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V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả
xây dựng, quản lý, bổ sung và
khai thác Tủ sách pháp luật

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
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; Kế hoạch số 2457/KHUBND ngày 24/7/2017 về thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai
đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; trong thời gian qua, phòng Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) các huyện thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT đã quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai xây dựng Tủ sách pháp luật. Tủ sách
pháp luật đã góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc
chuyên môn của cơ quan, đơn vị; nhu cầu thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật
(PBGDPL) của giáo viên, học sinh và phụ huynh.
Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật qua thanh tra,
kiểm tra đã bộc lộ một số hạn chế: Sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp pháp
luật thường thức còn ít; chất lượng của một số sách, tài liệu chưa đáp ứng yêu cầu.
Việc rà soát, bổ sung sách, tài liệu mới chưa được thực hiện theo định kỳ, chưa xuất
phát từ nhu cầu thực tiễn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, cập nhật
văn bản, tài liệu cho tủ sách và đổi mới, nâng cao hiệu quả khai thác sách, tài liệu chưa
được chú trọng.
Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, bổ sung, khai thác Tủ sách pháp luật
là đòi hỏi thực tiễn và cần thiết. Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT các
huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT căn cứ
chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao tại Kế hoạch số 4703/KH-UBND ngày
30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về Công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ
sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, chỉ đạo và thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn
vị, tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong công tác thông tin,
PBGDPL và thực hiện dân chủ ở cơ sở; có hình thức, biện pháp phù hợp để thông tin,
giới thiệu các sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật, chú trọng các sách, tài liệu mới, có
nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến thực thi công vụ của cán bộ, công chức,
viên chức, giáo viên, học sinh và cha mẹ người học; nhu cầu tiếp cận thông tin, tìm
hiểu pháp luật của các cá nhân.
2. Quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, gắn hoạt động khai thác của Tủ sách
pháp luật với các phong trào, cuộc vận động nâng cao dân trí, văn hóa đọc trong cán
bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và phụ huynh; đầu tư, bố trí máy tính kết
nối mạng Internet để khai thác tài liệu, văn bản pháp luật và triển khai Tủ sách pháp
luật điện tử theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
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3. Quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng, quản lý, khai
thác Tủ sách pháp luật theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày
13/3/2019 của của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp
luật; đồng thời sử dụng có hiệu quả kinh phí được cấp; khuyến khích các tổ chức, cá
nhân đóng góp kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo quy định
tại Điều 8 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
4. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc mua sách, tài liệu mới định kỳ để bổ sung cho
Tủ sách pháp luật theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT; bảo đảm bổ sung các sách có chất
lượng, thiết thực, nội dung phù hợp với nhu cầu của người đọc; chú trọng sách hướng
dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giải đáp pháp luật thường thức. Tăng cường khai thác
văn bản quy phạm pháp luật thông qua cơ sở dữ liệu pháp luật; đưa vào lưu giữ trong
Tủ sách pháp luật các văn bản hướng dẫn của cấp trên đồng thời thực hiện nghiêm túc
quy định về quản lý, bảo quản, khai thác Tủ sách pháp luật theo 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.
5. Kinh phí
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày
27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, 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; đối với các trường
ngoài công lập, kinh phí thực hiện trích từ nguồn thu học phí.
Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc; giao Thanh tra Sở
GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả với Lãnh đạo Sở
GD&ĐT trước ngày 30/9/2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TTr.
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