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Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao;
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành.
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, ngày 22 tháng 9
năm 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số
09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
(thư viện cấp tỉnh).
Để triển khai có hiệu quả Thông tư nêu trên, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
các tỉnh/thành:
1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Thông tư đến thư viện cấp tỉnh và
tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Thực hiện rà soát các văn bản hiện hành thuộc thẩm quyền ban hành của
Chính quyền địa phương có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của thư viện cấp tỉnh; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ
sung bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Thông tư trước khi Thông
tư có hiệu lực thi hành.
Căn cứ nội dung quy định tại Thông tư, chủ trì xây dựng dự thảo Quyết
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện cấp tỉnh
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó chú trọng:
a) Rà soát, đánh giá, bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn nhằm khẳng định vị
trí, vai trò của thư viện cấp tỉnh là thư viện trung tâm trong hoạt động chuyên
môn nghiệp vụ, giữ vị trí đầu mối trong hoạt động liên thông, thúc đẩy ứng dụng
khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, tham gia phát triển mạng lưới thư viện
trên địa bàn;
b) Chỉ đạo thư viện cấp tỉnh: Trên cơ sở thực tiễn về số lượng người làm
việc tại thư viện, tính chất mức độ công việc, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ
chức, xác định số lượng phòng, nội dung hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của
từng phòng theo nhóm nhiệm vụ được quy định tại Thông tư; xác định vị trí việc
làm tương ứng với từng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và nhóm nhiệm vụ
mà các phòng cần đảm nhiệm.
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Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của thư viện cấp tỉnh tại địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt gửi về
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) và định kỳ hàng năm báo
cáo về tình hình triển khai thực hiện Thông tư (lồng ghép trong báo cáo năm của
đơn vị) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp theo dõi);
- Vụ Tổ chức cán bộ (để phối hợp theo dõi);
- Các thư viện tỉnh/thành;
- Lưu : VT, TV, TS.130.
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