
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   3470   /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày   31   tháng 10  năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao  

Quảng Nam, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thể dục thể thao Quảng Nam  

và Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục thể thao Quảng Nam,  

trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

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

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

368/TTr-SVHTTDL ngày 11/10/2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 

2282/TTr-SNV ngày 25/10/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng 

Nam, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thể dục thể thao Quảng Nam và Trường 

Năng khiếu nghiệp vụ Thể dục thể thao Quảng Nam, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01/01/2020. 

Trụ sở của Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam đặt 

tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Điều 2. Vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm 

1. Vị trí pháp lý:  

- Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam (sau đây gọi 

tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch 

theo quy định của pháp luật. 
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- Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên 

môn nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên. 

2. Chức năng: 

Trung tâm có chức năng phát hiện, tuyển chọn, đào tạo vận động viên các 

môn thể thao; tập huấn và tham gia thi đấu các giải khu vực, quốc gia, quốc tế; 

phát triển phong trào thể dục, thể thao cơ sở, hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao; 

tổ chức và phối hợp tổ chức các giải thi đấu thể thao các cấp; tổ chức các lớp bồi 

dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thực hiện theo đúng quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc và cơ chế 

tài chính của Trung tâm  

1. Tổ chức bộ máy: 

- Trung tâm có Giám đốc, không quá 02 (hai) Phó Giám đốc và các Phòng 

chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. 

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ 

luật, cho từ chức, thực hiện chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám 

đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể; quy định chức năng, nhiệm vụ các 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết 

định trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm do Giám đốc Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành. 

2. Biên chế, số lượng người làm việc: 

Biên chế viên chức, số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên 

cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm 

trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm. 

3. Cơ chế tài chính của Trung tâm được thực hiện theo đúng quy định hiện 

hành. 

Điều 4. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 

việc bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, đất đai, tài chính, tài sản, nhân sự, hồ sơ 

tài liệu,... của các Trung tâm hợp nhất về Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục 

thể thao Quảng Nam, để Trung tâm chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 

01/01/2020. 
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2. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo đúng quy 

định hiện hành; trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức bộ máy, mối quan hệ công tác và các nội dung khác liên quan đến hoạt động 

của Trung tâm để đơn vị đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đúng 

quy định của pháp luật.   

3. Chỉ đạo Trung tâm xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và sắp xếp, bố trí, thực hiện các chế độ, chính sách đối với 

công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm theo quy định hiện hành. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các Quyết định 

trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:                           
- Như Điều 6;    
-  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (b/c);    

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, KTN, TH, NC. 
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