
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

 VĂN PHÒNG  

Số:             /VP-KSTT 
V/v niêm yết, công khai thủ tục 

hành chính  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Sóc Trăng, ngày        tháng   4   năm 2021 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

 tỉnh Sóc Trăng. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết 

định số 651/QĐ-UBND, Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thư viện áp dụng tại cấp xã, cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng; đến nay, việc nhập và đăng tải công khai, không công 

khai dữ liệu thủ tục hành chính theo các Quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đã hoàn thành; Văn phòng UBND tỉnh đề 

nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và UBND cấp xã truy cập website: http://dichvucong.gov.vn, chọn tra cứu 

TTHC, chọn cơ quan thực hiện tỉnh Sóc Trăng, nhập số hồ sơ thủ tục hành 

chính, bấm phím tìm kiếm, kết xuất dữ liệu thủ tục hành chính để niêm yết, công 

khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp huyện và đăng tải trên 

Trang tin điện tử của đơn vị, cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ TTHC công khai 

STT 
Số hồ sơ TTHC 

công khai 
Tên TTHC công khai Ghi chú 

 (1) (2)  

1 
1.008901.000.00.

00.H51 

Thông báo thành lập thư viện đối với thư 

viện cộng đồng 

TTHC áp dụng tại  

cấp xã 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch cập nhật thành 

phần hồ sơ chưa phù hợp 

theo Quyết định số 

2825/QĐ-BVHTTDL ngày 

06 tháng 10 năm 2020 trên 

CSDLQG. 

2 
1.008902.000.00.

00.H51 

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách 

thư viện đối với thư viện cộng đồng 

TTHC áp dụng tại  

cấp xã 

3 
1.008903.000.00.

00.H51 

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện 

cộng đồng  
-nt- 

4 
1.008898.000.00.

00.H51 

Thông báo thành lập đối với thư viện 

thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và 

thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng   

TTHC áp dụng tại  

cấp huyện 

http://dichvucong.gov.vn/


2 

 

 

2. Hồ sơ TTHC không công khai 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp thực hiện của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông;                  

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;          
- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Trọng Sơn 

 

5 
1.008899.000.00.

00.H51 

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách 

thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo 

dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo 

dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân 

có phục vụ cộng đồng 

TTHC áp dụng tại  

cấp huyện 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch cập nhật thành 

phần hồ sơ chưa phù hợp 

theo Quyết định số 

2825/QĐ-BVHTTDL ngày 

06 tháng 10 năm 2020 trên 

CSDLQG. 
6 

1.008900.000.00.

00.H51 

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện 

đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác 

ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục 

vụ cộng đồng 

Tổng số: 06 TTHC. 

STT 
Số hồ sơ TTHC 

không công khai 
Tên TTHC không công khai 

Lý do không công 

khai 
Ghi chú 

 (1) (2)   

1 
1.005440.000.00.

00.H51 

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân 

có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến 

dưới 1.000 bản 

Đã được bãi bỏ theo 

Quyết định số 

2825/QĐ-

BVHTTDL ngày 06 

tháng 10 năm 2020 

của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

TTHC áp 

dụng tại 

cấp xã 

2 
1.001723.000.00.

00.H51 

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân 

có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản 

đến dưới 2.000 bản 

TTHC áp 

dụng tại 

cấp huyện 

Tổng số: 02 TTHC. 
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