
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-NC Kon Tum, ngày        tháng       năm    
V/v xây dựng, quản lý, khai thác              

Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 
14/2019/QĐ-TTg của TTg Chính phủ  

 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Triển khai 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 và Văn bản số 1028/BTP-PBGDPL ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Bộ 
Tư pháp về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2021; xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 58/TTr-STP ngày 11 

tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
1. Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

theo chức năng nhiệm vụ của ngành và địa phương: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã với 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 theo quy định tại điểm c khoản 

2 Điều 15 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 trên 
địa bàn theo hướng cụ thể như sau: 

- Nhân viên được giao quản lý Thư viện xã hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa 
xã, Trung tâm học tập cộng đồng mà Tủ sách pháp luật được sáp nhập có trách 
nhiệm trực tiếp quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật theo quy định. 

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân 
dân cấp xã theo dõi, chỉ đạo việc rà soát các sách, tài liệu có nội dung quy định 
pháp luật hết hiệu lực; luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu pháp luật tại Thư viện 
xã hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng với Tủ sách 
tự quản ở cộng đồng và thực hiện các giải pháp khác nâng cao hiệu quả khai 
thác sách, tài liệu pháp luật trên địa bàn. 

- Kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác sách, tài liệu được bố trí trong 
kinh phí hoạt động của thiết chế Văn hóa - Thông tin cơ sở cấp xã mà Tủ sách 
pháp luật được sáp nhập. 

b) Bổ sung kịp thời các sách, tài liệu pháp luật mới; thường xuyên rà soát, 
cập nhật, hệ thống hóa sách, tài liệu pháp luật đảm bảo thuận tiện cho việc quản 
lý, khai thác tủ sách pháp luật để phục vụ tốt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán 
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bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn; tăng cường ứng dụng Công nghệ 
Thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

c) Tiếp tục thực hiện duy trì Tủ sách pháp luật cấp cơ quan, đơn vị và 

cấp xã theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 
3223/UBND-NC ngày 04 tháng 12 năm 2019 đảm bảo theo đúng các quy 

định hiện hành. 

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc tổ 
chức thực hiện các nội dung trên; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo kết 
quả thực hiện về nội dung theo đúng các quy định hiện hành. 

Báo để các cơ quan, đơn vị địa phương biết triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp (b/c); 

- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu VT, NC.NTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 

 

 

 

 

 


