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V/v thực hiện Quyết định số 
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của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật 

 Tuyên Quang, ngày  11 tháng  6  năm 2019 

 

                      

 Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 

về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (viết tắt là Quyết định số 14/2019/QĐ-

TTg), thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/ 2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Bộ Tư pháp ban hành Văn bản số 

1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 04/6/2019 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 (viết tắt là Kế hoạch số 69/KH-UBND). Theo Quyết 

định số 14/2019/QĐ-TTg và Kế hoạch số 69/KH-UBND, kể từ ngày 01/5/2019, thống nhất 

thực hiện Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; chỉ duy trì Tủ sách pháp luật truyền thống tại 

các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân và các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn 

khu, xã thuộc huyện nghèo; đối với các cơ quan, đơn vị, các xã không phải là xã đặc biệt khó 

khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo đã thành lập Tủ sách pháp luật theo Quyết định 

số 06/2010/QĐ-TTg thì sẽ thực hiện biện pháp xử lý theo quy định. 

Để việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật trên địa bàn tỉnh được thống nhất, toàn diện, Sở Tư pháp đề nghị: 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Thực hiện rà soát sách, tài liệu pháp luật do cơ quan biên soạn đã xin phép xuất bản 

theo quy định hoặc không xuất bản nhưng được sử dụng, khai thác công khai (đăng trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử, phát hành trong hội nghị, hội thảo bồi dưỡng, tập huấn…) 

đến thời điểm tháng 5/2019 có nội dung còn giá trị sử dụng (tập trung vào các loại sách, tài 

liệu quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 4 Điều 6 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; 

video) để đề nghị cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia 

trong năm 2019 và dự kiến sách, tài liệu pháp luật cơ quan sẽ biên soạn, đề nghị số hóa, cập 

                   Kính gửi:                                     - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức  

  chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia trong giai đoạn 2020-

2021, thống kê theo Phụ lục I, gửi Sở Tư pháp tổng hợp trƣớc ngày 20/6/2019. 

- Thực hiện 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, gửi Sở Tư pháp để cập nhật lênTủ 

sách pháp luật điện tử quốc gia. 

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Hướng dẫn việc xây dựng, duy trì, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật tại các cơ 

quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng; gửi thông tin về số lượng Tủ sách pháp luật được xây dựng, duy trì theo quy định của 

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg tại các đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân về Sở Tư 

pháp tổng hợp trƣớc ngày 25/11/2019 (tổng hợp cùng báo cáo công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2019). 

3. Các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính 

trị - xã hội tỉnh 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 

04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đối với các Tủ sách pháp luật đã được xây dựng theo 

Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện lưu 

giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị 

theo quy định về quản lý tài sản công. 

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  

- Hướng dẫn các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo xây 

dựng, duy trì, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật theo đúng quy định tại các Điều 9, 10,  

11, 12 và 13 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và Kế hoạch số 69/KH-UBND của UBND 

tỉnh; lập danh sách các xã xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo theo 

Phụ lục II, gửi Sở Tư pháp tổng hợp trƣớc ngày 20/6/2019. 

- Hướng dẫn các xã không phải là xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc 

huyện nghèo thực hiện sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã 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. 

-  Bố trí kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt 

khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo theo định mức quy định tại Điều 4 Quyết 

định số 14/2019/QĐ-TTg (tối thiểu 3.000.000 đồng/tủ sách/năm). Nội dung chi mức chi thực 

hiện theo quy định Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ 

Tài chính, Bộ Tư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận 

pháp luật của người dân tại cơ sở. 

5. Chế độ thông tin, báo cáo 

Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện xây dựng, quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân và các xã đặc 

biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo 

theo quy định. 
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Sở Tư pháp đăng tải Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và Kế hoạch số 69/KH-UBND 

trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (mục Phổ biến giáo dục pháp luật/Tủ sách pháp 

luật), trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở Tư pháp (qua Phòng 

Phỏ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại 0207 3 814 482)./. 

Nơi nhận:      
- Bộ Tư pháp (b/cáo); 

- UBND tỉnh (b/cáo) 

- Như kính gửi; 

- Giám đốc Sở; 

- PGĐ Sở; 

- Phòng TP huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT- PBGDPL (Hiền 02). 

                                                                        

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thƣợc 
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PH  L C I 

Dự  iến sách, tài liệu pháp luật thực hiện số h a, cập nhật trên d  liệu  

thành ph n c a T  sách pháp luật điện t  quốc gia                                                                                   

                                             

D   I N SÁCH, T I  IỆU PHÁP  U T TH C HIỆN SỐ H A, C P NH T TR N                       

D   IỆU TH NH PH N CỦA TỦ SÁCH PHÁP  U T ĐIỆN T  QUỐC GIA 

 

I. Sách, tài liệu số h a, cập nhật trong năm 2019  

STT Tên sách, tài liệu pháp luật Số trang Ghi chú 

1    

2    

3    

…    

Tổng    

II. Dự  iến sách, tài liệu số h a, cập nhật từ năm 2020 - 2021 

Năm 
Dự  iến số lƣợng sách, tài 

liệu 
Dự  iến số trang Ghi chú 

Năm 2020    

Năm 2021    

Tổng    

 

T N CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 



 5 

PH  L C II 

Danh sách xã đặc biệt  h   hăn theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 

DANH SÁCH XÃ Đ C BIỆT  H   H N THEO                                                    

QU  T Đ NH SỐ 14/2019/QĐ-TTG TR N Đ A B N HU ỆN/TH NH PHỐ  

 

STT Tên xã 

Phân loại xã Ghi chú 

Xã đặc biệt khó 

khăn 

(1) 

Xã an toàn khu 

(2) 

Xã thuộc các 

huyện nghèo 

(3) 

1 Xã C X  X  

2 Xã D X    

3 Xã X  X   

4 Xã Y   X  

….      
Tổng:     

 

 (1), (2): Theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào 

diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 

 (3): Theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 

2018 - 2020 

Lưu ý:  

- Nếu một xã thuộc nhiều trường hợp phân loại xã nêu trên thì đánh dấu x vào tất 

cả các ô. 

- Nếu các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên có sửa đổi, bổ sung, 

thay thế thì rà soát các xã theo Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 
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