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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý
công tác tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp các Hội, doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc và Chánh Văn
phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, có chức năng bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự
nghiệp của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – Thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh;
nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua hiện vật, di tích liên quan đến Cụ Phó
bảng; phát huy giá trị tư liệu trưng bày về cuộc đời và hoạt động của chủ tịch Hồ
Chí Minh.

 Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự chỉ đạo,
quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức,
biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nghiệp
vụ của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài
khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Giám đốc Sở quy hoạch phát triển, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn,
hàng năm của Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc và tổ chức thực hiện sau khi được
phê duyệt;

2. Quản lý và bảo quản các công trình, hạng mục di tích như: Mộ, Đền thờ,
nhà trưng bày cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mô hình nhà sàn Bác Hồ, các hạng
mục làng Hòa An xưa.



3. Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày các hiện vật, tư liệu có liên quan
đến cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà gỗ truyền
thống và nhà di tích

4. Tổ chức và thực hiện hướng dẫn, thuyết minh, giới thiệu các giá trị về
lịch sử, kiến trúc, văn hóa…cho du khách khi đến tham quan Khu di tích.

5. Tổ chức quản lý xây dựng và thực hiện các hoạt động dịch vụ: dịch
vụ lưu trú; ăn uống giải khát; vui chơi giải trí; văn hóa, nghệ thuật và thông
tin tuyên truyền,…sau khi được phê duyệt.

6. Tham mưu, đề xuất phương án, thiết kế xây dựng sưu tập lưu niệm phục
vụ nhu cầu tìm hiểu khách tham quan và phát huy các giá trị của di tích.

7. Đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực do Khu di tích quản lý, an toàn
phòng cháy chữa cháy, khách viếng, tham quan trong khu vực Khu di tích.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ
chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của nhà nước và phân
cấp quản lý của Sở;

9. Tổ chức thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng theo quy định của nhà nước;

10. Báo cáo định kỳ, hàng tháng, quý, năm và đột xuất về tình hình thực
hiện các nhiệm vụ được giao của đơn vị.

11. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

1. Lãnh đạo

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc có Giám đốc, Phó Giám đốc, các viên chức
và nhân viên.

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc
Khu di tích là người đứng đầu đơn vị, trực tiếp quản lý, điều hành, chịu trách
nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Khu di tích trước Giám đốc Sở và trước pháp
luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Khu di tích là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách
nhiệm trước Giám đốc Khu di tích, Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ
được giao; khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều
hành các hoạt động của đơn vị.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ và các chế độ,
chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Khu di tích do Giám đốc Sở
quyết định và thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

           a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

           b) Phòng Nghiệp vụ;



 c) Phòng Quản lý dịch vụ;

           d) Đội Bảo vệ;

           e) Đội Công nhân – Kỹ thuật.

Giám đốc Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc có trách nhiệm bố trí viên chức,
người lao động theo cơ cấu chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn vị trí việc làm;
xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của của đơn vị.

3. Biên chế

Biên chế của Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc là biên chế sự nghiệp do Giám
đốc Sở quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định
trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Chánh Văn phòng Sở và Thủ
trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng CM và đơn vị SN thuộc Sở;
- Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT
 các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thương
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