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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11/2020 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn 

Văn Động ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 495 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà 

nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình 

thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và 

nguồn của pháp luật; qui phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm 

pháp lí,…. 

Từ khóa: Pháp luật ; Giáo trình ; Nhà nước ; Lí luận nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn/default.aspx?mnuid=11 

2. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần chung / Trường Đại học Kiểm 

sát Hà Nội ; Mai Đắc Biên chủ biên ; Hoàng Bích Ngọc ... [et al.]. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 494 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt 

Nam (phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, 

nguồn của Luật Hình sự; tội phạm; cấu thành tội phạm, khách thể của tội 

phạm; mặt chủ quan, khách quan của tội phạm; chủ thể của tội phạm; các 

giai đoạn thực hiện tội phạm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 008899-908. 

3. Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập I / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh 

... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 500 tr. ; 22 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt 

Nam tập 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị 

pháp lí của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; qui chế pháp lí về thành 

lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn/default.aspx?mnuid=11 

4. Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tâp II / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh 

... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 392 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt 

Nam tập 2, gồm: hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương 

mại, giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Toà án. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn/default.aspx?mnuid=11 

5. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh ; Nguyễn Thị Hoài Phương chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn 

Văn Tiến ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 640 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng dân sự 

Việt Nam, gồm: khái niệm, nguyên tắc cơ bản, chủ thể quan hệ pháp luật tố tụng 

dân sự; thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự của Toà án; chứng cứ và 

chứng minh; án phí, lệ phí, các chi phí tố tụng; biện pháp khẩn cấp tạm thời, tạm 

đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đình chỉ giải pháp vụ án dân sự; thủ tục tố tụng 

giải quyết vụ án dân sự và thủ tục giải quyết việc dân sự trong tố tụng dân sự. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Tố tung dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 008879-88. 

6. Giáo trình Nguyên lý kế toán / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện 

Kế toán - Kiểm toán ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Ánh, Phạm Đức Cường ; 

Doãn Thuỳ Dương ... [et al.]. - Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020. - 

xvii, 462 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày các nội dung liên quan đến nguyên lí kế toán, gồm: tổng 

quan về kế toán, phân tích nghiệp vụ kinh tế và ghi nhận trong hệ thống kế toán, 

kế toán các hoạt động thương mai và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế 

toán hàng hoá tồn kho, kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu, kế toán 

tài sản cố định. 

Từ khóa: Giáo trình ; Kế toán. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 008834-43 ; (10): MSVGT 111486-95. 

7. Giáo trình Những quy định chung về Luật Dân sự / Trường Đại học Luật 

thành phố Hồ Chí Minh ; Chủ biên: Chế Mỹ Phương Đài, Nguyễn Xuân 

Quang ; Biên soạn: Đỗ Văn Đại ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 406 

tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những qui định chung về Luật Dân sự, gồm: khái luận pháp 

luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, cá nhân, pháp nhân và các chủ 

thể khác trong quan hệ pháp luật dân sự, đại diện, giao dịch dân sự, thời hạn và 

thời hiệu. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 008889-98. 

8. Giáo trình Tâm lý học phát triển / Trương Thị Khánh Hà. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 323 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về môn học Tâm lí học phát triển. Phân 

tích sự phát triển tâm lí học của các lứa tuổi như trẻ em, thanh thiếu niên và tuổi 

trưởng thành hay tuổi trung niên, người cao tuổi. 

Từ khóa: Giáo trình ; Tâm lí học ; Tâm lí học phát triển. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVGT 008874-8.9. Giáo trình Tư pháp đối với người 

chưa thành niên / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đỗ Thị Phượng chủ biên ; 

Đào Lệ Thu ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 311 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các nội dung cơ bản về tư pháp vị thành niên, gồm: khái 

quát về tư pháp đối với người chưa thành niên, sự phát triển của người chưa 

thành niên và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của người 
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chưa thành niên, hệ thống và các biện pháp bảo vệ người chưa thành niên tại 

Việt Nam, tư pháp đối với người chưa thành niên trong tố tụng hình sự và trong 

lĩnh vực xử lí vi phạm hành chính, xử lí hình sự đối với người chưa thành niên 

phạm tội và người có hành vi xâm phạm người chưa thành niên, các biện pháp 

thay thế qui trình tư pháp và tái hoà nhập cộng đồng đối với người chưa thành 

niên phạm tội. 

Từ khóa: Giáo trình ; Tư pháp ; Người chưa thành niên. 

Địa chỉ tài liệu: (30): DSVGT 008844-73 ; (120): MSVGT 111496-615. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

* Tiếng Anh: 

1. Assessing the World Trade Organization : fit for purpose? : World Trade 

Forum / Edited by Manfred Elsig, Bernard Hoekman, Joost Pauwelyn. - 

Cambridge : Cambridge University Press, 2018. - xxi, 445 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Chính sách thương mại ; WTO ; Thương mại quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003049. 

2. Australian franchising code of conduct : a critical analysis of current case 

law / Peter Buberis. - Bingley, UK : Emerald Publishing, 2020. - ix, 237 p. ; 24 

cm. 

Từ khóa: Ôxtrâylia ; Nhượng quyền thương mại ; Luật Thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003052. 

3. Contract law : unfold the problem, reveal the law, apply to life / T.T. 

Arvind. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - xxxix, 597 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Anh ; Luật Hợp đồng ; Hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003050. 

4. English academic study : speaking: course book / Joan McCormack, 

Sebastian Watkins. - Reading : Garnet Education, 2012. - 135 p. : ill. ; 28 cm. 1 

CD. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng đọc. 
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Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000620-4, DSVACD 000620-4 ; (10): MSVA 

001033-7, MSVACD 001033-7. 

5. English for academic study : listening: course book / Colin Campbell, 

Jonathan Smith. - Reading, U.K. : Garnet Publishing, 2012. - 94 p. : ill. ; 28 

cm. 3 CDs. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng nghe. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVA 000625-9, DSVACD1 000625-9, DSVACD2 

000625-9, DSVACD3 000625-9 ; (20): MSVA 001038-42, MSVACD1 001038-

42, MSVACD2 001038-42, MSVACD3 001038-42. 

6. English for academic study : reading: course book / John Slaght. - 

Reading : Garnet Education, 2012. - 111 p. : ill. ; 28 cm. 

Từ khóa: Kĩ năng đọc ; Tiếng Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVA 000635-9 ; (5): MSVA 001048-52. 

7. English for academic study : writing: course book / Anne Pallant. - 

Reading : Garnet Education, 2012. - 93 p. : ill. ; 28 cm. 

Từ khóa: Kĩ năng viết ; Tiếng Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVA 000630-4 ; (5): MSVA 001043-7. 

8. English for academic study : pronunciation: study book / John Smith, 

Annette Margolis. - Reading : The University of Reading, 2012. - 112 p. ; 28 

cm. 2 CDs. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Phát âm. 

Địa chỉ tài liệu: (15): DSVA 000615-9, DSVACD1 000615-9, DSVACD2 

000615-9. 

9. Franchising : the key to rapid business growth : 39 steps to franchising 

successfully / Manzoor G.K. Ishani. - Gloucester : The Choir Press, 2018. - 

xvii, 568 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Kinh doanh ; Luật Thương mại ; Bí quyết kinh doanh ; Nhượng quyền 

thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 003051. 
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10. Protection of legitimate expectations in investment treaty arbitration : a 

theory of detrimental reliance / Teerawat Wongkaew. - Cambridge : 

Cambridge University Press, 2019. - xxv, 282 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Đầu tư nước ngoài ; Trọng tài thương mại quốc tế ; Luật Thương mại 

quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003048. 

 

* Tiếng Việt: 

1. An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá / Trần Việt Hà chủ biên ; 

Đỗ Thanh Bình, Lương Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Thanh Hải. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 224 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về an ninh con người trong bối 

cảnh toàn cầu hoá; những điểm mới về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu 

hoá, kinh nghiệm quốc tế và những bài học cho Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp 

nhằm bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; An ninh ; Con người ; Toàn cầu hoá. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHP 007476-80. 

2. Ẩn số mang tên thế hệ Z / David Stillman, Jonah Stillman ; Dịch: Nguyên 

Khôi, Huệ Linh. - Hà Nội : Công thương, 2019. - 337 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Đúc rút những nét đặc trưng của thế hệ Z (sinh ra trong giai đoạn 1995 

- 2012) - thế hệ mới đang dần bước vào độ tuổi lao động; qua đó phân tích cách 

thức thế hệ Z làm việc và thích ứng với môi trường công sở như thế nào. 

Từ khóa: Công việc ; Tâm lí học ; Thế hệ trẻ ; Kĩ năng. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001948-50 ; (3): MSVTKM 010490-2. 

3. Ẩn số mang tên thế hệ Z = Generation Z goes to college / Corey Seemiller, 

Meghan Grace ; Vũ Khánh Thịnh dịch. - Hà Nội : Công thương, 2019. - 266 

tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Đúc rút 7 nét đặc trưng của thế hệ Z, giúp các nhà giáo dục, các bậc 

phụ huynh, cũng như các nhà tuyển dụng thấu hiểu sâu sắc về lớp sinh viên mới 
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này, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy và mang lại cho các em cơ hội phát 

triển tốt nhất trong tương lai. 

Từ khóa: Giáo dục ; Sinh viên ; Tâm lí học ; Thế hệ trẻ. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001945-7 ; (3): MSVTKM 010487-9. 

4. Bài tập Nguyên lý kế toán : dành cho sinh viên ngoài chuyên ngành kế 

toán / Phạm Thị Bích Chi chủ biên ; Biên soạn: Trần Thị Nam Thanh ... [et 

al.]. - Hà Nội : [S.n.], 2018. - 111 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi lựa chọn đúng/sai, bài tập 

theo 8 nhóm vấn đề của môn học Nguyên lý kế toán, gồm: những vấn đề cơ bản, 

hạch toán tài sản cố định, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; hạch toán tiền 

lương, các khoản trích theo lương CVN; hạch toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm; hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm; hạch toán xác 

định và phân phối kết quả kinh doanh; báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

Từ khóa: Kinh tế ; Sách bài tập ; Nguyên lí kế toán. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003582. 

5. Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam : sách chuyên khảo / Trần Ngọc Đường. - Hà Nội : 

Tư pháp, 2020. - 276 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận về nguyên tắc pháp quyền và thực hiện 

nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam. Phân tích thực trạng nhận thức các giá trị pháp quyền và thực tiễn 

thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam; từ đó, đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao 

nhận thức và hiệu quả thực hiện nguyên tắc này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Nhà nước pháp quyền ; Pháp quyền ; Lí luận nhà nước 

pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLL 001746-55 ; (3): PHSTK 003685-7. 

6. Bão giông mới là cuộc đời / Khenpo Sodargye ; Tinh Nguyệt Tâm chuyển 

ngữ. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2020. - 321 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp các bài viết và thuyết pháp của nhà sư Khenpo Sodargye nhằm 

mang đến những thông điệp gần gũi, giản đơn nhưng đầy thuyết phục giúp 

người đọc có thể tự điều phục tâm, vượt qua những khổ đau của cuộc đời. 

Từ khóa: Cuộc sống ; Đạo Phật ; Triết lí. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001927-9 ; (3): MSVTKM 010469-71. 

7. Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ Đại hội Đảng ở 

cơ sở / Nguyễn Tác Luỹ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 192 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề lí luận về bầu cử trong Đảng và công tác bầu 

cử của Đại hội Đảng ở cơ sở. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác bầu cử của 

Đại hội Đảng bộ xã ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng nhiệm kì 2015 – 

2020; trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, giải pháp và những gợi mở trong 

công tác bầu cử của Đại hội Đảng ở cơ sở thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Bầu cử ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Đại hội Đảng. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 002109-13. 

8. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015. Phần thứ hai: Các tội phạm, 

Chương XXI - Mục I: Các tội xâm phạm an toàn giao thông : bình luận 

chuyên sâu / Đinh Văn Quế. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 467 

tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận chuyên sâu 25 điều luật được qui định trong mục I, 

chương XXI, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội 

xâm phạm an toàn giao thông. 

Từ khóa: Việt Nam ; Bình luận khoa học ; Tội phạm ; Tội xâm phạm an toàn 

giao thông ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Luật Hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002523-32 ; (20): MSVLHS 012151-70 ; (5): 

PHSTK 003672-6. 

9. Bình luận Luật Thi hành án hình sự năm 2019 : sách chuyên khảo / Chủ 

biên: Lê Quý Vương, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Công Hồng ; Biên soạn: 

Nguyễn Huy Tiến ... [et al.]. - Hà Nội : Lao động, 2020. - 902 tr. ; 287cm. 
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Tóm tắt: Phân tích, bình luận chuyên sâu từng điều của Luật Thi hành án hình sự 

năm 2019 về qui định chung và những qui định cụ thể về: hệ thống tổ chức thi 

hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành 

án hình sự; thi hành án phạt tù; thi hành án tử hình; thi hành án treo, án phạt 

cảnh cáo, cải tạo không giam giữ; thi hành án phạt cấm cư trú, quản chế; thi 

hành án phạt trục xuất;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Bình luận khoa học ; Luật Tố tụng hình sự ; Luật Thi hành 

án hình sự 2019. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHS 003352-6 ; (5): MSVTHS 010005-9. 

10. Các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển doanh nghiệp Việt 

Nam : sách chuyên khảo / Tô Trung Thành chủ biên ; Nguyễn Việt Hùng ... 

[et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 352 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về các rào cản tài chính tiền tệ đối 

với sự phát triển của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng, tác động của các rào 

cản tài chính tiền tệ đến khả năng tiếp cận tài chính và phát triển của doanh 

nghiệp; từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm khắc phục, giải quyết 

triệt để các rào cản để phục vụ cho sự phát triển các doanh nghiệp Việt Nam đến 

năm 2025. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Tài chính. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003589-93. 

11. Các thành phần kinh tế Việt Nam: Vấn đề và định hướng chính sách : 

sách tham khảo / Trần Đình Thiên chủ biên ; Đỗ Thế Tùng ... [et al.]. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 440 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết tập trung làm rõ những thành công và triển vọng 

phát triển các thành phần kinh tế ở nước ta; gợi mở nhiều vấn đề, định hướng 

chính sách, kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát triển các thành phần 

kinh tế trong thời kì đổi mới hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Chính sách ; Thành phần kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003599-603. 
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12. Các tội xâm phạm tình dục trong Luật Hình sự Việt Nam : sách chuyên 

khảo / Nguyễn Thị Ngọc Linh. - Hà Nội : Tư pháp, 2019. - 255 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về các tội xâm phạm tình dục trong 

Luật Hình sự. Phân tích thực trạng qui định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về 

các tội phạm tình dục và thực tiễn xét xử; từ đó đưa ra yêu cầu tiếp tục hoàn 

thiện qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm tình dục và 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội xâm phạm tình dục. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002498-507 ; (10): MSVLHS 012121-30. 

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

việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam : kỷ yếu hội thảo 

khoa học cấp Quốc gia / Biên soạn: Phan Chí Hiếu ... [et al.]. - Hà Nội : Tư 

pháp, 2020. - 574 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết đánh giá tác động của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 ở lĩnh vực pháp luật; nhấn mạnh những vấn đề pháp lí đang đặt 

ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. 

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

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLL 001737-40. 

14. Cỗ máy tri giác : kỷ nguyên của trí thông minh nhân tạo / Amir Husain; 

Hoàng Lan dịch. - Hà Nội : Công thương, 2019. - 330 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những ý tưởng về khoa học máy tính, trí thông minh nhân tạo 

và việc ứng dụng trí thông minh nhân tạo để giải quyết những thách thức to lớn 

của thế giới trong hiện tại cũng như tương lai. 

Từ khóa: Khoa học công nghệ ; Trí tuệ nhân tạo. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 000804-6 ; (3): MSVVG 000969-71. 

15. Cùng John Maxwell: Thành công : bí quyết thành công nằm trong 

chính kế hoạch hằng ngày của bạn / John C. Maxwell ; Trần Mạnh Hà 

dịch. - Hà Nội : Công thương, 2019. - 177 tr. ; 19 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp 12 việc làm hàng ngày giúp bạn đi đến thành công, gồm: lựa 

chọn và thể hiện một thái độ đúng đắn, xác định và hành động dựa trên những 

điều quan trọng trong danh sách những điều ưu tiên, biết và làm theo những 

hướng dẫn về sức khỏe, gần gũi và chăm sóc gia đình, thực hành và phát triển tư 

duy sáng suốt, tạo dựng và gìn giữ sự tận tụy phù hợp, kiếm và quản lí tiền bạc 

một cách đúng đắn, làm sâu sắc thêm và sống với đức tin. 

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

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001939-41 ; (3): MSVTKM 010481-3. 

16. Cùng John Maxwell: Tư duy : thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống / 

John C. Maxwell ; Đỗ Nhật Nam dịch. - Hà Nội : Công thương, 2019. - 178 

tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn 11 kĩ năng tư duy cần thiết để có thể trở thành người có tư 

duy tốt, gồm: gặt hái từ tư duy nhìn xa trông rộng, kích hoạt tư duy tập trung, 

thúc đẩy tư duy sáng tạo, áp dụng tư duy thực tế, tận dụng tư duy chiến lược, 

khám phá tư duy triển vọng, học hỏi từ tư duy phản chiếu, thử thách tư duy số 

đông, được lợi từ tư duy sẻ chia, thực hành tư duy phóng khoáng và dựa vào tư 

duy mấu chốt. 

Từ khóa: Tư duy ; Bí quyết thành công ; Tâm lí học ứng dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001942-4 ; (3): MSVTKM 010484-6. 

17. Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ phương Tây hiện 

đại : sách tham khảo / Phan Duy Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2019. - 272 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của tác giả đã công bố trên các tạp chí chuyên 

ngành về Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ phương Tây hiện 

đại, mối quan hệ giữa Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền dân chủ ở Mỹ. 

Từ khóa: Dân chủ ; Phương Tây ; Đảng chính trị ; Nhóm lợi ích ; Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 002193-7. 
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18. Đạo trị nước trong tư tưởng Khổng - Mạnh : sách chuyên khảo / Cao 

Xuân Long, Đinh Thị Kim Lan. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2019. - 270 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những điều kiện lịch sử - xã hội, tiền đề lí luận và tiền đề chủ 

quan cho sự hình thành đạo trị nước trong tư tưởng Khổng - Mạnh. Trình bày 

những nội dung cơ bản của đạo trị nước trong tư tưởng Khổng - Mạnh; từ đó rút 

ra những đặc điểm, giá trị, hạn chế và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Từ khóa: Đạo Khổng ; Triết học phương Đông ; Học thuyết Mạnh Tử ; Tư 

tưởng triết học. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 001964-8. 

19. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và định hướng cho 

cách mạng Việt Nam / Nguyễn Văn Công ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2019. - 148 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hướng dẫn 

số 90-HD/BTGTW ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên 

truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỉ niệm 50 năm 

ngày mất của Người. Tập hợp một số bài viết giới thiệu về nội dung, những giá 

trị lịch sử và ý nghĩa của Di chúc. 

Từ khóa: Di chúc ; Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 002101-3. 

20. Doanh nghiệp với lộ trình tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 / Hà 

Minh Hiệp. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 208 tr. : minh hoạ ; 

24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề xoay quanh doanh nghiệp với Cách mạng công 

nghiệp 4.0, gồm: tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0, chỉ số sẵn sàng tiếp 

cận, tăng cường mức độ tiếp cận và xây dựng khung lộ trình tiếp cận Cách mạng 

công nghiệp 4.0. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Cách mạng công nghiệp 4.0. 
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Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003594-8. 

21. Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong 

giai đoạn mới : sách chuyên khảo / Cao Văn Thống, Vũ Trọng Lâm. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 464 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

và quan điểm của Đảng về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Đánh giá thực 

trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian qua; từ đó đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

và công tác cán bộ trong giai đoạn mới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Cán bộ ; Công tác cán bộ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 002198-202. 

22. Giá trị bình đẳng trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam : sách chuyên 

khảo / Nguyễn Đức Hạnh. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 146 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về giá trị bình đẳng trong Luật Tố tụng 

hình sự. Phân tích sự thể hiện của giá trị bình đẳng trong Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015 và đánh giá thực tiễn áp dụng các qui định này; từ đó đưa ra yêu 

cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện 

pháp luật nhằm bảo đảm giá trị bình đẳng trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Tố tụng hình sự ; Bình đẳng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 003367-76 ; (3): PHSTK 003694-6. 

23. Giải đáp vướng mắc trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát 

việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ 

em / Hoàng Thị Quỳnh Chi chủ biên ; Biên soạn: Hoàng Anh Tuyên, Phạm 

Thị Thuỳ Linh, Lương Thị Hiền. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 143 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trên cơ sở góc nhìn của 

các nhà nghiên cứu trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi 

tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc xâm phạm phụ nữ, trẻ em. 

Từ khóa: Phụ nữ ; Khởi tố ; Trẻ em ; Kiểm sát ; Quyền công tố ; Luật Tố tụng 

hình sự. 
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Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 003357-66 ; (3): PHSTK 003691-3. 

24. Giải đáp vướng mắc về pháp luật và giải quyết vụ án, vụ việc hình sự, 

dân sự, hành chính / Hoàng Thị Quỳnh Chi chủ biên ; Biên soạn: Hoàng 

Anh Tuyên, Nguyễn Xuân Hà, Phạm Hoàng Diệu Linh. - Hà Nội : Tư pháp, 

2020. - 287 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trên cơ sở 

góc nhìn của các nhà nghiên cứu trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc hình 

sự, dân sự, hành chính. 

Từ khóa: Vụ án hình sự ; Sách hỏi đáp ; Luật Tố tụng hình sự ; Vụ án hành 

chính ; Vụ việc dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 003377-86 ; (3): PHSTK 003697-9. 

25. Hệ thống toà án Việt Nam trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp 

quyền / Nguyễn Đăng Dung chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Minh Phú ... [et. 

al.]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 253 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền và các 

yêu cầu của nhà nước pháp quyền đối với hệ thống toà án; lịch sử hình thành, tổ 

chức và hoạt động hệ thống toà án ở Việt Nam hiện nay và các giải pháp cải cách 

hệ thống toà án theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Nhà nước pháp quyền ; Toà án. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHP 007436-40 ; (10): MSVLHP 007985-94. 

26. Hiến pháp Cộng hoà liên bang Đức : sách trong khuôn khổ hợp tác giữa 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Quốc hội bang 

Hessen CHLB Đức = Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland: druck 

in der Zusammenarbeit zwischen der Nationalversamml. - Hà Nội : Nxb. Hà 

Nội, 2020. - 201 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Hiến pháp nước Cộng hoà liên bang Đức dưới dạng 

song ngữ tiếng Việt và tiếng Đức. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Đức ; Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHP 007446-55. 
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27. Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh 

bạch, hiệu quả và bền vững / Chủ biên: Nguyễn Đức Kiên, Phan Hồng Mai; 

Trần Thị Vân Hoa ... [ et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 

374 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về thể chế để phát triển hệ thống ngân 

hàng minh bạch, hiệu quả và bền vững. Phân tích thực trạng thể chế cho hệ thống 

ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2000-2018, đánh giá tính minh bạch, hiệu quả và 

bền vững của hệ thống ngân hàng; từ đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 

khung pháp lý về lĩnh vực này đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Từ khóa: Việt Nam ; Thể chế ; Ngân hàng ; Luật Ngân hàng. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLNH 007613-7 ; (5): MSVLNH 017232-6. 

28. Hướng dẫn học tập môn Luật Doanh nghiệp = Course book subject Law 

on Enterpries / Đào Thị Thu Hằng, Lê Thị Hiền Hoa. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2020. - 112 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số nội dung cơ bản của môn học Luật Doanh nghiệp, 

gồm: khái quát về doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, doanh 

nghiệp xã hội, doanh nghiệp vừa và nhỏ; công ti cổ phần, công ti hợp danh, công 

ti TNHH một thành viên, công ti TNHH từ hai thành viên trở lên; tổ chức lại, 

giải thể doanh nghiệp. Cuối mỗi nội dung có các câu hỏi ôn tập nhằm giúp 

người học tổng hợp lại kiến thức đã học. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Doanh nghiệp ; Hướng dẫn môn học ; Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007603-12 ; (20): MSVLKT 017212-31. 

29. Khẩu khí và thuật học hùng biện trong nghề luật : sách tham khảo / 

Phùng Trung Tập. - Hà Nội : Tư pháp, 2019. - 151 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về khẩu khí và thuật học hùng biện, 

gồm: khái niệm, đặc điểm, hình thức của khẩu khí; khẩu khí trong quan hệ xã 

hội, khẩu khí trong nghề luật và những chuẩn mực của thuật hùng biện trong 

nghề luật sư. 

Từ khóa: Luật sư ; Nghề luật sư ; Hùng biện ; Thuật hùng biện. 
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Địa chỉ tài liệu: (10): DSVVH 001114-23 ; (25): MSVVH 001624-48 ; (5): 

PHSTK 003680-4. 

30. Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa 

tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / Phạm Thị Huệ. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2020. - 248 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt 

động công vụ. Đánh giá thực trạng xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ tại 

Việt Nam thời gian qua, từ đó đưa ra định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Phòng chống tham nhũng ; Công vụ ; 

Xung đột lợi ích. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007481-5. 

31. Kinh điển Nho gia tại Việt Nam= The confucian canon in Vietnam / 

Nguyễn Kim Sơn chủ biên. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 558 

tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 24 bài viết tập trung phân tích những tác động của Nho giáo 

đối với các khía cạnh xã hội; một số kết quả nghiên cứu về quá trình các nhà nho 

Việt Nam sử dụng những bộ sách chú giải kinh điển Nho gia được nhà nước 

điển chế hoá, quan phương hoá; các trường hợp nhà nho thảo luận về kinh điển 

trong giai đoạn cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tôn giáo ; Nho gia. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 001951-5. 

32. Lịch sử các học thuyết chính trị / Chủ biên: Nguyễn Đăng Dung, Lê Thị 

Thanh Lai. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 513 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát lịch sử và nội dung các học thuyết chính trị của 

nhân loại từ cổ đại tới hiện đại như: tư tưởng chính trị Ấn Độ cổ đại, học thuyết 

chính trị Trung Quốc cổ đại, học thuyết chính trị Hy Lạp cổ đại, tư tưởng chính 

trị La Mã cổ đại. 

Từ khóa: Lịch sử ; Thế giới ; Học thuyết chính trị. 
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Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHT 001732-6 ; (5): MSVLHT 006082-6. 

33. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện hành) (sửa đổi, bổ 

sung năm 2020) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 216 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), gồm: qui định chung; thẩm quyền ban hành, 

nội dung văn bản qui phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản qui phạm 

pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng 

Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện 

trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; xây dựng, 

ban hành văn bản qui phạm pháp luật liên tịch. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Văn bản qui phạm pháp luật ; Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 2020. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007466-75 ; (5): PHVBPL 006825-9. 

34. Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2019) / Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 91 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 

2019), gồm qui định chung và những qui định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của cán 

bộ, công chức; cán bộ, công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 

quản lí cán bộ, công chức vi phạm; điều khoản bảo đảm thi hành công vụ; thanh 

tra công vụ; khen thưởng, xử lí vi phạm và các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Cán bộ ; Công chức ; Văn bản qui phạm 

pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007511-20 ; (5): PHVBPL 006845-9. 

35. Luật Đầu tư / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 160 tr. ; 19 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đầu tư năm 2020, gồm: qui định chung; bảo 

đảm đầu tư; ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; hoạt động đầu tư tại Việt Nam; hoạt động 

đầu tư ra nước ngoài; quản lí nhà nước về đầu tư và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Văn bản qui phạm pháp luật ; Luật Đầu tư 2020. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007628-37 ; (5): PHVBPL 006810-4. 

36. Luật Doanh nghiệp / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 292 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Doanh nghiệp năm 2020, gồm: qui định 

chung; thành lập doanh nghiệp; công ti trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà 

nước; công ti cổ phần; công ti hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; nhóm công ti; tổ 

chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; điều khoàn thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Văn bản qui phạm pháp luật ; Luật Doanh 

nghiệp 2020. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007618-27 ; (5): PHVBPL 006805-9. 

37. Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi, bổ sung năm 2019) / Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 86 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi, bổ sung năm 

2019), gồm qui định chung và những qui định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức, hoạt động của kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của 

đơn vị được kiểm toán; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt 

động kiểm toán nhà nước; khiếu nại, tố cáo, xử lí vi phạm trong hoạt động kiểm 

toán và các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kiểm toán ; Luật Tài chính ; Văn bản qui phạm pháp luật ; 

Luật Kiểm toán nhà nước 2019. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTC 007643-52 ; (5): PHVBPL 006830-4. 

38. Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi, bổ sung năm 2019) / Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 62 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi, bổ sung năm 

2019), gồm qui định chung và những qui định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn 
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của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 

cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chế độ làm 

việc của Chính phủ và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Văn bản qui phạm pháp luật ; Chỉnh phủ ; 

Luật Tổ chức Chính phủ 2019. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHP 007501-10 ; (5): PHVBPL 006840-4. 

39. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung năm 2019) / 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 

2020. - 186 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ 

sung năm 2019), gồm qui định chung và những qui định cụ thể về nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, 

đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; hoạt động của chính quyền địa phương; 

thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và điều 

khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Chính quyền địa phương ; Văn bản qui 

phạm pháp luật ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHP 007491-500 ; (5): PHVBPL 006835-9. 

40. Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) / Quốc 

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2020. - 92 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ 

sung năm 2020), gồm: vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; đại 

biểu Quốc hội; Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội; Hội đồng dân 

tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; kì họp Quốc hội; Tổng thư kí Quốc hội, Văn 

phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội và kinh phí hoạt 

động của Quốc hội; điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Văn bản qui phạm pháp luật ; Luật Tổ 

chức Quốc hội 2020. 
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Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHP 007456-65 ; (5): PHVBPL 006820-4. 

41. Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung năm 2019) / Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 71 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung năm 2019), gồm 

qui định chung và những qui định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của viên chức, 

tuyển dụng, sử dụng, quản lí viên chức; việc khen thưởng, xử lí vi phạm và điều 

khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Viên chức ; Văn bản qui phạm pháp 

luật; Luật Viên chức 2019. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007521-30 ; (5): PHVBPL 006850-4. 

42. Lược sử các học thuyết khoa học hành chính : sách chuyên khảo cho các 

bậc đào tạo hành chính / Lương Minh Việt, Nguyễn Quốc Tuấn. - Hà Nội : 

Mỹ thuật, 2007. - 223 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu nguồn gốc, mối quan hệ của môn khoa học hành chính với 

một số ngành khoa học khác và lịch sử các học thuyết khoa học hành chính của 

nhân loại. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Học thuyết. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007441-5 ; (5): MSVLHC 007995-9. 

43. Mối quan hệ giữa định hướng giá trị - ý nghĩa và khả năng thích ứng 

nhân cách của sinh viên Việt Nam : sách chuyên khảo / Hồ Võ Quế Chi, 

Kudinov Sergey Inanovich. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 192 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số nội dung về lý thuyết tiếp cận các vấn đề thích ứng và 

định hướng giá trị - ý nghĩa của nhân cách trong nghiên cứu tâm lí học. Phân 

tích kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa định hướng giá trị - ý nghĩa và khả 

năng thích ứng của sinh viên Việt Nam. Nghiên cứu sự biến đổi khả năng thích 

ứng của sinh viên Việt Nam với các định hướng giá trị - ý nghĩa khác nhau, từ 

đó đưa ra kiến nghị cho quá trình thích ứng và gia tăng khả năng thích ứng của 

sinh viên Việt Nam. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Giáo dục ; Sinh viên ; Nhân cách ; Tâm lí học. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001956-8. 

44. Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị công : sách 

tham khảo / Chủ biên: Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn 

Hoàng Anh ; Đoàn Văn Nhật ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2019. - 243 tr. ; 

24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của nhóm tác giả luận giải, phân tích một số vấn 

đề lí luận về quản trị công và kinh nghiệm quốc tế về quản trị công. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Quản trị công. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007541-5. 

45. Một trăm câu hỏi về giải quyết vụ việc hôn nhân và gia đình tại Toà án / 

Chu Xuân Minh chủ biên ; Lại Văn Trình ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 

2018. - 379 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 100 câu hỏi và một số tình huống về giải quyết vụ việc hôn 

nhân và gia đình tại Toà án. Giới thiệu toàn văn một số văn bản pháp luật về hôn 

nhân và gia đình. 

Từ khóa: Việt Nam ; Sách hỏi đáp ; Luật Hôn nhân gia đình ; Toà án nhân dân ; 

Vụ việc hôn nhân gia đình. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHN 002835-9 ; (5): MSVLHN 012008-12. 

46. Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Biên soạn: 

Nguyễn Văn Đạo ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 440 

tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết, trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề trong nước cũng như quốc tế; từ chính sách đối 

nội đến chính sách đối ngoại; từ chính trị, kinh tế, xã hội đến an ninh, quốc 

phòng,…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Bài phỏng vấn. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 002119-23. 
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47. Nghệ thuật xử lý tình huống thường gặp trong doanh nghiệp và bí quyết 

thành công trong kinh doanh / Hữu Đại tuyển chọn và hệ thống. - Hà Nội : 

Lao động, 2020. - 398 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kĩ năng và nghệ thuật xử lí tình huống trong doanh 

nghiệp và bí quyết thành công trong kinh doanh từ các tỉ phú; từ đó đưa ra 

những ý tưởng kinh doanh thời hiện đại. 

Từ khóa: Kinh doanh ; Doanh nghiệp ; Bí quyết thành công ; Xử lí tình huống. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001969-71. 

48. Nhóm Chính Bắc = True North groups : chiếc la bàn dẫn lối thành 

công/ Bill George, Doug Baker ; Khánh Trang dịch. - Hà Nội : Công thương, 

2020. - 261 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo đang mong muốn xây dựng các nhóm 

hỗ trợ cho riêng mình, giúp tự nhận thức tốt hơn, cởi mở hơn, hiểu rõ những góc 

khuất của bản thân để có thể chinh phục những đỉnh cao trong kinh doanh cũng 

như cuộc sống. 

Từ khóa: Lãnh đạo ; Bí quyết thành công ; Tâm lí học ứng dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001936-8 ; (3): MSVTKM 010478-80. 

49. Pháp luật kinh tế Việt Nam trong thời kì đổi mới / Chủ biên: Nguyễn 

Hữu Chí, Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Thị Dung ; Lê Hồng Hạnh ... [et 

al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 1195 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp hơn 30 bài viết nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện hệ 

thống pháp luật kinh tế Việt Nam trong thời kì đổi mới, gồm các nội dung: pháp 

luật thương mại, cạnh tranh, tài chính và ngân hàng; pháp luật lao động - an sinh 

xã hội, bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật đất đai, bảo vệ 

môi trường. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLKT 007602. 

50. Pháp luật quốc tế về hoà giải trong tố tụng hình sự và kinh nghiệm cho 

Việt Nam / Lê Huỳnh Tấn Duy chủ biên ; Lê Thị Thuỳ Dương, Đinh Văn 
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Đoàn, Nguyễn Phương Thảo. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 241 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hoà giải trong tố tụng hình sự. 

Nghiên cứu pháp luật quốc tế, pháp luật châu Âu và một số quốc gia về hoà giải 

trong tố tụng hình sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp 

luật tố tụng hình sự Việt Nam về hoà giải, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện và đảm bảo thực thi pháp luật Việt Nam về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Hoà giải. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 003327-36 ; (10): MSVTHS 009985-94. 

51. Pháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn 

của Việt Nam / Phạm Hồng Hạnh. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2020. - 379 

tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quản lí khoáng sản biển trong pháp 

luật quốc tế. Phân tích, đánh giá các qui định của pháp luật quốc tế về quản lí 

hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản biển, bảo vệ môi trường biển và vấn đề 

giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản biển. 

Nghiên cứu những vấn đề pháp lí và thực tiễn thực thi pháp luật về quản lí dầu 

khí của Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động này. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Dầu khí ; Biển ; Quản lí tài nguyên. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLQT 002469-78 ; (20): MSVLQT 004451-70 ; (5): 

PHSTK 003642-6. 

52. Pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo vệ quyền con người / Nguyễn Văn 

Tuân. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2020. - 608 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích các qui định chung và những qui định cụ thể về thủ tục tố 

tụng hình sự, quyền con người và quyền bào chữa trong tố tụng hình sự. 

Từ khóa: Việt Nam ; Quyền con người ; Luật Tố tụng hình sự ; Tố tụng hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHS 003347-51 ; (10): MSVTHS 009995-10004. 
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53. Pháp luật về hội, tổ chức phi chính phủ trên thế giới và Việt Nam : sách 

tham khảo / Chủ biên: Trần Kiên, Khuất Thu Hồng, Vũ Công Giao ; Đỗ 

Giang Nam … [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 323 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về hội, tổ chức phi chính phủ, gồm: 

khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển, vai trò của hội và tổ chức phi chính phủ 

đối với xã hội và sự phát triển. Nghiên cứu những qui định của pháp luật Việt 

Nam và một số quốc gia trên thế giới về hội, tổ chức phi chính phủ. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Tổ chức phi chính phủ ; Hội. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLQT 002479-88 ; (3): PHSTK 003688-90. 

54. Pháp luật về hợp đồng - Các vấn đề pháp lý cơ bản / Trương Nhật 

Quang. - Hà Nội : Dân trí, 2020. - 876 tr. ; 25 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề pháp lí cơ bản về hợp đồng nhìn từ góc độ lí 

luận và thực tiễn từ kinh nghiệm hành nghề của tác giả, bao gồm việc giao kết, 

thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng,…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLKT 007638-42. 

55. Pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng : sách chuyên khảo / Chủ 

biên: Nguyễn Ngọc Điện, Đoàn Thị Phương Diệp. - TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018. - 201 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về sự hình thành và phát triển của pháp luật về 

quan hệ tài sản giữa vợ chồng qua các thời kì. Phân tích qui định của pháp luật 

về quan hệ giữa vợ và chồng trong Luật So sánh và quan hệ tài sản giữa vợ 

chồng trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Quan hệ tài sản ; Vợ chồng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHN 002825-34 ; (10): MSVLHN 011998-2007. 

56. Phòng ngừa các tội xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay / 

Nguyễn Thị Thanh Thuỳ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 192 

tr.; 21 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam 

hiện nay. Phân tích nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm xâm phạm an 

ninh quốc gia ở Việt Nam; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường 

phòng ngừa loại tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; An ninh quốc gia ; Tội xâm phạm an ninh 

quốc gia ; Phòng ngừa tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTPH 002508-12. 

57. Quan chế và phòng chống quan lại tham nhũng thời Hậu Lê - Một số 

vấn đề nghiên cứu / Phan Ngọc Huyền. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2017. - 223 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 10 bài viết, khảo cứu của tác giả về vấn đề thiết đặt quan chế 

và phòng chống tham nhũng tập trung chủ yếu vào giai đoạn Lê Sơ và Lê - 

Trịnh ở Đàng Ngoài thời Hậu Lê. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tham nhũng ; Phòng chống tham nhũng ; Nhà Lê ; Lịch sử 

nhà nước pháp luật ; Quan lại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLSN 001741-5. 

58. Quan hệ ngoại giao của triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ 19 / Đinh Thị Dung. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2020. - 196 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu hoàn cảnh quốc tế, khu vực và tình hình Việt Nam nửa đầu 

thế kỉ 19. Nghiên cứu về quan hệ ngoại giao của triều Nguyễn với Trung Quốc, 

Pháp, Xiêm La, Chân Lạp, Vạn Tượng trong nửa đầu thế kỉ 19. 

Từ khóa: Việt Nam ; Quan hệ ngoại giao ; Triều Nguyễn ; Thế kỉ 19. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 002188-92. 

59. Quản trị công ty / Chủ biên: Hoàng Văn Hải, Đinh Văn Toàn ; Biên 

soạn: Nhâm Phong Tuân ... [et al.]. - Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2020. 

- 337 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan cề quản trị công ti; qui định pháp lí và qui định nội 

bộ trong quản trị công ti; cổ đông và Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị 

công ti; Ban điều hành; kiểm soát nội bộ và kiểm toán. 
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Từ khóa: Kinh tế ; Công ti ; Quản trị công ti. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003577-81. 

60. Tàn khốc mới là thanh xuân / Khenpo Sodargye ; Nhóm dịch Ca Lăng 

Tần Già chuyển ngữ. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2020. - 321 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những chia sẻ của tác giả với giới trẻ hoặc những người đã 

từng trải qua tuổi thanh xuân về bản chất của cuộc sống, giúp họ hiểu rõ được lí 

thủ – xả trong đời, có trí tuệ để xử lí mọi việc một cách sáng suốt và đem những 

thuyết pháp Phật giáo nguyện cầu để giúp giới trẻ đủ dũng khí đối diện với sự 

tàn khốc của thanh xuân. 

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

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001924-6 ; (3): MSVTKM 010466-8. 

61. Thiền trong từng phút giây / Nguyễn Mạnh Hùng. - Hà Nộ : Lao động, 

2020. - 323 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 50 bài viết chia sẻ trải nghiệm của tác giả về việc hành thiền; 

qua đó cung cấp đầy đủ những gì mà một thiền sinh mới cần nắm rõ, từ việc 

chuẩn bị tư tế ngồi cho đến các vật dụng cần thiết khi thực hành thiền, từ những 

việc cần làm trong quá trình thiền cho đến những trạng thái đạt được sau đó. 

Từ khóa: Đạo Phật ; Thiền định. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001930-2 ; (3): MSVTKM 010472-4. 

62. Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) : 

sách chuyên khảo / Vũ Thị Phương Lan chủ biên ; Nguyễn Thái Mai, 

Nguyễn Thu Thuỷ, Nguyễn Đức Việt. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2020. - 196 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày sự cần thiết và quan điểm chỉ đạo xây dựng Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Làm rõ khái niệm công nhận và 

cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài. Phân tích các qui 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về công nhận và cho thi hành tại Việt 

Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài; địa vị pháp lí của chủ thể nước ngoài 
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trong tố tụng dân sự tại Toà án Việt Nam; thẩm quyền xét xử của Toà án Việt 

Nam và một số vấn đề về thủ tục tố tụng trong giải quyết các vụ việc dân sự có 

yếu tố nước ngoài. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Thủ tục tố tụng ; Vụ việc dân sự có yếu tố nước 

ngoài ; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTP 002459-68 ; (15): MSVLTP 004436-50 ; (5): 

PHSTK 003637-41. 

63. Tiền nhiều chẳng để làm gì / Heidemarie Schwermer ; Phạm Đức Hùng 

dịch. - Hà Nội : Công thương, 2020. - 301 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Kể về những trải nghiệm và cuộc đời tận hiến của tác giả; từ đó gợi lên 

sự suy ngẫm về các hệ giá trị, khích lệ thái độ dám đương đầu với những khuôn 

mẫu cũ mòn để hình thành lối sống trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn. 

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

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001933-5 ; (3): MSVTKM 010475-7. 

64. Tính nhân bản của Hiến pháp : sách chuyên khảo / Nguyễn Đăng Dung 

chủ biên ; Bùi Ngọc Sơn ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 331 tr. : minh 

hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và những nội dung cơ bản về tính nhân bản của 

Hiến pháp. Nghiên cứu tính nhân bản của Hiến pháp một số nước phương Tây 

và Hiến pháp Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền. 

Từ khóa: Việt Nam ; Hiến pháp ; Tính nhân bản ; Luật Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHP 007531-40 ; (3): PHSTK 003677-9. 

65. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại - Nhận thức cần thống 

nhất? / Nguyễn Ngọc Hoà chủ biên ; Lê Thị Sơn ... [et al.]. - Hà Nội : Tư 

pháp, 2020. - 411 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Khái quát những vấn đề lí luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự của 

pháp nhân thương mại. Nghiên cứu, so sánh nội dung và kĩ thuật qui định vấn đề 

trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự của một số quốc gia; 

từ đó, đưa ra cơ sở lí luận cho việc đánh giá, giải thích và hoàn thiện các qui 
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định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật Hình sự 

Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Trách nhiệm hình sự ; Pháp nhân thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002513-22 ; (20): MSVLHS 012131-50 ; (5): 

PHSTK 003647-51. 

66. Tư duy phản biện dành cho sinh viên : học những kỹ năng đánh giá có 

phê phán và xây dựng luận cứ hiệu quả / Roy Van Den Brink-Budgen ; 

Đinh Hồng Phúc dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 97 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những kĩ năng cơ bản của tư duy phản biện, gồm: nhận diện 

luận cứ, phân tích các luận cứ đơn giản, khảo sát điểm yếu, tìm những điểm 

mạnh, đánh giá độ tin cậy của chứng cứ và áp dụng các kĩ năng. 

Từ khóa: Sinh viên ; Tư duy phản biện ; Tâm lí học ứng dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 001959-63. 

67. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển xã hội / Chủ biên: Lê Thị Hằng, 

Nguyễn Thị Kim Dung ; Đỗ Xuân Tuất ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2020. - 176 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành, nội dung cơ bản và các giá trị của tư tưởng 

Hồ Chí Minh về phát triển xã hội. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Phát triển xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 002124-8 ; (5): MSVKD 002668-72. 

68. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người / Lại Thị Thanh Bình. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 288 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận chung về tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người. Phân tích nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người. 

Từ khóa: Việt Nam ; Quyền con người ; Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 002104-8. 
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69. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời 

đại ngày nay : kỷ yếu hội thảo quốc tế / Lê Quốc Lý ... [et al.]. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 639 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết khẳng định giá trị lí luận và thực tiễn của tác 

phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”; đồng thời chỉ ra những vấn đề cần bổ 

sung, hoàn thiện và phát triển những tư tưởng trong tác phẩm này đối với sự 

phát triển của Việt Nam và một số nước. 

Từ khóa: Việt Nam ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 002114-8. 

70. Văn hoá trong chính trị và văn hoá trong kinh tế ở Việt Nam - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn / Chủ biên: Phạm Duy Đức, Vũ Thị Phương 

Hậu; Chu Văn Cấp ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 

470 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn nghiên cứu văn hoá trong chính trị 

và văn hoá trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Phân tích thực trạng và những 

vấn đề đặt ra về văn hoá trong chính trị và văn hoá trong kinh tế; từ đó làm rõ 

mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và một số giải pháp xây dựng văn hoá trong 

chính trị và văn hoá trong kinh tế ở Việt Nam từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2045. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Văn hoá ; Chính trị. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVG 000812-6. 

71. Văn hoá Việt Nam: tiếp cận hệ thống - liên ngành / Lý Tùng Hiếu. - TP. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2019. - 480 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn nghiên cứu văn hoá Việt Nam; các 

giai đoạn, các vùng văn hoá và cấu trúc của văn hoá Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn hoá. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVG 000807-11. 
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C. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát thi hành án phạt tù tại Việt 

Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Đinh Hoàng Quang ; Người hướng dẫn: 

GS. TSKH. Lê Văn Cảm, PGS. TS. Đỗ Thị Phượng. - Hà Nội, 2020. - 171 tr.; 

28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về kiểm sát thi hành án phạt tù. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật Việt Nam về kiểm sát 

thi hành án phạt tù; từ đó đưa ra yêu cầu và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

hoạt động này ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Thi hành án hình sự ; Kiểm sát thi 

hành án ; Thi hành án phạt tù. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010806-7. 

2. Pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam : luận án 

tiến sĩ Luật học / Đoàn Thị Hải Yến ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn 

Tuyến, TS. Võ Đình Toàn. - Hà Nội, 2020. - 164 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư. Phân tích thực trạng pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác 

công tư ở Việt Nam; từ đó đưa ra mục tiêu, yêu cầu và đề xuất giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Đầu tư ; Luật Đầu tư ; Đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010804-5. 

3. Thẩm quyền của Toà án Việt Nam đối với các vụ việc kinh doanh, 

thương mại có yếu tố nước ngoài trong mối tương quan với pháp luật một 

số quốc gia trên thế giới : luận án tiến sĩ Luật học / Vũ Thị Hương ; Người 

hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Bắc, TS. Nguyễn Thái Mai. - Hà Nội, 2020. - 

222 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về thẩm quyền của Toà án giải quyết 

các vụ việc kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Phân tích thẩm quyền 
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của Toà án giải quyết các vụ việc kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài 

trong tương quan so sánh với pháp luật một số quốc gia trên thế giới. Đưa ra 

phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này 

trong bối cảnh hội nhập. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Kinh doanh ; Thương mại ; Tòa án ; Yếu 

tố nước ngoài ; Thẩm quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010808-9. 

 

D. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong tố tụng dân sự : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần 

Phương Thảo chủ nhiệm đề tài ; Vũ Hoàng Anh thư ký đề tài ; Nguyễn Thị 

Thu Hà, Bùi Thị Huyền, Trần Anh Tuấn. - Hà Nội, 2018. - 177 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo đảm quyền bình đẳng của đương 

sự trong tố tụng dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện 

pháp luật về bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong tố tụng dân sự; từ đó 

đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề 

này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Đương sự ; Quyền bình đẳng ; Đề tài 

khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000483. 

 


