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Số:           /QĐ-BVHTTDL 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và  

định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn, 

nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Nghị định số 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; 

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chí, tiêu 

chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động hỗ trợ, 

tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ 

trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng; 

- Các Thứ trưởng; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam;  

- Các Sở: VHTTDL, VHTT, VHTTTTDL; 

- Lưu: VT, TV, TS.30. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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