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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Nam Định, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Bảo tàng tỉnh Nam Định thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc thành lập Bảo tàng tỉnh Nam Định trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Di 

tích & Danh thắng và Bảo tàng tỉnh, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 

124/SVHTTDL-TCPC ngày 05/02/2021 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình 

số 517/TTr-SNV ngày 09/02/2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bảo tàng tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1460/QĐ-UBND ngày 12/07/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh Nam Định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định và thủ trưởng 

các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Văn hóa, TT&DL; 

- Như Điều 3; 

- Website UBND tỉnh; Công báo tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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