
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CÔ BA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 603/QĐ-UBND Cô Ba, ngày 13 tháng 5 năm 2022 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tủ sách pháp luật tại xã Cô Ba 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÔ BA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ 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;  

 Theo đề nghị của công chức Tư pháp – Hộ tịch. 

    QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tủ sách pháo luật tại xã Cô Ba, với các nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Cô Ba, 

huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 

2. Người phụ trách và quyền hạn, nhiệm vụ của người phụ trách 

a) Người phụ trách: công chức Tư pháp – Hộ tịch 

b) Quyền hạn:  

c) Nhiệm vụ: 

- Tập hợp, lưu giữ, phổ biến và quản lý tài liệu, sách, báo. 

- Là nơi thuận tiện để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tiếp cận, 

tìm hiểu pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng. 

- Giúp mọi cán bộ, công chức, viên chức và người dân vận dụng đúng quy 

định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

- Cùng với các hình thức sinh hoạt văn hóa khác góp phần xây dựng nếp 

sống lành mạnh, văn minh. 

1. Phạm vi và đối tượng phục vụ 

a) Phạm vi: được áp dụng trên địa bàn xã Cô Ba 
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b) Đối tượng phục vụ: cán bộ, công chức xã, những người làm việc trong 

các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tự quản tại cơ sở và 

Nhân dân cư trú trên địa bàn xã. 

2. Nội quy hoạt động: 

a) Thời gian phục vụ: Tủ sách pháp luật mở cửa phục vụ hàng ngày theo 

thời gian làm việc của Ủy ban nhân dân xã 

b) Hình thức phục vụ: Tủ sách pháp luật phục vụ bằng hình thức đọc tại 

chỗ hoặc cho mượn. 

c) Quyền hạn, trách nhiệm của người phụ trách Tủ sách pháp luật: 

* Quyền hạn của người phụ trách Tủ sách pháp luật: 

  - Được bồi dưỡng, hướng dẫn về nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật và kiến thức pháp luật. 

- Được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng theo quy định pháp luật khi 

có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

và phổ biến, giáo dục pháp luật. 

  - Quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

* Trách nhiệm của người phụ trách Tủ sách pháp luật: 

- Lập dự toán kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

theo quy định tại Điều 4 của Quyết định 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và các 

quy định pháp luật khác về tài chính; triển khai thực hiện sau khi được phê 

duyệt. 

- Xây dựng Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã phê duyệt. 

  - Bảo quản sách, báo, tài liệu pháp luật theo quy định đối với tài sản công; 

cho mượn và hướng dẫn việc sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật; theo dõi việc 

mượn, trả, luân chuyển sách, báo, tài liệu pháp luật. 

- Định kỳ hằng năm kiểm kê sách, báo, tài liệu pháp luật; lập báo cáo sáu 

tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu về tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 

sách pháp luật. 

- Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức 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 trên địa bàn; đề xuất xử lý sách, báo, tài 

liệu pháp luật cũ nát, hư hỏng; tổ chức thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu 

quả khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của 

Quyết định 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. 
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d) Điều kiện và thủ tục mượn sách: 

* Điều kiện mượn sách: Xuất trình Giấy CMND/Thẻ CCCD và làm thủ 

tục mượn – trả tài liệu theo quy định 

* Thủ tục mượn sách:  

B1: Xuất trình Giấy CMND/Thẻ CCCD 

B2: Tìm tài liệu trong Tủ sách pháp luật. 

B3: Lấy phiếu yêu cầu mượn tài liệu nếu có nhu cầu mượn. 

B4: Ghi đầy đủ các thông tin trên Phiếu yêu cầu: 

+ Họ tên, thông tin địa chỉ của người mượn. 

+ Tên tài liệu cần mượn 

Lưu ý: 

a, Đọc tại chỗ: 

- Mỗi lần chỉ được mượn tối đa 3 tài liệu; người đọc được phép trực tiếp 

lựa chọn tài liệu trên trong tủ sách pháp luật. 

- Không được phép tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc. 

b, Mượn về nhà: 

Mỗi lần được mượn tối đa 03 bản sách với thời hạn 07 ngày. Quá thời 

hạn đó, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp tục, phải đến gia hạn; mỗi lần gia hạn được 

thêm 03 ngày và không quá 02 lần. 

B5: Đưa Phiếu yêu cầu để cán bộ phụ trách đi lấy tài liệu. 

B6: Nhận tài liệu và kiểm tra tình trạng tài liệu, nếu có gì bất thường cần 

báo ngay cho cán bộ phụ trách. 

B7: Mang tài liệu về vị trí ngồi đọc. 

B8: Nếu muốn mượn về nhà cần đăng ký và làm theo hướng dẫn. 

B9: Khi đọc xong tài liệu, bạn đọc mang tài liệu trở lại và xếp vào Tủ 

sách pháp luật. 

B10: Nhận lại Giấy CMND/ Thẻ CCCD. 

e) Trách nhiệm của người đọc, người mượn:  

* Trách nhiệm của người đọc: 

- Không được mang tài liệu pháp luật ra khỏi phòng đọc và sử dụng tài 

liệu theo hướng dẫn của Người phụ trách Tủ sách pháp luật. 

- Khi đọc xong phải để đúng nơi quy định, không tự xếp lại tài liệu lên 

giá. 

- Không cắt xén, xé, viết, vẽ, bôi bẩn tài liệu và làm hỏng các thiết bị 

khác. 

- Giữ gìn trật tự, vệ sinh, không hút thuốc trong phòng đọc. 
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* Trách nhiệm người mượn:  

- Người mượn có trách nhiệm kiểm tra lại tình trạng tài liệu trước khi 

mượn tài liệu. Các trường hợp tài liệu được trả bị hư hỏng so với khi mượn 

người đọc, người mượn phải chịu trách nhiệm đền bù. 

- Người mượn có trách nhiệm trả lại các tài liệu mượn trong thời hạn 07 

ngày kể từ ngày mượn.  

- Bất kỳ tài liệu nào đều có thể được yêu cầu trả trước kỳ hạn. Trong thời 

hạn 07 ngày sau khi nhận được thông báo thu hồi tài liệu, người mượn phải 

mang trả tài liệu cho Tủ sách pháp luật.    

3. Kinh phí hoạt động:  do ngân sách địa phương bảo đảm. Định mức kinh 

phí tối thiểu hằng năm cho mỗi Tủ sách pháp luật tại xã là 03 triệu đồng (ba 

triệu đồng). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Công chức Tư pháp- Hộ tịch, các thành viên thuộc Ủy ban nhân 

dân xã, các ngành, các thôn, xóm chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VP, UBND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Ma Văn Dũng 
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