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BÁO CÁO 

Về việc rà soát, phân loại sách, tài liệu pháp luật cần số hóa,  

cập nhật lên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia 
                                     

Căn cứ Công văn số 2056/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 10/6/2019  của 

Sở Tư pháp về việc rà soát, phân loại và dự kiến các loại sách, tài liệu pháp luật 

cần số hóa, cập nhật lên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, UBND huyện Đình 

Lập báo cáo như sau: 

1. Công tác rà soát, lập danh mục dự kiến 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, chuyên môn tổ chức rà soát, phân 

loại các loại sách, tài liệu pháp luật  tại cơ quan đơn vị. Sau khi rà soát trên địa 

bàn huyện Đình Lập không có cơ quan đơn vị nào chủ trì biên soạn sách. Các 

loại sách, tài liệu pháp luật còn giá trị sử dụng, các cơ quan đơn vị tiếp tục đưa 

vào quản lý sử dụng theo quy định. 

Hiện nay các cơ quan, đơn vị không có tài liệu pháp luật nào được số hóa 

và dự kiến cập nhật  từ năm 2019 - 2021. 

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

Tiếp tục, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Tủ sách pháp luật ở 

xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, lực lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, nhân 

rộng phong trào đọc sách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, để tủ sách hoạt động ngày càng có 

hiệu quả. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của 

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và các văn bản liên quan trong cơ quan, đơn vị, 

cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn; từ đó nâng cao nhận thức 

chung, phát huy hiệu quả của Tủ sách pháp luật. 

Trên đây là báo cáo việc rà soát phân loại và dự kiến các loại sách, tài liệu 

pháp luật cần số hóa cập nhật lên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia của UBND 

huyện Đình Lập./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT. 
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PHỤ LỤC  

DỰ KIẾN SÁCH, TÀI LIỆU PHÁP LUẬT THỰC HIỆN SỐ HÓA, CẬP 

NHẬT TRÊN DỮ LIỆU THÀNH PHẦN CỦA TỦ SÁCH PHÁP LUẬT ĐIỆN 

TỬ QUỐC GIA 

 

I. Sách, tài liệu số hóa, cập nhật trong năm 2019 

STT Tên sách, tài liệu pháp luật Số trang Ghi chú 

1 không   0   

Tổng không   0   

II. Dự kiến sách, tài liệu số hóa, cập nhật từ năm 2020 - 2021 

Năm Dự kiến số lượng sách, tài liệu Dự kiến số trang Ghi chú 

Năm 2020 không   0   

Năm 2021 không   0   

Tổng không   0   
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