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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6/2020 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế / Phạm Quang Phan, An Như 

Hải. - Hà Nội :  Giáo dục Việt Nam,  2011. - 295 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lịch sử các học thuyết 

kinh tế, gồm: đối tượng, phương pháp nghiên cứu; tư tưởng kinh tế thời cổ đại, 

trung cổ; chủ nghĩa trọng thương thế kỉ 15-17; chủ nghĩa trọng nông; kinh tế 

chính trị học cổ điển Anh; kinh tế chính trị hậu cổ điển; học thuyết kinh tế của 

chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Tây Âu thế kỉ 19. 

Từ khóa: Giáo trình; Lịch sử; Học thuyết kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 008616. 

2. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp / Học viện Tài chính ; Chủ biên: Bùi 

Văn Vần, Vũ Văn Ninh ; Biên soạn: Vũ Công Ty ... [et al.]. - Hà Nội :  [S.n.],  

2015. - 630 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về tài chính doanh nghiệp, gồm: tổng 

quan về tài chính doanh nghiệp; các công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp; 

quyết định đầu tư vốn và huy động vốn của doanh nghiệp; quyết định phân phối 

lợi nhuận của doanh nghiệp; quản trị vốn và kế hoạch tài chính của doanh 

nghiệp; các vấn đề tài chính đặc biệt. 

Từ khóa: Giáo trình; Tài chính doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 008614. 

3. Một số chuyên đề về lịch sử Việt Nam / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh. Phân viện Hà Nội. Khoa Lịch Sử ; Chủ biên: Lê Doãn Tá, Đinh 

Xuân Lâm ; Phan Đại Doãn ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 

434 tr. ;  19 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, gồm: đối 

tượng, nhiệm vụ của môn lịch sử; truyền thống dựng nước, giữ nước; các chế độ 

xã hội; văn minh, văn hoá; làng xã; chế độ ruộng đất; tư tưởng cải cách; khuynh 

hướng và đảng phái chính trị; Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử dân tộc. 

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Tập bài giảng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 008619. 

4. Tư pháp đối với người chưa thành niên / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Đào Lệ Thu ... [et al.]. - Hà Nội :  [S.n.],  2019. - 229 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về tư pháp với người chưa thành 

niên, gồm: tổng quan về công lí cho trẻ em, tư pháp với người chưa thành niên; sự 

phát triển của trẻ em và các biện pháp can thiệp; bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực; xử lí 

hành chính người chưa thành niên; qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về xử lí 

người chưa thành niên phạm tội và hành vi xâm hại người chưa thành niên. 

Từ khóa: Tư pháp; Người chưa thành niên; Tập bài giảng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 008613. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

* Sách Tiếng Anh 

1. Access to justice in Pakistan / Fazal Karim. - Karachi :  Pakistan Law 

House,  c2003. - xc, 690 p. ;  25 cm. 

Từ khóa: Pháp luật; Tư pháp; Pakixtan. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002927. 

2. Cardozo law review . - New York :  Bejamin N. Cardozo school of law,  

2014. - xix, 459 p. ;  27 cm. 

Từ khóa: Pháp luật; Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002931. 

3. Cases and materials on land use / David L. Callies, Robert H. Freilich. - 

St. Paul, MN :  Thomson/West,  1991. - xx, 298 p. ;  26 cm. 
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Từ khóa: Mỹ; Luật Đất đai; Quyền sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002929. 

4. Economic law reform in Vietnam / Nguyen Thi Anh Van. - Nagoya :  

Nagoya University,  2009. - 30 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Cải cách pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (45): GVA 002880-924. 

5. Ethical rationalism and the law / Edited by Patrick Capps and Shaun D. 

Pattinson. - Oxford ; Portland, Oregon :  Hart Publishing,  2017. - viii, 268 p. ; 

24 cm. 

Từ khóa: Pháp luật; Đạo đức. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002829. 

6. How public law is taught in Asian universities / Edited by KEIGLAD. - 

Japan :  Keio University Press,  2020. - v, 171 p. ;  21 cm. 

Từ khóa: Châu Á; Phương pháp giảng dạy; Luật công; Chương trình giảng dạy. 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 002925-6. 

7. Intellectual property / Russell L. Parr. - Hoboken, New Jersey :  Wiley,  

2018. - 651 p. ;  24 cm. 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ; Mỹ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002834. 

8. Investigative interviewing / Eric Shepherd and Andy Griffths. - New York, 

NY : Oxford University Press, 2013. - xv, 556 pages :  illustrations ;  30 cm. 

Từ khóa: Điều tra; Phỏng vấn; Thẩm vấn; Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002879. 

9. Law in theory and history / Edited by Maksymilian del Mar and Michael 

Lobban. - Oxford [UK] ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2016. - xiv, 347 

p.:  21 cm. 

Từ khóa: Pháp luật; Lịch sử nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002877. 
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10. Legal method and writing / Charles R. Calleros. - New York :  Wolters 

Kluwer Law & Business,  2014. - xxxii, 623 p. ;  26 cm. 

Từ khóa: Pháp luật; Mỹ; Phương pháp nghiên cứu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000522. 

11. Local government law in a nutshell / David J. McCarthy, Jr. Laurie 

Reynolds. - St. Paul, MN :  Thomson/West,  2003. - xxi, 512 p. ;  19 cm. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp; Mỹ; Chính quyền địa phương. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002846. 

12. Private law and the value of choice / Emmanuel Voyiakis. - Oxford [UK]; 

Portland, Oregon : Hart Publishing, 2017. - xi, 254 pages ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002876. 

13. Research studies on the organisation and functioning of the justice 

system in five selected countries (China, Indonesia, Japan, Republic of 

Korea and Russian Federation) / Editor: Hoang The Lien ... [et al.]. - Ha 

Noi :  Judicial Publishing House,  2011. - 563 p. ;  28 cm. 

Từ khóa: Trung Quốc; Hệ thống tư pháp; Nhật Bản; Hàn Quốc; Indonêxia. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002932. 

14. The codes of the constitution / Andrew Blick. - London :  Hart Publishing,  

2016. - xi, 260 pages ; 25 cm. 

Từ khóa: Lập hiến; Luật Hiến pháp; Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002878. 

15. The technique of advocacy / John Munkman ; with foreword by Gilbert 

Gray. - London :  Butterworth,  1991. - xi, 175 p. ;  18 cm. 

Từ khóa: Anh; Thẩm vấn; Xét xử; Bào chữa. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002872. 

16. The UK experience of public administration reform / Richard Jarvis. - 

London :  Commonwealth Secretariat,  2002. - vi, 64 p. :  ill. ;  24 cm. 
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Từ khóa: Luật Hành chính; Anh; Cải cách hành chính; Hành chính công. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002845. 

17. Toward a well functioning securities market in Vietnam / Nguyen Thi 

Anh Van. - Nagoya :  Nagoya University,  2004. - x, 201 p. ;  24 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Chứng khoán; Thị trường chứng khoán; Luật Tài chính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 002874-5. 

18. Waseda bulletin of comparative law / Editor: Kanazawa Takashi ... [et 

al.]. - Tokyo :  Institute of comparative law Waseda University,  2012. - 180 p. ;  

24 cm. 

Từ khóa: Luật So sánh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002930. 

 

* Sách Tiếng Việt 

1. Anh Thơ toàn tập / Cẩm Thơ sưu tầm, hiệu đính. - Hà Nội :  Văn học,  

2019. - 866 tr. ;  21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Hồi kí; Văn học hiện đại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001618. 

2. Anh Thơ toàn tập / Cẩm Thơ sưu tầm, hiệu đính. - Hà Nội : Văn học, 

2019. - 533 tr. ;  21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Truyện ngắn; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; Hồi kí. 

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001619. 

3. Ba trăm ngày đấu tranh, thi hành Hiệp định Giơnevơ (22.7.1954 - 

17.5.1955) / Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam ; Lê Thanh 

Bài chủ biên ; Trần Văn Thức ... [et al.]. - Hà Nội :  Quân đội nhân dân,  

2019. - 259 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu âm mưu phá hoại Hiệp định Giơnevơ của thực dân Pháp, 

đế quốc Mỹ, các thế lực phản động và bối cảnh thi hành Hiệp định của nhân dân 
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ta; các vấn đề của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thực thi Hiệp định trên miền Bắc 

và quá trình chuyển quân tập kết, tổ chức lại lực lượng cho cuộc chiến đấu mới. 

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Hiệp định Giơnevơ; Kháng chiến chống Pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000960-2. 

4. Bảo đảm quyền của nạn nhân tội phạm và một số nhóm yếu thế trong tư 

pháp hình sự từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành 

nghề luật / Lê Lan Chi. - Hà Nội :  Lý luận chính trị,  2019. - 510 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu vấn đề bảo đảm quyền con người của nạn nhân tội phạm và 

một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự, gồm các nội dung: khái quát về tư 

pháp hình sự, quyền con người trong tư pháp hình sự; các hoạt động, kĩ năng 

của người hành nghề luật; quyền của nạn nhân tội phạm trong tư pháp hình sự 

và bảo đảm quyền của nạn nhân tội phạm; bảo đảm quyền của một số nhóm 

phạm nhân yếu thế trong thi hành án phạt tù, quyền của người bị buộc tội thuộc 

đối tượng được trợ giúp pháp lí và quyền của người bị buộc tội, người bị hại 

dưới 18 tuổi. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội phạm; Quyền con người; Tư pháp hình 

sự; Nạn nhân; Nhóm yếu thế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHS 002471-2. 

5. Bí quyết của các tỷ phú tự thân lập nghiệp / John Sviokla, Mitch Cohen ; 

Phương Lan dịch. - Hà Nội :  Thế giới,  2019. - 359 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích và chia sẻ những kinh nghiệm, bài học, bí quyết thành công 

của các tỉ phú tự thân lập nghiệp, gồm: phá tan những quan niệm sai lầm về 

doanh nhân xuất chúng, trí tưởng tượng đồng cảm, sự khẩn trương nhẫn nại, 

điều hành sáng tạo, thay đổi cách nhìn về rủi ro và cặp bài trùng người sản xuất, 

người triển khai. 

Từ khóa: Kinh doanh; Lãnh đạo; Bí quyết thành công; Quản lí. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003494-6. 
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6. Biển Việt Nam và các mối giao thương biển / Nguyễn Văn Kim. - Hà Nội :  

Đại học Quốc gia Hà Nội,  2019. - 555 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu truyền thống hải thương thời lập quốc; vai trò, vị thế biển 

Việt Nam. Phân tích, đánh giá hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong 

thời hoàng kim của hệ thống thương mại châu Á. 

Từ khóa: Việt Nam; Thương mại; Hàng hải; Biển. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003482-4 ; (2): MSVKT 001862-3. 

7. Bộ ba siêu giàu / Cristiane Correa ; Ngọc Ngân dịch. - Hà Nội :  Công 

thương,  2019. - 321 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Khắc hoạ chân dung chi tiết đằng sau hậu trường về sự trỗi dậy thành 

công của 3 doanh nhân được ví như ba chàng lính ngự lâm của kinh tế Brazil là 

Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles và Beto Sicupira. Họ là những người có 

xuất phát điểm khác nhau, nhưng cùng giấc mơ và khao khát để làm nên những 

điều không tưởng. 

Từ khóa: Kinh doanh; Doanh nhân; Bí quyết thành công. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003485-7. 

8. Các hợp đồng tài trợ dự án = / Lê Nết. - Hà Nội :  Lao động,  2020. - 335 

tr.:  minh hoạ ;  23 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề liên quan đến hợp đồng tài trợ dự án, gồm: mối 

quan hệ trong giao dịch tài trợ dự án và các hợp đồng có liên quan; vấn đề 

chứng khoán hoá; vai trò của ngân hàng trong giao dịch tài trợ dự án; vấn đề nợ 

công và các rủi ro, các điều khoản liên quan đến khoản vay của Chính phủ. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Hợp đồng; Dự án; Tài trợ dự án. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLKT 007499-503. 

9. Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam / Nguyễn Tất 

Viễn. - Hà Nội :  Tư pháp,  2019. - 200 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích các nguyên tắc có tính chất nền tảng của tố tụng hình sự được 

qui định trong Hiến pháp năm 2013, gồm: nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên 
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tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, nguyên tắc không ai bị kết 

án hai lần vì một tội phạm, nguyên tắc đại diện nhân dân tham gia xét xử. 

Từ khóa: Việt Nam; Nguyên tắc; Luật Tố tụng hình sự; Hiến pháp 2013. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHS 003232-6. 

10. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra / 

Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Cương ; Trần Thị Quang Hồng ... 

[et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2019. - 319 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tổng quan về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và mối quan hệ với 

pháp luật. Nghiên cứu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối 

với một số lĩnh vực pháp luật của Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra định hướng 

nhằm hoàn thiện một số lĩnh vực pháp luật đáp ứng yêu cầu của cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. 

Từ khóa: Việt Nam; Pháp luật; Cách mạng công nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLL 001683-7. 

11. Cải cách tư pháp và pháp luật / Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và Pháp 

luật. - Hà Nội :  Tư pháp,  2013. - 200 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu những vấn đề về cải cách tư pháp và 

pháp luật, gồm: nguyên tắc cơ bản trong Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam, đổi 

mới tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát, địa vị pháp lí của người tiến hành 

tố tụng hình sự và người tham gia tố tụng, hoàn thiện thủ tục xét xử vụ án hình 

sự theo yêu cầu cải cách tư pháp. 

Từ khóa: Việt Nam; Cải cách tư pháp; Lí luật nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLL 001688-92. 

12. Chất lượng hoạt động câu lạc bộ Bóng rổ của sinh viên Trường Đại học 

Luật Hà Nội / Chủ biên: Đỗ Thị Tươi, Nguyễn Trọng Quang. - Hà Nội :  

Hồng Đức,  2019. - 96 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về Bóng rổ và câu lạc bộ Bóng rổ trong 

trường đại học. Phân tích thực trạng và cách thức xây dựng mô hình câu lạc bộ 
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Bóng rổ của sinh viên trong Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó đưa ra giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khoá của câu lạc bộ này. 

Từ khóa: Thể thao; Bóng rổ; Câu lạc bộ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVG 000777-81. 

13. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội / Văn Thị Thanh Mai. - Hà Nội :  

Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2011. - 287 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng Quốc 

hội; vai trò của Người đối với việc sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

và những hoạt động chính thể hiện những đóng góp của Hồ Chí Minh trong việc 

xây dựng Quốc hội từ năm 1946 đến năm 1969. 

Từ khóa: Việt Nam; Quốc hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002034. 

14. Cơ sở xã hội học pháp luật / Kulcsar Kalman ; Đức Uy biên dịch. - Hà 

Nội :  Giáo dục,  1999. - 263 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về xã hội học pháp luật, liên quan đến các nội dung: sự 

xuất hiện xã hội học pháp luật, phê phán xã hội học pháp luật tư sản hiện đại, lí 

luận xã hội học pháp luật macxit và những khía cạnh xã hội học của sự thi hành 

pháp luật. 

Từ khóa: Pháp luật; Xã hội học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLL 001694. 

15. Đại đoàn - Sư đoàn quân tiên phong / Đặng Đình Can ... [et al.]. - Hà 

Nội:  Quân đội nhân dân,  2019. - 1014 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Kí sự; Quân tiên phong. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVH 001095-7. 

16. Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những 

quyết định của mình giai đoạn hiện nay / Đặng Văn Tin, Trần Khắc Việt. - 

Hà Nội : Lý luận chính trị, 2019. - 245 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách 

nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong giai đoạn hiện nay. 

Phân tích thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất giải 

pháp nhằm thực hiện tốt việc Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước 

nhân dân về những quyết định của mình đến năm 2030. 

Từ khóa: Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; Quyết định. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVKD 002028-9. 

17. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt 

Nam / Nguyễn Trọng Nghĩa. - Hà Nội :  Quân đội nhân dân,  2019. - 416 tr. ;  

21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nội dung, giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thực mà Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Khái 

quát thành tựu, kết quả đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người. 

Phân tích những tác động của bối cảnh tình hình, yêu cầu và định hướng tiếp tục 

thực hiện Di chúc trong thời kì mới. 

Từ khóa: Việt Nam; Cách mạng; Di chúc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVKD 002026-7 ; (3): MSVKD 002592-4. 

18. Diccionario Español - Vietnamita = / . - La Habana :  Instituto Cubano del 

libro,  1971. - 697 p. ;  19 cm. 

Từ khóa: Tiếng Việt; Từ điển; Tiếng Tây Ban Nha. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 001144. 

19. Định hình cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Klaus Schwab, 

Nicholas Davis ; Dịch: Nguyễn Vân, Thành Thép. - Hà Nội :  Thế giới,  2019. 

- 499 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các thách thức và nguyên tắc quan trọng để hiện thực hóa 

tương lai lấy con người làm trung tâm, thảo luận về cách thức kết nối các công 

nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xác định các vấn đề từ góc 

nhìn hệ thống và nhấn mạnh sự gắn kết giữa các công nghệ mới nổi, các thách 
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thức toàn cầu và hành động của chúng ta hiện nay; nghiên cứu bản chất của từng 

loại công nghệ và từng vấn đề quản trị cụ thể. 

Từ khóa: Công nghệ; Cách mạng công nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003488-90. 

20. Định kiến và đổi thay / J. Krishnamurti ; Hải Đăng dịch. - Hà Nội :  Nxb. 

Hà Nội,  2019. - 279 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Gồm các phần vấn đáp thể hiện quan điểm của tác giả về những vấn đề 

như: ý thức, nỗi sợ, cách sống, mối liên hệ, xung đột, đời sống tôn giáo, đạo 

đức, tự tử, kỷ luật, tình yêu và tình dục. 

Từ khóa: Ấn Độ; Triết học. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001803-5. 

21. Đổi mới hệ thống thể chế phát triển bền vững vùng Tây Nguyên: Lý 

luận và thực tiễn / Chủ biên: Hà Huy Thành, Nguyễn Hồng Quang ; 

Nguyễn Tử Siêm ... [et al.]. - Hà Nội :  Khoa học xã hội,  2015. - 491tr. :  minh 

hoạ ;  21cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí thuyết và thực tiễn về thể chế phát triển bền vững 

vùng Tây Nguyên. Nghiên cứu quá trình đổi mới hệ thống thể chế phát triển bền 

vững vùng Tây Nguyên từ năm 1986 đến nay; từ đó đưa ra quan điểm, định 

hướng, các giải pháp bổ sung và đổi mới hệ thống thế chế phát triển bền vững 

vùng Tây Nguyên giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030. 

Từ khóa: Thể chế; Đổi mới; Phát triển bền vững; Tây Nguyên. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003514. 

22. Gia đình Việt Nam trong bối cảnh đất nước đổi mới / Lê Thi. - Hà Nội :  

Khoa học xã hội,  2002. - 285 tr. :  minh hoạ ;  19 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về gia đình Việt Nam trong bối cảnh đất nước chuyển sang 

thế kỉ 21; những vấn đề của gia đình từ góc độ giới và công tác xây dựng văn 

hoá gia đình, gia đình văn hoá. 

Từ khóa: Việt Nam; Gia đình; Văn hoá. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 000787. 

23. Gieo thói quen nhỏ, gặt thành công lớn / Stephen Guise ; Trần Quang 

Vinh dịch. - Hà Nội :  Lao động,  2018. - 191 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tìm ra sự mâu thuẫn trong hầu hết các chiến lược phát triển bản thân 

và lí giải nguyên nhân tại sao các thói quen nhỏ lại có sức mạnh vô cùng to lớn. 

Chỉ ra 8 quy tắc giúp bạn tạo dựng thói quen mới lành mạnh và thay đổi hành vi 

bản thân để đạt được thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. 

Từ khóa: Hành vi; Bí quyết thành công; Thói quen. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001818-20. 

24. Hai mươi bảy thách thức của nhà quản lý / Bruce Tulgan ; Hương Lan 

dịch. - Hà Nội :  Thế giới,  2019. - 296 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các nguyên tắc cơ bản mà nhà quản lí cần nắm vững để tăng 

hiệu suất làm việc, giảm xung đột trong mỗi tổ chức như: liên tục tổ chức các 

cuộc trao đổi trực tiếp, đưa ra những kỳ vọng rõ ràng, theo dõi sát sao hiệu suất, 

đưa ra phản hồi kịp thời và thúc đẩy mọi người có tinh thần trách nhiệm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công; Quản lí. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003500-2. 

25. Hai mươi lăm thuật đắc nhân tâm = / John C. Maxwell ; Nguyễn Thị 

Thoa dịch. - Hà Nội :  Lao động,  2018. - 249 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết giao tiếp, ứng xử nhằm xây dựng những mối quan hệ 

tốt đẹp, nhận được sự ủng hộ cũng như kết giao được nhiều bạn bè. 

Từ khóa: Giao tiếp; Bí quyết thành công; Tâm lí học ứng dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001815-7. 

26. Hành trình của đại bàng / J. Krishnamurti ; Đỗ Phong dịch. - Hà Nội :  

Nxb. Hà Nội,  2019. - 322 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài nói của tác giả tại London, Paris, Amsterdam và 

Saanen, Thụy Sĩ về sự tự do, sự trọn vẹn của cuộc sống, nghệ thuật quan sát, nỗi 

sợ hãi, sự siêu việt, sự hung bạo. 
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Từ khóa: Ấn Độ; Triết học. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001797-9. 

27. Hãy sống cuộc đời như bạn muốn / Pam Grout ; Linh Giang dịch. - Hà 

Nội :  Lao động - Xã hội,  2019. - 215 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách thay đổi thái độ, nắm bắt ý tưởng và phát triển 

năng lực tiềm ẩn của bản thân để đạt được thành công. 

Từ khóa: Cuộc sống; Thái độ; Bí quyết thành công; Tâm lí học cá nhân. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001821-3. 

28. HLU và tôi / Nguyễn Đình Tú chủ biên ; Biên tập, tuyển chọn: Trần 

Đức Thìn ... [et al.] ; Nguyễn Niên ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2019. - 489 

tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Văn học hiện đại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVH 001098-102 ; (15): MSVVH 001603-17. 

29. Hồ Chí Minh - Sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật / Nguyễn Thanh 

Tú. - Hà Nội :  Công an nhân dân,  2019. - 320 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện 

chứng thống nhất giữa cuộc sống và nghệ thuật; sự thống nhất cuộc sống và 

nghệ thuật trong tư chất nghệ sĩ, trong loại hình ngôn từ và trong các loại hình 

nghệ thuật khác. 

Từ khóa: Việt Nam; Nghệ thuật; Cuộc sống; Lãnh tụ cách mạng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVKD 002024-5 ; (3): MSVKD 002595-7. 

30. Hồ Chí Minh: Danh ngôn tư tưởng - đạo đức / Nguyễn Như Ý chủ biên ; 

Nguyễn Thế Kỷ, Phạm Quốc Cường. - Hà Nội :  Thông tấn,  2020. - 613 tr. :  

minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu danh ngôn hoặc có tính danh ngôn trong minh triết Hồ 

Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về những vấn đề cơ bản của cách mạng 

Việt Nam, tư cách đạo đức, tác phong của người cán bộ trong cơ quan Đảng và 

Chính phủ. 
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Từ khóa: Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Danh ngôn. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002032. 

31. Hợp đồng mẫu cho các doanh nghiệp nhỏ: Hướng dẫn pháp lý cho hoạt 

động kinh doanh quốc tế / Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam dịch ; Nguyễn Thị Thu Trang hiệu đính. - Hà Nội,  2012. - 

xix, 289 tr. ;  28 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng kinh tế; Luật Kinh tế; Kinh doanh quốc tế; Doanh nghiệp nhỏ. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLKT 007504-6. 

32. Hùng biện kiểu TED1 / Chris Anderson ; Hồng Hạnh dịch. - Hà Nội :  

Thế giới,  2019. - 446 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, nguyên tắc, kĩ năng của nghệ thuật diễn thuyết trước 

đám đông để bài diễn thuyết trở nên sinh động và hấp dẫn hơn, gồm: nền tảng ý tưởng, 

các công cụ hùng biện, quá trình chuẩn bị, trình diễn trên sân khấu. 

Từ khóa: Nghệ thuật diễn thuyết; Hùng biện; Bí quyết thành công. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVH 001106-8. 

33. Khát vọng Việt / Đỗ Cao Bảo. - Hà Nội :  Thế giới,  2020. - 446 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của tác giả nhằm lý giải nguyên nhân vì sao đất 

nước ta còn nghèo và đưa ra các giải pháp hành động của FPT; mạn đàm về các 

vấn đề như thành công là gì, làm thế nào để thành công, các tấm gương thành 

công; quan điểm, cái nhìn đa chiều về các vấn đề xã hội như ùn tắc giao thông, 

văn hóa xếp hàng, cách làm từ thiện. 

Từ khóa: Kinh tế; Xã hội; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVKT 003512-3. 

34. Kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986-2016) / Lê 

Quốc Lý chủ biên ; Tạ Văn Nam ... [et al.]. - Hà Nội :  Lý luận chính trị,  

2019. - 326 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về kinh tế tư nhân. Phân tích thực trạng 

phát triển kinh tế tư nhân qua 30 năm đổi mới (1986-2016); từ đó đề xuất giải 

pháp nhằm phát triển loại hình kinh tế này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam; Kinh tế; Kinh tế tư nhân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVKT 003478-9. 

35. Lý lịch tư pháp / Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. - Hà Nội :  

Tư pháp,  2012. - 200 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu những vấn đề về lí lịch tư pháp, gồm: 

thực tiễn hai năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp; xây dựng, kiện toàn Trung tâm 

Lý lịch tư pháp Quốc gia; công tác quản lí lí lịch tư pháp; xây dựng, quản lí cơ 

sở dữ liệu lí lịch tư pháp. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Lí lịch tư pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 007314. 

36. Một số biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính 

- Thực trạng và hướng hoàn thiện / Cao Vũ Minh chủ biên ; Nguyễn Nhật 

Khanh, Trương Tư Phước. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 286 

tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận và pháp lí về một số biện pháp khắc phục hậu 

quả trong xử phạt vi phạm hành chính. Phân tích thực trạng pháp luật và thực 

tiễn áp dụng các biện pháp này trong xử phạt vi phạm hành chính; từ đó đề xuất 

giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Vi phạm hành chính; Xử lí vi phạm; Phạt 

hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007321-5 ; (5): MSVLHC 007827-31. 

37. Một số vấn đề về tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn trong kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước (1959 - 1975) / Trần Hữu Huy. - Hà Nội :  Quân 

đội nhân dân,  2019. - 184 tr. ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu một số nội dung liên quan đến sự ra đời và hoạt động của 

tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, gồm: quyết định 

mở đường và phương châm lãnh đạo của Trung ương Đảng đối với tuyến chi 

viện chiến lược Trường Sơn; những thành công xuất sắc trong chỉ đạo chiến 

lược; nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự trên chiến trường Trường Sơn; về tổ 

chức, xây dựng, sử dụng lực lượng trên tuyến đường Trường Sơn; tình đoàn kết 

của ba nước Đông Dương trong việc xây dựng, bảo vệ tuyến chi viện chiến lược 

Trường Sơn. 

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Đường Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLS 000965-6 ; (3): MSVLS 000204-6. 

38. Mười cuộc cải cách, đổi mới lớn trong lịch sử Việt Nam / Văn Tạo. - Hà 

Nội :  Đại học Sư phạm,  2006. - 394 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nhận thức lí luận về cải cách, đổi mới, cách mạng. 

Nghiên cứu mười cuộc cải cách, đổi mới lớn trong lịch sử Việt Nam; liên hệ với 

hiện tại nhằm xây dựng và đẩy mạnh phát triển xã hội. 

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Đổi mới; Cải cách. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 000967. 

39. Nâng cao hứng thú trong giờ học giáo dục thể chất cho sinh viên các 

trường đại học ở Hà Nội / Chủ biên: Đỗ Thị Tươi, Nguyễn Thị Biên. - Hà 

Nội :  Hồng Đức,  2019. - 178 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận về hứng thú học tập và hứng thú trong giờ học 

giáo dục thể chất của sinh viên. Phân tích thực trạng hứng thú trong giờ học giáo 

dục thể chất của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội; từ đó lựa chọn và đánh 

giá hiệu quả một số biện pháp nâng cao hứng thú của sinh viên các trường đại 

học đối với môn học này. 

Từ khóa: Việt Nam; Sinh viên; Giáo dục thể chất; Hứng thú học tập. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVG 000782-6. 
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40. Nghệ thuật tư duy ngược dòng / Humphrey B. Neill ; Thuỳ Dương dịch. 

- Hà Nội :  Thế giới,  2019. - 293 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài luận thể hiện quan điểm, cách nhìn nhận sự việc khách 

quan, đa chiều và tránh bị thao túng tâm trí, sống bình tâm trước những biến 

chuyển khôn lường của cuộc sống. 

Từ khóa: Tư duy; Tâm lí học. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001824-6. 

41. Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập / Sưu tầm, tuyển chọn: Tuyết Nga, Phạm 

Ngọc Ngoạn, Trần Thanh Quý. - Hà Nội :  Văn học,  2019. - 915 tr. ;  21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Thơ; Nhạc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001620. 

42. Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập / Sưu tầm, tuyển chọn: Tuyết Nga, Phạm 

Ngọc Ngoạn, Trần Quang Quý. - Hà Nội :  Văn học,  2019. - 1117 tr. ;  21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Văn học hiện đại; Văn xuôi. 

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVVH 001621. 

43. Nhà không rác = / Bea Johnson ; Dịch: Đoàn Thơm, Trường Huy. - Hà 

Nội :  Công thương,  2019. - 361 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những giải pháp thực tiễn đã được kiểm chứng để sống lành 

mạnh và phong phú bằng các tài nguyên không sinh rác thải vốn sẵn có, nhằm 

hướng tới mục tiêu "không rác thải", góp phần xây dựng một môi trường xanh 

sạch đẹp. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường; Lối sống. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001788-90. 

44. Nhà lãnh đạo 4.0 / Nguyễn Huyền dịch. - Hà Nội :  Công thương,  2019. - 

361 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cụ thể áp dụng các kĩ năng để trờ 

thành một nhà lãnh đạo xuất chúng trong thời đại 4.0, gồm: phát triển tư tưởng 
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của nhà quản lí, quản trị bản thân, quản trị các cá nhân, quản trị đội ngũ và quản 

trị công việc kinh doanh. 

Từ khóa: Lãnh đạo; Quản lí. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003503-5. 

45. Nhà nước kiến tạo phát triển: Lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt 

Nam / Chủ biên: Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao ; Đào Trí Úc ... [et al.]. - 

Hà Nội :  Lý luận chính trị,  2017. - 434 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển trong 

thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam, gồm: nhà nước kiến tạo - mô hình hiệu 

quả quản trị quốc gia hiện đại; những vấn đề lí luận cơ bản về nhà nước kiến tạo 

phát triển; nhà nước kiến tạo phát triển - những thách thức thể chế; nhà nước 

kiến tạo và nhà nước liêm chính; hoàn thiện thể chế để xây dựng nhà nước kiến 

tạo phát triển ở Việt Nam; vấn đề quản trị nhà nước tốt và nhà nước kiến tạo 

phát triển. 

Từ khóa: Việt Nam; Thế giới; Nhà nước kiến tạo; Lí luận nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLL 001695. 

46. Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng mới ở Việt 

Nam / Kiều Thị Thanh. - Hà Nội :  Thế giới,  2020. - 147 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ đối với giống 

cây trồng mới. Phân tích điều kiện bảo hộ giống cây trồng và vấn đề xác lập 

quyền đối với giống cây trồng. Giới thiệu nội dung Công ước UPOV về bảo hộ 

giống cây trồng mới. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Quyền sở hữu trí tuệ; Luật Sở hữu trí tuệ; 

Giống cây. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVLDS 002752-71 ; (160): MSVLDS 011763-922. 

47. Phương pháp đọc sách hiệu quả = / Mortimer J. Adler, Charles Van 

Doren ; Hải Nhi dịch. - Hà Nội :  Lao động - Xã hội,  2019. - 379 tr. ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả, gồm: các phương diện đọc 

sách, các cấp độ đọc, tiếp cận những thể loại sách khác nhau và xác định mục 

đích của việc đọc sách. 

Từ khóa: Đọc sách; Kĩ năng đọc. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 000788-90. 

48. Quản trị nhân sự đúng = / Barbara Mitchell, Cornelia Gamlem ; Dịch: 

Lê Đức Thuận ... [et al.] ; Lê Đức Thuận hiệu đính. - Hà Nội :  Công thương,  

2019. - 611 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự, gồm: tuyển chọn 

và hội nhập nhân viên mới, gắn kết và giữ chân nhân viên, chính sách đãi ngộ 

tổng thể, phát triển nhân viên và quan hệ lao động. 

Từ khóa: Nhân sự; Quản lí nhân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003506-8. 

49. Quốc gia tỉnh thức / Tim Ryan ; Quế Chi dịch. - Hà Nội :  Thế giới,  

2019. - 283 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm về lợi ích của tỉnh thức. Đưa ra những giá 

trị của tỉnh thức như: tỉnh thức làm gia tăng sự chú ý và lòng tốt; cải thiện sức 

khoẻ và hệ thống y tế; cải thiện thành tích, xây dựng tính bền bỉ cho quân đội và 

những đơn vị phản ứng nhanh; giúp tái khám phá những giá trị bản thân và tái 

định hình nền kinh tế; giúp sống có ích cho bản thân và đất nước. 

Từ khóa: Mỹ; Nhận thức. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001809-11. 

50. Quyền con người qua 5 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013 / Đinh Ngọc 

Thắng chủ biên ; Nguyễn Đăng Dung ... [et al.]. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia 

Hà Nội,  2019. - 477 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về vấn đề bảo đảm quyền con người 

trong các lĩnh vực: chính trị, dân chủ, tố tụng tư pháp và trong các lĩnh vực cơ 
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bản về điều chỉnh pháp luật như kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục, tự do dân 

chủ, tự do cá nhân. 

Từ khóa: Việt Nam; Quyền con người; Luật Hiến pháp; Hiến pháp 2013. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHP 007318-20 ; (2): MSVLHP 007825-6. 

51. Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Văn Huy 

chủ biên ; Ngô Thuỳ Dương ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2019. - 195 tr. ;  

21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quyền nhân thân của cá nhân. 

Nghiên cứu các quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam của cá nhân 

dễ bị xâm phạm trong thực tiễn đời sống xã hội, như quyền được bảo đảm an 

toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể; quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể 

người và hiến, lấy xác; quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia 

đình; quyền của cá nhân đối với hình ảnh và quyền nhân thân của nhóm đồng 

tính nữ, đồng tình nam, song tính, chuyển giới. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Quyền nhân thân. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDS 002745. 

52. Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao về kinh doanh - thương mại năm 2016 - 2019 / Toà án nhân dân tối 

cao. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền thông,  2020. - 615 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm của Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về kinh doanh - thương mại được ban 

hành từ năm 2016 đến năm 2019. 

Từ khóa: Việt Nam; Kinh doanh; Thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Quyết định 

giám đốc thẩm; Hội đồng thẩm phán; Quyết định tái thẩm. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKT 003237-9. 

53. R pertoire de droit p nal et de proc dure p nale / Publíe sous la 

direction de Maurice Aydalot ; avec la collaboration de Pierre Arpaillange. 

- Paris :  Dalloz,  1967. - x, 800 p. ;  28 cm. 
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Từ khóa: Luật Hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Bách khoa thư; Pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 001145. 

54. Sapiens: Lược sử loài người / Yuval Noah Harari ; Nguyễn Thuỷ Chung 

dịch ; Võ Minh Tuấn hiệu đính. - Hà Nội :  Tri thức,  2020. - 546 tr. :  minh 

hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ lịch sử loài người, từ gốc rễ tiến hóa đến thời đại của 

chủ nghĩa tư bản và kĩ thuật di truyền; tập trung vào các quá trình quan trọng đã 

định hình loài người và thế giới, từ cách mạng công nghiệp, nông nghiệp, sự 

thống nhất của loài người đến cách mạng khoa học. 

Từ khóa: Lịch sử; Thế giới; Văn minh. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000968-70. 

55. Số chuyên đề về bất động sản / Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và Pháp 

luật. - Hà Nội,  2006. - 200 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu những nội dung liên quan đến bất 

động sản, gồm: pháp luật về bất động sản, vai trò của Luật Kinh doanh bất động 

sản, Luật Nhà ở, phát triển và quản lí thị trường bất động sản. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Đất đai; Bất động sản. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDD 007498. 

56. So sánh Luật Tố tụng hành chính năm 2015 với Luật Tố tụng hành chính 

năm 2010 / Dương Phúc Hiếu. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 387 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, so sánh nội dung các điều luật của Luật Tố tụng hành chính 

năm 2015 và Luật Tố tụng hành chính năm 2010. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng hành chính; Luật Tố tụng hành chính 2015; 

Luật Tố tụng hành chính 2010. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTHC 003240. 

57. Sự hưng thịnh và suy tàn của Athens / Plutarch ; Bùi Thanh Châu dịch. 

- Hà Nội :  Thế giới,  2019. - 411 tr. :  minh họa ;  24 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của các nhân vật lịch sử gắn liền 

với lịch sử hình thành và sụp đổ của Athens, bắt đầu từ thời đại huyền thoại của 

Theseus - người sáng lập thành Athens, đến Solon, Themistocles, Aristides, 

Cimon, Pericles, Nicias, Alcibiades và kết thúc bằng việc Athens đại bại, rơi vào 

tay Lysander. 

Từ khóa: Hy Lạp; Lịch sử cổ đại. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000971-3. 

58. Sức mạnh của đạo Phật / Đạt Lai Lạt Ma, Jean-Claude Carrière ; Lê 

Việt Liên dịch ; Nguyễn Quang Chiến hiệu đính. - Hà Nội :  Nxb. Hà Nội,  

2019. - 266 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Bao gồm những cuộc đàm thoại, hỏi - đáp giữa Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 

14 và tác giả về vai trò của đạo Phật trong thế giới ngày nay và sự hấp dẫn ngày 

càng mạnh mẽ của đạo Phật với phương Tây, đặc biệt nhấn mạnh tới ba vấn đề: 

bạo lực, môi trường, giáo dục. 

Từ khóa: Cuộc sống; Đạo Phật. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001794-6. 

59. Tác động của Hiệp định Thương mại tự do đến phát triển nông nghiệp ở 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long / Võ Thị Kim Thu chủ biên ; Nguyễn 

Thị Nghĩa, Trần Hoàng Hiểu, Lê Văn Tuyên. - Hà Nội :  Lý luận Chính trị,  

2019. - 234 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về Hiệp định Thương mại tự do và tác 

động của nó đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Phân tích thực trạng phát triển 

nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long và những tác động của Hiệp định 

Thương mại tự do đến nông nghiệp của vùng. Đưa ra giải pháp nhằm phát triển 

nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. 

Từ khóa: Kinh tế; Nông nghiệp; Đồng bằng sông Cửu Long; Hiệp định thương 

mại tự do. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVKT 003480-1. 
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60. Tâm trí không giới hạn / J. Krishnamurti ; Ngọc Minh dịch. - Hà Nội :  

Nxb. Hà Nội,  2019. - 319 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài giảng của Krishnamurti giúp ta nhận thức rõ ràng 

những biến đổi của tâm trí, từ đâu mà chúng sinh khởi, do đâu mà chúng kết 

thúc, tại sao chúng hỗn loạn hay làm sao để tâm an trong đời sống thường ngày. 

Từ khóa: Ấn Độ; Triết học. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001800-2. 

62. Thế giới ảo, thương hiệu thật / Gary Vaynerchuk ; Nguyễn Thu Hương 

dịch. - Hà Nội :  Thế giới,  2019. - 378 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết để xây dựng thương hiệu cá nhân thành công 

bằng cách đưa ra những câu chuyện thực tế cùng những phân tích và chiến lược 

cụ thể ở cả 2 cấp độ nền tảng và nâng cao nhằm trang bị kiến thức và phương 

tiện để đạt được thành công khi thời đại thay đổi. 

Từ khóa: Kinh doanh; Doanh nhân; Bí quyết thành công. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003509-11. 

63. The lawyer's English language coursebook / Catherine Mason. - Birtley, 

England :  Global Legal English,  2016. - 452 p. :  ill. ; 30 cm. + 1 CD-ROM. 

Từ khóa: Pháp luật; Giáo trình; Tiếng Anh; Luật sư. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000523-7, DSVACD 000523-7 ; (10): MSVA 

000901-5, MSVACD 000901-5. 

64. Thuật đọc nguội / Thạch Chân Ngữ ; Nguyễn Tiến Đạt dịch. - Hà Nội :  

Thế giới,  2019. - 315 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các kĩ năng đọc nguội giúp chúng ta có thể đọc hiểu tâm lí 

của đối phương trong tình huống không có sự chuẩn bị trước, đồng thời dự báo 

sự việc xảy ra trong tương lai, qua đó giúp chúng ta giải quyết những nút thắt 

trong giao tiếp cá nhân để phát huy sức hấp dẫn và dễ dàng giành được lòng tin 

của người khác. 

Từ khóa: Giao tiếp; Kĩ năng giao tiếp; Bí quyết thành công; Tâm lí học ứng dụng. 
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Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001827-9. 

65. Thương lượng không nhân nhượng / Roger Fisher, William Ury, Bruce 

Patton ; Nguyễn Cảnh Bình dịch. - Hà Nội :  Thế giới,  2018. - 315 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp đàm phán trên nguyên tắc để đàm phán các 

tranh chấp cá nhân và chuyên nghiệp mà không bị tức giận hoặc yếu thế. 

Từ khóa: Đàm phán; Tâm lí học ứng dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001812-4. 

66. Thượng tướng Trần Văn Quang - Hồi ức và kỷ niệm / Vũ Hải Đăng sưu 

tầm và biên soạn. - Hà Nội :  Quân đội nhân dân,  2019. - 460 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tái hiện những sự kiện, những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời 

cách mạng của Thượng tướng Trần Văn Quang. Giới thiệu một số bài viết về 

những kỉ niệm sâu sắc của đồng chí, đồng đội và gia đình về ông. 

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Cuộc đời; Sự nghiệp; Hồi ức. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLS 000963-4 ; (3): MSVLS 000201-3. 

67. Tin hiểu nhân quả / Thích Hoằng Trí. - Hà Nội :  Nxb. Hà Nội,  2020. - 

151 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Lí giải sự vận hành của nhân quả như một định luật khách quan, không 

mê tín, không thiên kiến, cũng như cách áp dụng nhân quả vào đời sống thực 

tiễn thường ngày để chúng ta tránh được những rủi ro làm tổn hại thân tâm, hiểu 

rõ nhân quả để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình và cộng đồng xã hội. 

Từ khóa: Giáo lí; Đạo Phật; Nhân quả. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001791-3. 

68. Trẻ em - Gia đình - Xã hội / Mai Quỳnh Nam chủ biên ; Đặng Nguyên 

Anh ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia,  2004. - 302 tr. :  minh hoạ ;  19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu xã hội học về trẻ em ở nhiều khía cạnh, 

gồm: sự quan tâm của xã hội đối với việc chăm sóc và giáo dục trẻ em; vai trò 

của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em; những khó khăn và giải pháp 

đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 
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Từ khóa: Gia đình; Xã hội học; Trẻ em; Việt Nam; Giáo dục. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVXH 002142. 

69. Trí tuệ nhân tạo trong marketing / Katie King ; Lê Tường Vân dịch. - 

Hà Nội :  Công thương,  2020. - 269 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích hiệu quả của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong 

marketing đối với một số ngành nghề như du lịch, viễn thông, ngân hàng, xây 

dựng, bán lẻ, công nghệ... ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Bắc 

Mỹ, Trung Đông. 

Từ khóa: Tiếp thị; Trí tuệ nhân tạo. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003491-3. 

70. Trí tuệ xúc cảm - Ứng dụng trong công việc / Danial Goleman ; Dịch: 

Phương Thuý, Minh Phương, Phương Linh ; Alpha Books hiệu đính. - Hà 

Nội :  Lao động - Xã hội,  2019. - 447 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tầm quan trọng của trí tuệ xúc cảm và chỉ ra cách thức để 

nuôi dưỡng, phát triển chúng. Phân tích việc vận dụng trí tuệ cảm xúc trong 

công việc, giúp các nhà quản lí, lãnh đạo đưa ra được những quyết định sáng 

suốt trong công việc và đạt được thành công. 

Từ khóa: Trí tuệ; Cảm xúc; Bí quyết thành công; Quản lí. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001833-5. 

71. Từ bóng tối đến ánh sáng / J. Krishnamurti ; Lê Xuân Khoa dịch. - Hà 

Nội :  Nxb. Hà Nội,  2019. - 207 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm của tác giả về cách sống, từ những sai lầm, mù 

quáng trong bóng tối để đến dần tới ánh sáng của trí tuệ và yêu thương. 

Từ khóa: Ấn Độ; Triết học. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001806-8. 

72. Tư duy biện luận - Nghĩ hay hơn hay nghĩ / Đỗ Thị Diệu Ngọc, Nguyễn 

Huy Cường. - Hà Nội :  Thế giới,  2019. - 229 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Hướng dẫn kĩ năng tư duy hiệu quả thông qua những tình huống cụ thể, 

sử dụng kết hợp lí thuyết với thực tiễn, giúp bạn đọc hệ thống hoá kiến thức, rèn 

luyện và làm chủ kĩ năng suy nghĩ biện luận để học tập và làm việc hiệu quả. 

Từ khóa: Tư duy; Kĩ năng; Biện luận. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001830-2. 

73. Tử thần / Acloud. - Hà Nội :  Nxb. Hà Nội,  2019. - 186 tr. ;  21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVH 001103-5. 

74. Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật, pháp chế và sự vận dụng trong 

xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Trịnh Đức 

Thảo chủ biên ; Nguyễn Văn Mạnh ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị - Hành 

chính,  2009. - 183 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật, pháp chế và sự vận 

dụng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đưa ra 

quan điểm, giải pháp tiếp tục nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

pháp luật, pháp chế. 

Từ khóa: Việt Nam; Pháp luật; Nhà nước pháp quyền; Tư tưởng Hồ Chí Minh; 

Pháp chế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002033. 

75. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng 

trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay / Lê Khả Phiêu chủ biên ; 

Nguyễn Văn Thành ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 

367 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt 

Nam, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Khái quát thực trạng đạo đức trong Đảng 

và thực trạng công tác xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua; yêu cầu vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; từ đó đề xuất nhiệm 
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vụ và giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

về đạo đức hiện nay. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng; Đạo đức; Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 002036-40. 

76. Tuyển tập truyện, ký về Hồ Chí Minh / Sơn Tùng ; Bùi Sơn Định sưu 

tầm, tuyển chọn. - Hà Nội :  Văn học,  2019. - 829 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện giản dị về Bác Hồ và người thân trong gia 

đình Bác thông qua các sự kiện, tư liệu lịch sử và hồi kí tự bạch của tác giả. 

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp cách mạng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVKD 002030-1 ; (2): MSVKD 002590-1. 

77. Tỷ phú bán giày / Tony Hsieh ; Hoàng Thị Minh Hiếu dịch. - Hà Nội :  

Lao động - Xã hội,  2020. - 367 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu hành trình kinh doanh của Tony Hseih - CEO của công ti 

Zappos cùng quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp khác biệt, đặc sắc với 

điểm nhấn là dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chu đáo. 

Từ khóa: Kinh doanh; Lãnh đạo; Bí quyết thành công. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003497-9. 

78. Vấn đề pháp luật đặt ra đối với lao động di cư - Kinh nghiệm Việt Nam 

và Trung Quốc / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Hữu Chí ... [et al.]. 

- Hà Nội :  Công an nhân dân,  2019. - 406 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về vấn đề lao động di cư ở Việt 

Nam và Trung Quốc, gồm: tổng quan về lao động di cư trong nước và những 

thách thức đặt ra đối với Việt Nam; thực trạng bảo trợ xã hội đối với lao động di 

cư từ nông thôn ra thành thị ở Việt Nam; pháp luật quốc tế về lao động di trú; 

vấn đề thủ tục hành chính đối với lao động di cư. 

Từ khóa: Việt Nam; Trung Quốc; Luật Lao động; Lao động di cư. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLLD 007493-7. 
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79. Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII / 

Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội,  2018. - 207 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng; các báo cáo của Bộ Chính trị, các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 

bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. 

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện; Hội nghị lần thứ bảy. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002035. 

80. Văn minh phương Tây và phần còn lại của thế giới / Niall Ferguson ; 

Nguyễn Nguyên Hy dịch. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2018. - 477 tr. :  minh họa ;  

24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu sự hưng thịnh và suy tàn của các đế chế cùng với những 

cuộc va chạm và giao hoà của những nền văn minh thế giới; những lập luận về 

sự phát triển sáu khái niệm mới đầy uy lực gồm cạnh tranh, khoa học, quyền tư 

hữu, y học hiện đại, chủ nghĩa tiêu dùng và đạo lí nghề nghiệp. 

Từ khóa: Lịch sử; Chính trị; Văn minh; Phương Tây. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000974-6. 

81. Vượt qua bản ngã = / Ryan Holiday ; Phí Thị Mai dịch. - Hà Nội :  Lao 

động,  2019. - 313 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chế ngự bản ngã trước khi bị những thói quen xấu chi 

phối, thay thế những cám dỗ của bản ngã bằng sự khiêm nhường, kỉ luật và trau 

dồi sức mạnh, nghị lực để không gục ngã khi gặp khó khăn. 

Từ khóa: Cuộc sống; Tâm lí học ứng dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001836-8. 

82. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong 

tình hình mới / Lương Cường. - Hà Nội :  Quân đội nhân dân,  2019. - 464 tr. ;  

21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về xây dựng Quân đội nhân dân Việt 

Nam về chính trị. Phân tích những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong việc 
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xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị; từ đó đưa ra yêu cầu, 

giải pháp để xây dựng lực lượng này vững mạnh về chính trị trong tình hình mới. 

Từ khóa: Việt Nam; Công tác chính trị; Quân đội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVCT 002145-6 ; (3): MSVCT 000556-8. 

83. Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 

mới / Ngô Xuân Lịch. - Hà Nội :  Quân đội nhân dân,  2019. - 560 tr. :  minh 

hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến 

xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Nghiên cứu những nội dung về việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, 

củng cố nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong 

tình hình mới. 

Từ khóa: Việt Nam; Bảo vệ Tổ quốc; Quân đội; Quốc phòng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVCT 002143-4 ; (3): MSVCT 000559-61. 

84. Xây dựng Toà án nhân dân xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải 

và niềm tin / Nguyễn Hoà Bình. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 

563 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các kết quả nghiên cứu, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng 

vấn của đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Chánh án Toà án nhân dân tối cao về vấn 

đề tăng cường xây dựng Đảng, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất 

lượng xét xử của Toà án nhân dân; vấn đề cải cách tư pháp, đổi mới tư duy, 

phương pháp áp dụng các giải pháp đột phá trong hoạt động của Toà án; quá 

trình Toà án nhân dân chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hiến pháp; Toà án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHP 007311-3 ; (3): MSVLHP 007816-8. 
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C. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình 

sự / Trần Thị Thu Hiền ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Chí, 

PGS. TS. Nguyễn Tất Viễn. - Hà Nội,  2020. - 178 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo đảm quyền con người của bị can 

trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Phân tích các qui định của pháp luật tố 

tụng hình sự Việt Nam về bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn 

điều tra vụ án hình sự và thực tiễn thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng 

cường hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Vụ án hình sự; Quyền con người; Luật Tố tụng hình sự; Bị can; Việt 

Nam; Điều tra vụ án. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010779-80. 

2. Chế độ công vụ của nhà Nguyễn dưới triều Gia Long và Minh Mệnh 

(1802 - 1841) / Phạm Thị Thu Hiền ; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Chi 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 267 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành, thực thi chế độ công vụ dưới triều vua Gia 

Long và Minh Mệnh. Phân tích các qui định về tuyển dụng, đãi ngộ đối với 

người thi hành công vụ và hoạt động thực thi công vụ dưới thời vua Gia Long và 

Minh Mệnh. Đưa ra nhận xét những điểm tích cực, hạn chế về chất lượng, kĩ 

năng, năng lực của đội ngũ thừa hành công vụ; rút ra một số đặc điểm về chế độ 

công vụ của nhà nước quân chủ Nguyễn thời vua Gia Long, Minh Mệnh và một 

số giá trị kế thừa đối với chế độ công vụ hiện nay. 

Từ khóa: Luật Hành chính; Công vụ; Nhà Nguyễn; Việt Nam; Triều đại Gia 

Long; Triều đại Minh Mệnh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 010781. 

3. Đặc trưng cơ bản của Bộ Dân luật Bắc Kì 1931 / Nguyễn Thị Khánh Huyền; 

GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 108 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày khái quát về Bộ Dân luật Bắc Kì 1931. Nghiên cứu sự kết hợp 

giữa tư tưởng pháp luật phương Tây và tư tưởng pháp luật truyền thống Việt Nam 

trong bộ luật này. Phân tích những giá trị khoa học của Bộ Dân luật Bắc Kì 1931 có 

thể kế thừa trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Bộ luật Dân sự; Bộ Dân luật Bắc Kì 1931; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 010783. 

4. Pháp luật triều Thanh - Quá trình hình thành, nội dung và đặc điểm / 

Trần Thị Hoa ; PGS. NGND. Nguyễn Văn Hồng hướng dẫn. - Hà Nội,  

2011. - 161 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình thành lập triều Mãn Thanh và hoạt động 

lập pháp của triều Thanh. Nghiên cứu nội dung và một số đặc điểm cơ bản của 

pháp luật triều Thanh, từ đó làm rõ những ảnh hưởng của nó tới pháp luật triều 

Nguyễn ở Việt Nam. 

Từ khóa: Pháp luật; Trung Quốc; Triều Thanh; Lịch sử nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 010782. 

5. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam 

hiện nay / Lê Thị Hằng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Thị Đào, PGS. 

TS. Vũ Thư. - Hà Nội,  2020. - 174 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. Phân tích thực trạng xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Vi phạm hành chính; Bảo vệ môi trường; 

Xử lí vi phạm hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010777-8. 
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D. TÀI LIỆU HỘI THẢO 

1. Chế độ công vụ ở Việt Nam trong tiến trình lịch sử / Trường Đại học 

Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước. - Hà Nội,  2014. - 152 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chế 

độ công vụ ở Việt Nam trong tiến trình lịch sử, gồm: công vụ và trách nhiệm của 

cán bộ, công chức; nguyên tắc của chế độ công vụ ở Việt Nam; chế độ khảo 

khoá quan chức thời kì Hậu Lê; chế độ đãi ngộ quan chức thời Nguyễn; đặc 

điểm lương bổng của quan lại Trung Quốc thời kì phong kiến;…. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Công vụ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000497. 

 

 


