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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt ñộng của Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2020/Qð-UBND ngày 11 /11/2015
của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi (sau ñây gọi tắt là Bảo tàng) là ñơn vị sự
nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ñược thành lập theo Quyết ñịnh số
920/Qð-UB ngày 12/12/1989 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
ðiều 2. Bảo tàng chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt ñộng chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ñồng thời, chịu sự chỉ ñạo, hướng
dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn của Cục Di sản văn hóa và các cơ quan chức năng
có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bảo tàng có tư cách pháp nhân, có con
dấu và ñược mở tài khoản ñể hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật.
Trụ sở của Bảo tàng ñặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
ðiều 3. Chức năng
Bảo tàng có chức năng sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày những tài liệu, hiện
vật về thiên nhiên, lịch sử, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.
Khảo sát, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên ñịa
bàn tỉnh. Nghiên cứu khoa học và phổ biến những kiến thức khoa học nhằm giáo dục truyền
thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, ñất nước; phục vụ nhu cầu nghiên
cứu, học tập, tham quan của nhân dân trong tỉnh.
ðiều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng các chương trình hoạt ñộng, dự án, kế hoạch phát triển Bảo tàng tổng
hợp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch; các
chương trình, dự án, kế hoạch hoạt ñộng nghiệp vụ chuyên môn ñịnh kỳ, ñột xuất của ñơn vị
trình Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi
ñược phê duyệt.
2. Tổ chức việc sưu tầm, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể
trên ñịa bàn tỉnh.
3. Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại và lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa
và danh lam thắng cảnh trên ñịa bàn tỉnh trình Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

