TÀI LIỆU GIỚI THIỆU 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
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-TTG
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng
nhằm tăng cường công tác thông tin cơ sở, tiếp cận pháp luật của người dân.
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 của Đảng ta đã xác
định: "Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, báo chí, Internet, xuất bản. Bảo
đảm quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của Nhân dân, đặc biệt ở
các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc...". Hiến pháp năm 2013 quy định:
"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin". Thể chế
hóa quyền Hiến định này, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định:
"Công dân có quyền được thông tin về pháp luật…" và được thực hiện thông qua
nhiều hình thức khác nhau, trong đó có Tủ sách pháp luật.
Để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở, trong Chỉ thị số
07/CT-TW ngày 05 tháng 9 năm 2016, Ban Bí thư đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp
về "…nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa - thông
tin cơ sở hiện có (đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã, đội tuyên truyền lưu
động cấp huyện, điểm bưu điện - văn hóa xã, tủ sách pháp luật, cụm thông tin cổ
động, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng, thư viện…". Bên
cạnh đó, để góp phần bảo đảm thực hiện quyền về thông tin pháp luật của công
dân, có nhiều văn bản dưới luật được ban hành thời gian gần đây đã quy định
chính sách của Nhà nước trong cấp phát tài liệu pháp luật, cung cấp thông tin
miễn phí về chính sách, pháp luật cho cán bộ, Nhân dân(1).
Các chủ trương, chính sách nêu trên của Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo cơ
sở chính trị, pháp lý cho việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,
thông tin cơ sở. Đồng thời, đặt ra yêu cầu mới đối với các lĩnh vực công tác này,
trong đó có xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
2. Cơ sở thực tiễn
Kể từ năm 1998, hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật đã được các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo cơ sở
pháp lý cho việc xây dựng cũng như quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
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Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
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Có thể nói "viên gạch" đặt nền móng đầu tiên cho việc ra đời của Tủ sách
pháp luật tại xã, phường, thị trấn là Quyết định số 69/1998/QĐ-TTg ngày 31
tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Công báo nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho cấp xã, phường, thị trấn. Tại Điều 2
Quyết định này quy định: "Ở mỗi xã, phường, thị trấn cần xây dựng tủ sách riêng
gọi là ''Tủ sách pháp luật'', để cung cấp tư liệu cho cán bộ chính quyền địa
phương nghiên cứu, sử dụng, vừa tạo điều kiện để Nhân dân có điều kiện tiếp
xúc, tìm hiểu pháp luật của Nhà nước. Giao cho Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn
quản lý Tủ sách pháp luật và hàng ngày tổ chức phục vụ cho cán bộ, Nhân dân có
nhu cầu nghiên cứu được trực tiếp đọc những văn bản pháp luật của Nhà nước".
Nghị quyết số 20/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998 của Quốc hội về
nhiệm vụ năm 1999 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
cũng đặt ta yêu cầu: "Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong
Nhân dân. Phấn đấu để 100% số xã, phường, thị trấn có Tủ sách pháp luật".
Để hướng dẫn và tạo cơ sở cho việc triển khai xây dựng Tủ sách pháp luật,
ngày 25 tháng 11 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
1067/1998/QĐ-TTg phê duyệt Dự án xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật ở
xã, phường, thị trấn. Theo đó, mục tiêu của 03 năm đầu, từ 1999 đến 2001, về cơ
bản phải xây dựng được Tủ sách pháp luật ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong
toàn quốc, với ít nhất 04 bộ phận sách, báo, tài liệu pháp lý sau: (1) Bộ phận văn
bản quy phạm pháp luật bao gồm: Công báo; các tập hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật do địa phương ban hành; một số sách hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật chuyên ngành có liên quan trực tiếp đến Nhân dân và chính quyền địa
phương; (2) Bộ phận sách pháp luật phổ thông bao gồm: Sách hỏi đáp, bình luận,
giải thích pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân; các tờ gấp tuyên truyền,
phổ biến pháp luật; (3) Bộ phận sách hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền,
hành chính, tư pháp cơ sở; (4) Bộ phận báo pháp luật của trung ương và địa
phương. Đồng thời, trong kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật từ năm 1998 đến năm 2002 ban hành kèm theo Quyết định số 03/98/QĐTTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu phải
xây dựng và khai thác tốt tủ sách pháp lý ở các cơ quan, đơn vị, trong đó phải ưu
tiên cho chính quyền cơ sở.
Bên cạnh đó, với trách nhiệm được giao và trong phạm vi thẩm quyền, Bộ
Tư pháp đã ban hành hoặc phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành nhiều
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật:
- Chỉ thị số 01/1999/CT-BTP ngày 28 tháng 01 năm 1999 của Bộ Tư pháp về
việc triển khai Dự án xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn;
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- Thông tư liên tịch số 05/1999/TTLT-TC-TP ngày 28 tháng 01 năm 1999
của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Dự án xây dựng và quản lý
Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn;
- Quyết định số 355/1999/QĐ-TP ngày 22 tháng 11 năm 1999 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ
sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn;
- Chương trình phối hợp số 253/BTP-TSPL ngày 01 tháng 3 năm 2002 của
Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin (trước đây), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng,
Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) triển khai thực hiện Quyết định số 1067/1998/QĐ-TTg...
Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân
được ban hành, trong đó xác định rõ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một
bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ
thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có nội dung chỉ đạo việc
tăng cường xây dựng, quản lý, nâng cao hiệu quả và đổi mới Tủ sách pháp luật.
Ngày 07 tháng 6 năm 2006, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam đã ký kết, ban hành Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BTPBCA-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN hướng dẫn việc xây dựng, quản lý
và khai thác Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.
Tủ sách pháp luật tiếp tục được xây dựng, phát triển theo Quyết định số
06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt
là Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm điều
chỉnh tổng thể, thống nhất công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp
luật. Tính đến ngày 31/10/2018, cả nước có 11.660 Tủ sách pháp luật xã, phường,
thị trấn (Tủ sách pháp luật cấp xã)/11.162 đơn vị cấp xã trên toàn quốc (trong đó
có nhiều đơn vị cấp xã có hơn 01 Tủ sách pháp luật) và 60.308 Tủ sách pháp luật
cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
nhân dân, nhà trường và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (gọi
chung là cơ quan, đơn vị)(2). Tủ sách pháp luật đã góp phần đa dạng hóa thiết chế
văn hóa - thông tin tại cơ sở, cơ quan, đơn vị với nhiều mô hình; phục vụ công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ theo pháp
luật của chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện quyền thông tin
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Theo Báo cáo số 257/BC-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Quyết định
số 06/2010/QĐ-TTg; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
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pháp luật của Nhân dân. Thông qua việc nghiên cứu sách, tài liệu pháp luật của
Tủ sách pháp luật đã góp phần nâng cao dân trí, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp
hành pháp luật của Nhân dân; là một trong những chỉ tiêu để đánh giá mức độ đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn(3).
Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, văn hóa
đọc bị suy giảm, sự thay đổi nhu cầu tìm hiểu pháp luật thông qua Tủ sách pháp
luật và yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay dẫn đến công tác
xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế,
trong đó một số quy định của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg đã bộc lộ bất cập,
không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, cụ thể như sau:
Thứ nhất, quy định về xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật tại tất cả các
đơn vị cấp xã, cơ quan, đơn vị trên toàn quốc mà không phân cấp cho địa phương
chủ động trong việc quyết định duy trì Tủ sách pháp luật dựa trên nhu cầu, hiệu
quả khai thác, sử dụng hiện không còn phù hợp, nhất là trong bối cảnh công nghệ
thông tin phát triển, nhiều đơn vị cấp xã đã được trang bị máy tính, kết nối mạng
Internet để khai thác, tra cứu văn bản, tài liệu. Trên thực tế, nhiều địa phương, cơ
quan, đơn vị đã đánh giá Tủ sách pháp luật cấp xã, cơ quan, đơn vị thu hút rất ít
người đến đọc, mượn, hiệu quả sử dụng không cao(4).
Thứ hai, quy định mang tính bắt buộc trong Tủ sách pháp luật phải có văn
bản quy phạm pháp luật, Công báo in, nhưng hiện nay nhiều nơi đã tra cứu, khai
thác văn bản qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và các Cơ sở dữ liệu pháp
luật khác. Trong khi đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
quy định Công báo in được cấp phát miễn phí cho đơn vị cấp xã theo nhu cầu
đăng ký dẫn đến việc lưu trữ, bảo quản văn bản quy phạm pháp luật, Công báo in
tại Tủ sách pháp luật của cấp xã lãng phí, không phù hợp.
Thứ ba, quy định người phụ trách Tủ sách pháp luật là công chức Tư pháp
- Hộ tịch cũng gây khó khăn cho cấp xã khi muốn sắp xếp, phân công công chức
chuyên môn khác cho phù hợp do công chức Tư pháp - Hộ tịch phải đảm nhiệm,
giải quyết nhiều nhiệm vụ, nhất là công tác hành chính - tư pháp.
Thứ tư, mô hình Tủ sách pháp luật điện tử đã được quy định trong Quyết
định số 06/2010/QĐ-TTg nhưng chưa rõ mô hình, cơ chế vận hành, điều kiện bảo
đảm thực hiện. Do vậy, thực tế Bộ Tư pháp, một số địa phương và cơ sở nghiên
cứu, đào tạo đã xây dựng chuyên mục "Tủ sách pháp luật", thư viện điện tử/thư
viện số trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị nhưng nội dung
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Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số,
hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung
về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
4
Theo Báo cáo số 257/BC-BTP, có 23/63 tỉnh, thành phố có số lượt người đến đọc, mượn sách trung bình
hàng năm dưới 100 lượt người/năm.
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còn sơ sài, chưa có sự liên kết, chia sẻ rộng rãi, chưa thu hút nhiều người truy
cập, khai thác, gây lãng phí nguồn lực.
Thứ năm, hằng năm các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức biên soạn, trang
bị nhiều sách, tài liệu (trong đó có sách, tài liệu pháp luật) cho cấp xã để quản lý,
khai thác tại các thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở (Tủ sách pháp luật, Thư
viện cấp xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng, Tủ sách
của đảng…). Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định về quản lý thống nhất sách,
tài liệu này nhằm chia sẻ, phục vụ chung cho chính quyền, đoàn thể và Nhân dân
trên địa bàn, bảo đảm sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm.
Thứ sáu, định mức kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật (tối thiểu
02 triệu đồng/năm/tủ sách) đến nay không còn phù hợp do điều kiện kinh tế - xã
hội đã có nhiều biến đổi, giá của nhiều sách, tài liệu pháp luật đã tăng lên so với
trước đây. Quy định ngân sách trung ương cấp kinh phí cho tất cả Tủ sách pháp
luật của tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách dẫn đến sự đầu tư dàn trải do có
những đơn vị cấp xã (phường, thị trấn) thuộc địa phương này nhưng có điều kiện
kinh tế - xã hội phát triển hơn và đã ứng dụng công nghệ thông tin, không cần
thiết cấp kinh phí để mua, bổ sung sách, tài liệu cho Tủ sách pháp luật.
Để thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013,
quy định của pháp luật nêu trên; khắc phục những bất cập của Quyết định số
06/2010/QĐ-TTg và đáp ứng tốt hơn yêu cầu, bối cảnh thực tiễn về công tác thông
tin cơ sở, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới yêu cầu cần phải hoàn
thiện các quy định tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai
thác Tủ sách pháp luật. Vì vậy, việc nghiên cứu, ban hành Quyết định thay thế
Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg là cần thiết và cấp bách. Theo đó, ngày 13 tháng 3
năm 2019, Thủ tướng Chính phủ 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). Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày
01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng
01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ
sách pháp luật.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH SỐ
14/2019/QĐ-TTG
1. Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở; tiếp tục khẳng
định vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ
theo pháp luật; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân.
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2. Chuyển hướng, đổi mới mô hình Tủ sách pháp luật theo hướng thu hẹp
phạm vi xây dựng, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, xuất phát từ nhu cầu của đối
tượng khai thác, sử dụng và gắn với ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng
yêu cầu thực tiễn.
3. Kế thừa các quy định phù hợp của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, bảo
đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp
luật; khắc phục những bất cập, hạn chế đã được phát hiện; sửa đổi, bổ sung các
quy định không còn phù hợp với thực tiễn.
4. Thống nhất quản lý sách, tài liệu pháp luật trong các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở; kết nối, chia sẻ khai thác sách, tài liệu pháp luật và củng cố các
thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở hiện có để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; tăng
cường phân cấp cho địa phương trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý Tủ sách
pháp luật.
III. BỐ CỤC CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-TTG
Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg gồm 04 chương và 16 điều, cụ thể:
1. Chương I. Quy định chung
Chương I gồm 04 điều (từ Điều 1 đến Điều 4), quy định về: Phạm vi điều
chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai
thác Tủ sách pháp luật; kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật.
2. Chương II. Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia
Chương II gồm 04 điều (từ Điều 5 đến Điều 8), quy định về: Yêu cầu xây
dựng, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; xây dựng Tủ sách pháp luật
điện tử quốc gia; cấp tài khoản, phân quyền quản lý dữ liệu thành phần của Tủ
sách pháp luật điện tử quốc gia; cập nhật, khai thác sách, tài liệu pháp luật.
3. Chương III. Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan,
đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân
Chương III gồm 05 điều (từ Điều 9 đến Điều 13), quy định về: Yêu cầu xây
dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; xây dựng Tủ sách pháp luật; quản lý
Tủ sách pháp luật; khai thác Tủ sách pháp luật; người phụ trách Tủ sách pháp luật.
4. Chương IV. Tổ chức thực hiện
Chương IV gồm 03 điều (từ Điều 14 đến Điều 16), quy định về: Trách
nhiệm thực hiện; quy định chuyển tiếp; điều khoản thi hành.
IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ ĐIỂM MỚI CỦA QUYẾT
ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-TTG
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
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Tiếp tục khẳng định vị trí, sự cần thiết của Tủ sách pháp luật đã được xây
dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg nhưng có kế thừa hợp lý, đổi mới việc
quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg quy định
về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, bao gồm:
- Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.
- Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn (bao gồm các 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(5)) và Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị
lực lượng vũ trang nhân dân.
Điểm mới quan trọng của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg so với Quyết
định số 06/2010/QĐ-TTg là đã bổ sung, quy định rõ Tủ sách pháp luật điện tử
quốc gia để phù hợp với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin về phổ biến,
giáo dục pháp luật, tiếp cận thông tin pháp luật. Quyết định còn tập trung ưu tiên
xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn và cơ quan, đơn vị lực lượng
vũ trang nhân dân. Những địa bàn, cơ quan, đơn vị còn lại sẽ phân cấp cho Bộ,
ngành, địa phương chủ động quyết định xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật trên
cơ sở nhu cầu khai thác, sử dụng và hiệu quả hoạt động.
2. Nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác
Tủ sách pháp luật cần đảm bảo 04 nguyên tắc sau đây:
Thứ nhất, 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.
Thứ hai, xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia
phải gắn với mục tiêu, lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, đảm bảo duy trì, khai
thác sách, tài liệu pháp luật tập trung, liên tục, lâu dài, khai thác, khai thác, sử
dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có và liên kết, trích xuất với các cơ
sở dữ liệu về pháp luật, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thứ ba, củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp
luật tại xã đặc biệt khó khăn để phục vụ rộng rãi 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.
5

Theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 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; số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi
ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020; số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 về phê duyệt Danh
sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.
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Thứ tư, Nhà nước ưu tiên cấp phát, trang bị sách, tài liệu pháp luật cho Tủ
sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn nhằm bảo đảm thực hiện quyền của công
dân trong tiếp cận thông tin pháp luật.
3. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật
3.1. Đối với Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, Tủ sách pháp luật tại xã
đặc biệt khó khăn và Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ
trang nhân dân
a) Về nguồn kinh phí
- Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật do ngân sách nhà nước bảo
đảm, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao hằng năm của cơ
quan, đơn vị, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có);
- Kinh phí xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được
lồng ghép với kinh phí duy trì hoạt động của hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật hiện có và kinh phí thực hiện các chương trình, đề án có nội dung ứng dụng
công nghệ thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn do
ngân sách địa phương bảo đảm; khuyến khích ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện hỗ
trợ xây dựng, bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật. Đối với
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tự cân đối được ngân sách thì sử dụng
nguồn thu ngân sách của địa phương để chi xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật.
Đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách thì ngân sách trung ương hỗ trợ
kinh phí để chi xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật trong nguồn kinh phí ngân
sách trung ương hỗ trợ địa phương;
- Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực
lượng vũ trang nhân dân được dự toán trong ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn
vị quản lý Tủ sách pháp luật theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
b) Về định mức, nội dung chi
- Nội dung chi xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật bao gồm: Rà
soát, số hóa, hệ thống hóa, mua, bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật; tổ chức
luân chuyển, khai thác sách, tài liệu pháp luật và các nội dung khác theo quy định
của pháp luật;
- Nội dung chi, mức chi cho Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia thực hiện
theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Định mức kinh phí tối thiểu hằng năm cho Tủ sách pháp luật xã đặc biệt
khó khăn, Tủ sách pháp luật cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân là
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03 triệu đồng/năm/Tủ sách (tăng 01 triệu đồng/năm/Tủ sách so với Quyết định số
06/2010/QĐ-TTg).
Nội dung chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTCBTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng 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.
3.2. Đối với Tủ sách pháp luật tại xã không thuộc diện đặc biệt khó
khăn, Tủ sách pháp luật phường, thị trấn và Tủ sách pháp luật tại cơ quan,
đơn vị không thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
- Từ nay đến hết năm 2020: Kinh phí xây dựng, duy trì, khai thác Tủ sách
pháp luật vẫn được bố trí từ ngân sách nhà nước;
- Từ năm 2021 trở đi: Nếu vẫn xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật theo
hướng độc lập thì thực hiện xã hội hóa để huy động nguồn lực xây dựng, duy trì
Tủ sách pháp luật. Nếu sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã vào Thư viện hoặc
điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng thì bố trí trong kinh phí
hoạt động của thiết chế này. Nếu thực hiện số hóa, cập nhật sách, tài liệu vào dữ
liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia thì kinh phí thực hiện theo
quy định về kinh phí cho Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.
4. Xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia
Đây là chương mới so với Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg.
4.1. Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia là Tủ sách pháp luật có sách, tài
liệu pháp luật được lưu giữ, quản lý dưới dạng số và được khai thác thông qua
truy cập máy tính, các thiết bị điện tử và mạng viễn thông để phục vụ cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc. Tủ sách pháp luật quốc gia bắt đầu khai
thác, sử dụng từ năm 2021.
4.2. Yêu cầu của xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin và bảo
đảm khai thác, sử dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có;
- Bảo đảm liên kết, trích xuất, chia sẻ thông tin, tài liệu với các cơ sở dữ
liệu thông tin phù hợp để khai thác hiệu quả, đa dạng thông tin và tiết kiệm;
- Số hóa, cập nhật sách, tài liệu pháp luật dạng giấy hiện có kết hợp trang
bị, bổ sung sách, tài liệu pháp luật mới, bảo đảm tính đa dạng, phong phú, phục
vụ kịp thời nhu cầu khai thác của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
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- Thiết kế cấu trúc Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải bảo đảm việc
mở rộng và phát triển;
- Bảo vệ, tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn
thông tin mạng theo quy định của pháp luật.
4.3. Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia
- Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và
quản lý thống nhất, được tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, vận
hành, khai thác, sử dụng chung trong phạm vi toàn quốc, bảo đảm thuận tiện, đáp
ứng yêu cầu tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật của cá nhân, tổ chức;
- Kết cấu của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia: Bao gồm các dữ liệu
thành phần sách, tài liệu pháp luật do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương (bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao,
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước) (sau đây gọi là bộ, ngành
trung ương) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cập nhật, quản lý trên cơ sở tài khoản
và phân quyền quản lý được giao;
- Nội dung hoạt động của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia:
+ Cập nhật, khai thác các dữ liệu thành phần sách, tài liệu pháp luật được
phân chia theo lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh;
+ Cung cấp thông tin, giới thiệu nội dung sách, tài liệu pháp luật;
+ Thông tin, giới thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách
pháp luật.
- Các sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia:
+ Tài liệu, đề cương giới thiệu các luật, pháp lệnh.
+ Sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật; tờ gấp,
tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật;
+ Sách, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý
của các bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Văn bản quy phạm pháp luật được liên kết, trích xuất từ Cơ sở dữ liệu
quốc gia về pháp luật, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, Cổng Thông tin điện tử pháp điển, thông cáo báo chí về văn bản quy phạm
pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; sách, tài liệu được liên
kết, trích xuất từ các cơ sở dữ liệu thông tin phù hợp khác.
+ Các sách, tài liệu pháp luật cần thiết khác phù hợp với nhu cầu khai thác
của người sử dụng.
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4.4. Cấp tài khoản, phân quyền quản lý dữ liệu thành phần của Tủ sách
pháp luật điện tử quốc gia
- Bộ Tư pháp quản lý thống nhất Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, cấp tài
khoản quản lý và phân quyền quản lý các dữ liệu thành phần sách, tài liệu pháp
luật để các bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện cập nhật,
quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Việc vận hành, bảo trì, giám sát, nâng cấp, phát triển, bảo đảm an toàn Tủ
sách pháp luật điện tử quốc gia; kiểm tra việc quản lý Tủ sách pháp luật điện tử
quốc gia được thực hiện theo quy định về quản lý thông tin, dữ liệu điện tử.
4.5. Cập nhật, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia
- Sách, tài liệu pháp luật cập nhật trên các dữ liệu thành phần của Tủ sách
pháp luật điện tử quốc gia phải phù hợp, thiết thực, bảo đảm chất lượng, không
có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Tổ chức, cá nhân được tra cứu, khai
thác miễn phí Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia;
- Sách, tài liệu pháp luật khi cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách
pháp luật điện tử quốc gia phải đáp ứng yêu cầu như sau:
Thứ nhất, đối với sách, tài liệu pháp luật không xuất bản: Thủ trưởng cơ
quan, đơn vị chủ trì biên soạn phải xác nhận, phê duyệt nội dung sách, tài liệu
trước khi cập nhật.
Thứ hai, đối với sách, tài liệu pháp luật được xuất bản dưới dạng giấy hoặc
điện tử, phải cập nhật bản sách, tài liệu pháp luật đã được xuất bản. Đối với sách,
tài liệu pháp luật có bản quyền thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về
sở hữu trí tuệ.
Thứ ba, sách, tài liệu pháp luật cập nhật trên Tủ sách pháp luật điện tử
quốc gia phải có các thông tin về tên sách, tài liệu pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá
nhân chủ trì biên soạn; thời gian phát hành, hiệu lực văn bản; giới thiệu mục đích,
nội dung chính của sách, tài liệu.
- Trách nhiệm cập nhật sách, tài liệu pháp luật:
+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ
quan nhà nước khác ở trung ương có trách nhiệm tổ chức cập nhật sách, tài liệu
pháp luật do cơ quan và các đơn vị trực thuộc chủ trì biên soạn;
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức cập nhật sách,
tài liệu pháp luật do Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ
trì biên soạn;
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+ Những người có thẩm quyền nêu trên có trách nhiệm phân công một cơ
quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc thực hiện cập nhật sách, tài liệu pháp luật và
quản lý dữ liệu thành phần theo chức năng, nhiệm vụ quản lý và quy định của
Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.
4.6. Quy trình cập nhật sách, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật
điện tử quốc gia
- Rà soát, sử dụng sách, tài liệu pháp luật đã được xuất bản hoặc được
người có thẩm quyền phê duyệt;
- 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;
- Thực hiện cập nhật, đăng tải thông tin và đính kèm sách, tài liệu pháp luật
đã được định dạng theo quy định trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật
điện tử quốc gia;
- Duyệt, đăng tải sách, tài liệu pháp luật trên dữ liệu thành phần của Tủ
sách pháp luật điện tử quốc gia.
5. Xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ
quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân
5.1. Kế thừa Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 14/2019/QĐTTg quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đặc biệt khó khăn, Thủ trưởng cơ
quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm, thẩm quyền thành
lập Tủ sách; quyết định địa điểm đặt Tủ sách theo quy định của Quyết định số
14/2019/QĐ-TTg; người phụ trách và quyền hạn, nhiệm vụ của người phụ trách
Tủ sách; phạm vi và đối tượng phục vụ. Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg còn kế
thừa một số quy định đã được quy định trong Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg
như: Quản lý Tủ sách pháp luật; khai thác Tủ sách pháp luật (Nội quy hoạt động
của Tủ sách pháp luật, thời gian phục vụ, hình thức phục vụ, biện pháp nâng cao
hiệu quả khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật).
5.2. Bên cạnh đó, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg đã có một số quy định
mới như sau:
a) Quy định cụ thể các yêu cầu xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật
- Đối với Tủ sách pháp luật xã phải bảo đảm: (1) Địa điểm đặt Tủ sách
pháp luật phải thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng; sắp xếp, bố trí phòng đọc
phục vụ đọc sách tại chỗ; (2) Thường xuyên rà soát, phân loại sách, tài liệu bảo
đảm khoa học, tra cứu thuận tiện; chọn lọc sách, tài liệu pháp luật có chất lượng,
giá trị để bổ sung, trang bị theo định kỳ, phù hợp điều kiện, đặc điểm vùng, miền,
cơ quan, đơn vị; (3) Thực hiện quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ
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sách pháp luật với sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn
hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng tại xã đặc biệt khó khăn;
- Đối với Tủ sách cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân, ngoài
các yêu cầu (1) và (2) nêu trên còn phải phù hợp với yêu cầu của từng cơ quan,
đơn vị.
b) Quy định rõ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong
chỉ đạo việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật 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 phù hợp với thực tiễn tại địa phương; thực hiện
việc quản lý sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của Đề
án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng.
c) Công báo và văn bản quy phạm pháp luật không còn là bộ phận tài liệu
bắt buộc của Tủ sách pháp luật như quy định của Quyết định số 06/2010/QĐTTg. Theo đó, Tủ sách pháp luật chủ yếu có các loại sách, báo, tài liệu pháp luật
như sau:
- Tài liệu, đề cương giới thiệu các luật, pháp lệnh; sách, tài liệu hỏi đáp,
bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật; tờ gấp, tiểu phẩm, câu chuyện pháp
luật; sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, hành chính, tư
pháp cơ sở đối với Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn; sách, tài liệu phục
vụ công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy và học tập đối
với Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang. Tủ sách pháp luật
tại xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số còn có sách, tài liệu pháp luật bằng
tiếng dân tộc thiểu số;
- Sách, tài liệu pháp luật trang bị cho Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn
hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn (nếu có); sách, tài liệu pháp
luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng);
- Đồng thời, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg giao Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh hướng dẫn các sách, tài liệu pháp luật khác phù hợp với thực tiễn
của địa phương, cơ sở.
d) Quy định linh hoạt, tạo điều kiện cho việc sắp xếp, bố trí người phụ
trách Tủ sách pháp luật phù hợp với điều kiện của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị.
Trong đó:
- Người phụ trách Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã bố trí, phân công trong số công chức chuyên môn của Ủy
ban nhân dân xã, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đáp
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ứng yêu cầu quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (thay vì quy định cứng là công
chức Tư pháp - Hộ tịch như Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg).
- Người phụ trách Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ
trang nhân dân do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bố trí, phân công phù hợp với yêu
cầu của đơn vị.
6. Về hướng xử lý Tủ sách pháp luật không thuộc đối tượng áp dụng
của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg
6.1. Theo quy định tại Điều 1, 15 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, những
Tủ sách pháp luật không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này (kể từ ngày
Quyết định có hiệu lực thi hành, ngày 01 tháng 5 năm 2019) gồm có:
- Tủ sách pháp luật tại xã không thuộc xã đặc biệt khó khăn; Tủ sách pháp
luật tại phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã);
- Tủ sách pháp luật tại cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn
vị sự nghiệp, nhà trường và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân,
của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là cơ quan, đơn vị),
không thuộc lực lượng vũ trang nhân nhân.
6.2. Theo đó, đối với những Tủ sách pháp luật nêu trên, Khoản 2 Điều 15
Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg đã quy định hướng xử lý như sau:
a) Tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng
để xem xét, quyết định hướng xử lý. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở
trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện và hoàn thành trước
ngày 31 tháng 12 năm 2019.
b) Hướng xử lý Tủ sách pháp luật:
- Nếu tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật thì chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí kinh
phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020.
Từ năm 2021, thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo
hướng tự quản cộng đồng.
- Nếu không tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật thì:
+ Đối với Tủ sách pháp luật cấp xã: Chỉ đạo, hướng dẫn sáp nhập Tủ sách
pháp luật 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. Việc sáp nhập Tủ sách pháp luật hoàn thành trước ngày 31 tháng 12
năm 2020;
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+ Đối với Tủ sách pháp luật cơ quan, đơn vị: Chỉ đạo tổ chức 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 và hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm
2020; chỉ đạo lựa chọn sách, tài liệu phù hợp, có giá trị 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.
7. Trách nhiệm thực hiện
7.1. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan giúp Thủ tướng
Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg
trên phạm vi toàn quốc;
- Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp
luật; biên soạn sách, tài liệu pháp luật cung cấp cho Tủ sách pháp luật; tổ chức
tập huấn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và
Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng
dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với
sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm
học tập cộng đồng trên địa bàn; theo dõi việc cấp phát các sách, tài liệu pháp luật
miễn phí cho Tủ sách pháp luật trên địa bàn;
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính
trị quốc gia Sự thật và cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc quản lý, khai thác
thống nhất sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường,
thị trấn với Tủ sách pháp luật;
- Xây dựng, quản lý, hướng dẫn khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật điện
tử quốc gia bảo đảm kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu liên quan đến phổ
biến, giáo dục pháp luật; cập nhật sách, tài liệu pháp luật trên dữ liệu thành phần
của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo quy định của Quyết định này; lập dự
toán, thanh quyết toán kinh phí hoạt động hằng năm của Tủ sách pháp luật điện
tử quốc gia;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan, tổ chức có
liên quan xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia và bắt đầu khai thác, sử
dụng từ năm 2021; đề xuất giải pháp về điều kiện bảo đảm cho việc khai thác, sử
dụng hiệu quả Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia gắn với thực hiện ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
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- Hướng dẫn danh mục sách, báo, tài liệu pháp luật mới theo định kỳ sáu
tháng (06 tháng) một lần;
- 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; kỷ luật và xử
lý vi phạm trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
7.2. Trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương
- Tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng
Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị để quyết định việc tiếp tục duy trì hay không
duy trì Tủ sách pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quyết định số
14/2019/QĐ-TTg;
- Chỉ đạo các Nhà xuất bản trực thuộc (nếu có) phối hợp với đơn vị chức
năng có liên quan thuộc Bộ Tư pháp rà soát, lập danh mục sách, tài liệu pháp luật
mới theo định kỳ; theo dõi, kiểm tra việc xuất bản, cấp phát các sách, tài liệu
pháp luật cho Tủ sách pháp luật bảo đảm chất lượng;
- Chỉ đạo nâng cao chất lượng đối với sách, tài liệu pháp luật do cơ quan,
đơn vị trực thuộc chủ trì biên soạn; tổ chức cập nhật, chịu trách nhiệm về tính
chính xác và chất lượng nội dung của sách, tài liệu pháp luật trên dữ liệu thành
phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo quy định của Quyết định này và
chức năng, phạm vi quản lý;
- Phối hợp 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; kỷ luật, xử lý
vi phạm trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
7.3. Quyết định quy định trách nhiệm của các Bộ: Quốc phòng; Công an;
Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông;
Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt
Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Tuyên giáo Trung
ương… trong việc phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ
được giao theo chức năng và phạm vi quản lý.
7.4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh
a) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các cấp, các ngành ở địa phương
thực hiện có hiệu quả Quyết định;
- Chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
theo quy định của Quyết định này; nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật
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trên địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác
văn bản quy phạm pháp luật;
- Biên soạn tài liệu nghiệp vụ; nâng cao chất lượng sách, tài liệu pháp luật
do Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn biên soạn, cấp phát cho Tủ sách
pháp luật; theo dõi, quản lý việc cấp phát các sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ
sách pháp luật trên địa bàn; chỉ đạo, 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 cập nhật, chịu trách nhiệm về tính chính xác và chất lượng nội
dung của sách, tài liệu pháp luật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật
điện tử quốc gia theo chức năng và phạm vi quản lý;
- Chỉ đạo, hướng dẫn việc phân công, bố trí người phụ trách Tủ sách pháp
luật theo quy định của Quyết định này tại địa phương; tập huấn, bồi dưỡng
nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;
- Bảo đảm kinh phí từ ngân sách để xây dựng, quản lý, duy trì Tủ sách pháp
luật theo quy định của Quyết định này; khuyến khích hỗ trợ kinh phí mua bổ sung
sách, báo, tài liệu pháp luật cho các loại hình Tủ sách pháp luật trên địa bàn;
- 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; kỷ luật, xử lý
vi phạm trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
b) Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
- Chỉ đạo việc quản lý, khai thác thống nhất 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 phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Trên cơ sở ý
kiến của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật và sách,
tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn;
- Tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng
Tủ sách pháp luật cấp xã để quyết định việc tiếp tục duy trì hay không duy trì Tủ
sách pháp luật cấp xã theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Quyết định số
14/2019/QĐ-TTg./.
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