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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt ñộng của Thư viện huyện Hàm Tân
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 08/2012/Qð-UBND
ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân)

Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, ðỐI TƯỢNG PHỤC VỤ VÀ NHIỆM VỤ
ðiều 1. Vị trí, chức năng
1. Thư viện huyện là ñơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin do UBND huyện
thành lập, có chức năng xây dựng và tổ chức việc sử dụng vốn chung vốn tài liệu Thư
viện phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của ñịa phương.
2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện trực thuộc UBND huyện
quản lý, là ñơn vị chủ quản của Thư viện huyện.
ðiều 2. ðối tượng phục vụ
ðối tượng phục vụ của Thư viện huyện là các tầng lớp nhân dân và cán bộ,
công chức, viên chức; cán bộ khoa học, kỹ thuật của cơ quan chuyên môn; tổ chức
sản xuất; người làm công tác giảng dạy, học tập ở ñịa phương.
ðiều 3. Nhiệm vụ
1. Thư viện xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt ñộng theo kế hoạch chung của
cơ quan chủ quản hằng năm.
2. Tổ chức phục vụ và tạo ñiều kiện thuận lợi cho người ñọc sử dụng vốn tài
liệu của Thư viện, tổ chức các hình thức phục vụ; mở cửa Thư viện theo ngày giờ
nhất ñịnh: buổi sáng mở cửa từ 7 giờ ñến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút
ñến 17 giờ cho phù hợp với ñiều kiện công tác, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân
ñịa phương.
3. Xây dựng vốn tài liệu phù hợp với trình ñộ; nhu cầu của nhân dân; với ñặc
ñiểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của ñịa phương.

