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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HOÁ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/ /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

A

1

2

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa
điểm
thực
hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Thủ tục thông báo thành lập đối
với thư viện thuộc cơ sở giáo dục
- Luật Thư viện ngày
mầm non, cơ sở giáo dục phổ
21/11/2019;
thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Trung
- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP
và cơ sở giáo dục khác ngoài công
tâm giao
ngày 18/8/2020 của Chính phủ
lập và thư viện tư nhân có phục vụ 15 ngày, kể dịch một
quy định chi tiết một số điều của
cộng đồng
từ ngày nhận cửa, một
Luật Thư viện;
Không quy
đủ hồ sơ
cửa liên
- Thông tư số 01/2020/TTThủ tục thông báo sáp nhập, hợp
định
thông
BVHTTDL ngày 22/5/2020 của
nhất, chia, tách thư viện đối với thông báo
hợp lệ
UBND
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
thư viện thuộc cơ sở giáo dục
cấp
quy định các mẫu văn bản thông
mầm non, cơ sở giáo dục phổ
huyện
báo thành lập, sáp nhập, hợp
thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
nhất, chia, tách, giải thể, chấm
và cơ sở giáo dục khác ngoài công
dứt hoạt động thư viện.
lập, thư viện tư nhân có phục vụ
cộng đồng

Nhận hồ
sơ, trả
kết quả
qua
dịch vụ
BCCI

Có

Có

4

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt 15 ngày, kể
Trung
động thư viện đối với thư viện từ ngày nhận tâm giao
thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ
đủ hồ sơ
dịch một
sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo thông báo
cửa, một
dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục
hợp lệ
cửa liên
khác ngoài công lập, thư viện tư
thông
nhân có phục vụ cộng đồng
UBND
cấp
huyện

3

B
1
2

3

Không quy
định

- Luật Thư viện ngày
21/11/2019;
- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP
ngày 18/8/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của
Luật Thư viện;
- Thông tư số 01/2020/TTBVHTTDL ngày 22/5/2020 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
quy định các mẫu văn bản thông
báo thành lập, sáp nhập, hợp
nhất, chia, tách, giải thể, chấm
dứt hoạt động thư viện.

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
- Luật Thư viện ngày
Thủ tục thông báo thành lập thư
21/11/2019;
viện đối với thư viện cộng đồng
- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp
ngày 18/8/2020 của Chính phủ
nhất, chia, tách thư viện đối với
Bộ phận
quy định chi tiết một số điều của
15 ngày, kể
thư viện cộng đồng
tiếp nhận
Luật Thư viện;
từ ngày nhận
và trả kết Không quy
đủ hồ sơ
- Thông tư số 01/2020/TTquả của
định
thông báo
BVHTTDL ngày 22/5/2020 của
UBND
hợp lệ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt
cấp xã
quy định các mẫu văn bản thông
động thư viện cộng đồng
báo thành lập, sáp nhập, hợp
nhất, chia, tách, giải thể, chấm
dứt hoạt động thư viện.

Có

Có
Có

Có
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2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục
hành chính

A

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

1.001723.000.00.00.H46, thủ tục số
Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có
10, Mục II Danh mục thủ tục hành
vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000
chính ban hành kèm theo Quyết định
bản
số 1058/QĐ-UBND ngày 07/4/2020

B

Thủ tục hành chính cấp xã

2

1.000954.000.00.00.H46, thủ tục số 04
Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có
Danh mục thủ tục hành chính ban hành
vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000
kèm theo Quyết định số 1078/QĐbản
UBND ngày 08/4/2020

Văn bản QPPL quy định việc
bãi bỏ TTHC

Luật Thư viện ngày 21/11/2019

Luật Thư viện ngày 21/11/2019

