
 

Kính gửi:  

               - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

               - Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 

13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật, Bộ Tư pháp tổng hợp, lập Danh mục sách, tài liệu pháp luật do các Nhà 

xuất bản phát hành 6 tháng đầu năm 2021 (có Danh mục kèm theo Công văn). 

Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương căn cứ Danh mục này và nhu 

cầu, điều kiện thực tiễn hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, cơ quan tư pháp, cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học thuộc phạm vi quản lý chủ động liên hệ 

đặt mua bổ sung sách, tài liệu pháp luật trang bị cho Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ 

sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị theo quy định nhằm 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. 

  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: 024.62632093 - 024.62632078). 

- Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật, Nhà xuất bản 

Tư pháp (Địa chỉ: số 200c Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh; số 

điện thoại: 0906056818). 

- 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: 024.38221581 - 

024.38221591). 

- Nhà sách Sự thật 24 Quang Trung (Địa chỉ: 24 Quang Trung, Hoàn 

Kiếm,  Hà Nội; số điện thoại: 024. 39410534). 

- Nhà sách Sự Thật - Phố sách 19.12 (Địa chỉ: K5, Phố 19-12, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội; số điện thoại: 024.3942 0946). 

BỘ TƯ PHÁP 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  2195/BTP-PBGDPL Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021 

V/v thông báo Danh mục sách pháp luật 

phát hành 06 tháng đầu năm 2021 

 



 

 

 - Phòng Sản xuất, kinh doanh, phát hành, Nhà xuất bản Giao thông vận tải  

(Địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại: 024.39423346 

- 024.38221627). 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; số điện thoại: 024.62739468)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh  

(để báo cáo); 

- Nhà xuất bản Tư pháp; Nhà xuất bản Chính trị 

quốc gia Sự thật; Nhà xuất bản Giao thông vận tải 

(để biết); 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

 

 

 

 

 TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG  
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

 

                                   

 

 

Lê Vệ Quốc 
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