Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung
do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí
của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển
phù hợp với lợi ích của giai cấp mình.
Việc Quốc hội thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó
quy định ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nhằm nâng cao ý thức
thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, đồng
thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ
công dân trong thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của
đất nước là vô cùng cần thiết
Để giúp quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm hiểu, nhanh chóng tra tìm ra
những “Sách luật” cần thiết cho mình, Thư viện tỉnh An Giang xin giới thiệu
22 tên sách được sắp xếp theo thứ tự môn loại giúp bạn đọc dễ tìm, mỗi tên
sách đều có phần tóm tắt nội dung tác phẩm, số đăng ký cá biệt để bạn đọc
tiện tra cứu.
Hân hạnh giới thiệu đến quý bạn đọc
Luật thỏa thuận quốc tế năm 2020. - H. : Lao
động, 2021 . - 58tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật thỏa thuận quốc
tế năm 2020 với những qui định chung và qui định cụ thể
về việc thực hiện luật thỏa thuận quốc tế
Chỉ số phân loại: 341.09597/L504TH
Đăng ký cá biệt: DV.050125, LC.129511,
LC.129512, MV.046235, MV.046236
Lê Thị Giang. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp
luật căn cước công dân / Lê Thị Giang. - H. : Nxb. Hà
Nội ; Tp.Hồ Chí Minh : Công ty Tri thức Văn hóa Sách
Việt Nam, 2021. - 116tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Những kiến thức pháp lý về căn cước
công dân: việc áp dụng các quy định pháp luật về căn
cước công dân, với các tình huống pháp luật về căn cước
công dân mà bất cứ cá nhân, hộ gia đình nào cũng có thể
gặp phải trong thực tiễn…
Chỉ số phân loại: 342.59708/T550V
Đăng ký cá biệt: DV.050560, LC.132094,
LC.132095, MV.047021, MV.047022

Luật cư trú năm 2020. - H. : Lao động, 2021 . - 53tr.
; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật cu trú 2020 với
những qui định chung và qui định cụ thể về việc thực hiện
luật cư trú
Chỉ số phân loại: 342.59708202632/L504C
Đăng ký cá biệt: DV.050127, LC.129515,
LC.129516, MV.046239, MV.046240

Lê Thị Hải Yến. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp
luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự / Lê
Thị Hải Yến. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội ; Tp.Hồ Chí
Minh : Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2021. 128tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản được trình bày dưới
dạng các câu hỏi và trả lời, cùng những tình huống nảy sinh
từ trong cuộc sống hàng ngày liên quan đến quy định pháp
luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự hiện
hành về vấn đề bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm,
danh dự, qua đó giúp người đọc tự bảo vệ lợi ích hợp pháp
của chính mình cũng như lợi ích của những người xung quanh…
Chỉ số phân loại: 342.597085/T550V
Đăng ký cá biệt: DV.050563, LC.132100, LC.132101, MV.047027,
MV.047028
Lê Thị Hải Yến. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp
luật bảo vệ trẻ em theo quy định pháp luật Việt Nam / Lê
Thị Hải Yến, Bế Hoài Anh, Nguyễn Đức Tuấn. - H.: Nxb.
Hà Nội ; Tp.Hồ Chí Minh : Công ty Tri thức Văn hóa Sách
Việt Nam, 2021. - 94tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Những câu hỏi và trả lời về quy định pháp
luật hiện hành, với các tình huống nảy sinh từ cuộc sống
hàng ngày có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em
cũng như việc bảo vệ trẻ em
Chỉ số phân loại: 342.5970877202638/T550V
Đăng ký cá biệt: DV.050559, LC.132092,
LC.132093, MV.047019, MV.047020

Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020. - H.: Lao
động, 2021. - 46tr.; 19cm.
Tóm tắt: Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố
Luật Biên phòng Việt Nam và toàn văn Luật Biên phòng
Việt Nam bao gồm: Những quy định chung; các quy định
cụ thể về hoạt động cơ bản về biên phòng; lực lượng bộ đội
biên phòng; bảo đảm biên phòng và chế độ, chính sách đối
với lực lượng thực thi nhiệm với biên phòng; trách nhiệm
của cơ quan, tổ chức về biên phòng; điều khoản thi hành
Chỉ số phân loại: 343.59701535102632/L504B
Đăng ký cá biệt: DV.050124, LC.129509, LC.129510, MV.046233,
MV.046234
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng năm 2020. - H.: Lao động, 2021. 93tr.; 19cm.
Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Luật Người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, quy định cụ thể về:
Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam
đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng; bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao
động; quy định về quản lý nhà nước, giải quyết tranh chấp
Chỉ số phân loại: 344.597016259702632/L504NG
Đăng ký cá biệt: DV.050126, LC.129513, LC.129514, MV.046237,
MV.046238
Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng, chống
bạo lực gia đình/ Ch.b.:Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị
Hương, Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện. - H. : Nxb. Hà Nội ;
Tp.Hồ Chí Minh : Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt
Nam, 2021. - 131tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Những kiến thức pháp lý, kỹ năng và kinh
nghiệm trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình một
cách đơn giản, dễ hiểu, được trình bày dưới dạng các câu
hỏi và trả lời về các vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi
bạo lực gia đình và các hình thức xử lý đối với người có
hành vi bạo lực gia đình, cùng các tình huống pháp lý về
bạo lực gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình…
Chỉ số phân loại: 344.5970328292/T550V
Đăng ký cá biệt: DV.050556, LC.132086, LC.132087, MV.047013,
MV.047014

Nguyễn Ngọc Quyên. Tư vấn, phổ biến và áp dụng
pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm / Nguyễn Ngọc
Quyên. - H. : Nxb. Hà Nội ; Tp.Hồ Chí Minh : Công ty Tri
thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2021. - 110tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về
pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm, từ định nghĩa các loại
thực phẩm cho đến trách nhiệm của các chủ thể trong việc
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn
về sức khỏe cho người dân, cùng các khung pháp lý hiện
hành theo quy định của pháp luật Việt Nam
Chỉ số phân loại: 344.5970423202638/T550V
Đăng ký cá biệt: DV.050555, LC.132084, LC.132085, MV.047011,
MV.047012
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. - H.: Lao động,
2021 . - 278tr.: bảng; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Bảo vệ môi trường
năm 2020 với những qui định chung và qui định cụ thể về
quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến
lược, tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên
thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi
trường biển và hải đảo...
Chỉ số phân loại: 344.59704602632/L504B
Đăng ký cá biệt: DV.050120, LC.129498, LC.129499, MV.046225,
MV.046226
Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn công
cộng, trật tự công cộng / Ch.b.: Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ
Thị Hương, Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện. - H. : Nxb. Hà
Nội ; Tp.Hồ Chí Minh : Công ty Tri thức Văn hóa Sách
Việt Nam, 2021. - 264tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Sách gồm hai phần: I. Pháp luật về an toàn
công cộng và trật tự công cộng; II. Các tình huống pháp lý.
Nội dung sách cung cấp các kiến thức pháp luật về đảm
bảo an toàn công cộng, trật tự công cộng; đưa ra những
biện pháp đảm bảo trật tự an toàn công cộng, xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn công cộng, trật tự
công cộng và tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng
Chỉ số phân loại: 344.597053/T550V
Đăng ký cá biệt: DV.050550, MV.047003

Lê Thị Giang. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật
cư trú / Lê Thị Giang. - H. : Nxb. Hà Nội ; Tp.Hồ Chí Minh :
Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2021. - 106tr. ;
21cm.
Tóm tắt: Những câu hỏi đáp về pháp luật về cư trú
và việc áp dụng các quy định pháp luật về cư trú, cùng các
tình huống pháp lý về cư trú; những tình huống phát sinh
phổ biến mà bất cứ cá nhân, hộ gia đình nào cũng có thể
gặp trong thực tiễn.
Chỉ số phân loại: 344.59708202638/T550V
Đăng ký
LC.132091, MV.047017, MV.047018

cá

biệt:

DV.050558,

LC.132090,

Lưu Hải Yến. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp
luật phòng chống ma túy / Lưu Hải Yến. - H. : Nxb. Hà
Nội ; Tp.Hồ Chí Minh : Công ty Tri thức Văn hóa Sách
Việt Nam, 2021. - 111tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc về việc áp dụng
các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy của Nhà
nước, với những nội dung được sửa đổi, bổ sung phù hợp
với tình hình mới – quy định về phòng ngừa, ngăn chặn,
đấu tranh chống tệ nạn ma túy; trách nhiệm của cá nhân,
gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy một hiểm họa lớn cho toàn xã hội và an ninh Quốc gia
Chỉ số phân loại: 345.597027702638/T550V
Đăng ký cá biệt: DV.050553, LC.132080, LC.132081, MV.047007,
MV.047008
Luật Nhà ở. - H.: Lao động, 2021. - 201tr.; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Nhà ở bao gồm
những quy định chung và quy định cụ thể về sở hữu nhà ở;
phát triển nhà ở; chính sách về nhà ở xã hội; tài chính cho
phát triển nhà ở; quản lý, sử dụng nhà ở; quản lý, sử dụng
nhà chung cư; giao dịch về nhà ở; quyền sở hữu nhà ở tại
Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài... và các
điều khoản thi hành
Chỉ số phân loại: 346.59704302632/L504NH
Đăng ký
LC.129501, MV.046227, MV.046228

cá

biệt:

DV.050121,

LC.129500,

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật đất đai /
Ch.b.: Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hương, Phan Thị
Hồng, Đỗ Thị Diện. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội ; Tp.Hồ
Chí Minh : Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2021.
- 192tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Tìm hiểu các vấn đề pháp luật về đất đai,
nhà ở trong việc quản lý, sở hữu, thực hiện các giao dịch...
đối với đất đai, quyền sử dụng đất và nhà ở
Chỉ số phân loại: 346.59704302638/T550V
Đăng ký
MV.047006

cá

biệt:

DV.050552,

MV.047005,

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật nhà ở / Ch.b.:
Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hương, Phan Thị Hồng, Đỗ
Thị Diện. - H. : Nxb. Hà Nội; Tp.Hồ Chí Minh : Công ty
Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2021. - 162tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức pháp luật một cách
đơn giản, dễ hiểu, được trình bày dưới dạng hỏi – đáp về
các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai và nhà ở cũng như
các hoạt động thực tiễn trong cuộc sống, giải quyết các
tranh chấp phát sinh…
Chỉ số phân loại: 346.59704302638/T550V
Đăng ký
LC.132083, MV.047009, MV.047010

cá

biệt:

DV.050554,

LC.132082,

Phùng Trung Tập. Tư vấn, phổ biến và áp dụng
pháp luật quyền để lại di sản và quyền thừa kế của cá
nhân: Sách tư vấn, phổ biến vá áp dụng pháp luật giải
quyết những tranh chấp phát sinh / Phùng Trung Tập. H.: Nxb. Hà Nội; Tp.Hồ Chí Minh : Công ty Tri thức
Văn hóa Sách Việt Nam, 2021. - 184tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Những kiến thức, phân tích những căn cứ
pháp lý trong việc để lại di sản, nhận di sản theo di chúc
và theo pháp luật; quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
thời hiệu thừa kế và những tình huống phân chia di sản
tương ứng với từng nội dung
Chỉ số phân loại: 346.597052/T550V
Đăng ký cá biệt: DV.050551, MV.047004

Phùng Trung Tập. Tư vấn, phổ biến và áp dụng
pháp luật thừa kế trong việc chia di sản / Phùng Trung Tập.
- H. : Nxb. Hà Nội ; Tp.Hồ Chí Minh : Công ty Tri thức
Văn hóa Sách Việt Nam, 2021. - 96tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Những kiến thức, phân tích những căn cứ
pháp lý trong việc để lại di sản, nhận di sản theo di chúc và
theo pháp luật; quyền và nghĩa vụ của người thừa kế; thời
hiệu thừa kế và những tình huống phân chia di sản tương
ứng với từng nội dung
Chỉ số phân loại: 346.597052/T550V
Đăng ký cá biệt: DV.050562, LC.132098, LC.132099, MV.047025,
MV.047026
Trương Thanh Đức. Kinh doanh sành luật: Ứng
dụng Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định liên quan /
Trương Thanh Đức. - H.: Chính trị Quốc gia, 2021. 519tr.: bảng; 21cm.
Tóm tắt: Tổng hợp, bình luận những điều khoản quan
trọng của Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng như các quy
định liên quan; Hệ thống hóa một cách toàn diện và khoa
học các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề, vướng
mắc thường gặp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; Những
điểm cần lưu ý và những giải pháp mang tính gợi mở cho
các vấn đề cụ thể từng xảy ra trong thực tiễn; Hệ thống tiến trình thay đổi, phát triển
của Luật Doanh nghiệp nói riêng, pháp luật Việt Nam nói chung bằng việc so sánh
giữa các quy định pháp luật qua các lần sửa đổi, bổ sung.
Chỉ số phân loại: 346.59707/K312D
Đăng ký cá biệt: DV.050571, MV.047036
Luật Thương mại (hiện hành) (sửa đổi năm 2017,
2019) :Song ngữ Việt - Anh = Commercial law (current
law) (amended in 2017, 2019) : Vietnamese - English /
Dịch và h.đ.: Viet Nam law and legal forum magazine Viet
Nam news agency. - H,.: Chính trị Quóc gia, 2021. - 374tr.;
21cm.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Thương mại với
những quy định chung và quy định cụ thể về mua bán hàng
hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, các hoạt động
trung gian thương mại cùng một số hoạt động thương mại
cụ thể, chế tài và giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành
Chỉ số phân loại: 346.5970702632/L504TH
Đăng ký cá biệt: DV.050564, MV.047029.

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật bảo vệ quyền
về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình /
Ch.b.: Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hương, Phan Thị
Hồng, Đỗ Thị Diện. - H. : Nxb. Hà Nội ; Tp.Hồ Chí Minh :
Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2021. - 123tr. ;
21cm.
Tóm tắt: Những kiến thức, các quy định pháp luật về
đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; nhiều lĩnh
vực được đề cập dưới dạng hỏi đáp liên quan đến quyền về
đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình từ lĩnh vực
dân sự, thương mại, kinh tế, hành chính, hình sự, với những tình huống đa dạng,
phong phú thường xuyên phát sinh trong đời sống, xã hội…
Chỉ số phân loại: 349.597/T550V
Đăng ký cá biệt: DV.050557, LC.132088, LC.132089, MV.047015,
MV.047016

Kiều Thị Thùy Linh. Tư vấn, phổ biến và áp dụng
pháp luật dân sự phong tục tập quán và một số vấn đề sinh
kế / Kiều Thị Thùy Linh. - H. : Nxb. Hà Nội ; Tp.Hồ Chí
Minh : Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2021. 112tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Với 40 câu hỏi – đáp, sách giới thiệu về
những tập quán được pháp luật thừa nhận với tư cách là
một nguồn quan trọng trong giải quyết các tranh chấp phát
sinh; giới thiệu những khía cạnh lý luận, làm rõ các điều
kiện pháp luật đặt ra để áp dụng tập quán cũng như vai trò
tập quán trong quá trình giải quyết các tranh chấp của đời sống con người, đặc biệt
những tranh chấp dân sự phát sinh trong đời sống hằng ngày
Chỉ số phân loại: 349.597/T550V
Đăng ký cá biệt: DV.050561, LC.132096, LC.132097, MV.047023,
MV.047024
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