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DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU XUẤT BẢN NĂM 20171 

 

STT Tên giáo trình 

1.  Tư pháp quốc tế (biên soạn mới) 

2.  Luật Thương mại Việt Nam tập I (biên soạn mới) 

3.  Luật thương mại Việt Nam tập II (biên soạn mới) 

4.  Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng (biên soạn mới) 

5.  Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế (biên soạn mới) 

6.  Luật hành chính Việt Nam (tái bản, có sửa đổi, bổ sung) 

7.  Luật tố tụng hình sự Việt Nam (tái bản lần thứ 13, có sửa đổi, bổ sung) 

8.  Luật ngân sách nhà nước (tái bản lần thứ 13, có sửa đổi, bổ sung) 

9.  Khoa học điều tra hình sự (tái bản, có sửa đổi, bổ sung) 

10.  Luật ngân hàng Việt Nam (tái bản, có sửa đổi, bổ sung) 

11.  Luật so sánh (tái bản lần thứ 11, có sửa đổi, bổ sung) 

12.  Luật quốc tế (tái bản lần thứ 17, có sửa đổi, bổ sung) 

13.  Luật tố tụng dân sự Việt Nam (tái bản lần thứ 16, có sửa đổi, bổ sung) 

14.  Luật dân sự Việt Nam tập II (tái bản, có sửa đổi, bổ sung) 

15.  Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (tái bản, có sửa đổi, bổ sung) 

16.  Luật hiến pháp Việt Nam (tái bản lần thứ 21, có sửa đổi, bổ sung) 

17.  Luật môi trường (tái bản lần thứ 14, có sửa đổi, bổ sung) 

18.  Luật thuế Việt Nam (tái bản lần thứ 10, có sửa đổi, bổ sung) 

19.  Luật dân sự Việt Nam tập I (tái bản, có sửa đổi, bổ sung) 

20.  Luật hiến pháp nước ngoài (tái bản lần thứ 4, có sửa đổi, bổ sung) 

21.  Luật dân sự Việt Nam tập I (tái bản, có sửa đổi, bổ sung) 

22.  Luật dân sự Việt Nam tập II (tái bản, có sửa đổi, bổ sung) 

23.  Luật quốc tế (tái bản lần thứ 18, có sửa đổi, bổ sung) 

24.  Luật tố tụng dân sự Việt Nam (tái bản lần thứ 17, có sửa đổi, bổ sung) 
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25.  Luật ngân sách nhà nước (tái bản lần thứ 14, có sửa đổi, bổ sung) 

26.  Luật thương mại quốc tế (tái bản lần thứ 12, có sửa đổi, bổ sung) 

27.  Xây dựng văn bản pháp luật (tái bản lần thứ 3, có sửa đổi, bổ sung) 

28.  Luật hiến pháp Việt Nam (tái bản 22, có sửa đổi, bổ sung) 

29.  Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (tái bản, có sửa đổi, bổ sung) 

30.  Khoa học điều tra hình sự (tái bản, có sửa đổi, bổ sung) 

31.  Tội phạm học (tái bản lần thứ 5, có sửa đổi, bổ sung) 

32.  Tư pháp quốc tế (nối bản, có sửa đổi, bổ sung) 

33.  Lí luận chung về nhà nước và pháp luật (tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ 

sung) 

34.  Luật hình sự Việt Nam phần chung (in lần 23, có sửa đổi, bổ sung) 

35.  Luật quốc tế (tái bản lần thứ 19, có sửa đổi, bổ sung) 

36.  Luật so sánh (tái bản lần thứ 12, có sửa đổi, bổ sung) 

 

 

 

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU XUẤT BẢN NĂM 20181 

 

STT Tên giáo trình 

 NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP 

37.  Luật thương mại Việt Nam tập I (tái bản lần 1) 

38.  Luật thương mại Việt Nam tập II (tái bản lần 1) 

39.  Xã hội học pháp luật (biên soạn mới) 

40.  Luật hiến pháp Việt Nam (biên soạn mới) 

41.  Lí luận chung về nhà nước và pháp luật (tái bản lần 2) 

42.  Xây dựng văn bản pháp luật (tái bản lần 4) 

43.  Xã hội học pháp luật (tái bản) 

44.  Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng (tái bản lần 1) 

45.  Luật thương mại Việt Nam tập II (tái bản) 
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 NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN 

46.  Luật dân sự Việt Nam tập I (tái bản) 

47.  Luật dân sự Việt Nam tập II (tái bản) 

48.  Luật hành chính Việt Nam (tái bản) 

49.  Luật tố tụng hình sự Việt Nam (tái bản lần 14) 

50.  Luật môi trường (tái bản lần 15) 

51.  Luật cạnh tranh (tái bản lần 6) 

52.  Luật thuế Việt Nam (tái bản lần 11) 

53.  Luật thi hành án dân sự Việt Nam (tái bản lần 3) 

54.  Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm- Quyển 1 (in lần 21) 

55.  Luật lao động Việt Nam (tái bản) 

56.  Luật ngân sách nhà nước (tái bản lần 15) 

57.  Luật quốc tế (tái bản lần 20) 

58.  Luật so sánh (tái bản lần 13) 

59.  Luật hình sự Việt Nam - Phần chung (in lần 24) 

60.  Luật thương mại quốc tế (tái bản lần 13) 

61.  Pháp luật Cộng đồng ASEAN (tái bản lần 3) 

62.  Luật cạnh tranh (tái bản lần 7) 

63.  Luật đất đai (tái bản lần 14) 

64.  Luật dân sự Việt Nam tập II (tái bản) 

65.  Tâm lí học đại cương (tái bản) 

66.  Luật tố tụng dân sự Việt Nam (tái bản lần 18) 

67.  Luật tố tụng hình sự Việt Nam (tái bản lần 15) 

68.  Luật so sánh (tái bản lần 14) 

69.  Luật môi trường (tái bản lần 16) 

70.  Tâm lí học tư pháp (tái bản) 

71.  Luật dân sự Việt Nam tập I (tái bản) 

72.  Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm - Quyển 1 (in lần 22) 

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU XUẤT BẢN NĂM 20191 
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STT Tên giáo trình 

 NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP 

73.  Luật biển quốc tế (biên soạn mới) 

74.  Tư pháp quốc tế (tái bản lần 1) 

75.  Luật hiến pháp Việt Nam (tái bản lần 1) 

76.  Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng (tái bản lần 2) 

77.  Luật thương mại Việt Nam tập I (tái bản 2) 

78.  Luật thương mại Việt Nam tập II (tái bản 2) 

79.  Lí luận chung về nhà nước và pháp luật (tái bản lần 3 - nối bản lần 1) 

80.  Luật hiến pháp Việt Nam (tái bản lần 1 - nối bản lần 1) 

 NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN 

81.  Luật hình sự Việt Nam Phần chung (in lần 25) 

82.  Luật ngân sách nhà nước (tái bản lần 16) 

83.  Luật hành chính Việt Nam (tái bản) 

84.  Luật ngân hàng Việt Nam (tái bản) 

85.  Luật quốc tế (tái bản lần 21) 

86.  Tâm lí học đại cương (tái bản) 

87.  Luật dân sự Việt Nam tập I (tái bản) 

88.  Luật dân sự Việt Nam tập II (tái bản) 

89.  Luật thương mại quốc tế (tái bản lần 14) 

90.  Lí luận chung về NN&PL (tái bản lần 3) 

91.  Luật hình sự Việt Nam, Phần các tội phạm, quyển 2 (in lần 21, sửa) 

92.  Luật đất đai (tái bản lần 15) 

93.  Luật thi hành án dân sự Việt Nam (tái bản lần 4) 

94.  Pháp luật Cộng đồng ASEAN (tái bản lần 4) 

95.  Luật hình sự Việt Nam, Phần các tội phạm, quyển 1 (in lần 23) 

96.  Luật tố tụng hình sự Việt Nam (tái bản lần 17, sửa) 

97.  Luật tố tụng dân sự Việt Nam (tái bản lần 19) 

98.  Tâm lí học tư pháp (tái bản) 

99.  Luật thuế Việt Nam (tái bản lần 12) 
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100.  Luật ngân sách nhà nước (tái bản 17) 

101.  Luật hiến pháp nước ngoài (tái bản lần 5) 

102.  Luật môi trường (tái bản lần 17) 

103.  Luật so sánh (tái bản lần 15) 

104.  Luật ngân hàng Việt Nam (tái bản) 

105.  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Vấn đề pháp luật đặt ra đối với lao động 

di cư - Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc (biên soạn mới) 

 

 

DANH MỤC SÁCH, GIÁO TRÌNH XUẤT BẢN NĂM 2020 (1) 

 

TT Tên giáo trình 

 

NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP 

1.  Tập bài giảng Giáo dục thể chất (biên soạn mới) 

2.  Quan hệ kinh tế quốc tế (biên soạn mới) 

3.  Tư pháp đối với người chưa thành niên (biên soạn mới) 

4.  Luật thương mại Việt Nam, Tập I (tái bản lần 3, có sửa đổi) 

5.  Luật thương mại Việt Nam, Tập II (tái bản lần 3, có sửa đổi) 

6.  Luật hiến pháp Việt Nam (tái bản lần 3, có sửa đổi) 

7.  Tư pháp quốc tế (tái bản lần 2) 

8.  Lí luận chung về nhà nước và pháp luật (tái bản lần 4, có sửa đổi) 

9.  Xã hội học pháp luật (tái bản lần thứ 1) 

10.  Luật thương mại Việt Nam, Tập I (tái bản lần 4, có sửa đổi) 

11.  Luật thương mại Việt Nam, Tập II (tái bản lần 4, có sửa đổi) 

 

NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN 

12.  Luật cạnh tranh (tái bản lần 8, có sửa) 

13.  Luật hình sự Việt Nam, Phần chung (in lần 25) 

14.  Luật thương mại quốc tế (tái bản lần 15) 

15.  Luật quốc tế (tái bản lần 22) 

16.  Luật hành chính Việt Nam (tái bản) 
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17.  Luật tố tụng hình sự Việt Nam (tái bản lần 17) 

18.  Luật thuế Việt Nam (tái bản lần 13) 

19.  Pháp luật Cộng đồng ASEAN (tái bản lần 5) 

20.  Tâm lí học đại cương (tái bản) 

21.  Luật ngân sách nhà nước (tái bản) 

22.  Luật lao động Việt Nam, tập I (biên soạn mới) 

23.  Luật đất đai (tái bản lần 16) 

24.  Luật dân sự Việt Nam, Tập I (tái bản) 

25.  Luật dân sự Việt Nam, Tập II (tái bản) 

26.  Luật ngân hàng Việt Nam (tái bản) 

27.  Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (tái bản, có sửa đổi) 

28.  Luật môi trường (tái bản lần 18) 

29.  Luật cạnh tranh (tái bản lần 9) 

30.  Pháp luật Cộng đồng ASEAN (tái bản lần 6) 

31.  Khoa học điều tra hình sự (tái bản, có sửa đổi) 

32.  Luật thi hành án dân sự Việt Nam (tái bản lần 5) 

33.  Luật thương mại quốc tế (tái bản lần 16) 

 

 

DANH MỤC SÁCH, GIÁO TRÌNH XUẤT BẢN NĂM 20211 

TT Tên giáo trình 

 NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP 

106.  Tạp bài giảng Biên-phiên dịch pháp lí (biên soạn mới) 

107.  Luật Hôn nhân và gia đình VN (biên soạn mới) 

108.  Luật hiến pháp Việt Nam (tái bản lần thứ 3, không sửa đổi) 

109.  Luật biển quốc tế (tái bản lần thứ 1, không sửa đổi) 

110.  Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế (tái bản lần thứ 1, có 

sửa đổi, bổ sung) 

111.  Luật thương mại Việt Nam, tập I (tái bản lần thứ 5, không sửa đổi) 

112.  Luật thương mại Việt Nam, tập II (tái bản lần thứ 5, không sửa đổi) 

113.  Quan hệ kinh tế quốc tế (tái bản lần thứ 1) có sửa đổi, bổ sung 
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114.  Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng (tái bản lần thứ 3, có sửa 

đổi, bổ sung) 

115.  Lí luận chung về nhà nước và pháp luật (tái bản lần thứ 5, không sửa đổi) 

116.  Xây dựng văn bản pháp luật (tái bản lần thứ 5, có sửa đổi, bổ sung) 

117.  Xây dựng văn bản pháp luật (tái bản lần thứ 5, có sửa đổi, bổ sung, nối bản 

lần thứ nhất) 

 NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN 

118.  Luật lao động Việt Nam, tập II (biên soạn mới) 

119.  Luật hình sự Việt Nam, Phần các tội phạm, Quyển 1 (in lần 24, có sửa đổi, bổ 

sung) 

120.  Luật sở hữu trí tuệ (biên soạn mới) 

121.  Luật hình sự Việt Nam, Phần chung (in lần 27, không sửa đổi) 

122.  Luật hình sự Việt Nam, Phần các tội phạm, Quyển 2 (in lần 22, có sửa đổi, bổ 

sung) 

123.  Luật ngân sách nhà nước (tái bản lần thứ 19, không sửa đổi) 

124.  Khoa học điều tra hình sự (tái bản, không sửa đổi) 

125.  Luật tố tụng hình sự Việt Nam (tái bản lần thứ 18, không sửa đổi) 

126.  Luật quốc tế (tái bản lần thứ 23, không sửa đổi) 

127.  Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam (tái bản, không sửa đổi) 

128.  Luật hành chính Việt Nam (tái bản, không sửa đổi) 

129.  Luật môi trường (tái bản lần thứ 19, không sửa đổi) 

130.  Tâm lý học tư pháp (tái bản, không sửa đổi) 

131.  Luật lao động Việt Nam tập I (tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung) 

132.  Luật dân sự Việt Nam, tập I (tái bản, không sửa đổi) 

133.  Luật dân sự Việt Nam, tập II (tái bản, không sửa đổi) 

134.  Luật chứng khoán (tái bản lần thứ 3, có sửa đổi, bổ sung) 

135.  Luật hiến pháp nước ngoài (tái bản lần thứ 6, có sửa đổi, bổ sung) 

136.  Luật so sánh (tái bản lần thứ 16, có sửa đổi, bổ sung) 

137.  Tâm lí học đại cương (tái bản, không sửa đổi) 

138.  Luật ngân hàng Việt Nam (tái bản, không sửa đổi) 

139.  Pháp luật Cộng đồng ASEAN (tái bản lần thứ 7, không sửa đổi) 

140.  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Pháp luật bảo hiểm y tế của Đức và Việt 

Nam - Tiếp cận từ góc độ so sánh và những đề xuất cho Việt Nam” 

 

 


