
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2003 /VP-NC 

V/v xây dựng, quản lý, khai thác 
Tủ sách pháp luật 

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 5  năm 2019 

 

 

 
Kính gửi: Sở Tư pháp. 

                

Thực hiện Công văn số 1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019  của Bộ Tư 
pháp về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, đồng chí 
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến giao Sở Tư pháp: 

1. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 
1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp và Công văn số 
386/UBND-NC ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện xây dựng, 
quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định 14/2019/QĐ-TTg. 

2. Lập danh sách các xã đặc biệt khó khăn sẽ duy trì tủ sách pháp luật 
thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định số 14/2019/QĐ theo Phục lục I kèm 
Công văn số 1700/BTP-PBGDPL; tổng hợp trong báo cáo công tác phổ biến 
giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019. 

3. Tổ chức rà soát, phân loại các loại sách, tài liệu pháp luật do các cơ 
quan chủ trì biên soạn sách, tài liệu pháp luật có bản quyền, còn giá trị sử dụng 
để tiếp tục đưa vào quản lý, sử dụng song song với Tủ sách pháp luật điện tử; 
lập danh mục dự kiến sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu 
thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia trong năm 2019, dự kiến số 
lượng sách, tài liệu sẽ cập nhật hằng năm trong giai đoạn 2020-2021 theo phụ 
lục II kèm Công văn số 1700/BTP-PBGDPL; hoàn thành, trình UBND tỉnh 
trước ngày 25/6/2019. 

(Công văn số 1700/BTP-PBGDPL gửi kèm theo trên eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
 các Phòng: TH, NC, TT THCB; 

- Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

Hoàng văn Quý 
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