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

Số: 671 /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày  12 tháng 4 năm 2018 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn 

 

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 
27/TTr-SVHTTDL ngày 28/3/2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ 
trình số 120/TTr-SNV ngày 30/4/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở tiếp nhận một 
số nhiệm vụ của Ban Quản lý di tích tỉnh sau khi giải thể. 

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

1. Vị trí 

Bảo tàng 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, hoạt động theo quy định của pháp luật. 

2. 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 Lạng Sơn thông qua 
các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên 
truyền và triển lãm. Thực hiện quản lý, hướng dẫn hoạt động trùng tu, tôn 
tạo và phát huy giá trị di tích, các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật 
thể trên địa bàn tỉnh. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn 

3.1. Xây dựng kế hoạch, dự án, đề án về các mặt hoạt động của lĩnh 
vực bảo tàng, quản lý di tích và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; 
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3.2. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hiện vật để lưu giữ, trưng 
bày, tuyên truyền, triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu 
của khách tham quan, nghiên cứu, học tập tại bảo tàng. 

3.3. Thực hiện công tác kiểm kê, bảo quản các tư liệu, tài liệu, hiện 
vật. Tổ chức giám định, tiếp nhận tài liệu, hiện vật do các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân bàn giao, hiến tặng. 

3.4. Tham mưu thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn trùng tu, tôn 
tạo di tích; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể 
trên địa bàn toàn tỉnh. 

3.5. Hướng dẫn, thẩm định và lập hồ sơ các di tích trên địa bản tỉnh đề 
nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng. Tham gia thẩm định dự án cải tạo, xây 
dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng 
ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích. 

3.6. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa hành vi vi phạm 
pháp luật về di tích; phối hợp với Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, ngăn 
chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về di tích theo thẩm quyền. 

3.7. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, 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. 

3.8. Tăng cường, hướng dẫn nghiệp vụ cho các bảo tàng, nhà lưu niệm 
và phòng truyền thống 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. 

3.9. Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, cung ứng dịch vụ công 
phù hợp với chức năng của lĩnh vực bảo tàng, di tích. Tổ chức vận động các 
nguồn tài trợ cho bảo tàng và thực hiện thu phí, lệ phí tham quan bảo tàng, 
di tích khi được phép của cấp có thẩm quyền. 

3.10. Trực tiếp quản lý, duy trì hoạt động của Ngân hàng dữ liệu văn 
hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam. 

3.11. 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 Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn gồm Giám đốc và không quá 
hai (02) Phó Giám đốc. 

4.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Phòng Hành chính; 

- Phòng Kiểm kê bảo quản; 

- Phòng Nghiệp vụ bảo tàng; 

- Phòng Nghiệp vụ di tích. 
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5. Biên chế và số lượng người làm việc 

5.1. Biên chế, số lượng người làm việc của Bảo tàng tỉnh 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 Bảo tàng tỉnh. 

5.2. Giám đốc Bảo tàng tỉnh  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 Bảo tàng, 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 

Bảo tàng tỉnh được sử dụng tài sản, tài chính, phương tiện, cơ sở vật 
chất trang thiết bị hiện có của Bảo tàng tỉnh và trang thiết bị văn phòng của 
Ban Quản lý di tích tỉnh chuyển về để đảm bảo hoạt động của đơn vị. 

6.2. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí hoạt động của Bảo tàng tỉnh 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 ký; thay thế Quyết định 
số 1663/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn về việc tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 
1188/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 
Sơn về việc bổ sung nhiệm vụ và giao quản lý Dự án đối với Bảo tàng tỉnh. 

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 Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, Thủ 
trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  
- TT Tỉnh uỷ; 
- TT HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CV; 
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh 
- Lưu: VT, NC (TTD).                                            

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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