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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019  

của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

Thực hiện Văn bản số 1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư 

pháp về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 

2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

(Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg),  

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô 

hình Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phải phù hợp với yêu cầu 

của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của 

người sử dụng. 

- Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật điện tử quốc 

gia; bảo đảm duy trì, khai thác sách, tài liệu pháp luật tập trung, liên tục, lâu dài; 

khai thác, sử dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có. 

- Củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật tại 

xã đặc biệt khó khăn để phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, sách, tài liệu 

pháp luật tại cơ sở; thống nhất quản lý, khai thác sách, tài liệu của Tủ sách pháp 

luật và sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 

Trung tâm học tập cộng đồng hiện có trên địa bàn tỉnh. 

 

 



2 

 

II. NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công tác quán triệt, triển khai, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

 1.1. Tổ chức quán triệt, triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg bằng 

các hình thức phù hợp, như: Lồng ghép tại các Hội nghị, hội thảo; tuyên truyền 

thông qua các phương tiện thông tin đại chúng... 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II và III năm 2019. 

1.2. Thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; Sở Thông tin và Truyền thông, Báo 

Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.   

1.3. Tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

2. Quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia 

2.1. Tổ chức biên soạn các loại sách, tài liệu pháp luật thuộc thẩm quyền 

theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg để cập nhật lên 

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia 

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp đưa Tủ sách pháp luật điện tử 

quốc gia vào hoạt động và thường xuyên hàng năm. 

2.2. Thực hiện rà soát, kiểm tra, đối chiếu sách, tài liệu pháp luật đã số hóa 

với bản chính sách, tài liệu pháp luật đã được xuất bản hoặc được phê duyệt để 

cập nhật lênTủ sách pháp luật điện tử quốc gia 
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- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp đưa Tủ sách pháp luật điện tử 

quốc gia vào hoạt động và thường xuyên hàng năm.   

2.3. Tổ chức cập nhật sách, tài liệu pháp luật do Ủy ban nhân dân và các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì biên soạn trên dữ liệu thành 

phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; hướng dẫn khai thác Tủ sách pháp 

luật điện tử quốc gia. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp đưa Tủ sách pháp luật điện tử 

quốc gia vào hoạt động và thường xuyên hàng năm. 

3. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó 

khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo  

3.1. Thành lập Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, 

xã thuộc huyện nghèo  

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn 

khu, xã thuộc huyện nghèo. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2019. 

3.2. Ban hành nội quy hoạt động; phân công người phụ trách; tổ chức quản 

lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc 

huyện nghèo  

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn 

khu, xã thuộc huyện nghèo. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2019. 

3.3. Hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc 

biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo  

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2019 và thường xuyên hàng năm. 

4. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn 

vị của lực lượng vũ trang nhân dân  

4.1. Thành lập Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ 

trang nhân dân 
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- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019. 

4.2. Ban hành nội quy hoạt động; phân công người phụ trách; tổ chức quản 

lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang 

nhân dân 

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2019. 

4.3. Hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ 

quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân  

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.  

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019 và hàng năm. 

5. Xử lý đối với Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, 

đơn vị đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 

25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ mà không thuộc đối tượng áp dụng tại 

khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg   

5.1. Thực hiện sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã (đối với các xã không 

phải là xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo) thành bộ 

phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung 

tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã. 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các xã không phải là xã đặc biệt khó 

khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo.  

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2020. 

5.2. Tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có của Tủ 

sách pháp luật các cơ quan, đơn vị đã được xây dựng theo Quyết định số 

06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với điều kiện của cơ quan, 

đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công. 

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị đã thành lập Tủ sách pháp luật theo 

Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg.  

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2020. 
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6. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.   

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, 

hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và Kế hoạch này; định 

kỳ, đột xuất tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện 

xây dựng, quản lý, khia thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; phối hợp với Sở Tư pháp 

trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc 

đột xuất, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả 

thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và Kế hoạch này (gửi Sở Tư pháp 

tổng hợp chung). 

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quyết định việc xây dựng, quản 

lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân 

dân theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong khai thác sách, tài liệu pháp luật và sử dụng Tủ sách pháp 

luật điện tử quốc gia; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên 

quan trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả về việc 

xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, tổ 

chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc 

dân gắn hoạt động của Tủ sách pháp luật với Thư viện nhà trường; hướng dẫn 

quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật phục vụ công tác dạy và học pháp luật, 

phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, 

khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật của Trung tâm học tập cộng đồng với 

Tủ sách pháp luật. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, 

tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất 

lượng sách, tài liệu pháp luật trong Thư viện xã; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, 

khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã với Tủ sách pháp luật; 

lồng ghép việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg với thực hiện Đề án phát 

triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
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6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, 

tổ chức có liên quan hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn 

bản quy phạm pháp luật; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất 

sách, tài liệu pháp luật của điểm Bưu điện - Văn hóa xã với Tủ sách pháp luật.  

7. Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để xây 

dựng, duy trì Tủ sách pháp luật theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước; 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí 

thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

vận động và phát huy vai trò của nhân dân ở cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá 

nhân tham gia xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; phối hợp, giám sát, 

kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để 

tổ chức triển khai thực hiện; xác định các xã thuộc phạm vi quản lý thuộc đối 

tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg để hướng 

dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã; hướng dẫn các xã 

không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg thực hiện sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã theo quy định.   

10. Kinh phí  xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật được thực hiện theo quy 

định tại Điều 4 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, 

vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh (gửi Sở Tư pháp tổng hợp) để xem xét, giải quyết theo quy định./.  

 

Nơi nhận:      
- Bộ Tư pháp; (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND huyện, thành phố;   

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trưởng Phòng THCB; 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Trần Ngọc Thực 
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