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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO oA NANG
S& O6/QD-UBND

Dà Náng, ngày

A

tháng k' nám 2022

QUYET BINH
V vic quy d1nh chtc náng, nhim vii, quyn hn
và co' cu to chfrc ella S& Du llch thành ph Ba Näng
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Can thLuçt Td chz'c chInh quyn djaphutrng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can ci Lugt tha ddi, bó' sung mt so' dié'u cia Lu,2t TO' chu"c ChInh phi và
Lugt TO chc chinh quyên djaphtro'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can cii' Ngh djnh so' 24/2014/ND-CF ngày 04 thông 4 nám 2014 cia C'hmnh
phz quy ajnh to chi2v các co' quan chuyên mOn thuc Uy ban nhán dan tinh, thành
phO tri!c thuç5c Trung u'o'ng;
Cvàn thNgh djnh sO' 107/2020/ND-cF ngày 14 tháng 9 näm 2020 cia C'hInh
phi tha dOi, bO sung mt sO diéu cza Nghj djnh sO 24/2014/ND-C? ngày 04
thông 4 nàm 2014 cia ChInh phi'i quy djnh tO chz'c các cct quan chuyên mOn thuc
Uy ban nhán dan tin/i, thành phO try'c thuçc Trung u'o'ng;
Can ci Thông tu' sO' 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 thông 9 nán'z 2021 cia
Bç5 trwthg Bç5 Van hóa, The thao và Du i/c/i hu'O'ng dan chjc náng, nhim vy,
quyên han cia SO' Van hóa, The thao và Du lich, SO' Van hóa và The thao, SO' Du
ijch thuc Uy ban nhán dan cap tinh, F hông Van hóa và Thông tin thu5c Uy ban
nhân dan cap huyçn;
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Can c& Quylt d/nh sO' 21/2021/QD-UBND ngày 30 thông 8 nám 2021 cia
UBND thành phO ye quán ij tO chi'c bç5 may, biên chê, v/ trI vic lam, can
cOng chi'ctrong cci quan hành chInh thu5c thám quyên quán l,j cza UBND thành
phO Dà Näng;
Theo d nghj cza Giám do'c SO' Du ljch tQi TO' trInh so' 1 70/TTr-SDL ngày 29
thông 7 näm 2022 và thâm dinh cña SO' Nç5i vy tçzi TO' trInh sO 233S7TTr-SN V ngày
thông ' näm 2022.
QUYET BINH:
Biu 1. Quy djnh chfrc Hang, nhim vii, quyn hin và co' cu tI chfrc ella
S& Du ljch thành ph Bi Náng
1. Vj trI và ehüc näng
S& Du ljch thành ph Dà Nng (sau day gi tt là Sâ) là cci quan chuyên mon
thuc Uy ban nhân dan thành phô, tham mini gillp Uy ban nhân dan thânh phô
thirc hin cht'rc näng quán l nba nuc vô du ljch và thirc hin các nhim vi,

2
quyên h.n theo sr phân cap, Uy quyên cUa Uy ban nhân dan thành phô, Chü tjch
Uy ban rihân dan thành phô.
Sâ Du ljch có tu cách pháp nhân, có con du và tài khoãn riêng; chju sir chi
dao, quân 1 ye to chrc, biên chê và cong tác cüa Uy ban nhân dan thành phô,
dông thai chju sir chi do, kiêm tra ye nghip vii cüa B Van hóa, The thao và Du
lich.
2. Nhim v1i, quyn han
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Sâ Du lich thuc hiên nhim v11, quyn han theo quy djnh tai Diu 4 Nghj
djnh so 24/2014/ND-CP ngày 04 tháng 4 nàm 2014 ca Chinh phü quy djnh to
chirc các ca quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc
Trung lxo'ng duqc sira dôi, bô sung tai khoãn 1, khoãn 2, Diêu 1 Ngh djnh so
107/2020/ND-CP ngày 14 tháng 9 nàm 2020 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt
so diêu cüa Nghj djnh so 24/2014/ND-CP và nhOng nhim vii, quyên han thrcic
quy djnh tai Khoân 13, Khoân 15 và Khoàn 16 Diêu 2 Thông tu 08/2021/TTBVHTTDL ngày 08 tháng 9 näm 2021 cüa B tru&ng B Van hóa, The thao và
Du ljch huàng dan chirc nàng, nhim vii, quyên han cüa Si Van hóa, The thao và
Du lich, S& Van hóa và The thao, Si Du ljch thuc Uy ban nhân dan cap tinh;
Phông Van boa vâ Thông tin thuc Uy ban nhân dan cap huyn.
3. Ca c.0 t chirc và biên ch
a) S Du ljch Co Giám dc Va CC Phó Giám dc. S 1ung Phó Giám dc
th1rc hin theo quy djnh cña Uy ban nhân dan thành phô ye so lucrng cap phó cüa
ngithi dImg dâu các ca quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan thành phô Dà
Nàng.
- Giám dc S& là ngui dimg du S Du ljch, chju trách nhim truc Uy ban
nhan dan thành phô Dà Nng, ChU tjch Uy ban nhân dan thành phô Dà Nàng và
trithc pháp 1ut ye thrc hin chirc nng, nhim vi, quyên han cüa S&. Du ljch; thrc
hin nhim vii, quyên han cüa üy vién Uy ban nhân dan thành phô theo Quy chê
lam vic và phãn cOng cüa Uy ban nhân dan thành phô.
-Phó Giám dc S& Du ljch là ngi.thi gillp Giám dc S& phii trách, chi dao
mt so mt cOng tác cüa ca quan, dan vi thuc và trçrc thuc S& do Giám dôc S&
phân công; chju trách nhim truâc Giám doe S& Va truOc pháp 1ut ye nhim v1i
di.rçic phân cong. Khi Giám dôc S& yang mat, mt Phó Giám doe S& drcic Giám
doe S& üy quyên diêu hành các hoat dng cüa Si.
- Viêc b nhiêm, min nhiêm, diu dng, luân chuyn, khen thuâng, k 1ut,
cho tir cht'rc, nghi huu và thirc hiên các ch d, chInh sách di v6i Giám doe S,
Phó Giám doe SOr do Chü tjch Uy ban nhân dan thành ph quyêt djnh theo quy
djnh cüa pháp 1ut.
b) Ca cu t chirc
- Van phOng S1
- Thanh tra S.
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- Các phàng chuyên rnon, nghip vii:
+ Phông Quân l Lfr hành;
+ Phông Quãn 1 Co sâ km tth;
+ Phông Quy hoach Phát trin Tài nguyen Du ljch.
- Các don vj sir nghip tr%rc thuc Si Du ljch:
+ Trung tam Xüc tin Du ljch Dà Nng;
+ Ban quãn 1 ban dáo San Trà và các bãi bin du lich Dà Nng.
c) Biên ch cong chirc
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Can c1r vào kh& krçmg cong vic, tinh ch.t, dc dim chrc nng, nhim vi,
hoat dng sir nghip và vj trI vic lam, Giám doe S& Du ljch trInh TJy ban nhân dan
thành phô Dà Näng quyêt djnh biên ché cong chüc, sO hrng ngui lam vic và hqp
dông lao dng cüa S& Du ljch theo kê hoch biên ché hang nàm.
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Vic phân b biêri ch gita các phông chuyên mon do Giám dc Si Dii
quyêt dinh trén CO SO nhiêm vu, khôi lucing cong viêc theo quy drnh tai Nghi diiTh,
so 107120201ND-CP ngày 14 tháng 9 nm 2020 cüa Chmnh phü s1ra dôi, bô suji.
mt so diêu cüa Nghj djnh so 24/2014/ND-CP ngày 04 tháng 4 näm 2020 c'
ChInh phU quy djnh to chxc co quan chuyên mon thuOc UBND cap tinh.
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Vic b trI Cong tác di vói cong chirc, viên chüc, nguôi lao dng ciia Sâ D
ljch thânh phô Dà Nàng can cir vào vj trI vic lam, tiêu chuân chirc danh c
chirc, viên chirc, theo phâm chat, nang 11ic, sâ tnrng, dam bão dung quy djnh cUa
pháp lut.
Diu 2. Giao Giãm dc S& Du 1ch
1. Trong nàm 2023, thirc hin l trmnh sp xp các phông thutc S Du ljeh
dam bào ca cau phê duyt theo quy dnh tai Quyêt djnh sO 2471QD-UBND ngày
25/01/202 1 cüa UBND thành phO ban hànhDê an in toân to chfrc ben trong các
CO quan chuyên mon thue UBND thành phO, sap nhp Phông Quy hoach Phát triên
Tài nguyen Du Ijch vâo Van phông thuc SO Du ljch.
2. Can cir chüc näng, thim vii va quyn han cüa SO Du ljch dé quy djnh ci
the chrc näng, nhim vii, quyên han và cor câu to cht'rc cia các phông chuyên môn,
nghip vii thuc SO Dii ljch theo nguyen täc bao quát day dü các 11th vçrc cong tác,
phü hcrp vOl tInh chat, dc diem và khôi hxqng cong vic thixc tê cüa co quan, bâo
dam dun giãn ye thu tiic hành chInh và thun tin trong vic giài quyêt cong vic
cüa tO chirc vâ cOng dan; báo cáo UBND thành phô (thông qua SO Ni vi) theo quy
djnh.
.A

Dieu 3. Hiçu hrc thi hanh
Quyt djnh nay có hiu l?c thi hành k tlr ngày k và bãi bO Diu 2, Diu 3
Quyêt djnh sO 2890/QD-UBND ngáy 11 tháng 5 nm 2016 cüa Uy ban nhân dan
thành phô ye thành 1p SO Du ljch thành phô Ba Nàng.
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Diu 4. T chile thtrc hiên
Chánh Van phông Uy ban nhân dan thành ph; Uiám dc các S&: Du ljch,
Ni vçi và thii trithncác Co quan, don vi có lien quan chju trách nhim thi hành
Quyêt djnh nay.!.
TM. ut BAN NHAN DAN
U TICH

Noi nJ,mn:
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-NhuDiu4;
- BO VAn hóa, The thao và Du ljch;
- Thtrô'ng trirc Thành üy;
- Thuông trirc HDND thành pho;
- UBND các qun, huyn;
- Cong thông tin din ttr thành pho;
-Liru: VT, SNY.

ho
a

nl
-0
7/

09

/2

02

2

10

:5

8:
15

-h
o

an

l-h

oa

nl

-h
o

i rung Chinh

