
BỘVĂN HÓA, THỂTHAO VÀ DU LỊCH 
 

 

Số: /BVHTTDL-TV 
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày tháng năm 2020 

 

 
 

Kính gửi:  

- Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Hội Thư viện Việt Nam. 

 

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành 

xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Thư viện công cộng cấp tỉnh.  

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến 

đóng góp đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Thư viện công cộng cấp tỉnh. Nội dung toàn văn Dự thảo 

Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch theo đường dẫn: https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/document-

7304.htm. 

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ thư 

viện) số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và qua địa chỉ email: letungson- 

vhttdl@chinhphu.vn trước ngày 15 tháng 6 năm 2021./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở VHTTTTDL 

(để lấy ý kiến góp ý); 

- Các Thư viện tỉnh/thành (để lấy ý kiến góp ý); 

- Lưu: VT,TV, TS.180. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Trịnh Thị Thủy 

 

 

 

 

 

 
 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đ/c Lê Tùng Sơn-Chuyên viên Vụ Thư viện-Bộ VHTTDL, 

số điện thoại: 0904.878.318 hoặc qua địa chỉ email : letungson-vhttdl@chinhphu.vn 
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