
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:  185  /STP-PBGDPL 

V/v thông báo Danh mục sách 

pháp luật trang bị cho Tủ sách 

pháp luật 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày    22  tháng 02 năm 2019 

 Kính gửi:  

 - Các Sở, Ban ngành tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Để trang bị sách, tài liệu pháp luật mới cho Tủ sách pháp luật ở xã, phường, 

thị trấn, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 06/2010/QĐ-

TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đáp ứng nhu cầu tự 

học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

nhu cầu tiếp cận pháp luật của Nhân dân, Sở Tư pháp đã tổng hợp, lập danh 

mục, tài liệu pháp luật do các Nhà xuất bản phát hành; các sách luật mới ban 

hành và đang còn hiệu lực thi hành (Danh mục kèm theo). 

Căn cứ Công văn số 4905/BTP-PBGDPL ngày 21/12/2018 của Bộ Tư pháp 

về việc thông báo Danh mục sách pháp luật phát hành 6 tháng cuối năm 2018, 

Sở Tư pháp thông báo đến đề nghị các Sở, Ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực hiện của cơ quan, 

địa phương xem xét, đặt mua bổ sung, tài liệu pháp luật để trang bị cho Tủ sách 

pháp luật theo quy định; có giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng, quản 

lý, khai thác và sử dụng Tủ sách pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: 

- Phòng Quản lý phát hành, Nhà xuất bản Tư pháp (Địa chỉ: Số 35 Trần 

Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại: 024.62632078/024.62632079) 

- Trung tâm phát hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật (Địa chỉ: 

6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 024.39422008). 

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, 

giáo dục pháp luật, số điện thoại 02963953272)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp; 

- Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp; 

- BGĐ Sở Tư pháp (qua email); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT; PBGDPL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Công Lập 
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UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ TƯ PHÁP  

 

DANH MỤC SÁCH PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Công văn số  185/STP-PBGDPL ngày  22/02/2019) 

STT                                           TÊN SÁCH 

SÁCH PHÁP LUẬT 

I Nhà xuất bản Tư pháp 

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 

2 Luật An ninh mạng 

3 Luật Cạnh tranh 

4 Luật Đo đạc và bản đồ 

5 Luật Quốc phòng 

6 Luật Tố cáo 

7 Bộ luật Dân sự 

8 Bộ luật Hình sự 

II Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Sự thật 

9 
Giới thiệu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành 

10 Luật Hộ tịch 

11 
Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định hướng dẫn về quyền tác giả, quyền liên 

quan 

12 Luật Ngân sách nhà nước 

13 Luật Phá sản 

14 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

15 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy 

hoạch 

16 Luật Công chứng và văn bản hướng dẫn thi hành 

17 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 

18 Luật Công an nhân dân 

19 Luật Cảnh sát biển Việt Nam 
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20 Luật Chăn nuôi 

21 Luật Đặc xá 

22 Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018) 

23 Luật Trồng trọt 

24 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch 

SÁCH BÌNH LUẬN/NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT/CẨM NANG  

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ 

I Nhà xuất bản Tư pháp 

1 
Sổ tay công chứng viên - Những vấn đề cần lưu ý khi công chứng một số 

loại giao dịch khác  

2 Bình luận khoa học Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự  

3 
Bình luận một số quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 có liên quan trực 

tiếp đến hoạt động công chứng 

4 
Cẩm nang pháp luật và nghiệp vụ dành cho hội thẩm trong xét xử các vụ 

án dân sự 

5 Chính sách công - Lý luận và thực tiễn  

6 Hệ thống hình phạt trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và Trung Quốc  

7 Một số vấn đề cơ bản về Tư pháp quốc tế  

8 Một số vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của người quản lý công ty  

9 Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam  

10 Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

II Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Sự thật 

11 Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự  

12 
Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay – 

Lý luận và thực tiễn   

13 Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam  

14 Giáo dục pháp luật cho trẻ em ở Việt Nam  

15 
Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất 

16 Tìm hiểu về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  

17 Tập bài giảng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở  
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MỘT SỐ SÁCH/TÀI LIỆU KHÁC 

I Nhà xuất bản Tư pháp 

1 
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp 

trong tiến trình cải cách tư pháp 

2 Sổ Hòa giải ở cơ sở 

3 Các loại Sổ hộ tịch thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp 

4 Sổ đăng ký nuôi con nuôi 

5 Các loại Sổ về chứng thực 

6 Các loại Sổ Thi hành án dân sự 

7 Sổ cấp giấy báo tử 

8 Sổ theo dõi cấp giấy chứng sinh 

II Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Sự thật 

9 
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán 

bộ Đoàn Thanh niên ở cơ sở 

10 
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán 

bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở 

11 
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán 

bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở 

12 
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán 

bộ Công đoàn ở cơ sở 

13 
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán 

bộ Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở 
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