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KẾ HOẠCH 

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

của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác 

 Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

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; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả 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 trên địa bàn tỉnh. 

- Đáp ứng kịp thời yêu cầu tiếp cận thông tin của tổ chức, công dân, góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo sự liên tục, thống nhất trong việc xử lý chuyển hướng xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật truyền thống được áp dụng tại Quyết 

định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 sang quy định mới theo Quyết định 

số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực 

lượng vũ trang, Tủ sách pháp luật của các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven 

biển phải phù hợp với yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhu cầu khai 

thác sách, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. 

- Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật gắn với mục tiêu, lộ 

trình xây dựng Chính phủ điện tử; liên kết, trích xuất với các cơ sở dữ liệu về 

pháp luật, thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

Tổ chức quán triệt triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, tập 

trung tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Tủ sách pháp luật trong 

việc phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu chính sách, pháp luật của cán 

bộ, nhân dân bằng các hình thức phù hợp, như: Lồng ghép qua các hội nghị, hội 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-14-2019-qd-ttg-xay-dung-quan-ly-khai-thac-tu-sach-phap-luat-409130.aspx
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thảo có liên quan; ban hành văn bản hướng dẫn triển khai; đăng tải trên bản tin 

của ngành, lĩnh vực và trang thông tin điện tử của địa phương. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể liên quan, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh. 

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

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo. 

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

Ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên đề về nghiệp vụ xây dựng, quản lý khai thác Tủ sách pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

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

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

3. Đánh giá hiệu quả, nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật 

của các cơ quan, đơn vị; Tủ sách pháp luật cấp xã 

3.1 Sắp xếp lại tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị 

* Không tiếp tục duy trì tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị mà sắp xếp 

theo hướng như sau 

a) Năm 2020: Chỉ đạo, tổ chức, lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp 

luật hiện có phù hợp với cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/12/2020. 

b) Giai đoạn từ 2021 trở đi: Chỉ đạo lựa chọn sách, tài liệu phù hợp, có 

giá để số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần của tủ sách pháp luật điện tử 

quốc gia theo phạm vi thẩm quyền quản lý. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành, đơn vị có liên quan. 

3.1 Sắp xếp lại tủ sách pháp luật cấp xã  

* Không tiếp tục duy trì tủ sách pháp luật cấp xã không thuộc địa bàn xã 

đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo mà sắp xếp theo hướng:   

a) Năm 2020: Chỉ đạo, hướng dẫn, sáp nhập tủ sách pháp luật thành bộ 

phận sách, tài liệu pháp luật của điểm Bưu điện văn hóa xã; bố trí kinh phí ngân 

sách nhà nước cho hoạt động của tủ sách pháp luật đến hết năm 2020.  

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan thực hiện việc sáp nhập đảm bảo theo quy định. 

- Thời gian hoàn thành việc sáp nhập tủ sách pháp luật: Trước ngày 

31/12/2020. 
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b) Từ năm 2021 trở đi: Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, phát triển, 

nâng cao chất lượng sách, tài liệu pháp luật trong điểm Bưu điện Văn hóa xã. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan.  

4. Tổ chức rà soát, hướng dẫn, xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách 

pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo 

(gọi tắt là xã đặc biệt khó khăn); Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của 

lực lượng vũ trang nhân dân thuộc đối tượng điều chỉnh tại Quyết định 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 

4.1. Tổ chức rà soát, hướng dẫn, xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách 

pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn 

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có xã đặc biệt 

khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 

biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo. 

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

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

- Kết quả sản phẩm rà soát: Danh sách rà soát đề xuất triển khai xây dựng, 

quản lý khai tác tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn. 

4.2. Sắp xếp tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ 

trang nhân dân 

- Chủ trì: Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 

(Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh). 

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

5. Xây dựng dự kiến sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật 

trong dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia 

Trên cơ sở rà soát sách, tài liệu pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể 

và các địa phương, dự kiến sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật trong dữ 

liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

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

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo. 

6. Cập nhật các loại sách, tài liệu pháp luật trong Tủ sách pháp luật 

điện tử quốc gia; tổ chức rà soát và chịu trách nhiệm tính chính xác, tính 

hợp hiến hợp pháp và chất lượng các loại sách, tài liệu pháp luật của tỉnh 

đã được đăng tải trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; duy trì bảo đảm 

tốt việc thực hiện cập nhật, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử 

quốc gia trên cơ sở tài khoản và phân quyền quản lý được giao 
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- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố. 

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

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo. 

7. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác Tủ sách 

pháp luật điện tử quốc gia trên địa bàn tỉnh; thực hiện kết nối liên thông 

đến các Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan 

hành chính Nhà nước và tích hợp với Cổng thông tin điện tử, Trang thông 

tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh khi được xây dựng 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.  

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

8. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý vi phạm 

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

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (lồng ghép với việc kiểm tra, sơ kết, 

tổng kết, khen thưởng của ngành, lĩnh vực). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Năm 2020 

Kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, bao gồm: Ngân 

sách nhà nước đảm bảo cho hoạt động của tủ sách pháp luật đến hết năm 2020. 

Kinh phí quản lý nhà nước về Tủ sách pháp luật giao trong dự toán đầu năm của 

Sở Tư pháp; lồng ghép kinh phí thực hiện Kế hoạch với các chương trình nhiệm 

vụ có liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh và các nguồn hợp 

pháp theo quy định của pháp luật. 

2. Từ năm 2021 trở đi 

- Kinh phí về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật được thực 

hiện theo phân cấp ngân sách. 

- Kinh phí xây dựng tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên 

giới, an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang và hải đảo, xã thuộc 

huyện nghèo, cơ quan đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện theo 

quy định tại khoản 3, Điều 4, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 

năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Đối với kinh phí cập nhật, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc 

gia: Khi có văn bản hướng dẫn thi hành thì triển khai thực hiện theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các nhiệm 

vụ được giao theo kế hoạch này. 

- Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp kết quả 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 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

- Xây dựng xây dựng dự toán, tổng hợp kinh phí triển khai Kế hoạch thực 

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

Chính phủ việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, gửi Sở Tài chính 

thẩm định, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.  

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp lồng ghép vào Đề 

án “Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật” triển khai khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia trên 

địa bàn tỉnh; thực hiện kết nối liên thông đến các Cổng thông tin điện tử, Trang 

thông tin điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước và tích hợp với Cổng 

thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh khi 

được xây dựng trên trang phổ biến pháp luật dùng chung cho tỉnh. 

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an 

tỉnh chủ trì rà soát, tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác tủ 

sách pháp luật tại cơ quan đơn vị của lực lượng vũ trang; 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 tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân. 

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 tập 

pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì phát triển, nâng cao chất lượng sách, tài liệu pháp luật trong 

điểm Bưu điện văn hóa xã.  

- Phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng 

dẫn quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu luật của điểm Bưu điện văn hoá xã 

với tủ sách pháp luật; phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh hướng 

dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản QPPL, ban hành theo 

thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong khai thác văn bản QPPL, sách, tài liệu pháp luật 

và xây dựng, vận hành tủ sách pháp luật điện tử theo quy định của Kế hoạch này. 

6. Sở Tài chính hàng năm căn cứ vào khả năng ngân sách tham mưu cấp có 

thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. 
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7. Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Riêng 

UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có xã đặc biệt khó khăn chỉ đạo các xã 

đặc biệt khó khăn bố trí địa điểm đặt tủ sách pháp luật tại UBND xã; chỉ đạo 

hướng dẫn việc phân công, bố trí người phụ trách tủ sách pháp luật theo quy 

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

tướng Chính phủ tại địa phương. 

- Xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác 

văn bản quy phạm pháp luật, sách, tài liệu pháp luật. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, đề xuất đưa danh mục tài liệu cần số 

hóa vào tủ sách pháp luật điện tử quốc gia và trang thông tin điện tử dùng chung 

cho tỉnh. 

- Đảm bảo kinh phí từ ngân sách để xây dựng, quản lý, duy trì tủ sách 

pháp luật theo quy định của Kế hoạch này.  

- Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành 

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

xử lý vi phạm trong xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.  

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên vận 

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

trong và ngoài nước tham gia xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh./. 
  

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

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KSTTHC-NC. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 
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