
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:         /SVHTTDL-VP
V/v công khai danh mục TTHC thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
thuộc lĩnh vực văn hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng 11 năm 2021

     Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

     Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 
3373/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương. Trong đó có 05 thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 
cấp huyện và UBND cấp xã:

1. Thủ tục hành chính cấp huyện

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công

1 1.008900.000.00.00.H23

Thủ tục 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

2 1.008899.000.00.00.H23

Thủ tục 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

3 1.003635.000.00.00.H23 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội huyện

2. Thủ tục hành chính cấp xã

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công

1 1.008902.000.00.00.H23 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách 
thư viện đối với thư viện cộng đồng

2 1.003622.000.00.00.H23 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị 
xã, thành phố phối hợp thực hiện:

- Công khai, tổ chức thực hiện và hướng dẫn, tuyên truyền đến người dân, 
doanh nghiệp biết, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.



- Cung cấp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 
xã và có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện 
công khai, tổ chức thực hiện và hướng dẫn, tuyên truyền đến người dân, doanh 
nghiệp biết và thực hiện.

Danh mục các thủ tục hành chính và Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 
18/11/2021 được công khai trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương (địa chỉ 
http://dichvucong.haiduong.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: 
(địa chỉ http://www.sovhttdl.haiduong.gov.vn). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các sở, ban, ngành của tỉnh; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố; phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị 
xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết, phối hợp và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng UBND tỉnh (để biết);
- Lưu: VT.    

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Trung
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