
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Thư viện 

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

          

Thực hiện Công văn số 531/BVHTTDL-TV ngày 12/02/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một 

số điều của Luật Thư viện; sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị định và các văn bản 

liên quan, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thư viện. 

2. Một số nội dung góp ý với dự thảo Nghị định: 

- Tại Điều 6. Tài liệu quý hiếm: Đề nghị chọn phương án 2.  

- Đề nghị xem xét bổ sung Điều khoản quy định về điều kiện cơ sở vật chất, 

diện tích phòng đọc… đối với thư viện cấp xã, phòng đọc, thư viện cơ sở giáo 

dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, 

miền núi, hải đảo, đảm bảo theo tiêu chí chung đồng thời phù hợp với điều kiện 

kinh tế - xã hội các địa bàn còn khó khăn trong cả nước.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch nghiên cứu, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ Thư viện, Bộ VHTT&DL; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở VHTT&DL; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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