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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 

THÔNG TƢ 

Hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

   và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp  

công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của     

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;  

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư        

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt 

động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn 

hóa, gia đình, thể thao và du lịch. 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch (sau đây gọi chung là      

Hội đồng quản lý) và mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng  

1. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 

hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch (sau đây gọi 

chung là đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 
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2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

căn cứ quy định của Thông tư này và các quy định của Đảng, pháp luật có liên 

quan để áp dụng cho phù hợp. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập và hoạt động 

của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Thông tư này không áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. 

Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện, thủ tục và thẩm quyền thành lập Hội đồng 

quản lý 

1. Nguyên tắc, điều kiện, thủ tục và thẩm quyền thành lập Hội đồng quản lý 

trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Điều 7 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. 

2. Đề án thành lập Hội đồng quản lý do đơn vị sự nghiệp công lập xây 

dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thành lập. Nội dung Đề án 

thành lập, bao gồm: 

a) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; 

b) Vị trí, chức năng; 

c) Nhiệm vụ và quyền hạn; 

d) Cơ cấu tổ chức; 

đ) Dự kiến phương án nhân sự của Hội đồng quản lý; 

e) Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập Hội đồng quản lý (nếu có); 

g) Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

 

Chƣơng II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC,  
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VÀ MỐI QUAN 

HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VỚI NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ           

SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN 

 

Điều 4. Vị trí và chức năng 

1. Hội đồng quản lý là đại diện của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại đơn vị sự nghiệp công lập.  

2. Hội đồng quản lý quyết định về chủ trương, chiến lược, kế hoạch hoạt 

động, tài chính và tổ chức bộ máy, nhân sự (trừ số lượng người làm việc theo 

quy định của pháp luật về viên chức); kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, 
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kế hoạch hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật 

và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn  

1. Quyết định về chiến lược, kế hoạch trung hạn và hàng năm của đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

2. Quyết định chủ trương đầu tư mở rộng hoạt động, thành lập, tổ chức 

lại, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Quyết định chủ trương về tổ chức bộ máy, nhân sự (trừ số lượng người 

làm việc theo quy định của pháp luật về viên chức). 

4. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định 

về tài chính, tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, huy động 

nguồn lực cần thiết để phát triển hoạt động của đơn vị theo cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy 

định của pháp luật. 

5. Quyết định về định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và phát 

triển khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế của đơn vị sự nghiệp công lập. 

6. Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập 

để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

7. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

8. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về các hoạt 

động của đơn vị sự nghiệp công lập. 

9. Định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 

lập báo cáo về các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 

10. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng 

quản lý, chiến lược, kế hoạch hoạt động, việc thực hiện quy chế dân chủ của đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

11. Quyết định các vấn đề quan trọng khác của đơn vị sự nghiệp công lập 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Số lƣợng, cơ cấu và thành phần Hội đồng quản lý 

1. Hội đồng quản lý có số lượng thành viên từ 05 đến 11 người, gồm    

Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản lý do 

người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý không 

quá 05 năm. 

2. Thành phần Hội đồng quản lý gồm có: 

a) Đại diện cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 

đại diện của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
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cấp tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có); làm việc theo chế độ 

kiêm nhiệm; 

b) Bí thư cấp ủy, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị     

sự nghiệp công lập; đại diện tổ chức chính trị - xã hội và một số đơn vị trực 

thuộc đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Số lượng, cơ cấu, thành phần cụ thể của thành viên Hội đồng quản lý 

do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập quyết định.  

Điều 7. Cơ chế hoạt động 

1. Hội đồng quản lý hoạt động theo Quy chế hoạt động được cấp có thẩm 

quyền thành lập Hội đồng quản lý phê duyệt. 

2. Hội đồng quản lý làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số 

bằng hình thức bỏ phiếu kín. Hội đồng quản lý họp định kỳ ít nhất 03 tháng một 

lần và họp đột xuất khi cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản lý 

hoặc người có thẩm quyền thành lập. Các cuộc họp của Hội đồng quản lý được 

coi là hợp lệ khi có trên 2/3 số thành viên tham dự. 

3. Hội đồng quản lý được sử dụng bộ máy giúp việc và con dấu của đơn 

vị sự nghiệp công lập để thực hiện các nhiệm vụ của mình. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản lý có trách nhiệm và quyền hạn chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý; chỉ đạo xây 

dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm; chỉ đạo tổ chức và chủ trì các 

cuộc họp của Hội đồng quản lý; ký ban hành các văn bản của Hội đồng quản lý. 

5. Thành viên Hội đồng quản lý thực hiện và chịu trách nhiệm về nhiệm 

vụ của Hội đồng quản lý do Chủ tịch Hội đồng quản lý phân công; tham gia        

đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản lý, chịu trách nhiệm về việc thực hiện 

nhiệm vụ và quyền hạn của mình.  

6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản lý và chế độ phụ cấp (nếu có) 

của thành viên Hội đồng quản lý được tính trong chi phí hoạt động của đơn vị  

sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

7. Cơ chế hoạt động của Hội đồng quản lý được quy định cụ thể trong quy 

chế hoạt động của Hội đồng quản lý. 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập: 

a) Hội đồng quản lý quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đề nghị 

của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; 

b) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, điều hành hoạt 

động của đơn vị thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý và chịu trách 

nhiệm về kết quả thực hiện nghị quyết trước Hội đồng quản lý; 



5 

 

 

c) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm chỉ đạo 

chuẩn bị nội dung, tài liệu, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các cuộc họp, 

phiên họp của Hội đồng quản lý. 

2. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với cơ quan quản lý cấp trên: 

a) Hội đồng quản lý chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về 

kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

b) Hội đồng quản lý có trách nhiệm báo cáo các hoạt động của đơn vị sự 

nghiệp công lập đối với cơ quan quản lý cấp trên theo quy định; 

c) Cơ quan quản lý cấp trên thông qua hoặc có ý kiến đối với những vấn 

đề thuộc thẩm quyền theo đề nghị của Hội đồng quản lý. 

3. Quan hệ công tác của Hội đồng quản lý được quy định cụ thể trong quy 

chế hoạt động của Hội đồng quản lý. 

Điều 9. Quy chế hoạt động 

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý bao gồm những nội dung chủ 

yếu sau: 

a) Các quy định chung; 

b) Chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý; 

c) Số lượng, cơ cấu, nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý; 

d) Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý; 

đ) Cơ chế hoạt động; 

e) Mối quan hệ công tác; 

g) Các quy định khác đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản lý theo 

quy định của pháp luật. 

2. Hội đồng quản lý xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý, 

trình cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng quản lý phê duyệt. 

 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2022. 

Điều 11. Trách nhiệm thi hành 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao 



6 

 

 

và du lịch và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện 

Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL; 

- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ: Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về pháp luật; 

- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL; 

- Lưu: VT, Vụ TCCB, BT(300). 

 

BỘ TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-24T00:38:20-0800
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Thị Phượng<phuonglt.vtccb@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2021-11-25T08:59:42+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Nguyễn Văn Hùng<nguyenvanhung@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2021-11-25T14:34:41+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2021-11-25T14:34:50+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2021-11-25T14:34:58+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2021-11-25T14:35:20+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




