năng
Trung tâm Văn hoá Nẹhệ thuật tỉnh An Giang có chức năng tuyên truyền, 

phổ biển chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh lể, xã hội của địa phương.

Tố chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng, thông tin lưu động, 
chiếu phim lưu động, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; phát hiện, tuyển chọn, 
bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực văn hóa
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giá trị văn hóa nghệ thuật các dân tộc, đáp ứng nhu câu sáng tạo, hưởng thụ văn 
hoá, nghệ thuật và giải trí của nhân dân.

Tố chức kinh doanh cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu câu hoạt động văn 
hóa, văn nghệ; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và 
hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.



chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt thông qua các hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh.

- Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hoá; phổ biến, hướng dẫn 
vận dụng các mầu hỉnh và phương pháp công tác tiên tiên trong nghiệp vụ văn hoá; 
biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống 
thiết chế văn hoá cơ sở của địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp 
vụ đối với hệ thống thiết chế văn hoá cơ sờ; liên kết, phổi họp với thiết chế văn hoá 
của các ngành, đoàn thể trong thực hành nghiệp vụ.

- Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội 
văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích - câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn 
hoá, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ 
sở nhậm định hướng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hoá-nghệ thuật và đáp ứng nhu 
cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá của nhân dân.

- Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền 
thống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội 
diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyên lưu động, triên lãm tại chỗ và lưu 
động, ỉễ hội truyền thống và hiện đại.

- Tồ chức hoạt động chiếu phim lưu động, gắn với nội dung tuyên truyền các 
nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ nhân dân, tập trung các dối tượng 
thiếu nhi, học sinh sinh viên, đồng bào dân tộc, miên núi và lực lượng vũ trang. 
Sưu tầm, khai thác các thể loại phim ảnh được phép phố biển; phối hợp các đơn vị 
điện ảnh trong và ngoài tỉnh để khôi phục và phát triển việc phổ biến phim ở rạp, 
phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động 
văn hoá, vui chơi, giải trí công cộng phục vụ nhân dân trên địa bàn tình.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp 
tinh. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các 
nhiệm vụ chính trị, kinh tể, văn hoá, xã hội và triển khai thực hiện quy hoạch hệ 
thống cổ động trực quan tại địa phương sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 
cán bộ, viên chức của cơ quan và các đơn vị văn hoá cơ sở, các hạt nhân phong trào 
văn ho á, nghệ thuật quần chủng; 1Ĩ1Ở các lớp năng khiêu vê văn hoá-nghệ thuật; đào 
tạo nâng cao nghiệp vụ biểu diễn, bồi dưỡng tài năng trẻ lĩnh vực văn hóa, nghệ 
thuật quần chúng.

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật và các hoạt 
động •dịch vụ theo quy định của pháp luật, hợp tác, giao lưu vê nghệ thuật biêu diễn 
với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài tình, các nước trong khu vực sau khi được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt; cử diễn viên tham gia biêu diễn nghệ thuật hoặc 
tham gia các cuộc hội thi, liên hoan nghệ thuật. Khảo sát, tham quan, trao đôi 
nghiệp vụ, giao lưu văn hoá, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong 
và ngoài nước.



- Tổ chức hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp; tuyển chọn và đào tạo tài 
năng nghệ thuật chuyên nghiệp của tinh; định hướng nghệ thuật đỉnh cao; bảo tồn 
và phát huy giá trị tinh hoa nghệ thuật cùa 04 dân tộc trên địa bàn tỉnh; xây dựng 
chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp đặc trưng của tinh để biểu diễn, tham gia 
giao lưu các hoạt động đối ngoại, quàng bá du lịch và trao đôi văn hóa trong nước 
và quốc tế.

- Tổ chức hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm VỊ! được 
giao và liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ văn hoá - 
nghệ thuật, điện ảnh, tuyên truvền, triển lãm, quảng cáo, the thao, du lịch, vui chai 
giải trí theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ các loại sách, văn hóa phẩm, 
văn phòng phẩm, photocopy, các thiết bị văn hóa khác và các dịch vụ khác đáp ứng 
nhu câu của nhân dân địa phương đảm bảo đủng quy định của pháp luật và phù hợp 
với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp.

- Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và cơ sờ vật chất của Trung 
tâm theo quy định của pháp luật.

- Hợp đồng các đạo diễn, diễn viên, biên đạo ...  để xây dựng chương trình 
tham gia hội diễn sau khi được phê duyệt,

- Thực hiện nhiệm vụ khác do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở 
Văn hoả, Thế thao và Du lịch giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Trung tâm.

Chương II 
C ơ  CÁU TỔ  CH Ứ C VÀ BIÊN C H Ể

Điều 3. C ơ  cấu tổ chức

1. Ban Giám đổc;

a) Trung tâm  Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An G iang có 01 Giám đốc và không 
quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của 
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật;

Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, kế hoạch tài chính, thi 
đua khen thưởng.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo và 
điều hành một sổ lĩnh vực của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, chịu trách nhiệm 
trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công. Khi Giám đốc vắng 
mặt, 01 Phó Giám  đổc được Giám đốc ủy nhiệm  điều hành các hoạt động của 
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật.

2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ



Phòng Hành chính tổng hợp;

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa nghệ thuật;

Phòng Tuyên truyền cổ động và Điện ảnh;

Đoàn Nghệ thuật và Tuyên truyền lưu động;
Phòng Tổ chức sự kiện và Dịch vụ.
Điều 4. Biên chế
Biên chế sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thuộc biên chế sự 

nghiệp của Sờ Văn hóa Thê thao vả Du lịch do ủ y  ban nhân dân tỉnh quyết định 
trong định mức biên chê hàng năm. Thực hiện kể hoạch tinh giảm  biên chế hằng 
năm, đảm bảo tỷ lệ tinh giảm viên chức đến năm 2020 tối thiêu đạt 10% trên tổng 
số biên chế được giao.

Điều 5. Bổ nhiệm , miễn nhiệm

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, các Phó Giảm đốc Trung tâm Văn 
hóa Nghệ thuật do Giảm đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp, quy trình và quy định của Đảng, Nhà nước về quản
lý cản bộ.

1. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch bổ nhiệm sau khi thực hiện đầy đủ các quy trình và quy định của 
Đảng, Nhà nước về công tác bổ nhiệm.

2. Các Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật do Giám đốc Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm sau khi xem xét đê nghị của Giám  đốc Trung 
tâm Văn hóa Nghệ thuật và thực hiện đầy đủ các quy trình về công tác bổ nhiệm.

3. Các Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Trung tâm 
Văn hóa Nghệ thuật quyết định bổ nhiệm sau khi thục hiện đầy đủ quy trình và ý 
kiến chấp thuận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch.

Chương III
C H Ế  Đ ộ  LÀM  VIỆC VÀ M Ố I QUAN H Ệ  C Ô N G  TÁC

Điều 6. Chể độ làm  việc

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật làm việc theo chế độ thủ trưởng, cấp dưới 
tuyệt đổi chấp hành mệnh lệnh của cấp trên.

1. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật là người quyết định cuối cùng 
đối với những công v iệc thuộc phạm vi của Trung tâm giải quyết. Đ ôi với những 
công việc, phát sình ngoài thẩm quyền, Giám đốc Trung tâm V ăn hóa Nghệ thuật 
phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch.



2. Các Phó Giám đốc 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 hóa, Thể thao và 
Du ỉịch phải báo cáo lại Giám đổc Trung tâm biêt và đôn đôc thực hiện.

3. Các Phòng chức năng 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 đạo trực tiếp 
phụ trách.

4. Cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 
phải chấp hành nghiêm  túc nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và pháp luật của 
nhà nước.

Điều 7. Mối q u a n  hệ công tác

1. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch về tổ chức, biên chế và hoạt động. Giám đốc Trung tâm Văn hóa 
Nghệ thuật có trách nhiệm báo cáo kế hoạch, tình hình hoạt động định kỳ, đột xuất 
và theo yêu cầu của Giảm đốc Sờ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham mưu, đề 
xuất với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các lĩnh vực công tác do 
Trung tâm Văn hóa N ghệ thuật phụ trách.

2. Đối với các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

Trung tâm  Văn hóa Nghệ thuật tham mưu Giám đốc Sở trong việc phối hợp 
với các Sở, ngành, đoàn thể để thực hiện chức năng, nhiệm  vụ được giao.

3. Đổi với các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Là quan hệ phối hợp, hỗ trợ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao 
và thực hiện các hoạt động theo sự chi đạo của Giám đôc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch.

4. Mối quan hệ với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung 
í âm Thể dục Thể thao và Trung tâm Văn hóa -  Thể thao các huyện, thị xã, thành 
phổ trong tỉnh.

Là mổi quan hệ trong phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ thuộc chức 
năng, nhiệm vụ và quyển hạn của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật.

C hương IV 

C ơ  CH Ế TÀI C H ÍN H

Trung tâm  Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập 
do nhà nước cấp kinh phí hoạt động hàng năm.

1. Tài chính của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật được hình thành từ các 
nguồn:

a) Ngân sách nhà nước
- Kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.



- Kinh phí thực hiện không thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất được cấp 
có thẩm quyền giao.

- Vốn đầu tư từ chương trình mục tiêu và xây đựng cơ bản tập trung (ngân 
sách trung ương và địa phương), kinh phí mua sâm trang thiết bị, sửa chữa tài sản 
cô định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt.

- Kinh phí khác phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, cỉịch vụ:

- Thu từ các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được
giao;

- Các nguồn thu từ tài trợ; nguồn thu từ tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực 
văn hóa, nghệ thuật.

- Các khoản thu khác được pháp luật cho phép.

2. Các nội dung chi

- Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm 
quyền giao,

- Chi hoạt động không thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản (theo dự án), mua sắm trang thiết bị, sửa chữa 
tài sản cổ định, thực hiện các dự án dược cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

3. Nguyên tắc thu, chi tài chính:

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật sử dụng kinh phí, tài sản được giao theo 
Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành.

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp công, tự chủ về thực 
hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự; tự chủ về tài chính theo quy định của 
pháp luật.

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp 
với hoạt động của đơn vị sự nghiệp; tổ chức công tác kê toán, lập dự toán, chấp 
hành và báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ tài chính - kể toán hiện hành.

C hương V 

TÓ CHỨC THỤ C HIỆN

Điều 8. T rách  nhiệm thi hành
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tình An Giang có trách nhiệm triển 

khai và tổ chức thực hiện Quy định này.



Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm  Văn hóa Nghệ thuật, cụ 
thể hóa chức năng, nhiệm  vụ cùa các phòng chức năng; xây dựng Đẻ án vị trí việc 
làm, cơ cấu chức danh Iìghề nghiệp, xác định số lượng người làm việc; xây dựng 
Quy chế chi tiêu nội bộ, các Quy chế khác phù hợp với Quy định này và các văn 
bản hiện hành.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc Giám đốc Trung 
tâm Văn hóa Nghệ thuật có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tổ chức Pháp chế và 
các đơn vị có liên quan đê xuât Giám đồc Sờ Văn hóa, Thê thao và Du lịch điều 
chỉnh, bổ sung quy định này cho phù họp ;


