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Phần I 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang (sau đây gọi tắt là Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch), được thành lập theo Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 

14 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, trụ sở đặt tại đường 

Lê Quý Đôn, khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh có chức năng tuyên truyền phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ 

cho đội ngũ làm công tác văn hóa văn nghệ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; 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. Tổ chức biểu diễn các 

loại hình hình nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp và loại hình sân khấu cải 

lương, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, phục vụ nhu cầu thưởng thức 

văn hóa nghệ thuật và giải trí của Nhân dân, phục vụ các chương trình nghệ 

thuật khi phát sinh, các sự kiện trong tỉnh, hỗ trợ phục vụ biểu diễn nghệ thuật 

cho các sở, ban, ngành, địa phương khi có nhu cầu. Tổ chức chiếu phim tại các 

rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phát hành phim, băng - đĩa hình, đĩa nhạc và cung 

cấp các dịch vụ điện ảnh đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí nhằm nâng cao đời 

sống văn hóa, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân. 

Thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL), việc 

xây dựng Đề án tổ chức lại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang thành 

Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang nhằm thay đổi tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh là cần thiết. 
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 II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010. 

2.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. 

3. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

5. Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

6. Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

Hậu Giang. 

7. Quyết định số 20/QĐ-SVHTTDL ngày 26 tháng 01 năm 2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về việc giao biên chế công chức, 

biên chế viên chức sự nghiệp, số lượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

(sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) năm 2022. 

Phần II 

THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA 

TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH HẬU GIANG 
 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ  

- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ tỉnh gồm Lãnh đạo Trung tâm, 

06 tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Tổng số biên chế sự nghiệp được giao năm 2022 là 62 biên chế viên chức và 

04 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, số biên chế đã sử dụng là 54 

biên chế viên chức và 04 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, cụ thể 

như sau: 
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T

T 
Cơ cấu tổ chức 

Tổng số biên 

chế được giao 

Số biên chế đã sử dụng                         

(tính đến 20/10/2022) 

 

 

Viên 

chức 

Hợp 

đồng 

theo 

Nghị 

định số 

68/2000

/NĐ-CP 

Tổng 

số 

Cấp 

trưởng 

Cấp 

phó 

Viên 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ 

Hợp 

đồng 

theo 

Nghị 

định số 

68/2000/

NĐ-CP 

1 Lãnh đạo Trung tâm 03  03 01 02   

2 
Phòng Hành chính  

và Dịch vụ 
07 04 11 01 02 04 04 

3 Phòng Văn hóa cơ sở 09  07 01 01 05  

4 
Phòng Phát hành phim và 

chiếu bóng 
06  06 01 01 04  

5 Phòng Kỹ thuật 09  07 01  06  

6 Đoàn Ca múa nhạc dân tộc 19  17 01 02 
14 

 
 

7 Đội Tuyên truyền lưu động 09  07 01 01 05  

Tổng cộng 62 04 58 07 09 38 04 
 

- Chất lượng đội ngũ viên chức:  

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 05 thạc sĩ, 27 đại học, 02 cao đẳng, 

21 trung cấp chuyên nghiệp, 03 trình độ khác.  

+ Trình độ lý luận chính trị: 04 cao cấp, 08 trung cấp và 04 đang học 

trung cấp. 

- Địa chỉ trụ sở làm việc: đường Lê Quý Đôn, khu vực 1, phường III, 

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

ĐƯỢC GIAO, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ 

1. Về ưu điểm 

- Từ khi được thành lập đến nay, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh luôn 

thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Duy trì tổ chức bộ máy hoạt 

động hiệu quả, nâng cao năng lực phục vụ của đội ngũ viên chức, người lao động.  
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- Về cơ bản, các phòng chuyên môn đã thực hiện tốt các chức năng, 

nhiệm vụ được giao. Các phòng có sự phối hợp, giám sát và hỗ trợ lẫn nhau 

trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Trong công tác quản lý, luôn tích cực nghiên cứu các văn bản, nghị định 

để quản lý và sử dụng biên chế một cách hiệu quả và phù hợp với tình hình 

thực tế của đơn vị. Đơn vị đã thực hiện rà soát, sắp xếp nhân sự theo vị trí 

việc làm gắn với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm viên chức phát huy 

được chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác. 

2. Hạn chế, nguyên nhân hạn chế  

a) Hạn chế 

- Lực lượng diễn viên của đơn vị còn thiếu so với yêu cầu. Chất lượng các 

chương trình nghệ thuật tham gia các hội thi, hội diễn tuy có đổi mới nhưng 

kết quả đạt được chưa cao. 

- Việc tuyển dụng các diễn viên trẻ, có bằng cấp chuyên môn còn khó khăn. 

- Hoạt động Đội tuyên truyền lưu động ở cơ sở chưa đạt hiệu quả cao, đa 

phần chỉ kết hợp phục vụ theo các sự kiện chính trị. 

b) Nguyên nhân  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyên môn tuy được trang bị 

nhưng chưa đồng bộ, nơi làm việc chưa được hoàn thiện nên hoạt động của 

bộ phận chức năng còn hạn chế. 

- Lực lượng diễn viên hiện tại đa phần đã lớn tuổi, đơn vị chưa tuyển dụng, 

đào tạo được đội ngũ kế thừa. Mức lương và chế độ bồi dưỡng tập dợt, biểu diễn 

của diễn viên còn thấp. 

Phần III 

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA 

NGHỆ THUẬT TỈNH HẬU GIANG 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, 

bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ và các văn kiện của Đảng trong việc 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 

- Giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng 

thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế 

của hệ thống chính trị.  
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- Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, 

ổn định với đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức. 

2. Mục tiêu 

Tổ chức lại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm 

Văn hóa tỉnh Hậu Giang theo Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL. Việc thực 

hiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện tuân thủ theo đúng 

các quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch; đồng thời, đảm 

bảo tính hoạt động thường xuyên liên tục trong thực hiện nhiệm vụ. 

II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC LẠI 

1. Về tên gọi 

Thực hiện đổi tên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang thành 

Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang. 

2. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL. 

3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự, biên chế 

Giữ nguyên hiện trạng cơ cấu tổ chức bộ máy; số lượng biên chế; số lượng 

vị trí việc làm; cơ chế tài chính, tài sản; trụ sở làm việc của đơn vị, cụ thể như sau: 

a) Lãnh đạo Trung tâm  

Có 03 biên chế viên chức, trong đó: có Giám đốc và không quá 02 Phó 

Giám đốc. 

b) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ 

- Phòng Hành chính và Dịch vụ: 07 biên chế viên chức và 04 hợp đồng 

lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; trong đó: có Trưởng phòng, 01 Phó 

Trưởng phòng. 

- Phòng Văn hóa cơ sở: 07 biên chế viên chức; trong đó: có Trưởng phòng, 

01 Phó Trưởng phòng. 

- Phòng Phát hành phim và chiếu bóng: 07 biên chế viên chức; trong đó: 

có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng. 

- Phòng Kỹ thuật: 07 biên chế viên chức; trong đó: có Trưởng phòng, 01 

Phó Trưởng phòng. 

- Đoàn Ca múa nhạc dân tộc: 24 biên chế viên chức; trong đó: có 

Trưởng đoàn và không quá 02 Phó Trưởng đoàn. 

- Đội Tuyên truyền lưu động: 07 biên chế viên chức; trong đó: có Đội trưởng, 

01 Phó Đội trưởng. 
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4. Về vị trí việc làm 

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý (04 vị trí): Giám đốc; Phó Giám đốc; 

Trưởng phòng và tương đương; Phó Trưởng phòng và tương đương. 

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (09 vị trí): Nhạc công; 

Tuyên truyền viên, diễn viên múa, hát tân nhạc, tân cổ, sân khấu, cải lương; 

Cổ động trực quan, triển lãm, mỹ thuật đồ họa; Tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở; 

Tổ chức sự kiện; Tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, các lớp năng 

khiếu, câu lạc bộ; Sáng tác, biên kịch, biên tập, đọc lời bình; Quay, dựng phim, 

chiếu phim lưu động; Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng. 

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (03 vị trí): 

Tổng hợp báo cáo; Kế toán; Văn thư, thủ quỹ. 

- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (03 vị trí): Lái xe, Bảo vệ; Phục vụ, 

phục trang. 

5. Cơ chế tài chính, tài sản 

- Sau khi tổ chức lại, Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang thực hiện cơ chế 

tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên. Phấn đấu giai đoạn 2023 - 2025 sẽ chuyển sang thực hiện cơ chế 

tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 

năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

- Giữ nguyên hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc 

của viên chức và người lao động.  

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  

1. Xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức; Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa tỉnh trình cấp có thẩm quyền 

(qua Sở Nội vụ) xem xét, ban hành theo quy định. 

 2. Tổ chức triển khai đầy đủ trong đội ngũ viên chức, người lao động của 

Trung tâm về phương án tổ chức lại của Trung tâm đã được phê duyệt. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh: 

a) Tiến hành sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, 

người lao động đảm bảo hợp lý, khoa học, tinh gọn; thực hiện tinh giản biên chế 

theo quy định.  



7 

 

 b) Thực hiện tốt công tác điều động, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối 

với viên chức, người lao động của đơn vị theo thẩm quyền được phân cấp. 

 c) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo từng giai đoạn, 

bao gồm cả đào tạo mới đáp ứng yêu cầu cơ cấu ngạch, bậc, tiêu chuẩn chức danh 

theo đúng quy định. 

 d) Xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo 

đúng quy định. 

PHẦN IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

1. Theo dõi, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức thực hiện Đề án; 

phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Văn hóa tỉnh; xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa tỉnh trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. 

2. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao 

về tài chính, tài sản khi đổi tên từ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thành 

Trung tâm Văn hóa tỉnh theo đúng quy định. 

II. SỞ NỘI VỤ 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt. 

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh; trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa tỉnh theo 

đúng quy định. 

III. SỞ TÀI CHÍNH 

Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chuyển giao, bàn giao 

về tài chính, tài sản khi đổi tên từ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thành 

Trung tâm Văn hóa tỉnh. 
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Trên đây là Đề án tổ chức lại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang 

thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình tổ chức thực hiện, 

nếu gặp khó khăn, vướng mắc, vượt quá thẩm quyền, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo, 

thực hiện./. 

 


