
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /SVHTTD L-VP 

V/v góp ý dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

 cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh, Trung tâm 
Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng    năm 2021 

 

 
 Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 9 năm 2021 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2021 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Đề án, Tờ trình, 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư 
viện tỉnh; dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh trực thuộc  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.  

Để đảm bảo trình tự, thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành 
theo quy định, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị: Các Sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn 
bản gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 18/11/2021  
để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định 

theo quy định. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Thủ trưởng các 
cơ quan quan tâm, phối hợp thực hiện (Gửi kèm dự thảo Đề án, Tờ trình, 

Quyết định trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice)./. 

 

Nơi nhận:                              
  - Như trên;  
  - Lãnh đạo Sở; 
  - Website Sở VHTTDL; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 Nguyễn Phúc Hà 
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