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Số:  386 /UBND-NC 
V/v thực hiện xây dựng, quản lý, 
khai thác Tủ sách pháp luật theo 

Quyết định 14/2019/QĐ-TTg 

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 
đoàn thể tỉnh; 
- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố. 

                                               

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định 
số 14/2019/QĐ-TTg); tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô 
hình Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, lực lực lượng vũ 
trang trên địa bàn tỉnh; nhân rộng phong trào đọc sách; tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, 
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và thực hiện một số 
nhiệm vụ sau:      

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của 
Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và các văn bản liên quan trong cơ quan, đơn vị, 
cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn; từ đó, nâng cao nhận thức 
chung, phát huy hiệu quả của Tủ sách pháp luật. 

2. Về xây dựng quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt 
khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân. 

a) Đối với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy 
Quân sự tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc của ngành tiến hành 
rà soát việc xây dựng Tủ sách pháp luật. Trường hợp cơ quan, đơn vị đã xây 
dựng Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 
của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 
luật, thì tiếp tục duy trì, củng cố. Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa xây dựng Tủ 
sách pháp luật thì khẩn trương xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 
theo đúng quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12, 13 của Quyết định số 
14/2019/QĐ-TTg. 

b) Đối với UBND các huyện có các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã 
an toàn khu, xã thuộc các huyện nghèo (gọi chung là xã đặc biệt khó khăn), chỉ 
đạo UBND xã tiến hành rà soát việc xây dựng Tủ sách pháp luật. Trường hợp cơ 
quan, đơn vị đã xây dựng Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-
TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai 
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thác Tủ sách pháp luật, thì tiếp tục duy trì, củng cố. Trường hợp cơ quan, đơn vị 
chưa xây dựng Tủ sách pháp luật thì khẩn trương xây dựng, quản lý, khai thác 
Tủ sách pháp luật theo đúng quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12, 13 của Quyết 
định số 14/2019/QĐ-TTg. 

3. Đối với Tủ sách pháp luật đã xây dựng theo Quyết định số 
06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây 
dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, tại các cơ quan, đơn vị (trừ xã 
đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân) 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định (tại khoản 2, Điều 15) 
của Quyết định 14/2019/QĐ-TTg để thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả, xác 
định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị mình; gửi 
báo cáo đánh giá, đề xuất về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 
30/11/2019 để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

4. Về Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia  

Giao Sở Tư pháp giúp Chủ tịch UBND tỉnh cập nhật sách, tài liệu pháp 
luật do UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ trì biên soạn vào 
Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia trên cơ sở tài khoản quản lý được Bộ Tư 
pháp cấp và phân quyền quản lý dữ liệu thành phần theo chức năng, nhiệm vụ 
quản lý, quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8 của Quyết định 14/2019/QĐ-TTg.  

5. Giao Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh triển khai 
nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; hướng dẫn, theo dõi, 
quản lý việc cấp phát các sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật trên 
địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách 
pháp luật với Tủ sách tự quản ở cộng đồng và các thiết chế văn hóa - thông tin 
cơ sở khác; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ, kiểm tra, sơ kết, tổng kết 
khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và kỷ luật, xử lý vi phạm 
trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. 

6. Các cơ quan, đơn vị định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp 
để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 
quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được xem 
xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp (báo cáo);                          
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng NC, 
KTN, KGVX,  TH, TH-CB; 
- Lưu : VT, NC (HTMĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

 
Nguyễn Long Hải 
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