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     TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3/2020 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Luật Môi trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê 

Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh ; Nguyễn Văn Phương ... [et al.]. - Hà Nội :  Công an 

nhân dân,  2019. - 506 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Môi trường, gồm: 

pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; pháp luật về bảo tồn đa 

dạng sinh học, đánh giá môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí, nước, 

suy thoái đất, suy thoái rừng, suy thoái nguồn thủy sinh, nguồn gen; pháp luật về bảo 

tồn di sản; thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Giáo trình; Luật Môi trường. 

Địa chỉ tài liệu: (30): MSVGT 111136-65. 

2. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự / Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật ; Nguyễn Thị Hồng Nhung chủ biên ; 

Huỳnh Thị Nam Hải. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  

2019. - xiii, 418 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

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

Nam, gồm: những vấn đề cơ bản về Luật Tố tụng dân sự; chủ thể của quan hệ pháp 

luật tố tụng dân sự; thẩm quyền của Tòa án; án phí, lệ phí, chi phí tố tụng; các biện 

pháp khẩn cấp tạm thời; tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; thủ tục 

xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án dân sự; thủ tục xét lại bản án đã có hiệu lực 

pháp luật. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 008532-41. 
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B. SÁCH THAM KHẢO 

* Sách tiếng Anh: 

1. A nurse's step-by-step guide to writing a dissertation or scholarly project / 

Karen Roush. - Indianapolis :  Sigma Theta Tau International Honor Society of 

Nursing,  2019. - xxx, 168 p. :  ill. ;  21 cm. 

Từ khóa: Kĩ năng viết; Luận án; Dự án; Phương pháp nghiên cứu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000471. 

2. Dissertation writing: the easy way! / Peggy M. Houghton, Timothy J. 

Houghton ; Edited by Pamela A. Presnal. - California :  CreateSpace 

Independent Publishing Platform,  2016?. - 26 p. ;  23 cm. 

Từ khóa: Kĩ năng viết; Luận án. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000476. 

3. Guide to the successful thesis and dissertation / James E. Mauch, Namgi 

Park. - New York :  M. Dekker,  2003. - xxi, 330 p. :  ill. ;  24 cm. 

Từ khóa: Luận văn; Nghiên cứu khoa học; Kĩ năng viết; Luận án. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000467. 

4. Parliament / Edited by Alexander Horne and Andrew Le Sueur. - Oxford ; 

Portland, Oregon :  Hart Publishing,  2016. - xxvi, 318 p. ;  24 cm. 

Từ khóa: Anh; Nghị viện; Lập pháp; Luật Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002809. 

5. Research genres / John M. Swales. - Cambridge :  Cambridge University Press,  

2004. - xii, 314 p. ;  24 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Nghiên cứu khoa học; Viết học thuật; Luận án. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000466. 

6. Scholarly writing for law students / Elizabeth Fajans, Mary R. Falk. - St. 

Paul, Minn :  West Academic Publishing,  2017. - xiii, 279 p. :  ill. ;  26 cm. 

Từ khóa: Ngành luật; Kĩ năng viết; Viết học thuật. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000474. 

7. The dissertation journey / Carol Roberts, Laura Hyatt. - Thousand Oaks, 

California :  Corwin, a SAGE Publishing Company,  2019. - xix, 218 p. ;  26 cm. 

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học; Kĩ năng viết; Luận án. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000469. 

8. The dissertation warrior / Guy E. White. - Washington, Sunnyside : 

Triumphant Heart International, 2017. - 301 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Phương pháp nghiên cứu; Luận văn; Luận án. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000475. 

9. Writing a proposal for your dissertation / Steven R. Terrell. - New York :  

The Guilford Press,  2016. - xiii, 282 p. ;  27 cm. 

Từ khóa: Kĩ năng viết; Nghiên cứu khoa học; Luận án. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000472. 

10. Writing built environment dissertations and projects / Peter Farrell, Fred 

Sherratt, Alan Richardson. - Chichester, West Sussex, United Kingdom :  John 

Wiley & Sons Inc.,  2017. - xi, 356 p. ;  23 cm. 

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học; Viết học thuật; Dự án; Kĩ năng viết; Luận án. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000468. 

11. Writing the winning thesis or dissertation / Randy L. Joyner, William A. 

Rouse, Allan A. Glatthorn. - Thousand Oaks, California :  Corwin, A SAGE 

Company,  2018. - xxvi, 310 p. :  ill. ;  23 cm. 

Từ khóa: Kĩ năng viết; Luận văn; Nghiên cứu khoa học; Luận án. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000470. 

12. Writing your journal article in twelve weeks / Wendy Laura Belcher. - 

Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2019. - xi, 430 p. ;  28 cm. 

Từ khóa: Xuất bản; Bài báo; Mỹ; Biên tập; Kĩ năng viết. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000473. 
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* Sách tiếng Việt: 

1. Bảo vật Quốc gia Việt Nam / Nguyễn Lan Phương biên soạn. - Hà Nội :  Dân 

trí,  2018. - 365 tr. :  minh hoạ ;  27 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu hơn một trăm bảo vật quốc gia của Việt Nam, có chú thích chi 

tiết về đặc điểm giá trị văn hoá, lịch sử, khoa học và các văn bản pháp quy về việc 

công nhận bảo vật quốc gia. 

Từ khóa: Việt Nam; Di sản văn hoá; Văn hoá. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 000712-4. 

2. Bình luận các tội phạm có bị hại là người dưới 18 tuổi trong Bộ luật Hình sự 

năm 2015 và sự tham gia tố tụng hình sự của họ / Nguyễn Ngọc Điệp biên 

soạn. - Hà Nội :  Lao động - Xã hội,  2019. - 383 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các tội phạm có bị hại là người dưới 18 tuổi trong Bộ 

luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và sự tham gia tố tụng 

hình sự của bị hại là người dưới 18 tuổi. Giới thiệu các văn bản hướng dẫn thi hành 

Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và qui định về thủ tục 

tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội phạm; Người chưa thành niên; Bộ luật Hình 

sự 2015; Bình luận khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHS 002390-4 ; (10): MSVLHS 011939-48. 

3. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) / Nguyễn Đức Mai 

chủ biên ; Nguyễn Thị Tuyết ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  

2019. - 707 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các điều luật của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 

về những nội dung sau: những qui định chung; khởi tố, điều tra vụ án hình sự; truy 

tố; xét xử vụ án hình sự; thi hành bản án, quyết định của Toà án; xét lại bản án và 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục đặc biệt; hợp tác quốc tế và điều khoản 

thi hành. 
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Từ khóa: Việt Nam; Bình luận khoa học; Luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Tố tụng 

hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 003196-205 ; (10): MSVTHS 009829-38. 

4. Bình luận khoa học Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 / Nguyễn 

Cảnh Hợp chủ biên ; Thái Thị Tuyết Dung ... [et al.]. - Hà Nội :  Hồng Đức,  

2017. - 821 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các điều luật trong Luật Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012 về những nội dung: qui định chung; xử phạt vi phạm hành chính; áp 

dụng các biện pháp xử lí hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lí vi 

phạm hành chính; qui định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính và 

điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Bình luận khoa học; Vi phạm hành chính; 

Xử phạt vi phạm hành chính; Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007225-9. 

5. Bình luận Luật Thi hành án dân sự / Hoàng Thị Thanh Hoa, Hồ Quân 

Chính, Nguyễn Văn Nghĩa. - Hà Nội :  Tư pháp,  2019. - 779 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các điều luật của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ 

sung năm 2014 về các vấn đề: những qui định chung; hệ thống tổ chức thi hành án 

dân sự và chấp hành viên; thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp bảo đảm và cưỡng 

chế thi hành án; thi hành án trong một số trường hợp cụ thể; vấn đề khiếu nại, tố 

cáo, kháng nghị và xử lí vi phạm; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong 

thi hành án dân sự và các điều khoản thi hành. 

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

Luật Thi hành án dân sự 2014. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTDS 003179-83 ; (10): MSVTDS 009799-808. 
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6. Các Đại hội và Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 

2018) / Lê Mậu Hãn, Võ Văn Bé. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 

507 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về các Đại hội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng. Giới thiệu tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Đảng và các Tổng Bí thư từ khi Đảng 

Cộng sản Việt Nam được thành lập đến nay. 

Từ khóa: Việt Nam; Đại hội Đảng; Hội nghị Trung ương; Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001988-92 ; (5): MSVKD 002550-4. 

7. Cẩm nang pháp luật dành cho doanh nghiệp / Hệ thống: Tăng Bình, Ái 

Phương. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2019. - 415 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thành 

lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp; công tác điều hành, quản lí doanh nghiệp; 

góp vốn, đầu tư và chuyển nhượng vốn; chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thanh tra, kiểm tra các hoạt động của doanh 

nghiệp;…. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Doanh nghiệp; Cẩm nang. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLKT 007453-7 ; (10): MSVLKT 016975-84. 

8. Chín biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng / Trương Thanh Đức. - Hà Nội :  

Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 603 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề liên quan đến bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng theo 

Bộ luật Dân sự hiện hành, gồm: giao dịch bảo đảm và tài sản bảo đảm, các biện 

pháp bảo đảm, điều kiện bảo đảm, hợp đồng bảo đảm, thủ tục và hiệu lực bảo đảm, 

xử lí tài sản bảo đảm. 

Từ khóa: Biện pháp bảo đảm; Luật Dân sự; Việt Nam; Nghĩa vụ dân sự; Hợp đồng 

dân sự; Bộ luật Dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002730-4 ; (5): MSVLDS 011748-52. 
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9. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau nội chiến đến kết thúc chiến tranh 

thế giới thứ nhất (1865 - 1918) / Dương Quang Hiệp. - Hà Nội :  Chính trị Quốc 

gia Sự thật,  2019. - 275 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau nội 

chiến đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất (1865 - 1918). Nghiên cứu chính 

sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với một số khu vực quan trọng thời kì 1865 - 1918. 

Phân tích những kết quả đạt được, đặc điểm và tác động của chính sách đối ngoại 

của Hoa Kỳ đến tình hình quốc tế thời kì 1865 - 1918. 

Từ khóa: Mỹ; Chính trị; Chính sách đối ngoại. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVCT 002121-3. 

10. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam / Quí Lâm tuyển 

chọn, hệ thống. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2019. - 391 tr. :  minh hoạ ;  27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, thư gửi của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp. Giới thiệu những bài viết về vai trò của Đại tướng trong chiến thắng lịch sử 

Điện Biên Phủ; đóng góp của Đại tướng với cách mạng Việt Nam và với văn hoá, 

giáo dục, khoa học. 

Từ khóa: Việt Nam; Cách mạng Việt Nam; Điện Biên Phủ. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001980-2. 

11. Giải thích và bình luận Luật Tố tụng hành chính năm 2015 / Nguyễn Cảnh 

Hợp chủ biên ; Lê Thị Mơ ... [et al.]. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2018. - 455 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, giải thích, bình luận các qui định của Luật Tố tụng hành chính 

năm 2015, liên quan đến những nội dung: thẩm quyền xét xử hành chính; cơ quan, 

người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; chứng minh, chứng cứ; khởi kiện 

vụ án hành chính; thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng hành chính 2015; Bình luận khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHC 003189-93. 
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12. Hệ thống án lệ và các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân 

dân tối cao ban hành hướng dẫn áp dụng pháp luật về hình sự, dân sự, hành 

chính, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình trong công tác xét xử của Toà án 

nhân dân 2000 – 2019 / Trần Văn Hà biên soạn. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền 

thông,  2019. - 631 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các án lệ và nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân 

dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật về hình sự, hành chính, kinh tế, lao động, 

hôn nhân gia đình từ năm 2000 đến năm 2019. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng hình sự; Toà án nhân dân; Nghị quyết; Án lệ; 

Hội đồng thẩm phán. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHS 003184-8 ; (10): MSVTHS 009809-18. 

13. Hiệp định Giơnevơ lịch sử - Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam / 

Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2019. - 391 tr. :  minh 

hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các văn bản chỉ đạo thể hiện đường lối, quan điểm của Đảng đối 

với Hội nghị Giơnevơ, công tác đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1945 về 

lập lại hoà bình ở Việt Nam. Giới thiệu các bài viết nghiên cứu về thắng lợi vĩ đại 

của cách mạng Việt Nam trong quá trình đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ 

năm 1954 và bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Đảng Cộng sản Việt Nam; Cách mạng Việt Nam; 

Hiệp định Giơnevơ. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000865-7. 

14. Kỹ năng hoạt động dành cho Luật sư trong vụ án hình sự / Nguyễn Ngọc 

Chí chủ biên ; Hoàng Thanh Bình ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự 

thật,  2019. - 127 tr. ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày khái quát về tranh tụng và những yêu cầu chung về tranh tụng ở 

Việt Nam. Nghiên cứu các kĩ năng tranh tụng của Luật sư trong quá trình giải quyết 

vụ án hình sự. 

Từ khóa: Luật Hành chính; Vụ án hình sự; Luật sư; Tranh tụng; Kĩ năng; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007265-9 ; (10): MSVLHC 007776-85. 

15. Lời nói thẳng / Ma Văn Kháng. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. 

- 259 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 38 bài viết về những vấn đề trong công tác xây dựng Đảng như: 

nhận thức về lí tưởng của người vào Đảng, trách nhiệm của người đảng viên, trọng 

dụng người tài đức, các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức. 

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

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVH 001062-6. 

16. Luật Bảo hiểm y tế (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 

2018) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Chính 

trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 63 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo hiểm y tế , gồm: những qui định chung và qui 

định cụ thể về đối tượng, mức đóng, trách nhiệm, phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ 

bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho 

người tham gia bảo hiểm y tế; quĩ bảo hiểm y tế;... và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Bảo hiểm y tế; Văn bản qui phạm pháp luật; Luật Bảo hiểm y 

tế; Luật Lao động. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLLD 007473-82. 

17. Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận 

bản án / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2018. - 854 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, bình luận 122 bản án về những nội dung của Luật Bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng, gồm: vấn đề chung, xác định thiệt hại được bồi thường, 

xác định người chịu trách nhiệm bồi thường. 
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Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Bồi thường thiệt hại; Bản án; Bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng; Bình luận bản án. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002690-4. 

18. Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận 

bản án / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2018. - 876 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 103 bản án về về những nội dung của Luật Bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng liên quan đến việc xác định người chịu trách nhiệm bồi thường, bồi 

thường thiệt hại trong trường hợp đặc thù. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Bồi thường thiệt hại; Bản án; Bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng; Bình luận bản án. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002695-9. 

19. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2017 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 43 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm những qui định 

chung và qui định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế, kinh 

phí và trụ sở của cơ quan đại diện; thành viên cơ quan đại diện; chỉ đạo, quản lí, 

giám sát và phối hợp công tác đối với cơ quan đại diện; điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Nước ngoài; Văn bản qui phạm pháp luật; Luật Cơ quan đại 

diện; Cơ quan đại diện. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLQT 002388-97. 

20. Luật nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam - Bản án và bình 

luận / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2017. - 957 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, bình luận các bản án liên quan đến nghĩa vụ và bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ, gồm: khái niệm nghĩa vụ; yêu cầu đối với đối tượng của nghĩa vụ; 
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nghĩa vụ phát sinh từ hành vi pháp lí đơn phương; tài sản có thể được sử dụng để 

bảo đảm; nghĩa vụ được bảo đảm; đăng kí giao dịch bảo đảm. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Nghĩa vụ dân sự; Bình luận bản án; Biện pháp 

bảo đảm; Bản án. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002700-4 ; (5): MSVLDS 011698-702. 

21. Luật nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam - Bản án và bình 

luận bản án / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2017. - 966 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp và bình luận các bản án có nội dung liên quan đến các biện pháp 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam, như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, kí cược, kí 

quĩ, bảo lãnh, tín chấp, cầm giữ tài sản. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Nghĩa vụ dân sự; Biện pháp bảo đảm; Bình luận 

bản án; Bản án. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002705-9 ; (5): MSVLDS 011703-7. 

22. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

(hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  

Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 135 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch như: Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, 

Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, Luật Khoáng sản, Luật Bảo 

vệ môi trường, Luật Khoáng sản. 

Từ khóa: Việt Nam; Văn bản qui phạm pháp luật; Qui hoạch; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007250-9. 

23. Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án / Đỗ Văn Đại. - Hà 

Nội :  Hồng Đức,  2019. - 768 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, phân tích, bình luận các bản án, quyết định của Toà án nhân dân 

liên quan đến thừa kế và thừa kế theo di chúc, gồm các nội dung: vấn đề chung về 



Thông báo sách mới tháng 3/2020 

 

12 
 

thừa kế, thời điểm mở thừa kế, xác định nội dung di sản, quyền thừa kế, di chúc, 

người làm chứng di chúc, hủy bỏ di chúc,…. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Thừa kế; Thừa kế theo di chúc; Bản án; Bình 

luận bản án. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002675-9 ; (5): MSVLDS 011683-7. 

24. Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án / Đỗ Văn Đại. - Hà 

Nội :  Hồng Đức,  2019. - 789 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, phân tích, bình luận các bản án, quyết định của Toà án nhân dân 

liên quan đến thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật và một số vấn đề khác về 

thừa kế như: nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, hợp đồng của người để lại di 

sản, phân chia di sản. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Thừa kế; Thừa kế theo di chúc; Bản án; Thừa kế 

theo pháp luật; Bình luận bản án. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002680-4 ; (5): MSVLDS 011688-92. 

25. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự / Lê 

Anh Tuấn. - Hà Nội :  Tư pháp,  2019. - 250 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về cưỡng chế thi hành án dân sự. Phân tích 

thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân 

sự ở Việt Nam; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt 

động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Thi hành án dân sự; Cưỡng chế; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTDS 003174-8 ; (10): MSVTDS 009789-98. 

26. Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát / Howard Jones ; Mạnh 

Chương dịch. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 710 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Ghi lại hồi ức của tác giả về vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968 tại Quảng 

Ngãi; tái hiện những đau thương, mất mát, tội ác kinh hoàng mà quân đội Mỹ đã 

gây ra cho người dân Sơn Mỹ - Quảng Ngãi trong chiến tranh Việt Nam. 
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Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Thảm sát Mỹ Lai. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000871-3. 

27. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh / Nguyễn Đức Hà ... [et al.]. - 

Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 168 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu. Tập hợp một số bài viết về 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, 

đảng viên và người đứng đầu trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cán bộ; Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng 

Đảng; Đảng viên; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001993-5. 

28. Nhận thức của Trung Quốc về sức mạnh quốc gia / Đinh Thị Hiền Lương 

chủ biên ; Nguyễn Thị Thanh Hải ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự 

thật,  2019. - 275 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của nhận thức của Trung Quốc về sức 

mạnh quốc gia. Nghiên cứu nhận thức của Trung Quốc về sức mạnh quốc gia trong 

thực tiễn đối ngoại từ cách tiếp cận văn hoá chính trị và những điều chỉnh trong 

nhận thức về sức mạnh quốc gia trong 10 năm tới; từ đó đưa ra gợi mở ứng xử của 

Việt Nam. 

Từ khóa: Trung Quốc; Chính trị; Chính sách đối ngoại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 002116-20 ; (5): MSVCT 000538-42. 

29. Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam Cộng 

hoà / Ngô Bắc biên dịch. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 311 tr. :  

minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các tài liệu nguyên bản tuyệt mật về quyết sách, hành động của 

người đứng đầu bộ máy chiến tranh Mỹ trong những ngày sụp đổ cuối cùng của 
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chính quyền Sài Gòn. Tập hợp các bài viết của một số tướng lĩnh cao cấp Mỹ trực 

tiếp có mặt và chỉ huy cuộc di tản trong giờ phút sụp đổ cuối cùng của Việt Nam 

Cộng hoà. 

Từ khóa: Việt Nam; Mỹ; Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Chính quyền Sài Gòn. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000868-70. 

30. Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống / 

Trịnh Tiến Việt chủ biên ; Nguyễn Minh Đức ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia Sự thật,  2019. - 283 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày quá trình nhận thức, tiếp cận khoa học về vấn đề an ninh phi 

truyền thống. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về an ninh phi truyền thống, qui 

định của pháp luật hình sự Việt Nam ứng phó trước thách thức an ninh phi truyền 

thống; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm thực thi pháp luật và hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; An ninh phi truyền thống. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHS 002405-9 ; (10): MSVLHS 011959-68. 

31. Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam - Bản án và bình luận bản án / 

Đỗ Văn Đại. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2018. - 825 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, phân tích, bình luận các bản án của Toà án nhân dân liên quan 

đến các trường hợp thoả thuận chọn trọng tài Việt Nam, gồm các vấn đề: tranh 

chấp, sự độc lập của thoả thuận trọng tài, thoả thuận trọng tài vô hiệu, giải quyết 

tranh chấp với người tiêu dùng, thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp tại trọng 

tài,…. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Trọng tài thương mại; Bản án; Bình luận bản 

án. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLTP 002375-9 ; (15): MSVLTP 004099-103, MSVLTP 

004259-68. 
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32. Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam - Bản án và bình luận bản án / 

Đỗ Văn Đại. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2018. - 822 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, phân tích, bình luận các bản án của Toà án nhân dân liên quan 

đến các trường hợp thoả thuận chọn trọng tài Việt Nam và nước ngoài, gồm các 

vấn đề: huỷ phán quyết; phán quyết trọng tài vụ việc; hiệu lực thi hành phán quyết; 

tranh chấp; sự tồn tại của thoả thuận trọng tài nước ngoài; xác định yếu tố “trọng 

tài”, “nước ngoài” của phán quyết nước ngoài và yếu tố “phán quyết” của trọng tài 

nước ngoài; thời hiệu yêu cầu công nhận, cho thi hành phán quyết trọng tài nước 

ngoài;…. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Trọng tài thương mại; Bản án; Bình luận bản án. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLTP 002380-4 ; (15): MSVLTP 004104-8, MSVLTP 

004269-78. 

33. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước / Đỗ Văn 

Đại, Nguyễn Trương Tín. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2018. - 609 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước. Phân tích, đánh giá các qui định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước trong hoạt động quản lí hành chính; tố tụng hình sự, dân sự, 

hành chính; thi hành án dân sự và hình sự. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Nhà nước; Bồi thường thiệt hại; Trách nhiệm 

bồi thường. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002685-9 ; (5): MSVLDS 011693-7. 

34. Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vlađimia 

Sôlôviép / Mai K Đa, Dương Quốc Quân. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  

2018. - 126 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về phương Đông trong lịch sử triết học Nga, những biến thể 

của hình ảnh phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học tôn giáo của 

Vladimir Solovyov. 
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Từ khóa: Nga; Tôn giáo; Tư tưởng triết học; Triết học; Phương Đông. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 001691-5. 

35. Phương pháp phân tích luật viết / Nguyễn Ngọc Điện. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia Sự thật,  2019. - 206 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu, phân tích luật viết và việc áp dụng 

các phương pháp đó trong hoạt động nghiên cứu, thực hiện pháp luật tại Việt Nam. 

Từ khóa: Phương pháp nghiên cứu; Văn bản qui phạm pháp luật; Luật viết; Việt 

Nam; Lí luận nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLL 001627-31. 

36. Quy định về ly hôn và thủ tục giải quyết vụ án ly hôn tại Toà án - Luật 

Hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thực hiện / Nguyễn Thị Chi 

biên soạn và hệ thống. - Hà Nội :  Lao động,  2019. - 495 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những qui định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Bộ 

luật Tố tụng dân sự 2015 về li hôn và thủ tục li hôn tại Toà án nhân dân. Giới thiệu 

toàn văn Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

Từ khóa: Việt Nam; Toà án nhân dân; Li hôn; Luật Hôn nhân gia đình 2014; Bộ 

luật Tố tụng dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHN 002670-4 ; (10): MSVLHN 011673-82. 

37. Sách tình huống Luật Hôn nhân và gia đình / Lê Vĩnh Châu chủ biên ; Đỗ 

Văn Đại ... [et al.]. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2018. - 491 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, bình luận 38 bản án về những vấn đề trong Luật Hôn nhân và gia 

đình, gồm: kết hôn, huỷ kết hôn trái pháp luật, không công nhận quan hệ vợ chồng; 

quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng; quan hệ giữa cha mẹ và con, ông bà và cháu; li 

hôn và hiệu lực áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hôn nhân gia đình; Tình huống pháp luật; Bình luận bản án. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHN 002715-9 ; (10): MSVLHN 011728-37. 
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38. Sách tình huống Pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp / Lê 

Minh Hùng chủ biên ; Hoàng Thế Cường ... [et al.]. - Hà Nội :  Hồng Đức,  

2019. - 600 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận 36 bản án về pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng, gồm những nội dung: nghĩa vụ, hợp đồng, bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Hợp đồng dân sự; Bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng; Tình huống pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002710-4 ; (10): MSVLDS 011718-27. 

39. Sách tình huống Pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ / Chủ biên: 

Phan Huy Hồng, Phạm Trí Hùng ; Nguyễn Thị Thanh Huyền ... [et al.]. - Hà 

Nội :  Hồng Đức,  2019. - 448 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các tình huống thực tế và bài tập về pháp luật thương mại hàng 

hoá và dịch vụ, liên quan đến những nội dung: thương nhân, hoạt động thương mại, 

pháp luật áp dụng đối với hoạt động thương mại; hoạt động mua bán hàng hoá; 

hoạt động cung ứng dịch vụ; các hoạt động trung gian thương mại và xúc tiến 

thương mại. 

Từ khóa: Luật Kinh tế; Dịch vụ; Thương mại hàng hoá; Tình huống pháp luật; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLKT 007458-62 ; (10): MSVLKT 016985-94. 

40. Sổ tay Luật sư / Biên soạn: Đỗ Ngọc Thịnh ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia Sự thật,  2019. - 242 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và những kĩ năng hành nghề chung của luật 

sư khi cung cấp dịch vụ pháp lí. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật sư; Nghề luật sư; Luật Hành chính; Sổ tay. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007195-204 ; (25): MSVLHC 007673-97. 
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41. Sổ tay Luật sư / Biên soạn: Phan Trung Hoài ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia Sự thật,  2019. - 403 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những kĩ năng hành nghề của luật sư khi tham gia tranh tụng 

trong các vụ án hình sự, hành chính, dân sự. 

Từ khóa: Luật sư; Nghề luật sư; Việt Nam; Luật Hành chính; Sổ tay; Kĩ năng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007205-14 ; (25): MSVLHC 007698-722. 

42. Sổ tay Luật sư / Biên soạn: Trương Nhật Quang ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính 

trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 479 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những kĩ năng hành nghề của luật sư trong lĩnh vực tư vấn đầu 

tư, kinh doanh, bất động sản, xây dựng, lao động, hợp đồng tín dụng quốc tế, quyền 

sở hữu trí tuệ, mua bán hàng hoá quốc tế và các biện pháp phòng vệ thương mại. 

Từ khóa: Sổ tay; Luật sư; Nghề luật sư; Việt Nam; Luật Hành chính; Kĩ năng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007215-24 ; (25): MSVLHC 007723-47. 

43. Tài liệu học tập Luật Tố tụng dân sự / Nguyễn Thị Hồng Nhung, Huỳnh 

Thị Nam Hải, Lê Hoài Nam. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh,  2019. - viii, 357 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi, bài tập tình huống và bản án của môn Luật Tố tụng dân 

sự, liên quan đến những nội dung: một số vấn đề cơ bản về Luật Tố tụng dân sự; chủ thể 

của quan hệ pháp tố tụng dân sự; thẩm quyền của Toà án; án phí, lệ phí, chi phí tố tụng; 

chứng cứ, chứng minh; biện pháp khẩn cấp tạm thời; tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết 

vụ án dân sự; thủ tục giải quyết sơ thẩm và phúc thẩm vụ án dân sự. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Tài liệu học tập. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTDS 003159-68. 

44. Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng ở Việt Nam / Tô Lâm. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  

2019. - 268 tr. ;  19 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận chung về tham nhũng ở Việt Nam. Nghiên 

cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng. Phân tích thực trạng tội phạm tham nhũng và hoạt động của lực lượng Công 

an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Đưa ra dự báo, 

phương hướng, yêu cầu và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực 

lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam 

trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam; Tham nhũng; Công an nhân dân; Phòng chống tham nhũng; 

Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007260-4 ; (5): MSVLHC 007771-5. 

45. Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm / Nguyễn Ngọc Kiện. - Hà 

Nội :  Tư pháp,  2019. - 351 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. 

Nghiên cứu pháp luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới về thủ tục tranh 

tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm và rút ra kinh nghiệm đối với Việt Nam. Phân 

tích thực trạng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành về thủ tục tranh tụng 

tại phiên tòa hình sự sơ thẩm và thực tiễn áp dụng. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng hình sự; Phiên tòa hình sự sơ thẩm; Tranh tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHS 003169-73 ; (10): MSVTHS 009779-88. 

46. Thực hiện, áp dụng và giải thích pháp luật ở Việt Nam / Nguyễn Minh Đoan, 

Nguyễn Minh Đức. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 244 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về thực hiện, áp dụng và giải thích pháp 

luật ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam; Áp dụng pháp luật; Giải thích pháp luật; Thực hiện pháp luật; 

Lí luận nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLL 001632-6 ; (5): MSVLL 006016-20. 
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47. Tìm hiểu di tích lịch sử các nhà tù trong cuộc kháng chiến chống Pháp và 

Mỹ / Biên soạn, tuyển chọn: Hoàng Lan, Hoàng Hoa. - Hà Nội :  Hồng Đức,  

2019. - 387 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống các nhà tù và hồi ức của những tù nhân từng bị giam 

cầm trong những nhà tù này trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ. 

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Di tích lịch sử; Nhà tù; Kháng chiến chống Mỹ; 

Kháng chiến chống Pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000862-4. 

48. Tìm hiểu quyền thừa kế và thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế tại Toà 

án / Nguyễn Thị Chi biên soạn. - Hà Nội :  Lao động,  2019. - 390 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những qui định của Bộ luật Dân sự 2015 và Bộ luật Tố tụng 

dân sự 2015 về quyền thừa kế và thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế tại Toà án. 

Giới thiệu các qui định về thừa kế qua các thời kì (từ 1981 đến 2019) và một số văn 

bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp; Toà án nhân dân; Quyền thừa kế; Thừa kế; Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2015; Bộ luật Dân sự 2015; Luật Dân sự; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002665-9 ; (10): MSVLDS 011663-72. 

49. Tính phổ biến và tính đặc thù của nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội hiện 

nay / Vũ Thế Tùng. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 199 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận chung về tính phổ biến và tính đặc thù của 

nhận thức về chủ nghĩa xã hội. Phân tích, đánh giá tính phổ biến và tính đặc thù của 

nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội trên thế giới thời kì cải cách, đổi mới; từ đó làm 

rõ ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và Việt Nam 

hiện nay. 

Từ khóa: Tính đặc thù; Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội; Tính phổ biến. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 001686-90 ; (5): MSVTKM 010387-91. 
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50. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 

(năm 2015) và những tình huống thực tế / Trương Hồng Quang. - Hà Nội :  

Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 175 tr. :  minh hoạ ;  19 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo qui định 

của Bộ luật Dân sự năm 2015. Giới thiệu một số tình huống thực tế và qui định của Bộ 

luật Dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại; Bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng; Bộ luật Dân sự 2015; Tình huống pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002735-9 ; (5): MSVLDS 011753-7. 

51. Trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự / Trịnh Tiến Việt. - 

Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 374 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về trách nhiệm hình sự, loại trừ trách 

nhiệm hình sự. Nghiên cứu xu hướng phát triển của các qui định về trách nhiệm 

hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Trách nhiệm hình sự; Loại trừ trách nhiệm hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHS 002400-4 ; (10): MSVLHS 011949-58. 

52. Tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam / Chủ biên: Trần 

Đăng Bộ, Nguyễn Văn Quang ; Biên soạn: Đặng Văn Sánh, Chế Đình Quang, Ngô 

Văn Thái. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 231 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm quốc gia - dân tộc Việt Nam từ khi hình thành đến 

năm 1930. Phân tích những nội dung, giá trị và bài học kinh nghiệm của tư tưởng 

bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam đến năm 1930. 

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Bảo vệ Tổ quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000874-8 ; (5): MSVLS 000181-5. 

53. Tư tưởng chính trị của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin và Hồ Chí Minh / 

Lê Minh Quân. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 326 tr. ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tư tưởng chính trị của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. 

Lênin và Hồ Chí Minh về dân chủ, chống quan liêu, tham nhũng. Giới thiệu một số 

tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh về chính trị. 

Nghiên cứu quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin trong cuộc đấu tranh 

bảo vệ và phát triển tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác. 

Từ khóa: Tư tưởng chính trị; Chính trị. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 002001-5 ; (5): MSVKD 002560-4. 

54. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những biển hiện suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên / Tô 

Lâm. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 128 tr. ;  18 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những 

biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên 

hiện nay như: tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, tham danh vọng 

địa vị, bệnh kiêu ngạo, bệnh chủ quan. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư tưởng chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Đảng 

viên; Lối sống; Cán bộ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001983-7. 

55. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam - Giá trị lý 

luận và thực tiễn / Trịnh Quốc Việt. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  

2019. - 199 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm và cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng Hồ 

Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam. Nghiên cứu những quan điểm cơ 

bản của Hồ Chí Minh và giá trị lí luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây 

dựng Hiến pháp ở Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp; Xây dựng Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 002006-10 ; (5): MSVKD 002565-9. 
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56. Tuyển tập các án lệ (do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao công 

bố) . - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019. - 363 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 26 án lệ ở các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, lao động, hôn 

nhân gia đình,... được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao cho phép áp 

dụng trong quá trình xét xử. 

Từ khóa: Việt Nam; Án lệ; Luật Tố tụng hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHS 003206-10 ; (10): MSVTHS 009839-48. 

57. Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Nga. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia 

Sự thật,  2018. - 202 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá 

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay. Phân tích thực trạng và 

một số vấn đề đặt ra về bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam; từ đó đưa ra giải pháp nhằm bảo vệ và hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Bảo vệ môi trường. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003450-2. 

58. Vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc hiện nay / Nguyễn Thị Minh Thuỳ. - Hà Nội :  Chính trị Quốc 

gia Sự thật,  2019. - 243 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về các phương pháp ngoại giao Hồ Chí 

Minh; quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ 

Chí Minh trong thời kì đổi mới và việc tiếp tục vận dụng phương pháp này vào 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Ngoại giao; Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001996-2000 ; (5): MSVKD 002555-9. 
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59. Xây dựng mô hình Chính phủ nhỏ, xã hội lớn - Xu hướng trên thế giới và 

những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay / Chủ biên: Nguyễn Khánh Ly, 

Đoàn Văn Dũng ; Đàm Bích Hiên ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự 

thật,  2019. - 146 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về Chính phủ nhỏ, xã hội lớn trong điều 

kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Phân tích thực trạng cải cách tổ chức, 

hoạt động của chính quyền trung ương và địa phương theo định hướng Chính phủ 

nhỏ, xã hội lớn; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng mô hình này trong bối 

cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Chính phủ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007270-4. 
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C. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Áp dụng pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền tại các ngân 

hàng thương mại ở Việt Nam / Lương Thị Thảo Nhi ; PGS. TS. Phạm Thị 

Giang Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 68 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người 

gửi tiền tại các ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn 

áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền tại hệ thống các ngân 

hàng thương mại ở Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Bảo vệ quyền lợi; 

Người gửi tiền. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010579-80. 

2. Áp dụng pháp luật về cho vay tiêu dùng tại các công ty tài chính và đề xuất 

pháp lý / Nguyễn Bích Ngọc ; PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 75 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về cho vay tiêu dùng tại các 

công ti tài chính. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về cho vay tiêu dùng tại các 

công ti tài chính ở Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tài chính; Cho vay tiêu dùng; Công ti tài chính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010605-6. 

3. Bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong hoạt động đăng ký kinh doanh trên 

địa bàn thành phố Hà Nội - thực trạng và giải pháp / Trần Thị Trang ; TS. Tô 

Văn Hoà hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 75 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quyền tự do kinh doanh và bảo đảm 

quyền tự do kinh doanh trong hoạt động đăng kí doanh nghiệp. Nghiên cứu thực 

trạng bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong hoạt động đăng kí doanh nghiệp trên 
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địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2014 đến năm 2018; từ đó đưa ra giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hiến pháp; Hà Nội; Quyền tự do kinh doanh; Đăng kí 

kinh doanh; Đăng kí doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010711-2. 

4. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Hiệp định CPTPP và đề xuất 

cho Việt Nam / Bùi Văn Tạ ; TS. Nguyễn Bá Bình hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 

61 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về sở hữu trí tuệ và khái quát về Hiệp định 

Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Phân tích qui định 

của Hiệp định CPTPP về bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đánh giá cơ hội, thách thức khi Việt 

Nam tham gia Hiệp định; từ đó đưa ra giải pháp cho Việt Nam để thực thi hiệu quả 

các cam kết về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Quyền sở hữu trí tuệ; Bảo hộ quyền sở hữu 

trí tuệ; CPTPP. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010733-4. 

5. Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu / Nguyễn Xuân 

Hiếu ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 69 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về giao dịch dân sự vô hiệu và người thứ ba 

ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. Phân tích qui định của pháp luật Việt Nam về 

bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu và thực tiễn giải quyết 

tranh chấp; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật  về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Giao dịch dân sự vô hiệu; Người thứ ba ngay tình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010751-2. 

6. Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự và thực tiễn thực hiện / Nguyễn Ngọc 

Quang ; TS. Nguyễn Triều Dương hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 81 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về biện pháp bảo đảm thi 

hành án dân sự. Phân tích thực tiễn áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự; 

từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Biện pháp bảo đảm; Thi hành án dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010565-6. 

7. Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và thực tiễn thi hành ở tỉnh 

Thái Bình / Lê Trung Hiếu ; TS. Bùi Kiên Điện hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 

79 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư 

trú trong tố tụng hình sự. Phân tích thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi 

khỏi nơi cư trú tại tỉnh Thái Bình; 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 Tố tụng hình sự; Biện pháp ngăn chặn; Thái Bình; Cấm 

đi khỏi nơi cư trú. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010385-6. 

8. Biện pháp ngăn chặn giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thực tiễn thi 

hành tại thành phố Hà Nội / Phạm Ngọc Long ; TS. Bùi Kiên Điện hướng dẫn. 

- Hà Nội,  2019. - 65 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và qui định của pháp luật tố tụng hình sự 

Việt Nam về biện pháp ngăn chặn giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Phân tích 

thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn giữ người trong trường hợp khẩn cấp tại 

thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng hình sự; Hà Nội; Biện pháp ngăn chặn; Giữ 

người trong trường hợp khẩn cấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010435-6. 
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9. Biện pháp ngăn chặn tạm giữ trong tố tụng hình sự và thực tiễn thi hành tại 

tỉnh Thái Bình / Đỗ Hồng Bảo Ngọc ; TS. Nguyễn Văn Tuân hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 62 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về biện pháp ngăn chặn tạm giữ trong tố tụng 

hình sự. Phân tích thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tại tỉnh Thái Bình; 

từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện biện pháp này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tạm giữ; Luật Tố tụng hình sự; Biện pháp ngăn chặn; Thái Bình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010411-2. 

10. Các hành vi vi phạm và biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng thương mại 

quốc tế / Trần Thị Ngọc Anh ; TS. Nguyễn Bá Bình hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 117 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hành vi vi phạm hợp đồng thương mại 

quốc tế và biện pháp xử lí vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế. Phân tích qui 

định của pháp luật Việt Nam, CISG, PICC về hành vi vi phạm hợp đồng thương 

mại quốc tế, biện pháp xử lí vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế và thực trạng thi 

hành tại Việt Nam. 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; Tư pháp quốc tế; Hợp đồng thương mại quốc tế; Vi phạm hợp 

đồng; CISG; PICC. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010735-6. 

11. Các trường hợp vi phạm quy định về kết hôn – thực trạng pháp luật và 

thực tiễn áp dụng tại Lào / Hatsamay Keochanmy ; PGS. TS. Nguyễn Thị Lan 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 80 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát pháp luật Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về kết hôn 

và vi phạm pháp luật về kết hôn. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật xử lí các 

trường hợp vi phạm pháp luật về kết hôn tại Lào, từ đó đề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật Lào về vấn đề này. 
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Từ khóa: Kết hôn; Luật Hôn nhân gia đình; Lào; Vi phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010757-8. 

12. Chấm dứt thực hiện hợp đồng thương mại theo quy định của Luật Thương 

mại năm 2005 - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện / Lê Thị Bích Liên ; TS. 

Nguyễn Quý Trọng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 86 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về chấm dứt thực hiện hợp đồng thương 

mại. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về chấm dứt 

thực hiện hợp đồng thương mại; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Hợp đồng thương mại; Luật Kinh tế; Luật Thương mại 2005; 

Chấm dứt hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010623-4. 

13. Chế độ bảo hiểm hưu trí theo pháp luật Lào và Việt Nam dưới góc độ so 

sánh / Phoumy Sengvilaikham ; PGS. TS. Đào Thị Hằng hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 94 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về bảo hiểm hưu trí và pháp luật về chế độ bảo hiểm 

hưu trí. Nghiên cứu, so sánh thực trạng pháp luật về chế độ bảo hiểm hưu trí giữa 

Việt Nam và Lào; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chế 

độ bảo hiểm hưu trí của Lào qua kinh nghiệm của Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Luật So sánh; Lào; Bảo hiểm hưu trí. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010229-30. 

14. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện tại Toà án ở 

tỉnh Xiêng Khoảng, Lào / Naixiong Yongma ; TS. Trần Phương Thảo hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2019. - 79 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và qui định của pháp luật Lào về chuẩn bị 

xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. Phân tích thực tiễn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân 

sự tại Toà án nhân dân ở tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân 
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Lào; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

của hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Lào; Xét xử sơ thẩm; Toà án nhân dân; Vụ án dân 

sự; Xiêng Khoảng; Chuẩn bị xét xử. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010129-30. 

15. Cơ cấu nhân sự tại các cơ quan chuyên môn cơ quan hành chính nhà nước 

ở địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính ở Việt Nam / Ngô Đăng 

Tùng ; TS. Nguyễn Thị Thuỷ hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 90 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về cơ cấu nhân sự tại các cơ quan chuyên 

môn của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trong bối cảnh cải cách hành 

chính. Phân tích thực tiễn cơ cấu nhân sự cơ quan chuyên môn của cơ quan hành 

chính nhà nước ở địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính ở Việt Nam. Đưa 

ra phương hướng nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Cải cách hành chính; Cơ quan chuyên môn; 

Cơ quan hành chính nhà nước; Cơ cấu nhân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010761-2. 

16. CPTPP và vấn đề gia nhập thị trường của doanh nghiệp da giầy Việt Nam 

- Thực trạng và triển vọng / Vũ Nhã Phương ; PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 73 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tổng quan về CPTPP và ảnh hưởng chung của CPTPP tới ngành da giầy 

Việt Nam. Nghiên cứu những vấn đề pháp lí đặt ra và đánh giá triển vọng, cơ hội, 

thách thức đối với ngành da giầy Việt Nam khi Việt Nam tham gia CPTPP. Đưa ra 

kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế và điều chỉnh chính sách thúc đẩy 

việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp Việt Nam sau khi CPTPP có hiệu lực. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Doanh nghiệp; CPTPP; Da giày. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010629-30. 
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17. Đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

– Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả / Trần Thị Việt Nga ; TS. Hoàng 

Quốc Hồng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 76 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về đăng kí và quản lí hộ tịch. Phân tích 

thực trạng pháp luật về đăng kí, quản lí hộ tịch và thực tiễn thực hiện trên địa bàn 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; từ đó đưa ra đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả 

của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Đăng kí hộ tịch; Quản lí hộ tịch; Đồng Hỷ, 

Thái Nguyên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010725-6. 

18. Đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự từ thực tiễn thực hiện tại các Toà án 

nhân dân ở thành phố Hà Nội / Hà Thị Giáng ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 73 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Phân 

tích thực tiễn thực hiện pháp luật tố tụng dân sự về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 

tại các Toà án nhân dân ở thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Hà Nội; Toà án nhân dân; Vụ án dân sự; 

Đình chỉ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010557-8. 

19. Đình chỉ vụ án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn 

thi hành tại Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên / Hoàng Xuân Lộc ; PGS. TS. 

Nguyễn Văn Huyên hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 75 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 về đình chỉ vụ án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích 

thực tiễn áp dụng pháp luật về đình chỉ vụ án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án 
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hình sự tại Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Vụ án hình sự; Xét xử sơ thẩm; Thái Nguyên; Đình chỉ vụ án; 

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Toà án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010729-30. 

20. Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân 

huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình / Phan Thị Phương Nhung ; PGS. TS. 

Hoàng Văn Tú hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 76 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về giải quyết tranh chấp đất 

đai theo thủ tục hành chính. Phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp đất đai theo 

thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đưa ra 

phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt 

động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng hành chính; Thủ tục hành chính; Tranh chấp đất 

đai; Đông Hưng, Thái Bình; Uỷ ban nhân dân; Giải quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010457-8. 

21. Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội / Hoàng Thị Thu Trang ; PGS. TS. 

Nguyễn Quốc Sửu hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 83 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ 

tục hành chính. Phân tích thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành 

chính tại Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng hành chính; Ủy ban nhân dân; Thủ tục hành 

chính; Tranh chấp đất đai; Thường Tín, Hà Nội; Giải quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010455-6. 
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22. Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính trên địa bàn thành 

phố Hà Nội / Tống Văn Trực ; PGS. TS. Nguyễn Văn Quang hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 68 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp lí về giải quyết tranh chấp đất đai 

theo thủ tục hành chính. Phân tích thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ 

tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra phương hướng, giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Hà Nội; Luật Tố tụng hành chính; Giải quyết tranh chấp; Thủ 

tục hành chính; Tranh chấp đất đai. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010471-2. 

23. Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và thương nhân theo pháp luật 

Lào và Việt Nam dưới góc độ so sánh / Sakhone Viengdavong ; PGS. TS. Vũ 

Thị Hồng Vân hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 93 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về tranh chấp và giải quyết tranh chấp 

giữa người tiêu dùng và thương nhân. Nghiên cứu, so sánh pháp luật Lào và Việt 

Nam về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và thương nhân. Đưa ra định 

hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh 

chấp về vấn đề này ở hai quốc gia. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Luật So sánh; Lào; Giải quyết tranh chấp; Người 

tiêu dùng; Thương nhân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010667-8. 

24. Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận 

đầu tư theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và một số kiến nghị 

cho Việt Nam / Vũ Hồng Cường ; TS. Nguyễn Bá Bình hướng dẫn. - Hà Nội, 

2019. - 84 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài 

và nhà nước tiếp nhận đầu tư. Nghiên cứu các qui định của Hiệp định Thương mại 
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tự do Việt Nam - EU về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và 

nhà nước tiếp nhận đầu tư và thực trạng giải quyết tranh chấp này trên thế giới. Đề 

xuất khuyến nghị cho Việt Nam nhằm giải quyết có hiệu quả các tranh chấp với 

nhà đầu tư nước ngoài. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Quốc tế; Giải quyết tranh chấp; Nhà đầu tư nước ngoài; 

EVFTA; Nhà nước tiếp nhận đầu tư; EU. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010737-8. 

25. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại bằng trọng tài thương mại – 

Thực tiễn tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) / Phạm Thị Thu 

Trang ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 75 tr. :  minh 

hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp 

đồng thương mại bằng trọng tài thương mại. Phân tích qui định của pháp luật hiện 

hành về giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại bằng trọng tài thương mại và thực 

tiễn thi hành tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Hợp đồng thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Trọng tài thương 

mại; Giải quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010661-2. 

26. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Toà án nhân dân cấp 

phúc thẩm và thực tiễn tại tỉnh Nam Định / Phạm Thị Duyên ; PGS. TS. Trần 

Ngọc Dũng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 68 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về giải quyết tranh chấp 

kinh doanh thương mại tại Toà án. Phân tích thực trạng pháp luật giải quyết tranh 

chấp kinh doanh thương mại tại Toà án nhân dân cấp phúc thẩm và thực tiễn áp 

dụng tại Toà án nhân dân tỉnh Nam Định. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 
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Từ khóa: Việt Nam; Xét xử phúc thẩm; Luật Tố tụng kinh tế; Giải quyết tranh chấp; 

Toà án nhân dân; Nam Định; Tranh chấp thương mại; Tranh chấp kinh doanh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010497-8. 

27. Giải quyết vụ án hành chính về đất đai tại Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên 

– Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Phương Lan ; TS. Hoàng Thị Ngân 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 75 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết vụ án hành chính về đất đai. 

Phân tích thực trạng hoạt động giải quyết vụ án hành chính về đất đai tại Toà án 

nhân dân tỉnh Hưng Yên; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Đất đai; Luật Tố tụng hành chính; Vụ án hành chính; Hưng 

Yên; Toà án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010451-2. 

28. Giới hạn xét xử sơ thẩm và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân cấp 

huyện của tỉnh Lào Cai / Trần Đình Tiến ; TS. Vũ Gia Lâm hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 82 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề chung và qui định của pháp luật tố tụng hình sự 

hiện hành về giới hạn xét xử. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự 

về giới hạn xét xử sơ thẩm tại Toà án nhân dân cấp huyện của tỉnh Lào Cai, từ đó 

đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng hình sự; Xét xử sơ thẩm; Toà án nhân dân; Lào 

Cai; Giới hạn xét xử; Cấp huyện. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010429-30. 

29. Hạn chế cạnh tranh và xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh 

tranh 2018 từ thực tiễn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh 

Vượng / Nguyễn Thị Huyền Diệu ; PGS. TS. Nguyễn Như Phát hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2019. - 64 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày khái quát về hành vi hạn chế cạnh tranh và xử lí hành vi hạn chế 

cạnh tranh. Phân tích thực trạng pháp luật về hạn chế cạnh tranh, xử lí hành vi hạn chế 

cạnh tranh từ thực tiễn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng; từ 

đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Ngân hàng thương mại cổ phần; Hạn chế cạnh 

tranh; Hành vi hạn chế cạnh tranh; Luật Cạnh tranh 2018. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010653-4. 

30. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật của Lào và Việt Nam 

dưới góc độ so sánh / Panpadap Oupphaxay ; TS. Đặng Vũ Huân hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2019. - 92 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh. Nghiên cứu, so sánh thực trạng pháp luật của Lào và Việt Nam về hành 

vi cạnh tranh không lành mạnh; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật Lào về vấn đề này thông qua kinh nghiệm của Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Luật So sánh; Lào; Cạnh tranh không lành mạnh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010545-6. 

31. Hoà giải trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam – lý luận và 

thực tiễn / Lê Thị Linh Trang ; PGS. TS. Dương Đăng Huệ hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 65 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hoà giải trong giải quyết tranh chấp 

thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn về hoà giải trong giải quyết 

tranh chấp thương mại ở Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Việt Nam; Hoà giải; Tranh chấp thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Giải 

quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010493-4. 
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32. Hoà giải trong giải quyết tranh chấp thương mại theo pháp luật Lào và 

Việt Nam dưới góc độ so sánh / Phoungeun Chaleulath ; TS. Đồng Ngọc Ba 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 92 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về hoà giải trong giải quyết tranh chấp 

thương mại. Phân tích, so sánh qui định pháp luật Lào và Việt Nam về hoà giải 

trong giải quyết tranh chấp thương mại; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật Lào về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật So sánh; Hoà giải; Tranh chấp thương mại; Luật Tố tụng 

kinh tế; Lào; Giải quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010691-2. 

33. Hoà giải vụ án dân sự và thực tiễn tại các Toà án nhân dân ở thành phố Hà 

Nội / Trần Thị Trang ; TS. Trần Phương Thảo hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 

71 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung và qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015 về hoà giải vụ án dân sự. Phân tích thực tiễn hoà giải vụ án dân sự tại các 

Toà án nhân dân ở thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn 

thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Hoà giải; Hà Nội; Toà án nhân dân; Vụ 

án dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010259-60. 

34. Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư của ngân hàng thương 

mại tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh Tú ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm 

Thị Giang Thu, TS. Đồng Ngọc Ba. - Hà Nội,  2019. - 179 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về hoạt động đầu tư của ngân hàng 

thương mại và pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại. 

Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư của ngân hàng 
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thương mại tại Việt Nam. Đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

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

Từ khóa: Việt Nam; Đầu tư; Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010677-8. 

35. Hoàn thiện pháp luật Lào về thủ tục phá sản doanh nghiệp từ kinh nghiệm 

của pháp luật Việt Nam / Sinxay Thavonglath ; TS. Đoàn Trung Kiên hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2019. - 97 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về thủ tục phá sản doanh 

nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam và Lào về thủ tục phá sản doanh 

nghiệp và một số bài học kinh nghiệm từ Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Doanh nghiệp; Phá sản; Lào. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010697-8. 

36. Hoàn thiện pháp luật về chế định hoà giải trong giải quyết tranh chấp lao 

động và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh / Trần Thị Hoàng Yến ; TS. 

Vũ Minh Tiến hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 88 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hoà giải tranh chấp lao động ở Việt Nam. Phân tích 

qui định pháp luật về hoà giải tranh chấp lao động và thực tiễn thực hiện ở tỉnh 

Quảng Ninh; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Hoà giải; Luật Tố tụng lao động; Tranh chấp lao động; Quảng 

Ninh; Giải quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010237-8. 

37. Hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động phù hợp với tiêu chuẩn của Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương / Lê Vân Anh ; TS. 

Nguyễn Xuân Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 90 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về đại diện lao động. Nghiên 

cứu các tiêu chuẩn của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP) về đại diện lao động và đánh giá sự tương thích với pháp luật Việt 

Nam. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật lao động; Đại diện lao động; CPTPP. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010671-2. 

38. Hoạt động của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt 

Nam - Thực trạng pháp luật và giải pháp hoàn thiện / Đậu Ngọc Mai ; PGS. 

TS. Đinh Dũng Sỹ hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 80 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về hoạt động của ngân hàng 

thương mại có vốn đầu tư nước ngoài. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật điều 

chỉnh hoạt động của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam; 

từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả áp dụng 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010499-500. 

39. Hoạt động của Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Anh Đức ; 

PGS. TS. Bùi Thị Huyền hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 75 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hoạt động của Thừa phát lại. Phân tích 

thực tiễn hoạt động của Thừa phát lại ở Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Thừa phát lại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010273-4. 

40. Hoạt động cung cấp chứng cứ theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 

2015 và thực tiễn thực hiện / Nguyễn Thị Vi ; TS. Đinh Trung Tụng hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2019. - 76 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hoạt động cung cấp chứng cứ. Phân tích 

thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về 

hoạt động cung cấp chứng cứ; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

đảm bảo thực thi pháp luật đối với hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Chứng cứ; Cung cấp chứng cứ; Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010313-4. 

41. Hoạt động lập vi bằng từ thực tiễn thực hiện tại các Văn phòng Thừa phát 

lại ở thành phố Hà Nội / Nguyễn Hữu Trọng ; TS. Hoàng Ngọc Thỉnh hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2019. - 67 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hoạt động lập vi bằng của thừa phát lại. Nghiên 

cứu hoạt động lập vi bằng từ thực tiễn thực hiện tại các Văn phòng Thừa phát lại tại 

thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Hà Nội; Thừa phát lại; Vi bằng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010309-10. 

42. Hoạt động thu thập chứng cứ của Toà án trong giải quyết vụ án dân sự từ 

thực tiễn thực hiện tại Toà án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội / 

Nguyễn Thị Thanh Tú ; PGS. TS. Bùi Thị Huyền hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 

75 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hoạt động thu thập chứng cứ của Toà án 

trong giải quyết vụ án dân sự. Phân tích thực tiễn hoạt động thu thập chứng cứ 

trong giải quyết vụ án dân sự của Toà án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của 

hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Toà án nhân dân; Thu thập chứng cứ; Vụ 

án dân sự; Đống Đa, Hà Nội; Chứng cứ. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010321-2. 

43. Hoạt động thu thập, nghiên cứu, đánh giá chứng cứ của Luật sư trong tố 

tụng dân sự / Hoàng Thị Thu Huyền ; TS. Nguyễn Triều Dương hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2019. - 72 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hoạt động thu thập, nghiên cứu, đánh 

giá chứng cứ của Luật sư trong tố tụng dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật và 

thực tiễn hoạt động thu thập, nghiên cứu, đánh giá chứng cứ của Luật sư trong tố 

tụng dân sự; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực hiện hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Luật sư; Chứng cứ; Thu thập chứng cứ; 

Đánh giá chứng cứ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010567-8. 

44. Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo pháp luật Việt Nam – 

Thực trạng trong đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ qua hình thức 

đầu tư BOT / Lưu Bảo Phượng ; PGS. TS. Nguyễn Như Phát hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 83 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác 

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

công tư và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ 

qua hình thức đầu tư BOT tại Việt Nam; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Giao thông đường bộ; Hợp đồng đầu tư; Dự án 

BOT; Đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010601-2. 

45. Kê biên tài sản chung trong thi hành án dân sự Việt Nam / Nguyễn Thu 

Thuỷ ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 70 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về kê biên tài sản chung trong thi hành án 

dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện kê biên tài sản chung trong thi hành án dân sự 

ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Thi hành án dân sự; Kê biên tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010131-2. 

46. Kê biên và xử lý tài sản trong thi hành án dân sự và thực tiễn thực hiện / 

Nguyễn Anh Hoàng ; TS. Hoàng Ngọc Thỉnh hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 72 

tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về kê biên và xử lí tài sản trong thi hành án dân sự. 

Phân tích thực tiễn thực hiện kê biên và xử lí tài sản trong thi hành án dân sự; từ đó 

đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của công 

tác này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Thi hành án dân sự; Kê biên tài sản; Xử 

lí tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010325-6. 

47. Khai thác rừng phòng hộ theo pháp luật Lào và Việt Nam – Thực trạng và 

giải pháp / Sisavat Boubphraloang ; TS. Nguyễn Văn Phương hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 92 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về khai thác rừng phòng hộ. 

Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Lào và Việt Nam về khai thác rừng phòng hộ; 

từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Lào về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật So sánh; Luật Môi trường; Lào; Khai thác rừng; Rừng 

phòng hộ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010649-50. 
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48. Kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm theo thủ tục phúc thẩm và thực tiễn 

tại Hải Phòng / Nguyễn Đức Hưng ; TS. Nguyễn Hải Ninh hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 66 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về kháng nghị bản án hình sự 

sơ thẩm theo thủ tục phúc thẩm. Phân tích thực tiễn thi hành kháng nghị bản án 

hình sự sơ thẩm theo thủ tục phúc thẩm tại Hải Phòng; từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng hình sự; Thủ tục phúc thẩm; Bản án sơ thẩm; Hải 

Phòng; Kháng nghị. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010425-6. 

49. Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự từ thực tiễn thực hiện tại các Toà án nhân 

dân ở thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Ngọc ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 78 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về khởi kiện, thụ lí vụ án dân 

sự. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật tố tụng dân sự về khởi kiện, thụ lí vụ án 

dân sự tại các Toà án nhân dân ở thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Khởi kiện; Hà Nội; Vụ án dân sự; Thụ lí vụ án. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010301-2. 

50. Khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại và thực tiễn thi hành tại thành phố 

Hà Nội / Nguyễn Thanh Tùng ; PGS. TS. Nguyễn Đức Phúc hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 73 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của 

bị hại. Phân tích qui định của pháp luật về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị 

hại và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Việt Nam; Vụ án hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Hà Nội; Khởi tố; Bị hại. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010405-6. 

51. Kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự từ thực tiễn thực hiện tại các Viện 

Kiểm sát nhân dân ở tỉnh Quảng Ninh / Phạm Thị Hoa ; PGS. TS. Bùi Thị 

Huyền hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 76 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự. 

Phân tích thực tiễn kiểm sát giải quyết vụ án dân sự tại các Viện Kiểm sát nhân dân 

ở tỉnh Quảng Ninh; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm 

thực hiện hiệu quả hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Vụ án dân sự; Viện Kiểm sát nhân dân; 

Kiểm sát; Quảng Ninh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010319-20. 

52. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự theo pháp luật Việt Nam và Lào / Phimon Ouanthammasin ; PGS. TS. 

Đỗ Thị Phượng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 78 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong 

giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn 

thi hành pháp luật tố tụng hình sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giai 

đoạn xét sử sơ thẩm vụ án hình sự ở Việt Nam và Lào. Đưa ra kiến nghị, giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với hoạt 

động này tại Lào và Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Vụ án hình sự; Luật So sánh; Luật Tố tụng hình sự; Lào; Xét 

xử sơ thẩm; Kiểm sát. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010433-4. 

53. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ án hành chính 

trên địa bàn thành phố Hà Nội / Lê Anh Phương ; PGS. TS. Trương Hồ Hải 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 84 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải 

quyết các vụ án hành chính của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Phân tích thực 

trạng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ án hành chính trên 

địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm bảo đảm hiệu 

quả thực hiện hoạt động này trên địa bàn thành phố. 

Từ khóa: Việt Nam; Hà Nội; Luật Tố tụng hành chính; Vụ án hành chính; Viện 

Kiểm sát nhân dân; Kiểm sát. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010715-6. 

54. Kiểm soát nội bộ công ty cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 

năm 2014 từ thực tiễn tại thành phố Hải Phòng / Trần Đài Trang ; TS. Nguyễn 

Quý Trọng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 60 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về kiểm soát nội bộ công ti cổ phần theo 

Luật Doanh nghiệp năm 2014. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng 

pháp luật về kiểm soát nội bộ công ti cổ phần tại Hải Phòng. Đưa ra định hướng, 

giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Hải Phòng; Công ti cổ phần; Kiểm soát nội bộ; 

Luật Doanh nghiệp 2014. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010651-2. 

55. Lý luận và thực tiễn áp dụng INCOTERMS trong hợp đồng mua bán hàng 

hoá quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Diệu Anh ; PGS. TS. 

Nông Quốc Bình hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 86 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về INCONTERMS và hợp đồng mua bán 

hàng hoá quốc tế. Nghiên cứu các qui định cơ bản và một số lưu ý trong việc áp dụng 

INCOTERMS trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Phân tích thực tiễn áp dụng, 

thi hành INCOTERMS trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế tại Việt Nam và 

đưa ra một số khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động này. 



Thông báo sách mới tháng 3/2020 

 

46 
 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Doanh nghiệp; INCOTERMS; Mua bán hàng 

hoá quốc tế; Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010739-40. 

56. Một số vấn đề về thế chấp tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự - 

Thực tiễn tại một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà 

Nội / Lê Thị Trang ; TS. Vương Thanh Thuý hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 74 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về thế chấp tài sản và công chứng hợp 

đồng thế chấp tài sản. Phân tích thực trạng công chứng hợp đồng thế chấp tài sản 

tại một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đưa 

ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Hà Nội; Thế chấp tài sản; Hợp đồng thế chấp tài 

sản; Nghĩa vụ dân sự; Công chứng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010755-6. 

57. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 

Lào năm 2013 và Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 dưới góc độ so sánh/ 

Chanpasit Ounaphon ; TS. Vũ Đặng Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 93 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp theo pháp luật Lào và Việt Nam. Phân tích, so sánh thực trạng pháp 

luật Lào và Việt Nam về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui định của Luật Doanh nghiệp ở hai nước 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật So sánh; Luật Doanh nghiệp; Lào; Người đại diện; 

Doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010675-6. 
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58. Người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng / Vũ 

Thu Hằng ; TS. Lưu Tiến Dũng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 67 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về người tiến hành tố tụng trong tố tụng 

dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về người tiến hành tố tụng trong tố 

tụng dân sự; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm 

thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Người tiến hành tố tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010137-8. 

59. Nguyên tắc công bằng trong xét xử vụ án hành chính. Thực trạng và giải 

pháp / Nguyễn Chí Hiếu ; TS. Phạm Hồng Quang hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 

62 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về nguyên tắc công bằng trong xét 

xử vụ án hành chính. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện nguyên 

tắc công bằng trong xét xử vụ án hành chính, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc này. 

Từ khóa: Việt Nam; Xét xử; Luật Tố tụng hành chính; Vụ án hành chính; Nguyên 

tắc công bằng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010723-4. 

60. Nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự và thực 

tiễn thực hiện tại các Toà án tại tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Thị Tuyết ; PGS. TS. 

Phan Hữu Thư hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 70 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nguyên tắc quyền tự định đoạt của 

đương sự trong tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện quyền tự định đoạt của 

đương sự trong tố tụng dân sự tại các Toà án tỉnh Bắc Ninh; từ đó đưa ra một số 

kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện 

pháp luật về vấn đề này. 
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Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Toà án nhân dân; Quyền tự định đoạt; 

Đương sự; Bắc Ninh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010277-8. 

61. Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp 

luật trong tố tụng hình sự và thực tiễn thi hành tại Toà án nhân dân huyện 

Cao Phong, tỉnh Hoà Bình / Lê Hoàng Bảo Long ; TS. Nguyễn Văn Tuân 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 65 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử 

độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Phân tích qui định của pháp luật về nguyên tắc 

Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật và thực tiễn thi 

hành tại Toà án nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình; từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả thi hành nguyên tắc này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng hình sự; Hội thẩm; Nguyên tắc xét xử; Thẩm 

phán; Cao Phong, Hoà Bình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010423-4. 

62. Những vấn đề pháp lý đặt ra từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết số 

42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng ở Việt Nam / Hoàng 

Thu Uyên ; TS. Nguyễn Văn Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 66 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về xử lí nợ xấu của tổ chức tín dụng và qui 

định về xử lí nợ xấu của tổ chức tín dụng theo Nghị quyết số 42/2017/QH14. Phân 

tích thực tiễn thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lí nợ xấu của tổ 

chức tín dụng ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của 

hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Tổ chức tín dụng; Nợ xấu; Xử lí nợ xấu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010145-6. 
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63. Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động và thực tiễn thi hành / 

Hoàng Mạnh Tuấn ; TS. Đỗ Năng Khánh hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 75 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp hợp đồng lao 

động. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về giải quyết 

tranh chấp hợp đồng lao động. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng lao động; Tranh chấp lao động; Hợp đồng lao 

động; Giải quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010685-6. 

64. Pháp luật tố tụng phong kiến Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX / Hà 

Thị Lan Phương ;  PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hương hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 258 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và lịch sử về pháp luật tố tụng của Nhà 

nước quân chủ phong kiến Việt Nam thế kỉ XV - XIX. Nghiên cứu các qui định của 

pháp luật tố tụng phong kiến Việt Nam thế kỉ XV – XIX. Phân tích, đánh giá những 

giá trị lịch sử trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật tố tụng của Nhà nước 

phong kiến. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp trong việc tiếp thu, kế thừa và 

phát triển những thành tựu của pháp luật tố tụng phong kiến trong cải cách tư pháp 

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử nhà nước pháp luật; Nhà nước phong kiến; Pháp luật 

tố tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 010769. 

65. Pháp luật và thực tiễn công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài 

nước ngoài ở Việt Nam / Lê Hải Long ; TS. Nguyễn Bá Bình hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 75 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về công nhận và cho thi hành phán quyết 

của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Nghiên cứu pháp luật Việt Nam và kinh 

nghiệm của một số quốc gia về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài 

nước ngoài. Đánh giá thực tiễn công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam; từ đó đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Trọng tài nước ngoài; Phán quyết. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010741-2. 

66. Pháp luật và thực trạng vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan có yếu tố 

nước ngoài trong lĩnh vực truyền hình tại Việt Nam - Giải pháp khắc phục / Lê 

Thị Lộc ; TS. Vũ Thị Phương Lan hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 73 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quyền tác giả, quyền liên quan có yếu 

tố nước ngoài trong lĩnh vực truyền hình. Nghiên cứu pháp luật về quyền tác giả, 

quyền liên quan có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực truyền hình và thực trạng vi 

phạm, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Quyền tác giả; Quyền sở hữu trí tuệ; Truyền 

hình; Quyền liên quan. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010573-4. 

67. Pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính và thực tiễn thi hành tại Việt Nam/ 

Bùi Xuân Giáp ; TS. Nguyễn Hữu Huyên hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 68 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận của pháp luật bán hàng đa cấp bất chính. 

Phân tích thực trạng pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam, từ đó đề 

xuất 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 Kinh tế; Bán hàng đa cấp; Bán hàng đa cấp bất chính. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010701-2. 

68. Pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động tại các ngân hàng thương 

mại và thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng / 

Nguyễn Xuân Bách ; PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 73 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt 

động của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về bảo đảm an toàn 

trong hoạt động của ngân hàng thương mại và thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng 

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010621-2. 

69. Pháp luật về bảo hiểm hưu trí và thực tiễn thi hành tại Tuyên Quang / 

Nguyễn Thuỳ Linh ; PGS. TS. Lê Thị Hoài Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 

75 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật Việt Nam về bảo hiểm hưu 

trí. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo hiểm hưu trí tại Tuyên Quang; từ 

đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi 

hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Bảo hiểm hưu trí; Tuyên Quang. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010709-10. 

70. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm nhân thọ từ 

thực tiễn tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ tỉnh Quảng Bình / Nguyễn Thị Kim 

Ngọc ; PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Vân hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 78 tr. :  

minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm nhân thọ và 

pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm nhân thọ. Phân tích 
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thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm nhân thọ 

tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ tỉnh Quảng Bình; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Quảng Bình; Bảo hiểm nhân thọ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010669-70. 

71. Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất / Nguyễn Vinh Diện ; 

Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, TS. Trần Quang Huy. - Hà 

Nội,  2019. - 179 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất. Phân tích thực trạng pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Đất đai; Thu hồi đất; Bồi thường. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010655-6. 

72. Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với quyền sử 

dụng đất là tài sản chung của vợ và chồng / Phạm Phương Hoa ; TS. Vũ 

Quang hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 78 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng ở Việt Nam. Phân tích 

thực trạng pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với quyền sử 

dụng đất là tài sản chung của vợ chồng và thực tiễn thi hành tại Việt Nam. Đưa ra 

định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Đất đai; Quyền sử dụng đất; Tài sản chung; Vợ chồng; 

Cấp giấy chứng nhận; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010707-8. 
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73. Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và 

thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội / Đặng Thị Việt Hà ; TS. Phạm Thị 

Thuý Nga hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và qui định của pháp luật Việt Nam hiện 

hành về chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Phân tích thực 

tiễn thực hiện pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao 

động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đưa ra định hướng, kiến nghị nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này trên địa bàn 

thành phố. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Hợp đồng lao động; Hà Nội; Người sử dụng 

lao động; Chấm dứt hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010625-6. 

74. Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và thực tiễn thực 

hiện tại Hà Nội / Vũ Thị Ngân ; TS. Đỗ Ngân Bình hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. 

- 78 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật. Phân tích thực trạng pháp luật hiện hành về chấm dứt hợp đồng 

lao động trái pháp luật và thực tiễn thực hiện tại thành phố Hà Nội. Đưa ra một số 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Hợp đồng lao động; Hà Nội; Chấm dứt hợp 

đồng; Hợp đồng lao động trái pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010577-8. 

75. Pháp luật về chi trả bảo hiểm xã hội và thực tiễn thực hiện tại Bảo hiểm xã 

hội thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá / Nguyễn Thị Hương Giang ; TS. Đỗ Năng 

Khánh hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 72 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về bảo hiểm xã hội và pháp luật về chi 

trả bảo hiểm xã hội. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật chi trả bảo hiểm xã hội 

tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá; từ đó đưa ra một kiến nghị nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Bảo hiểm xã hội; Bỉm Sơn, Thanh Hoá. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010613-4. 

76. Pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản và 

thực tiễn thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Thuỳ Linh ; 

TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 75 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu 

tư kinh doanh bất động sản. Phân tích thực trạng pháp luật về chuyển nhượng dự án 

đầu tư kinh doanh bất động sản và thực tiễn thi hành trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. Đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Dự án đầu tư; Luật Đất đai; Hà Nội; Kinh doanh bất động sản; 

Chuyển nhượng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010631-2. 

77. Pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và thực 

tiễn áp dụng / Nguyễn Văn Dũng ; TS. Trần Quang Huy hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 71 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về công chứng hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất. Phân tích thực trạng pháp luật về công chứng hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Công chứng; Luật Đất đai; Quyền sử dụng đất; Hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010687-8. 
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78. Pháp luật về đấu giá hàng hoá ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn 

thiện / Nguyễn Thị Quỳnh Anh ; TS. Vũ Phương Đông hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 66 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về đấu giá hàng hoá. Phân tích thực trạng 

pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về đấu giá hàng hoá ở Việt Nam. Đưa ra 

quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Đấu giá; Hàng hoá. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010591-2. 

79. Pháp luật về doanh nghiệp xã hội của Việt Nam và Lào dưới góc độ so 

sánh / Eauarthone Bounnoulack ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 95 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về doanh nghiệp xã hội. Phân 

tích thực trạng pháp luật của Lào và Việt Nam về doanh nghiệp xã hội dưới góc độ 

so sánh. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Luật So sánh; Lào; Doanh nghiệp xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010485-6. 

80. Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động và thực tiễn giải 

quyết của Toà án nhân dân tại thành phố Hà Nội / Nguyễn Diệu Linh ; TS. 

Nguyễn Văn Bình hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 75 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tranh chấp hợp đồng lao động và giải quyết tranh 

chấp hợp đồng lao động tại Toà án nhân dân. Phân tích qui định pháp luật hiện 

hành về giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động tại Toà án và thực tiễn giải quyết 

của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 
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Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng Lao động; Tranh chấp lao động; Hợp đồng lao 

động; Hà Nội; Giải quyết tranh chấp; Toà án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010593-4. 

81. Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động và thực tiễn thi hành 

tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nhà Phú Thọ / Lê Quang 

Vinh ; TS. Phạm Trọng Nghĩa hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp hợp đồng lao 

động. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

lao động và thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển 

nhà Phú Thọ; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả giải quyết loại tranh chấp này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng lao động; Hợp đồng lao động; Giải quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010607-8. 

82. Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động và thực tiễn thi hành 

tại tỉnh Thái Nguyên / Hoàng Thị Hội ; TS. Nguyễn Xuân Thu hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2019. - 75 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

lao động. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp hợp đồng lao 

động và thực tiễn giải quyết tại tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng lao động; Hợp đồng lao động; Giải quyết tranh 

chấp; Thái Nguyên; Tranh chấp lao động. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010615-6. 

83. Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án và thực tiễn thi 

hành tại Toà án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị 

Ngọc Anh ; TS. Phạm Công Bảy hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 81 tr. :  minh 

hoạ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày khái quát pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án. 

Phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án nhân dân quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng lao động; Tranh chấp lao động; Giải quyết tranh 

chấp; Toà án nhân dân; Ba Đình, Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010595-6. 

84. Pháp luật về hoà giải tranh chấp lao động ở Việt Nam. Thực trạng và kiến 

nghị / Vũ Thị Lan Anh ; TS. Nguyễn Xuân Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 

82 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về hoà giải tranh chấp lao 

động. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về hoà giải tranh chấp lao động; từ 

đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Hoà giải; Luật Tố tụng lao động; Tranh chấp lao động. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010575-6. 

85. Pháp luật về hoán đổi nợ xấu của ngân hàng thương mại thành vốn góp 

của doanh nghiệp để xử lý nợ xấu / Nguyễn Thanh Hằng ; TS. Nguyễn Minh 

Hằng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 93 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về hoán đổi nợ xấu của ngân 

hàng thương mại thành vốn góp doanh nghiệp để xử lí nợ xấu. Phân tích thực trạng 

pháp luật về hoán đổi nợ xấu của ngân hàng thương mại thành vốn góp doanh 

nghiệp để xử lí nợ xấu ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới; 

từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Nợ xấu; Hoán đổi nợ 

xấu; Xử lí nợ xấu; Doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010645-6. 
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86. Pháp luật về hợp đồng lao động đối với lao động giúp việc gia đình - Thực 

tiễn thực hiện và một số kiến nghị / Ngô Hà Vinh ; PGS. TS. Đào Thị Hằng 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về lao động giúp việc gia đình và pháp luật 

về hợp đồng lao động đối với lao động giúp việc gia đình. Phân tích thực trạng 

pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng lao động đối với 

lao động giúp việc gia đình. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Hợp đồng lao động; Lao động giúp việc gia đình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010665-6. 

87. Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam 

– Thực trạng và giải pháp / Phạm Thị Oanh ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2019. - 80 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về hợp đồng mua bán hàng hoá có 

yếu tố nước ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá 

có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Mua bán hàng hoá; Hợp đồng mua bán hàng hoá. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010583-4. 

88. Pháp luật về hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp bằng phương 

thức ngoài Toà án tại Việt Nam - Thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội / 

Trần Thị Thu Trang ; TS. Nguyễn Am Hiểu hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 78 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp hợp 

đồng thương mại bằng phương thức ngoài Toà án. Phân tích thực trạng pháp luật về 

hợp đồng thương mại, giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại bằng phương 
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thức ngoài Toà án và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội. Đề xuất giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Hợp đồng thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Hà Nội; Giải 

quyết tranh chấp; Tranh chấp thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010763-4. 

89. Pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp qua thực tiễn thực hiện 

ở thành phố Hà Nội / Lê Thị Trinh ; PGS. TS. Nguyễn Đức Minh hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2019. - 87 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về kinh doanh theo phương 

thức đa cấp. Phân tích thực trạng pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp 

qua thực tiễn thực hiện tại thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Hà Nội; Kinh doanh đa cấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010663-4. 

90. Pháp luật về kỷ luật lao động và thực tiễn thực hiện tại Công ty TNHH 

Thông tin NTT (Việt Nam) / Vũ Thị Phương Thuý ; TS. Đỗ Ngân Bình hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2019. - 73 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về kỉ luật lao động. Phân tích 

thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về kỉ luật lao động và thực tiễn thực hiện 

tại Công ty TNHH Thông tin NTT (Việt Nam). Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Kỉ luật lao động. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010705-6. 

91. Pháp luật về kỷ luật lao động và thực tiễn thực hiện tại Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Khu Công nghiệp Tiên Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Thu Trang ; TS. Đỗ Thị Dung hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 74 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và qui định của pháp luật Việt Nam hiện 

hành về kỉ luật lao động. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về kỉ luật lao động 

tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Khu Công 

nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Bắc Ninh; Kỉ luật lao động. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010609-10. 

92. Pháp luật về logistics – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện / Phạm Hồng 

Hạnh ; PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về dịch vụ logistics. Phân 

tích thực trạng pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics, từ đó đề xuất một số giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Dịch vụ logistics. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010695-6. 

93. Pháp luật về mua bán nhà ở xã hội trong thị trường bất động sản / Hoàng 

Phương Hà ; PGS. TS. Phạm Hữu Nghị hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 65 tr. :  

minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về mua bán nhà ở xã hội 

trong thị trường bất động sản. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về mua bán 

nhà ở xã hội trong thị trường bất động sản, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Đất đai; Mua bán nhà ở; Nhà ở xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010617-8. 

94. Pháp luật về nhượng quyền thương mại trong xu thế hội nhập và thực tiễn 

áp dụng tại Việt Nam / Phạm Phương Thảo ; PGS. TS. Nguyễn Minh Mẫn 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 85 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về nhượng quyền thương mại. 

Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về nhượng quyền 

thương mại tại Việt Nam. Đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Nhượng quyền thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010637-8. 

95. Pháp luật về nội quy lao động và thực tiễn thực hiện tại Bệnh viện Mắt Hà 

Đông / Nguyễn Thị Thuỳ Dung ; TS. Phạm Thị Thuý Nga hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 70 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về nội qui lao động. Phân 

tích thực trạng pháp luật về nội qui lao động và thực tiễn thực hiện tại Bệnh viện 

Mắt Hà Đông; từ đó đưa ra một kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Nội qui lao động. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010611-2. 

96. Pháp luật về quản lý thu bảo hiểm xã hội và thực tiễn tại Bảo hiểm xã hội 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Bích Hằng ; TS. Nguyễn Văn 

Bình hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 73 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về quản lí thu bảo hiểm xã 

hội. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành về quản lí thu bảo hiểm xã 

hội tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Bảo hiểm xã hội; Thu bảo hiểm xã hội; Long 

Biên, Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010641-2. 

97. Pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành / Nguyễn 

Thị My ; TS. Trần Quang Huy hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 79 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về tặng cho quyền sử dụng đất. Phân tích 

thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất; 

từ đó đề xuất 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 Đất đai; Quyền sử dụng đất; Tặng cho quyền sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010635-6. 

98. Pháp luật về thu hồi nợ trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương 

mại và thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc II / Đặng Thị Thu Giang ; TS. Nguyễn Văn 

Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 73 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về thu hồi nợ và pháp luật về thu hồi nợ 

trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật 

về thu hồi nợ trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại và thực tiễn áp 

dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh 

Vĩnh Phúc II. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Cho vay; Thu hồi nợ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010639-40. 

99. Pháp luật về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam / Phùng 

Thị Thuý Hạnh ; TS. Vũ Quang hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 79 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất 

đai. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Đất đai; Luật Đất đai; Thủ tục hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010659-60. 
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100. Pháp luật về tự vệ thương mại ở Việt Nam / Phạm Như Phương ; TS. 

Hoàng Thị Quỳnh Chi hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 66 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về tự vệ thương mại. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về tự vệ thương mại ở Việt 

Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Tự vệ thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010673-4. 

101. Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam / Nguyễn Tiến 

Mạnh ; TS. Nguyễn Văn Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 87 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp ở Việt Nam; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tài chính; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Ưu đãi thuế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010215-6. 

102. Pháp luật về vai trò và thẩm quyền của Ban Kiểm soát công ty cổ phần – 

Thực tiễn tại Công ty Cổ phần SM Group / Ngô Mỹ Linh ; TS. Bùi Ngọc 

Cường hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 62 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về Ban Kiểm soát công ti cổ phần. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng các qui định về vai trò và thẩm quyền 

của Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần SM Group. Đưa ra phương hướng, giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát 

trong công ti cổ phần. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Công ti cổ phần; Ban Kiểm soát. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010581-2. 
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103. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại 

theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn xét xử của Toà án nhân dân 

quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội / Nguyễn Phương Đông ; TS. Hồ Ngọc 

Hiển hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 72 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về vi phạm hợp đồng và chế tài áp dụng 

đối với hành vi vi phạm hợp đồng thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về 

phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại và 

thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội. Đưa 

ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Hợp đồng thương mại; Luật Kinh tế; Bồi thường thiệt hại; Vi 

phạm hợp đồng; Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010599-600. 

104. Quan hệ pháp lý giữa công ty mẹ - công ty con – Thực tiễn áp dụng tại 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội / Nguyễn Hải Yến ; PGS. TS. Vũ 

Thị Hồng Vân hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 79 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về quan hệ pháp lí giữa công ti mẹ - công 

ti con. Phân tích thực trạng quan hệ pháp lí giữa công ti mẹ - công ti con tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Quân đội; từ đó đưa ra kiến nghị, 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 Kinh tế; Công ti con; Công ti mẹ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010585-6. 

105. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn nhà nước – Thực 

trạng tại tỉnh Nam Định và kiến nghị nâng cao hiệu quả đầu tư / Lê Ngọc Tuấn ; 

TS. Trần Vũ Hải hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 97 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan pháp luật về quản lí vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng 

nguồn vốn nhà nước. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật 
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về quản lí vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn nhà nước tại tỉnh Nam 

Định. Đề xuất 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 Tài chính; Nam Định; Vốn nhà nước; Đầu tư xây dựng 

cơ bản; Quản lí vốn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010679-80. 

106. Quyền bào chữa của người bị buộc tội theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / Hà Thị Minh Ngân ; TS. Trần Thái Dương 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 70 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về quyền bào chữa của người bị buộc tội. Phân tích 

qui định về quyền bào chữa của người bị buộc tội theo Hiến pháp năm 2013; từ đó 

kiến nghị một số giải pháp nhằm bảo đảm thực thi Hiến pháp về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hiến pháp; Quyền bào chữa; Người bị buộc tội; Hiến 

pháp 2013; Quyền con người. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010341-2. 

107. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động và 

thực tiễn thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh / Vũ Thị Vui ; TS. Phạm Trọng Nghĩa 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 72 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về quyền đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động của người lao động. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật 

về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động ở tỉnh Bắc 

Ninh; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Người lao động; Hợp đồng lao động; Chấm 

dứt hợp đồng; Bắc Ninh; Đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010703-4. 
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108. Quyền được xét xử công bằng, công khai bởi một Toà án độc lập, khách 

quan, theo một thời hạn hợp lí và ứng dụng trong pháp luật tố tụng hành 

chính Việt Nam / Lê Cường ; TS. Trần Thái Dương hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 77 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về quyền được xét xử công bằng, công khai bởi 

một Toà án độc lập, khách quan, theo một thời hạn hợp lí. Phân tích thực trạng bảo 

đảm quyền được xét xử công bằng, công khai bởi một Toà án độc lập, khách quan, 

theo một thời hạn hợp lí trong pháp luật tố tụng hành chính Việt Nam, từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

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

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010721-2. 

109. Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy 

định của Bộ luật Hình sự năm 2015 / Phạm Đức Thịnh ; TS. Phạm Mạnh 

Hùng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 82 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về quyết định hình phạt đối với người dưới 

18 tuổi phạm tội. Phân tích qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về quyết định 

hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và thực tiễn áp dụng tại các Toà án 

nhân dân của tỉnh Lào Cai. Đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Quyết định hình phạt; Người chưa thành niên; 

Bộ luật Hình sự 2015; Toà án nhân dân; Lào Cai. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010767-8. 

110. Sinh con bằng biện pháp hỗ trợ sinh sản và những vấn đề pháp lý phát 

sinh / Đặng Hải Yến ; PGS. TS. Hà Thị Mai Hiên hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 

72 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận của pháp luật về sinh con bằng biện pháp hỗ trợ 

sinh sản. Phân tích qui định pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về 
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sinh con bằng biện pháp hỗ trợ sinh sản, từ đó đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm 

hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hôn nhân gia đình; Sinh con; Biện pháp hỗ trợ sinh sản; 

Mang thai hộ; Thụ tinh trong ống nghiệm; Thụ tinh nhân tạo. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010747-8. 

111. Sự hỗ trợ của Toà án đối với hoạt động của trọng tài theo pháp luật Việt 

Nam – Thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội / Trịnh Ngọc 

Anh Phương ; PGS. TS. Vũ Thị Lan Anh hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 72 tr. :  

minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về sự hỗ trợ của Toà án đối 

hoạt động của trọng tài thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về sự hỗ trợ của 

Toà án đối với hoạt động của trọng tài thương mại và thực tiễn áp dụng tại Toà án 

nhân dân thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng kinh tế; Trọng tài thương mại; Hà Nội; Toà án 

nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010541-2. 

112. Sự hỗ trợ của Toà án đối với hoạt động trọng tài theo pháp luật Việt Nam 

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Lê Hà Phương ; TS. Nguyễn Thị Yến 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 79 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về trọng tài thương mại và sự hỗ trợ của Toà án đối 

với giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật 

về sự hỗ trợ của Toà án đối với giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại; từ 

đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tranh chấp thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Trọng tài 

thương mại; Toà án nhân dân; Giải quyết tranh chấp. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010243-4. 

113. Sự tham gia tố tụng của Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện từ thực tiễn 

áp dụng tại Viện Kiểm sát huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La / Nguyễn Thị Hồng 

Hảo ; PGS. TS. Trần Anh Tuấn hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 72 tr. :  minh hoạ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về sự tham gia tố tụng dân sự của Viện 

Kiểm sát nhân dân cấp huyện. Phân tích thực tiễn tham gia tố tụng dân sự của Viện 

Kiểm sát  nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng Dân sự; Việt Nam; Viện Kiểm sát nhân dân; Cấp huyện; 

Mai Sơn, Sơn La. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010279-80. 

114. Tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra vụ án hình sự trong giai đoạn điều tra 

và thực tiễn thi hành tại thành phố Hải Phòng / Nguyễn Văn Trung ; PGS. TS. 

Nguyễn Đức Phúc hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 75 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 về tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra vụ án hình sự trong giai đoạn điều tra. 

Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra vụ án hình 

sự trong giai đoạn điều tra tại thành phố Hải Phòng; từ đó đề xuất giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Vụ án hình sự; Hải Phòng; Điều tra vụ án; Đình chỉ điều tra; 

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Luật Tố tụng hình sự; Tạm đình chỉ điều tra. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010401-2. 

115. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự và thực tiễn thi hành / Nguyễn 

Đình Thị Linh ; TS. Trần Phương Thảo hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 75 tr. ;  

28 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015 về tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự. Phân tích thực tiễn thi hành qui 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án dân 

sự tại các Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra kiến nghị 

nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Vụ án dân sự; Tạm đình chỉ; Bộ luật Tố 

tụng dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010291-2. 

116. Thẩm quyền của Toà án cấp phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm 

và thực tiễn thi hành tại TAQSTW / Phạm Phương Thảo ; PGS. TS. Trần Văn 

Độ hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về thẩm quyền của Toà án cấp phúc thẩm đối 

với bản án sơ thẩm. Phân tích qui định pháp luật tố tụng hình sự về thẩm quyền của 

Toà án cấp phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm và thực tiễn tại Toà án quân sự Trung 

ương; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự; Toà án cấp phúc thẩm; Bản án hình sự sơ thẩm; 

Toà án quân sự Trung ương; Việt Nam; Thẩm quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010397-8. 

117. Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, 

thương mại theo pháp luật hiện hành – Thực tiễn áp dụng tại huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hoá / Lê Ngọc Anh ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 103 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tranh chấp trong kinh doanh, thương 

mại và thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương 

mại. Phân tích thực trạng pháp luật về thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết 

tranh chấp kinh doanh, thương mại và thực tiễn thi hành tại huyện Thọ Xuân, tỉnh 
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Thanh Hoá; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tranh chấp thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Toà án nhân 

dân; Thẩm quyền; Thọ Xuân, Thanh Hoá; Giải quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010693-4. 

118. Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, 

thương mại theo pháp luật hiện hành – Thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân 

dân quận Cầu Giấy / Nguyễn Thị Thao ; TS. Trần Thị Bảo Ánh hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2019. - 93 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về thẩm quyền của Toà án trong việc giải 

quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Phân tích qui định của pháp luật tố tụng 

dân sự hiện hành về thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân quận Cầu Giấy; từ đó 

đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tranh chấp thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Toà án nhân dân; 

Thẩm quyền; Tranh chấp kinh doanh; Cầu Giấy, Hà Nội; Giải quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010689-90. 

119. Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, 

thương mại theo pháp luật hiện hành - Thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân 

quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội / Nguyễn Phương Linh ; TS. Bùi Ngọc Cường 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 72 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thẩm quyền của Toà án trong việc giải 

quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về 

thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương 

mại và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Đưa ra 
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phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tranh chấp thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Giải quyết tranh 

chấp; Tranh chấp kinh doanh; Hoàn Kiếm, Hà Nội; Toà án nhân dân; Thẩm quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010547-8. 

120. Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, 

thương mại theo pháp luật hiện hành - Thực tiễn áp dụng tại Toà án quận 

Hoàng Mai - Hà Nội / Đoàn Duy Thành ; PGS. TS. Nguyễn Như Phát hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2019. - 79 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về thẩm quyền của Toà án trong việc giải 

quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật 

về thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương 

mại tại Toà án nhân dân quận Hoàng Mai - Hà Nội. Đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm 

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

Từ khóa: Việt Nam; Tranh chấp thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Thẩm quyền; 

Hoàng Mai, Hà Nội; Giải quyết tranh chấp; Toà án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010173-4. 

121. Thẩm quyền của trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại theo pháp luật Lào / Pany Khamsaly ; TS. Nguyễn Am 

Hiểu hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 90 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại của trọng tài thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật và thực 

tiễn áp dụng pháp luật Lào về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương 

mại của trọng tài thương mại. Đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Tranh chấp thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Trọng tài thương mại; Lào; 

Giải quyết tranh chấp; Tranh chấp kinh doanh; Thẩm quyền. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010657-8. 

122. Thẩm quyền của trọng tài thương mại trong việc giải quyết các tranh chấp 

thương mại ở Việt Nam - Thực tiễn áp dụng tại Hà Nội / Phạm Thị Thu Hà ; 

PGS. TS. Tăng Văn Nghĩa hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 73 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về trọng tài thương mại theo pháp luật hiện 

hành. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về thẩm quyền của trọng tài thương mại 

trong việc giải quyết tranh chấp tại Hà Nội, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tranh chấp thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Trọng tài 

thương mại; Hà Nội; Giải quyết tranh chấp; Thẩm quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010175-6. 

123. Thẩm quyền dân sự của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp 

quyền sử dụng đất từ thực tiễn áp dụng tại các Toà án nhân dân ở tỉnh Bắc 

Giang / Nguyễn Thị Thanh Hằng ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2019. - 79 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về thẩm quyền dân sự của Toà án trong 

việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp 

luật về thẩm quyền dân sự của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử 

dụng đất tại các Toà án nhân dân ở tỉnh Bắc Giang; từ đó đưa ra một số kiến nghị 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Quyền sử dụng đất; Giải quyết tranh 

chấp; Toà án nhân dân; Bắc Giang; Thẩm quyền dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010293-4. 

124. Thanh toán không dùng tiền mặt - một số vấn đề pháp lí cần thoàn thiện / 

Nguyễn Cảnh Thăng ; TS. Trần Vũ Hải hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 76 tr. ;  

28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về pháp luật thanh toán không dùng tiền 

mặt. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thanh toán 

không dùng tiền mặt. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

và bảo đảm thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Thanh toán; Thanh toán không dùng tiền mặt. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010765-6. 

125. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo Luật 

Doanh nghiệp 2014 - thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội / Nguyễn Hương 

Quỳnh ; TS. Nguyễn Thị Yến hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 75 tr. :  minh hoạ ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị trong công ti cổ phần. Phân tích qui định pháp luật về thành viên độc 

lập Hội đồng quản trị trong công ti cổ phần và thực tiễn thi thành tại thành phố Hà 

Nội. Đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Hội đồng quản trị; Công ti cổ phần; Thành viên 

độc lập; Hà Nội; Luật Doanh nghiệp 2014. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010589-90. 

126. Thi hành án dân sự qua thực tiễn tại thành phố Hà Nội / Phạm Ngọc Linh; 

TS. Tạ Quang Ngọc hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 78 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp lí về thi hành án dân sự ở Việt 

Nam. Phân tích thực tiễn thi hành án dân sự tại thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra 

phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác 

này trên địa bàn thành phố. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Hà Nội; Thi hành án dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010717-8. 
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127. Thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự từ thực tiễn Toà án nhân dân 

thành phố Cao Bằng / Nguyễn Quỳnh Mai ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 64 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về thu thập chứng cứ của Toà 

án trong tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật tố tụng dân sự về 

thu thập chứng cứ tại Toà án nhân dân thành phố Cao Bằng; từ đó đưa ra kiến nghị 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Toà án nhân dân; Thu thập chứng cứ; 

Cao Bằng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010257-8. 

128. Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự bằng trọng tài thương mại và thực 

tiễn áp dụng tại Lào / Souksakhone Ladvongxay ; PGS. TS. Nguyễn Minh 

Hằng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 79 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự 

bằng trọng tài thương mại. Phân tích thực tiễn áp dụng qui định pháp luật của Lào 

về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự bằng trọng tài thương mại, từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Lào về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Trọng tài thương mại; Lào; Thủ tục dân sự; Vụ việc 

dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010753-4. 

129. Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Toà án theo 

pháp luật Lào – Thực trạng và giải pháp / Nou Vang ; TS. Nguyễn Am Hiểu 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 93 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về thủ tục giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại tại Toà án. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng 

pháp luật Lào về thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Toà án; 
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từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Tranh chấp thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Lào; Giải quyết tranh chấp; 

Tranh chấp kinh doanh; Toà án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010603-4. 

130. Thủ tục sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự có đương sự đang ở nước ngoài 

từ thực tiễn thực hiện tại Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình / Nguyễn Thị Thanh 

Bình ; TS. Nguyễn Công Bình hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về thủ tục sơ thẩm giải quyết 

vụ án dân sự có đương sự đang ở nước ngoài. Phân tích thực tiễn thực hiện thủ tục 

sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự có đương sự đang ở nước ngoài tại Toà án nhân 

dân tỉnh Thái Bình; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Vụ án dân sự; Thủ tục sơ thẩm; Thái 

Bình; Đương sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010287-8. 

131. Thủ tục thành lập doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt 

Nam / Nguyễn Tuấn Dũng ; PGS. TS. Vũ Thị Lan Anh hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 69 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về thủ tục thành lập doanh nghiệp trong các cơ sở 

giáo dục đại học. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về 

thủ tục thành lập doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam. Đưa 

ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Thành lập doanh nghiệp; Cơ sở giáo dục đại 

học; Doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010597-8. 
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132. Thủ tục tố tụng đối với người bị buộc tội dưới 18 tuổi và thực tiễn thi 

hành tại tỉnh Lào Cai / Đặng Phi Long ; TS. Nguyễn Hải Ninh hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 79 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 về thủ tục tố tụng đối với người bị buộc tội dưới 18 tuổi. Phân tích thực 

tiễn thực hiện pháp luật tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người bị buộc tội 

dưới 18 tuổi tại tỉnh Lào Cai; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

bảo đảm thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Người chưa thành niên; Người bị buộc tội; Lào Cai; Bộ luật 

Tố tụng hình sự 2015; Luật Tố tụng hình sự; Thủ tục tố tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010377-8. 

133. Thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm và thực tiễn thi hành tại 

tỉnh Lào Cai / Đỗ Duy Hiếu ; TS. Phan Thị Thanh Mai hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 78 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự sơ 

thẩm. Phân tích thực tiễn thực hiện thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm tại 

tỉnh Lào Cai, từ đó đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng hình sự; Phiên toà sơ thẩm; Thủ tục tố tụng; Lào Cai. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010375-6. 

134. Thực hành quyền công tố đối với các vụ án về tội lạm dụng tín nhiệm 

chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội / Chu Thị Ngọc Linh ; TS. 

Nguyễn Đức Hạnh hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 77 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thực hành quyền công tố đối với các vụ 

án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phân tích thực trạng pháp luật về 

thực hành quyền công tố đối với các vụ án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản và thực tiễn thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng thực hiện công tác này. 
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Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng hình sự; Hà Nội; Quyền công tố; Tội lạm dụng 

tín nhiệm; Chiếm đoạt tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010409-10. 

135. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự và thực 

tiễn tại tỉnh Bắc Ninh / Vũ Thị Thanh Hằng ; TS. Nguyễn Đức Hạnh hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2019. - 70 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thực hành quyền công tố trong giai 

đoạn điều tra vụ án hình sự. Phân tích qui định của pháp luật về thực hành quyền 

công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự và thực tiễn thi hành tại tỉnh Bắc 

Ninh; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng 

của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Vụ án hình sự; Quyền công tố; Điều tra vụ án; Bắc Ninh; Luật 

Tố tụng hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010381-2. 

136. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự và thực 

tiễn tại Hà Nội / Nguyễn Thị Thuỳ Dương ; PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 68 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về thực hành quyền công tố trong giai 

đoạn khởi tố vụ án hình sự. Phân tích qui định của pháp luật về thực hành quyền 

công tố trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự và thực tiễn thực hiện tại thành phố 

Hà Nội; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất 

lượng thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Vụ án hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Hà Nội; Khởi tố; Quyền 

công tố. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010407-8. 
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137. Thực hiện quyền bào chữa của bị cáo là người dưới 18 tuổi trong giai 

đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn tại Hà Nội / Lý Thị Thuỳ 

Trang ; PGS. TS. Trần Văn Độ hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thực hiện quyền bào chữa của bị cáo là 

người dưới 18 tuổi trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích thực 

trạng pháp luật về thực hiện quyền bào chữa của bị cáo là người dưới 18 tuổi trong 

giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn thi hành tại Hà Nội; từ đó đề 

xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Vụ án hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Quyền bào chữa; Hà 

Nội; Xét xử sơ thẩm; Bị cáo; Người chưa thành niên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010393-4. 

138. Thực hiện quyền bào chữa của bị cáo trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ 

án hình sự và thực tiễn tại thành phố Hà Nội / Đinh Thị Hồng Nhung ; PGS. 

TS. Nguyễn Văn Huyên hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 64 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và qui định của pháp luật về thực hiện 

quyền bào chữa của bị cáo trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích 

thực tiễn áp dụng pháp luật về thực hiện quyền bào chữa của bị cáo trong giai đoạn 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm 

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

Từ khóa: Việt Nam; Vụ án hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Quyền bào chữa; Hà 

Nội; Xét xử sơ thẩm; Bị cáo. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010431-2. 

139. Thực tiễn áp dụng các quy định về hoà giải trong giải quyết tranh chấp 

kinh doanh thương mại tại Toà án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội/ Đỗ Diệu Linh ; GS. TS. Lê Hồng Hạnh hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 75 

tr.;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hoà giải trong giải quyết tranh chấp 

kinh doanh thương mại tại Toà án nhân dân. Phân tích thực trạng pháp luật về hoà 

giải trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và thực tiễn thực hiện tại 

Toà án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đưa ra kiến nghị nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao chất lượng hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng kinh tế; Giải quyết tranh chấp; Toà án nhân dân; 

Tranh chấp kinh doanh; Đống Đa, Hà Nội; Hoà giải; Tranh chấp thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010681-2. 

140. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại các 

ngân hàng thương mại ở Việt Nam / Đào Hồng Ngọc ; PGS. TS. Phạm Thị 

Giang Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 81 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng 

tài sản. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại 

các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Bảo đảm tiền vay 

bằng tài sản; Biện pháp bảo đảm; Bảo đảm tiền vay. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010643-4. 

141. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền của phụ nữ và con trong các 

vụ án ly hôn / Tạ Khánh Duy ; PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 69 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về áp dụng pháp luật bảo vệ quyền của phụ 

nữ và con trong các vụ án li hôn. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ 

quyền của phụ nữ và con trong các vụ án li hôn, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hôn nhân gia đình; Phụ nữ; Li hôn; Con cái; Quyền con người. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010759-60. 
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142. Thực tiễn giải quyết quyền nuôi con khi vợ chồng ly hôn / Lương An 

Dung ; TS. Bùi Minh Hồng hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 71 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về quyền nuôi con khi vợ chồng li hôn và qui 

định pháp luật hiện hành về giải quyết quyền nuôi con khi vợ chồng li hôn. Phân 

tích thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp quyền nuôi con khi vợ 

chồng li hôn; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực hiện hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình; Giải quyết tranh chấp; Li hôn; Quyền nuôi con; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010745-6. 

143. Thực tiễn giải quyết yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài tại Toà Kinh tế - 

Toà án nhân dân thành phố Hà Nội / Đoàn Phương Thảo ; TS. Nguyễn Văn 

Cương hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 76 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về phán quyết trọng tài và huỷ phán quyết 

trọng tài. Phân tích thực trạng pháp luật về giải quyết yêu cầu huỷ phán quyết trọng 

tài và thực tiễn thực hiện tại Toà Kinh tế - Toà án nhân dân thành phố Hà Nội. Đề 

xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng kinh tế; Trọng tài thương mại; Hà Nội; Phán 

quyết trọng tài; Toà Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010699-700. 

144. Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về kiểm soát hành vi lạm 

dụng vị trí thống lĩnh thị trường / Nguyễn Thị Thu Thảo ; PGS. TS. Nguyễn 

Thị Vân Anh hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 74 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung của pháp luật về kiểm soát hành vi lạm 

dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi 

hành pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện hành về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí 
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thống lĩnh thị trường. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm 

bảo hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Cạnh tranh; Thống lĩnh thị trường; Hạn chế cạnh tranh; 

Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010683-4. 

145. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cưỡng chế thi hành án 

dân sự tại tỉnh Thái Nguyên / Trần Thị Lệ Thuỷ ; TS. Lê Thu Hà hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2019. - 73 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về cưỡng chế thi hành án dân sự. Phân 

tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt 

động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Thi hành án dân sự; Cưỡng chế thi hành 

án; Thái Nguyên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010317-8. 

146. Tổ chức quản lý, điều hành công ty TNHH một thành viên theo Luật 

Doanh nghiệp Lào năm 2013 - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện / 

Phanouded Seesoulidavanh ; TS. Vũ Đặng Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 90 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tổ chức quản lí, điều hành công ti trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên. Phân tích thực trạng pháp luật về tổ chức quản lí, 

điều hành công ti trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Luật Doanh nghiệp Lào 

năm 2013; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Lào về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Kinh tế; Lào; Luật Doanh nghiệp 2013; Công ti trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010619-20. 
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147. Tổ chức, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo pháp 

luật Việt Nam - Thực tiễn áp dụng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên T608 / Tạ Thuỷ Tiên ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 64 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những  vấn đề lí luận và pháp luật về tổ chức, quản lí công ti 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Việt Nam. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp 

luật về tổ chức, quản lí công ti tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

T608; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Công ti trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010627-8. 

148. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong Bộ luật 

Hình sự năm 2015 / Nguyễn Ánh Phượng ; TS. Phạm Mạnh Hùng hướng dẫn. 

- Hà Nội,  2019. - 59 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu qui định của pháp luật hình sự về tội giết người trong trạng 

thái tinh thần bị kích động mạnh. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về tội giết 

người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh tại Hà Nội giai đoạn 2014 - 

2018, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Hà Nội; Tội giết người; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010727-8. 

149. Tội huỷ hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trong Bộ luật Hình sự 

năm 2015 / Nguyễn Minh Nguyệt ; TS. Trần Văn Dũng hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 64 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội huỷ hoại hoặc 

cố ý làm hư hỏng tài sản. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về tội huỷ hoại hoặc 

cố ý làm hư hỏng tài sản giai đoạn 2013 - 2018 trên phạm vi toàn quốc; từ đó đề 
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xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật 

về tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tội xâm phạm sở hữu; Tội huỷ hoại tài sản; Bộ luật Hình sự 

2015; Luật Hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010731-2. 

150. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn chuẩn bị xét xử và thực tiễn 

áp dụng tại Lào Cai / Ngô Đức Quang ; TS. Vũ Gia Lâm hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 78 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và qui định pháp luật tố tụng hình sự hiện 

hành về trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong 

giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại tỉnh Lào Cai; từ đó đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Vụ án hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Điều tra bổ sung; Trả hồ 

sơ; Chuẩn bị xét xử; Xét xử sơ thẩm; Lào Cai. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010419-20. 

151. Vai trò của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả - CMO (Collective 

management organization) trong bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan tại một 

số nước - kinh nghiệm cho Việt Nam / Phạm Thuỳ Dương ; TS. Vũ Thị 

Phương Lan hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 61 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quyền tác giả, quyền liên quan và tổ 

chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. Phân tích vai trò của tổ chức 

đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong việc bảo vệ quyền tác giả, 

quyền liên quan tại một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá thực trạng và rút ra bài 

học kinh nghiệm cho hoạt động của tổ chức này tại Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Quyền tác giả; Tổ chức đại diện; Quyền liên quan. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010743-4. 
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152. Vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội và thực tiễn giải quyết tại thành 

phố Thanh Hoá / Nguyễn Thuỳ Dung ; TS. Nguyễn Văn Bình hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 69 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về vi phạm pháp luật và xử lí vi phạm về 

bảo hiểm xã hội theo qui định pháp luật hiện hành. Phân tích thực trạng vi phạm 

pháp luật về bảo hiểm xã hội và thực tiễn xử lí vi phạm tại thành phố Thanh Hoá. 

Đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xử lí vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Bảo hiểm xã hội; Thanh Hoá; Vi phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010647-8. 

153. Việc thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong xét xử sơ 

thẩm vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An / Nguyễn Thị Diệu Linh ; 

TS. Phạm Hồng Quang hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 100 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân 

trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn 

thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong xét xử sơ thẩm vụ án hành 

chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát trong lĩnh vực này. 

Từ khóa: Việt Nam; Xét xử sơ thẩm; Luật Tố tụng hành chính; Vụ án hành chính; 

Viện Kiểm sát nhân dân; Nghệ An. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010373-4. 

154. Xác định tư cách của đương sự trong vụ án dân sự và thực tiễn tại các 

Toà án nhân dân ở tỉnh Tuyên Quang / Triệu Thuỳ Linh ; PGS. TS. Trần Anh 

Tuấn hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 65 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về xác định tư cách của 

đương sự trong vụ án dân sự. Phân tích thực tiễn xác định tư cách của đương sự 

trong vụ án dân sự tại các Toà án nhân dân ở tỉnh Tuyên Quang; từ đó đưa ra một 
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số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Toà án nhân dân; Vụ án dân sự; Đương 

sự; Tuyên Quang. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010305-6. 

155. Xác minh trong thi hành án dân sự và thực tiễn thực hiện / Nguyễn Đình 

Vĩnh ; TS. Nguyễn Triều Dương hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 66 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về xác minh trong thi hành án dân sự. 

Phân tích thực tiễn thực hiện qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành về xác 

minh trong thi hành án dân sự; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Thi hành án dân sự; Xác minh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010297-8. 

156. Xử lý hợp đồng thương mại vô hiệu theo pháp luật Lào và Việt Nam dưới 

góc độ so sánh / Vongphan Ienpanya ; PGS. TS. Vũ Thị Hồng Vân hướng dẫn. 

- Hà Nội,  2019. - 97 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về hợp đồng thương mại vô hiệu và 

pháp luật về xử lí vi phạm hợp đồng thương mại vô hiệu. Phân tích, so sánh pháp 

luật Lào và Việt Nam về xử lí vi phạm hợp đồng thương mại vô hiệu; từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật của hai nước về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Luật So sánh; Lào; Hợp đồng thương mại vô hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010587-8. 

157. Xử lý kỷ luật viên chức trong các trường đại học ở Việt Nam - Thực trạng 

và giải pháp / Vũ Văn Lai ; PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu hướng dẫn. - Hà Nội,  

2019. - 70 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về xử lí kỉ luật viên chức trong các trường 

đại học. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng xử lí kỉ luật viên chức 
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trong các trường đại học ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

luật và nâng cao chất lượng công tác này. 

Từ khóa: Luật Hành chính; Viên chức; Trường đại học; Kỉ luật; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010713-4. 

158. Xử lý tài sản thế chấp là bất động sản / Lê Mỹ Duyên ; TS. Nguyễn Minh 

Tuấn hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 72 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về xử lí tài sản thế chấp là bất động sản. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lí tài sản thế chấp là bất 

động sản; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Bất động sản; Tài sản thế chấp; Xử lí tài sản thế chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010749-50. 

159. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo pháp 

luật Lào và Việt Nam dưới góc độ so sánh / Xaysana Inthapanya ; TS. Dương 

Thanh An hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 95 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về vi phạm và xử lí vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Phân tích, so sánh thực trạng pháp luật Lào và 

Việt Nam về xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đưa ra 

định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Lào về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật So sánh; Vi phạm hành chính; Luật Môi trường; Lào; 

Bảo vệ môi trường; Xử lí vi phạm hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010633-4. 

160. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy - thực 

tiễn tại thành phố Hà Nội / Nguyễn Ngọc Minh ; TS. Nguyễn Thanh Bình 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2019. - 78 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Phân tích thực trạng pháp luật về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và thực tiễn áp dụng trên địa bàn 
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thành phố Hà Nội. Đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện 

hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Vi phạm hành chính; Hà Nội; Xử phạt vi 

phạm hành chính; Phòng cháy chữa cháy. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010719-20. 

 

 


