
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 581/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 30 tháng  3 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH  
 

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

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy 
định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

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

Căn cứ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 
21/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 
21/TTr-SVHTTDL ngày 14/3/2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ 
trình số 107/TTr-SNV ngày 22/3/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh và Đoàn Nghệ 
thuật Ca Múa kịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Vị trí 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có tư cách pháp nhân, có con 
dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động thực hiện theo quy định của pháp luật về 
tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Chức năng 

2.1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa 
phương. 

2.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao 
dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của Nhân dân. 
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  2.3. Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ Nhân dân các dân tộc 
trong và ngoài tỉnh, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.  

2.4. Sưu tầm, gìn giữ, khơi dậy và phát triển vốn văn hóa nghệ thuật dân 
gian của các dân tộc thông qua các tiết mục ca, múa, nhạc, kịch chuyên nghiệp 
và các loại hình nghệ thuật khác. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn 

3.1. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác hằng năm trình Giám đốc 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình. 

3.2. Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hoá; phổ biến, 
hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến 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. 

3.3. Nghiên cứu, sưu tầm các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống 
của dân tộc phục vụ cho công tác bảo tồn, gìn giữ và phát triển văn hoá các dân 
tộc tỉnh Lạng Sơn. 

3.4. Tiếp thu tinh hoa nghệ thuật trong và ngoài nước, xây dựng các 
chương trình, tiết mục nghệ thuật Ca, Múa, Nhạc chuyên nghiệp phù hợp với 
phong tục tập quán của địa phương biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị và 
các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

 3.5. Tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần 
chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống và hiện đại. 

  3.6. Tổ chức biểu diễn, giới thiệu các chương trình tiết mục đặc sắc của 
địa phương nhằm quảng bá sâu rộng các làn điệu dân ca, dân vũ của địa phương 
tới khán giả trong và ngoài nước; dàn dựng các tiểu phẩm, kịch ngắn phục vụ 
công tác tuyên truyền, các chương trình mục tiêu quốc gia. 

3.7. 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 hóa cơ sở, các hạt nhân 
phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng; mở các lớp về năng khiếu văn hoá 
nghệ thuật. 

3.8. Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, 
phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế. 

3.9. Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ 
văn hoá nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm quảng cáo, thể thao, du lịch, vui chơi 
giải trí theo quy định của pháp luật. 

3.10. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn 
nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hoá ở cơ sở; hướng dẫn, giúp đỡ xây 
dựng phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết chế văn 
hóa của ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nhiệm vụ. 

 3.11. 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 
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động văn hoá, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần 
chúng Nhân dân ở cơ sở nhằm 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. 

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

4. Cơ cấu tổ chức  

4.1. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn gồm Giám 
đốc và không quá ba (03) Phó Giám đốc. 

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng 
Sơn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước 
pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của 
Trung tâm. 

- Phó Giám đốc được Giám đốc giao phụ trách một số lĩnh vực công tác, 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Trung tâm về những 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 Trung tâm. 

4.2. Các phòng, đội của Trung tâm:  

- Phòng Hành chính Tổng hợp; 

- Phòng Nghệ thuật Tổ chức biểu diễn; 

- Phòng Tuyên truyền cổ động triển lãm; 

- Đội Ca; 

- Đội Múa; 

- Đội Nhạc; 

- Đội Tuyên truyền lưu động. 

5. Biên chế, số lượng người làm việc 

5.1. Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm Văn hóa Nghệ 
thuật tỉnh Lạng Sơn nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cấp có thẩm quyền giao hằng năm trên cơ sở 
vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm.  

5.2. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn căn cứ yêu 
cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và các văn bản của nhà nước có 
liên quan, xây dựng Đề án vị trí việc làm, số người làm việc, cơ cấu viên chức 
theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm, báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thực hiện. 

6. Cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động 

6.1. Cơ sở vật chất 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn được sử dụng trụ sở, tài 
sản, tài chính, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm Văn hóa 
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tỉnh và Đoàn Nghệ thuật Ca Múa kịch để đảm bảo hoạt động của Trung tâm sau 
khi hợp nhất.  

6.2. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn 
được sử dụng từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn thu từ 
hoạt động sự nghiệp của đơn vị, các nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn thu hợp 
pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2018 và bãi bỏ Quyết 
định số 24/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn về việc đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 
cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Văn hóa tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Tài chính, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ 
thuật tỉnh Lạng Sơn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này ./. 

Nơi nhận:     
- TT Tỉnh uỷ; 
- TT HĐND tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 
- Như Điều 4; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- PVP, NC, TH, KGVX, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (TTD).                                           
 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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