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THÔNG TƯ
Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất
chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
Căn cứ Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định các
mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm
dứt hoạt động thư viện.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập,
hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện tại điểm a khoản 2
Điều 23 Luật Thư viện.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá
nhân nước ngoài tham gia thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm
dứt hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 3. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư
1. Thông báo thành lập thư viện (Dành cho Thư viện cộng đồng/Thư viện tư
nhân có phục vụ cộng đồng) (M01A).
2. Thông báo thành lập thư viện (Dành cho Thư viện của tổ chức, cá nhân
nước ngoài có phục vụ người Việt Nam) (M01B).
3. Thông báo thành lập thư viện (Dành cho Thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn
vị, cơ sở giáo dục) (M01C).
4. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện (M02).
5. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện (M03).
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theo dõi,
đôn đốc và hướng dẫn thực hiện Thông tư này.
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2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa,
Thông tin, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đôn đốc và hướng dẫn thực hiện
Thông tư này trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.
3. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Thông tư này.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2020.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ
quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua
Vụ Thư viện) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Hội, đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở VHTTTTDL các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
các đơn vị trực thuộc Bộ; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, Vụ TV, NM. 300.
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