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LỜI NÓI ĐẦU 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của giáo dục 

trong quá trình hình thành nhân cách con người. Theo Bác, nhân cách 

được hình thành phần lớn thông qua giáo dục (“Hiền dữ đâu phải là tính 
sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”). Thấm nhuần tư tưởng của Người, 

công tác giáo dục pháp luật (GDPL) luôn được xác định là một nội dung 

quan trọng trong nhà trường phổ thông nhằm hình thành cho học sinh ý 

thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật, phát huy vai trò hiệu lực của pháp luật 

trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần xây 

dựng các em trở thành những người công dân tốt, có ích cho gia đình và 

xã hội. GDPL cho học sinh trong nhà trường phổ thông có vai trò quan 

trọng đối với việc trang bị tri thức pháp luật, xây dựng động cơ học tập, 

rèn luyện nếp sống tuân thủ theo pháp luật, nâng cao năng lực tổ chức, 

quản lý, chỉ huy, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường 

Để giúp thầy cô và học sinh dễ dàng tìm hiểu trước, nhanh chóng 

tìm ra những sách Luật cần thiết cho mình, Thư viện Trường THCS Cẩm 

Giang đã biên soạn ra “Thư mục chuyên đề sách pháp luật” mà tủ sách 

thư viện trường đang có. 

Thư mục gồm có 32 tên sách được mô tả theo quy tắc ISBD. 

Cuốn “Thư mục chuyên đề sách Pháp luật” được chia làm 4 phần 

sau: 

I. Lời nói đầu 

II. Nội dung bản Thư mục 

III. Bảng tra cứu theo tên tác giả 

VI. Mục lục 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng tìm và lựa chọn tài liệu song trong quá 

trình biên soạn khó tránh khỏi thiếu sót và hạn chế, Tôi rất mong được sự 

góp ý nhiệt tình của đồng nghiệp và bạn đọc gần xa và mong được đón 

tiếp bạn đọc tới thư viện đọc và mượn sách theo thư mục để Thư viện mãi 

mãi là "Ngôi trường thứ 2" của các bạn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Cẩm Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2022 

     Người biên soạn 
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NỘI DUNG BẢN THƯ MỤC 

1. NGUYỄN KHẮC. 120 câu hỏi- đáp, tình huống pháp luật 

phục vụ việc dạy và học pháp luật ở trường trung học / Nguyễn 

Khắc .- H.: Hồng Đức, 2013 .- 219 Tr ; 19cm  

SPL-00080-00146 

Tóm tắt: 

Cuốn sách bao gồm: Một số quy định của pháp luật dân 

sự; Một số quy định của pháp luật hình sự; Một số quy định về 

xử lý vi phạm hành chính; Một số quy định của pháp luật tốt 

tụng hình sự và thi hành án hình sự; Một số quy định của pháp 

luật lao động; Phòng chống tệ nạn xã hội. 

 

2. HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM. Cẩm nang hướng dẫn công 

tác phòng, chống, ứng phó thiên tai/ Hội luật gia Việt Nam .- 

H.: Hồng Đức, 2013 .- 271 Tr ; 19cm  

SPL-0073 

Tóm tắt: 

Nội dung cuốn sách “Cẩm nang hướng dẫn công tác phòng, 

chống, ứng phó thiên tai” bao gồm: 

Phần thứ nhất: Quy chế cảnh báo, dự báo, phòng chống, khắc 

phục hậu quả, ứng phó với thiên tai 

Phần thứ hai: Quy định mới về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khắc 

phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh 

Phần thứ ba: Hướng dẫn quản lí tài chính, ngân sách đối với 

hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ,ứng  phó với thiên tai, 

thảm họa. 

 

3. NGUYỄN THÀNH LONG. Các văn bản hướng dẫn thi 

hành luật thi đua khen thưởng/ Nguyễn Thành Long .- H.: Lao 

động, 2011.- 96 Tr ; 24cm 

SPL-0064 

Tóm tắt: 

Cuốn sách “Các văn bản hướng dẫn thi hành luật thi đua khen 

thưởng” bao gồm một số Nghị định và Thông tư của Chính 

phủ về một số điều của Luật Thi đua khen thưởng. 
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4. BÙI VIỆT BẮC. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

khiếu nại Luật tố cáo/ Bùi Việt Bắc .- H.: Hồng Đức, 2012 .- 

160 Tr ; 19cm 

SPL-0074 

Tóm tắt:  

Nội dung cuốn sách “Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

khiếu nại Luật tố cáo” gồm 2 phần: 

- Phần thứ nhất: Luật Khiếu nại 

- Phần thứ hai: Luật Tố cáo 

 

5. BÙI VIỆT BẮC. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

thanh tra/ Bùi Việt Bắc .- H.: Hồng Đức, 2013 .- 136 Tr ; 19cm  

SPL-0078 

Tóm tắt:  

Cuốn sách “Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thanh tra” 

nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, 

đồng thời cung cấp tài liệu cho cơ quan thanh tra các cấp và 

Ban Thanh tra nhân dân ở các xã, phường, thị trấn nghiên cứu, 

tổ chức thực hiện tốt Luật Thanh tra. 

 

6. PHẠM THẾ VINH. Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ 

luật lao động / Phạm Thế Vinh .- H.: Hồng Đức, 2013 .- 120 Tr 

; 19cm  

SPL-0075 

Tóm tắt: 

Cuốn sách “Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động” 

nhằm mục đích cập nhật thông tin, góp phần tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về lao động. 
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7. BÙI VIỆT BẮC. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí/ Bùi Việt Bắc .- H.: Hồng Đức, 

2013 .- 136 Tr ; 19cm  

SPL-0076 

Tóm tắt: 

Cuốn sách nhằm cập nhật thông tin thường xuyên, góp phần 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, cung cấp kịp thời tài liệu cần thiết cho các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân quản lí, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài 

sản nhà nước...nghiên cứu,vận dụng thực hiện nghiêm minh 

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 

8. BÙI HUỲNH LONG. Giáo dục pháp luật về trật tự an toàn 

giao thông/ Bùi Huỳnh Long .- H.: Giáo dục, 2001 .- 62 Tr ; 

21cm 

SPL-00120 – 00024 

Tóm tắt: 

Cuốn sách cung cấp cho giáo viên và học sinh những hiểu biết 

cơ bản, những quy tắc ứng xử thường gặp khi tham gia giao 

thông hàng ngày để hình thành thái độ, hành vi tự giác chấp 

hành vi tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông 

chung và tránh được những tai nạn giao thông cho chính mình. 

 

9. NGUYỄN ĐÌNH ĐẶNG LỰC. Giáo dục pháp luật trong 

nhà trường/ Nguyễn Đình Đặng Lực .- H.: Giáo dục, 2000 .- 

115 Tr ; 21cm  

SPL-25-92-141-142-143 

Tóm tắt: 

Cuốn sách “Giáo dục pháp luật trong nhà trường” đi sâu phân 

tích và luận giải một cách khoa học về những vấn đề nhằm 

nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục pháp 

luật trong nhà trường hiện nay. Cuốn sách “Giáo dục pháp luật 

trong nhà trường” vừa mang tính lí luận vừa có ý nghĩa hướng 

dẫn thực hành không chỉ cần thiết cho những người làm công 

tác giáo dục mà còn cần thiết cho những ai quan tâm đến thế hệ 

công dân tương lai của đất nước. 
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10. BỘ TÀI CHÍNH. Hệ thống văn bản quy định chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về...sử dụng biên chế và kinh phí quản 

lý hành chính, tài chính đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập/ Bộ Tài chính .- H.: Tài chính, 2006 - 95 Tr ; 

21cm  

SPL-0098 

Tóm tắt: 

Cuốn sách “Hệ thống văn bản quy định chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về...sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính, tài chính đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập” đem đến cho bạn đọc những ý kiến thức cần thiết về 

thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính,quản lý tài chính dối với cơ quan nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

11. NGUYỄN VĂN TÚC. Hệ thống mục lục ngân sách nhà 

nước / Nguyễn Văn Túc .- Tái bản lần thứ 6 .- H.: Tài chính, 

2006 .- 231 Tr ; 21cm  

SPL-00100 

Tóm tắt: 

Cuốn sách “Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước” đã tập hợp, 

hệ thống và biên tập những thay đổi theo các văn bản mới nhất. 

Cuốn sách thật sự trở thành tài liệu hữu ích trong công tác lập 

dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị quản lý, 

điều hành và thụ hưởng ngân sách nhà nước.   

 

12. THÙY LINH. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước / 

Thùy Linh .- H.: Tài chính, 2013 .- 373 Tr ; 24cm  

SPL-00114 

Tóm tắt: 

Cuốn sách “Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước” đã tập hợp, 

hệ thống và biên tập những thay đổi theo các văn bản mới nhất. 

Cuốn sách thật sự trở thành tài liệu hữu ích trong công tác lập 

dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị quản lý, 

điều hành và thụ hưởng ngân sách nhà nước.   
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13. QUỲNH TRANG. Luật xử lý vi phạm hành chính và văn 

bản hướng dẫn thực hiện / Quỳnh Trang  .- H.: Hồng Đức, 

2015 .- 304 Tr ; 19cm  

SPL-0079 

Tóm tắt: 

Cuốn sách “Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng 

dẫn thực hiện” giải đáp được những vấn đề cơ bản trong Luật 

xử lý vi phạm hành chính mà Quốc hội đã thông qua ,đồng thời 

giúp bạn đọc và tìm hiểu những văn bản hướng dẫn xử lí vi 

phạm hành chính. 

 

14. KIM THU. Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em/ Kim 

Thu .- H.: Thanh niên, 2008 .- 87 Tr ; 19cm  

SPL-00098-00021 

Tóm tắt: 

“Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em” bao gồm: Những 

quy định chung; Các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em; 

Trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Điều 

khoản thi hành… 

 

15. QUANG HƯNG. Luật điền kinh/ Quang Hưng, Chí Trung 

.- H.: Thể dục thể thao, 1997 .- 144 Tr ; 19cm  

SPL-0089-00090 

Tóm tắt: 

Cuốn sách bao gồm: Phần chung; Quyền hạn, nhiệm vụ của 

vận động viên, lãnh đội và đội trưởng; Ban trọng tài; Chạy và 

đi bộ thể thao; Các môn nhảy; Các môn ném đẩy; Nhiều môn 

phối hợp. 
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16. QUỐC PHI NGỌC. Luật bóng bàn / Quốc Phi Ngọc .- H.: 

Thể dục thể thao, 1997 .- 87 Tr ; 19cm 

SPL-0093 

Tóm tắt: 

Cuốn sách là Quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng Cục thể 

thao ban hành luật bóng bàn, luật quy định cho các cuộc thi 

đấu quốc tế, cho các giải vô địch thế giới, cho những cuộc thi 

đấu khác cho một danh hiệu thế giới. 

 

17. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM. Một số văn bản quy 

phạm pháp luật và văn bản của ngành hướng dẫn thực hiện bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế/ Bảo hiểm xã hội Việt Nam .- H.: [ 

K.NXB], 2007 .- 359 Tr ; 30cm  

SPL-00148 

Tóm tắt: 

Cuốn sách bao gồm Nghị định, Thông tư, Quyết định về các 

chế độ bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

 

18. MAI ANH. Quyền trẻ em / Mai Anh .- H.: [ K.NXB], 2006 

.- 39 Tr ; 21cm  

SPL-15-28-134-00135 

Tóm tắt: 

Cuốn sách “Quyền trẻ em” giới thiệu Công ước của Liên Hợp 

Quốc về Quyền của trẻ em. Các quyền này được áp dụng cho 

mọi trẻ em trên thế giới.  

19. NGUYỄN THÀNH LONG. Tìm hiểu luật bảo vệ chăm 

sóc và giáo dục trẻ em / Nguyễn  Thành Long .- H.: Lao động, 

2011 .- 88 Tr ; 24cm  

SPL-0049 

Tóm tắt: 

Cuốn sách bao gồm Nghị định, Thông tư của Chính phủ về 

Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, về xử phạt hành 

chính về dân số và trẻ em. 
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20. NGUYỄN XUÂN THỦY. Văn bản và quy định pháp luật 

mới về bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và phòng chống ma 

túy/ Nguyễn Xuân Thủy .- H.: Văn hóa thông tin, 2004 .- 476 

Tr ; 27cm  

SPL—00137-00138 

Tóm tắt: 

Cuốn sách bao gồm những văn bản về bảo vệ, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em; Văn bản quốc tế về quyền trẻ em; Văn bản về 

phòng, chống ma túy. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích 

giúp bạn đọc nắm vững hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

 

21. NGUYỄN TÙNG LÂM. Luật Giáo dục/ Nguyễn Tùng 

Lâm .- H.: Nxb Chính trị Quốc Gia, 2008 .- 79 Tr ; 19cm  

SPL-00036 

Tóm tắt: 

Cuốn sách “Luật Giáo dục” bao gồm: Những quy định chung; 

Hệ thống giáo dục quốc dân; Nhà trường và cơ sở giáo dục 

khác; Nhà giáo; Người học; Nhà trường, gia đình và xã hội; 

Quản lý nhà nước về giáo dục; Khen thưởng và xử lý vi phạm; 

Điều khoản thi hành. 
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BẢNG TRA THEO TÊN TÁC GIẢ 

TT Tên tác giả của tài liệu 
Số thứ tự biểu 
ghi thư mục 

Số trang có 
biểu ghi 

Ghi chú 

1 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 17 7 1 

2 Bộ Tài Chính 10 5 1 

3 Bùi Huỳnh Long 8 4 1 

4 Bùi Việt Bắc 4,5,7 3,3,4 1 

5 Hội Luật gia Việt Nam 2 2 1 

6 Kim Thu 14 6 1 

7 Mai Anh 18 7 1 

8 Nguyễn Đình Đặng Lực 9 4 1 

9 Nguyễn Thành Long 19 7 1 

10 Nguyễn Tùng Lâm 21 8 1 

11 Nguyễn Văn Túc 11 5 1 

12 Nguyễn Xuân Thủy 20 8 1 

13 Phạm Thế Vinh  6 3 1 

14 Quang Hưng   15 6 1 

15 Quốc Phi Ngọc 16 7 1 

16 Quỳnh Trang 13 6 1 

17 Thùy Linh 12 5 1 
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