Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Thư viện tỉnh Nam Định thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Kèm theo Quyết định số 1393 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021
của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Thư viện tỉnh Nam Định là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai
thác và sử dụng chung tài nguyên thông tin về địa phương, nói về địa phương, các
tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây
dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát triển văn hóa đọc, kỹ năng
thông tin cho nhân dân trên địa bàn thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp
vụ của thư viện.
2. Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự
quản lý toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ
của Vụ Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Thư viện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 11,
Điều 38 và Điều 39 của Luật Thư viện năm 2019 và các nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn,
hàng năm của Thư viện tỉnh, trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê
duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các đề án, kế hoạch dài hạn,
trung hạn, các định hướng phát triển mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn.
3. Thực hiện phát triển tài nguyên thông tin, tiếp nhận xuất bản phẩm địa
phương; trao đổi tài nguyên thông tin giữa các thư viện và thực hiện việc thanh lọc
tài nguyên thông tin theo quy định.
4. Thực hiện các hoạt động phân tích, xử lý thông tin theo tiêu chuẩn chuyên
môn, nghiệp vụ thư viện.
5. Thực hiện nhiệm vụ luân chuyển tài nguyên thông tin, tư vấn, hỗ trợ về
chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện trên địa bàn; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng
về chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện trên địa bàn.

6. Cung ứng thông tin, sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện cho người sử
dụng; thực hiện đánh giá nhu cầu sử dụng tài nguyên thông tin, việc sử dụng các
sản phẩm và dịch vụ thư viện cho người sử dụng.
7. Biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, thư mục; hướng dẫn tra cứu và trả
lời các thông tin về tài nguyên thông tin của thư viện.
8. Bảo quản tài nguyên thông tin theo quy trình nghiệp vụ theo quy định của
pháp luật.
9. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, tự động hóa, chuyển đổi
số trong hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển tài nguyên thông tin
số, tài nguyên thông tin mở, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số theo quy định
của pháp luật.
10. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật, báo cáo đột xuất
về tình hình hoạt động của thư viện với cơ quan chủ quản và Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch (qua Vụ Thư viện).
11. Quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và
người lao động thuộc Thư viện tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch và cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc
1. Lãnh đạo Thư viện tỉnh gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
Giám đốc là người đứng đầu Thư viện tỉnh, thực hiện công tác quản lý, điều
hành mọi hoạt động của Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị.
Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do
Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực
hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được
Giám đốc ủy quyền thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Thư viện
2. Các phòng thuộc Thư viện, gồm:
a) Phòng Công tác bạn đọc;
b) Phòng Nghiệp vụ - Công nghệ;
c) Phòng Hành chính - Tổng hợp.
3. Số lượng người làm việc của Thư viện tỉnh được giao trên cơ sở Đề án vị
trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Thư viện được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt, trong tổng số lượng người làm việc của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao hàng năm. Đảm bảo số lượng
người làm việc tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 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.
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Điều 4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm
1. Chỉ đạo Giám đốc Thư viện tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn và
cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt, quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng
phòng thuộc Thư viện tỉnh.
2. Chỉ đạo Thư viện tỉnh xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức
theo chức danh nghề nghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí sử dụng
viên chức, người lao động phù hợp vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp đã được phê duyệt.
3. Sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó, bảo đảm phù hợp với quy định
của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức
lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
4. Chỉ đạo Thư viện tỉnh bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các
tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; thực hiện quy
định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp
luật./.

3

