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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN  

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2/2021 

A. SÁCH THAM KHẢO 

1. Hướng dẫn học tập môn Luật Hình sự - Phần các tội phạm / Biên soạn: 

Nguyễn Thị Phương Hoa ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh,  2018. - 310 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về các loại tội phạm như: tội xâm 

phạm an ninh quốc gia, tội xâm phạm con người, tội phạm về kinh tế, tội phạm 

về quản lí. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tội phạm ; Tài liệu học tập ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002538-47 ; (30): MSVLHS 012176-205 ; (10): 

PHSTK 003894-903. 

2. Luật Biển / Ngô Hữu Phước. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2020. - 

419 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận cơ bản về Luật Biển quốc tế. Phân 

tích những vấn đề pháp lí về các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia; các vùng 

biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia; biển quốc tế và đáy đại 

dương; phân định biển và giải quyết tranh chấp biển và các thiết chế tài phán có 

thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo qui định của UNCLOS 1982. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Biển ; Luật Quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLQT 002489-93 ; (5): MSVLQT 004471-5. 

3. Luật So sánh / Trần Ngọc Hà ... [et al.]. - Hà Nội :  Lao động,  2017. - 247 

tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: 

tổng quan về Luật So sánh; vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu pháp luật 

nước ngoài; hệ thống pháp luật trên thế giới; hệ thống pháp luật nước Anh, Cộng 
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hoà Pháp và Mỹ. Mỗi nội dung được trình bày thành 4 phần: yêu cầu chung, nội 

dung cơ bản, ôn tập và tài liệu tham khảo. 

Từ khóa: Pháp ; Mỹ ; Luật So sánh ; Anh ; Tài liệu học tập. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTP 002494-503 ; (30): MSVLTP 004476-505 ; (10): 

PHSTK 003859-68. 

4. Lý giải một số vấn đề của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn 

xét xử / Chủ biên: Lưu Tiến Dũng, Đặng Thanh Hoa. - Hà Nội :  Hồng Đức,  

2020. - 418 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Lí giải một số vấn đề của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về: quyền 

thay đổi yêu cầu của đương sự, thẩm quyền của toà án đối với thoả thuận giải 

quyết tranh chấp ngoài toà án, xác định quan hệ tranh chấp, xác định thụ lí và 

giải quyết yêu cầu về/hoặc liên quan đến việc tuyên bố văn bản công chứng vô 

hiệu theo vụ án dân sự hay việc dân sự. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTDS 003422-31 ; (15): MSVTDS 010055-69 ; (5): 

PHSTK 003879-83. 

5. Những vấn đề cơ bản về Luật Hành chính Việt Nam / Chủ biên: Cao Vũ 

Minh, Thái Thị Tuyết Dung ; Biên soạn: Nguyễn Thị Nhàn ... [et al.]. - TP. 

Hồ Chí Minh :  Thanh niên,  2019. - 287 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của Luật Hành chính Việt Nam, gồm: 

ngành Luật Hành chính Việt Nam, qui phạm pháp luật hành chính, nguồn của 

Luật Hành chính, quan hệ pháp luật hành chính, nguyên tắc của Luật Hành 

chính, cơ quan hành chính nhà nước. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007551-60 ; (30): MSVLHC 008015-44 ; (10): 

PHSTK 003904-13. 

6. Pháp luật tố tụng dân sự - Tình huống và phân tích / Đặng Thanh Hoa 

chủ biên ; Huỳnh Quang Thuận ... [et al.]. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2020. - 526 

tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Phân tích, luận giải các tình huống từ thực tiễn (đa phần trích từ bản án, 

quyết định của Toà án) về các vấn đề chung của pháp luật tố tụng dân sự theo bố 

cục nội dung thống nhất, gồm: dẫn nhập, tóm tắt tình huống, sơ đồ tình huống và 

vấn đề pháp lí, phân tích và kết luận. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Tình huống pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTDS 003402-11 ; (15): MSVTDS 010025-39 ; (5): 

PHSTK 003869-73. 

7. Pháp luật tố tụng dân sự - Tình huống và phân tích / Đặng Thanh Hoa 

chủ biên ; Huỳnh Quang Thuận ... [et al.]. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2020. - 511 

tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, luận giải các tình huống từ thực tiễn (đa phần trích từ bản án, 

quyết định của Toà án) liên quan đến thủ tục giải quyết các vụ án dân sự theo bố 

cục nội dung thống nhất, gồm: dẫn nhập, tóm tắt tình huống, sơ đồ tình huống và 

vấn đề pháp lí, phân tích và kết luận. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Vụ án dân sự ; Thủ tục giải quyết ; 

Tình huống pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTDS 003412-21 ; (15): MSVTDS 010040-54 ; (5): 

PHSTK 003874-8. 

8. Tài liệu học tập môn Luật Tố tụng hình sự / Lê Huỳnh Tấn Duy chủ 

biên; Võ Thị Kim Oanh ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,  2019. - 251 tr. :  minh hoạ ;  27 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng hình sự, 

gồm: khái niệm, nhiệm vụ và nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng hình sự; 

chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự; cơ quan có thẩm quyền và người 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; khởi tố vụ án hình sự; 

điều tra vụ án hình sự. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 003432-41 ; (30): MSVTHS 010070-99 ; (10): 

PHSTK 003884-93. 
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9. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra / Nguyễn Văn Hợi. - 

Hà Nội :  Công an nhân dân,  2020. - 303 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản, 

do nguồn nguy hiểm cao độ hay do động vật gây ra,... Đưa ra quan điểm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại do tài sản gây ra. 

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

thường thiệt hại ; Tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 002871-80 ; (25): MSVLDS 012043-67 ; (5): 

PHSTK 003924-8. 

10. Văn bản quy phạm pháp luật / Cao Vũ Minh chủ biên ; Nguyễn Thị 

Nhàn, Nguyễn Nhật Khanh. - TP. Hồ Chí Minh :  Thanh niên,  2019. - 494 tr. ;  

21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những văn bản qui phạm pháp luật phục vụ học tập môn 

Luật Hành chính Việt Nam, gồm: các Nghị định của Chính phủ về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ hay qui định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và 

phòng chống tệ nạn xã hội. 

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

học tập. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007561-70 ; (30): MSVLHC 008045-74 ; (10): 

PHSTK 003914-23. 
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B. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Bảo đảm quyền của bị cáo trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

và thực tiễn tại Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội / Bùi 

Thị Minh Phượng ; PGS. TS. Nguyễn Văn Huyên hướng dẫn. - Hà Nội,  

2020. - 68 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và qui định của pháp luật về thực 

hiện quyền 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 của bị cáo trong giai đoạn xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự tại quận Hoàn Kiếm, 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 ; 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011162-3. 

2. Biện pháp ngăn chặn tạm giam và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà 

Nội / Nguyễn Ngọc Anh ; TS. Phan Thị Thanh Mai hướng dẫn. - Hà Nội,  

2020. - 69 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và qui định của pháp luật hiện hành về 

biện pháp ngăn chặn tạm giam trong tố tụng hình sự. Phân tích thực tiễn thực 

hiện biện pháp ngăn chặn tạm giam tại thành phố Hà Nội và đề xuất một số kiến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp này trên địa bàn thành phố. 

Từ khóa: Tạm giam ; Luật Tố tụng hình sự ; Hà Nội ; Biện pháp ngăn chặn ; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011194-5. 

3. Các hình phạt bổ sung theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 / Lê 

Văn Hào ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 71 tr . ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về hình phạt bổ sung. Phân tích qui 

định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các hình phạt bổ sung và thực tiễn áp 
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dụng, từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Hình phạt bổ sung ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011146-7. 

4. Các hình phạt chính trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Dương Minh 

Nghĩa ; PGS. TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 71 tr. :  

minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về các hình phạt chính và các qui định 

về hình phạt chính trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Phân tích thực tiễn áp dụng 

các hình phạt chính và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Hình phạt chính ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011118-9. 

5. Các tội phạm về mại dâm trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Trần Thị Hải 

Yến ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 83 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về các tội phạm về mại dâm. Phân tích 

qui định của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 về các tội phạm về mại dâm 

và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả xử lí nhóm tội phạm này. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tội phạm ; Mại dâm ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011136-7. 

6. Cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình theo pháp luật Việt Nam / 

Đào Thị Thuý Hằng ; TS. Nguyễn Văn Cường hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 

88 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về cấp dưỡng giữa các thành viên trong 

gia đình. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng các qui định về cấp 

dưỡng giữa các thành viên trong gia đình theo pháp luật Việt Nam; từ đó đưa ra 

một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Cấp dưỡng. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011160-1. 

7. Chế định miễn chấp hành hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 / Đỗ Văn Tạo ; TS. Phạm Thị Thanh Nga hướng dẫn. - Hà Nội,  

2020. - 68 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về chế định miễn chấp hành hình phạt 

trong pháp luật hình sự Việt Nam. Phân tích qui định pháp luật hiện hành về chế 

định miễn chấp hành hình phạt và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra yêu cầu, giải 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Hình phạt ; Miễn chấp hành hình phạt ; Bộ 

luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011116-7. 

8. Chuẩn bị phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 / Huỳnh 

Văn Trắng ; PGS. TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 64 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chuẩn bị phạm tội và qui định của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 về chuẩn bị phạm tội. Phân tích thực tiễn áp dụng chế 

định chuẩn bị phạm tội, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Chuẩn bị phạm tội ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011068-9. 

9. Giải quyết nguồn tin về tội phạm trong tố tụng hình sự Việt Nam và thực 

tiễn thi hành ở Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao / Nguyễn 

Ngọc Anh ; TS. Nguyễn Đức Hạnh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 75 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung và qui định của pháp luật tố tụng hình 

sự về giải quyết nguồn tin về tội phạm. Phân tích khái quát hoạt động giải quyết 

nguồn tin về tội phạm và thực trạng giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ 

quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm ; Luật Tố tụng hình sự ; Viện Kiểm sát nhân dân; 

Nguồn tin. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011192-3. 

10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi kiểm sát việc tuân theo 

pháp luật trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự và thực tiễn thi hành tại 

tỉnh Hà Tĩnh / Lê Văn Minh ; TS. Lê Lan Chi hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 

69 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung, qui định của pháp luật tố tụng hình sự 

hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự và thực tiễn áp dụng tại tỉnh 

Hà Tĩnh; từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của Viện Kiểm sát trong hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Nhiệm vụ ; Viện Kiểm sát nhân 

dân; Quyền hạn ; Hà Tĩnh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011130-1. 

11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố 

trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn thi hành tại tỉnh 

Bắc Ninh / Đỗ Quỳnh Anh ; TS. Bùi Kiên Điện hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 

69 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm 

sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và 

thực tiễn thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh; từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao 

chất lượng, hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Vụ án hình sự ; Luật Tố tụng hình sự ; Xét xử sơ thẩm ; Quyền công 

tố; Viện Kiểm sát nhân dân ; Bắc Ninh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011178-9. 

12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố 

trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và thực tiễn thi hành 
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tại tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Thị Phương Hoa ; PGS. TS. Đinh Thị Mai 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 72 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn 

của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong việc tiếp nhận, giải quyết 

nguồn tin về tội phạm và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh; từ đó đưa ra giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Viện Kiểm sát nhân dân ; Quyền 

công tố ; Bắc Ninh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011140-1. 

13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát trong việc tiếp nhận và kiểm 

sát việc giải quyết nguồn tin tội phạm / Bùi Đức Hiếu ; TS. Mai Thanh Hiếu 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 90 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát 

trong việc tiếp nhận và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin tội phạm. Phân tích 

những qui định và thực trạng thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Viện Kiểm sát 

trong việc tiếp nhận và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin tội phạm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Vụ án hình sự ; Tội phạm ; Viện Kiểm sát nhân dân ; 

Nguồn tin. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011164-5. 

14. Phòng ngừa các tội phạm về cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội / 

Nguyễn Thành Đạt ; GS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 79 

tr.;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình các tội phạm về cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà 

Nội giai đoạn 2015 - 2019. Phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình tội phạm và 

đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trong 

thời gian tới. 

Từ khóa: Tội phạm học ; Hà Nội ; Cờ bạc ; Việt Nam ; Phòng ngừa tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011138-9. 
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15. Phòng ngừa các tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Nam Định / Vũ 

Hồng Nhung ; PGS. TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 74 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình các tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2015 - 2019. Phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình tội phạm 

và đề xuất các biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Ma tuý ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Nam Định ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011174-5. 

16. Phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ trên địa bàn thành phố 

Hà Nội / Trần Huy Cường ; GS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. 

- 74 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội chống người thi hành công vụ trên địa bàn 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2019. Phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình 

và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trong thời 

gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Hà Nội ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội chống 

người thi hành công vụ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011152-3. 

17. Phòng ngừa tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 

người khác trên địa bàn thành phố Hà Nội / Trần Năm Vinh ; PGS. TS. 

Dương Tuyết Miên hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 67 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khoẻ của người khác trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2019. Phân 

tích nguyên nhân, dự báo tình hình và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Hà Nội ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội cố ý 

gây thương tích. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011168-9. 
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18. Phòng ngừa tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 

người khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Đào Thị Ngọc Mai ; GS. 

TS. Nguyễn Ngọc Hoà hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 73 tr. :  minh hoạ ;  28 

cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức 

khoẻ của người khác trên địa bàn thành phố Hài Phòng giai đoạn 2015-2019. 

Phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình tội phạm và đề xuất các biện pháp 

phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Hải Phòng ; Tội cố 

ý gây thương tích. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011114-5. 

19. Phòng ngừa tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 

người khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ / Nguyễn Vĩnh Nam ; TS. Lý Văn 

Quyền hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 69 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khoẻ của người khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2015-2019. Phân 

tích nguyên nhân, dự báo tình hình và đề xuất các biện pháp phòng ngừa loại tội 

phạm này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội cố ý 

gây thương tích ; Phú Thọ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011198-9. 

20. Phòng ngừa tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội / Đỗ 

Hoàng Giang ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 77 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà 

Nội giai đoạn 2015 - 2019. Phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình tội phạm và 

đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trong 

thời gian tới. 

Từ khóa: Tội phạm học ; Hà Nội ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội cướp giật ; Việt Nam. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011172-3. 

21. Phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh / 

Nguyễn Thị Thuý Quyên ; TS. Lý Văn Quyền hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 

76 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tình hình tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc 

Ninh giai đoạn 2015 - 2019. Phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình tội phạm 

và đề xuất một số biện pháp phòng ngừa tội phạm này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội gây rối trật 

tự công cộng ; Việt Nam ; Bắc Ninh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011150-1. 

22. Phòng ngừa tội giết người trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn 

Đức Trưởng ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 75 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội giết người trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

từ năm 2015 đến năm 2019. Phân tích nguyên nhân của tội giết người và dự báo 

tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Hải Phòng; từ đó đề xuất giải pháp 

phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Hải Phòng ; Tội 

giết người. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011214-5. 

23. Phòng ngừa tội giết người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Thị Tươi; 

GS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 70 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội giết người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 

2014-2019. Phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình tội phạm và đề xuất các biện 

pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội giết người ; Bắc Ninh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011144-5. 
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24. Phòng ngừa tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố Hà 

Nội / Mai Thuỳ Linh ; PGS. TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn. - Hà Nội,  

2020. - 72 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi trên địa bàn 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2019. Phân tích nguyên nhân, dự báo tình 

hình tội phạm và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội 

phạm này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Hà Nội ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội hiếp dâm ; Việt Nam ; Tội phạm học. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011132-3. 

25. Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà 

Nội / Phạm Thị Thu Thuỷ ; PGS. TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2020. - 69 tr. :  minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2015-2019. Phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình tội 

phạm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn thành 

phố trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Hà Nội ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011184-5. 

26. Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang / 

Nguyễn Ngọc Thập ; GS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. 

- 72 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang trong giai đoạn 2015-2019. Phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình 

và đề xuất các biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản ; Bắc Giang. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011200-1. 
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27. Phòng vệ chính đáng theo Bộ luật Hình sự năm 2015 / Hoàng Trung 

Kiên ; PGS. TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 78 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về phòng vệ chính đáng. Phân tích qui 

định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về phòng vệ chính đáng và thực tiễn áp 

dụng; 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: Luật Hình sự ; Phòng vệ chính đáng ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011112-3. 

28. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ 

thẩm và thực tiễn thi hành tại Toà án nhân dân cấp cao / Đặng Thị Xuân 

Thành ; TS. Mai Thanh Hiếu hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 80 tr. ;  28 cm. 

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

sự Việt Nam về thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với bản án hình 

sự sơ thẩm. Phân tích thực tiễn thực hiện thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc 

thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm tại Toà án nhân dân cấp cao; từ đó đưa ra 

yêu cầu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Vụ án hình sự ; Luật Tố tụng hình sự ; Xét xử phúc thẩm ; 

Hội đồng xét xử ; Bản án sơ thẩm ; Thẩm quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011124-5. 

29. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình 

sự năm 2015 / Nguyễn Hữu Nam ; GS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn. - Hà Nội,  

2020. - 60 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về thời hiệu truy 

cứu trách nhiệm hình sự. Phân tích thực tiễn áp dụng các qui định về thời hiệu 

truy cứu trách nhiệm hình sự; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Trách nhiệm hình sự ; Thời hiệu ; Bộ luật 

Hình sự 2015. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011078-9. 

30. Tội che giấu tội phạm trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Lê Thanh Vũ ; 

GS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 59 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các dấu hiệu pháp lí của tội che giấu tội phạm. Phân tích 

thực tiễn xét xử tội che giấu tội phạm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tội phạm ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Việt Nam ; Che giấu 

tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011128-9. 

31. Tội chiếm giữ trái phép tài sản trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Đỗ 

Tuấn Linh ; PGS. TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 60 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Phân tích 

thực tiễn xét xử tội chiếm giữ trái phép tài sản, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xử lí hình sự đối với loại tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Tội chiếm giữ trái phép tài sản ; 

Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011182-3. 

32. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý trong Bộ luật Hình sự 

năm 2015 / Nguyễn Trung Hiếu ; PGS. TS. Trương Quang Vinh hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2020. - 63 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép 

chất ma tuý. Phân tích qui định của Bộ luật Hình sự 2015 về tội chứa chấp việc 

sử dụng trái phép chất ma tuý và thực tiễn xét xử; từ đó đề xuất giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đối với loại tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Ma tuý ; Tội phạm ; Sử dụng trái phép chất 

ma tuý ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011166-7. 
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33. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản trong Luật Hình sự năm 2015 / 

Nguyễn Dũng Chương ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 

76 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. 

Nghiên cứu dấu hiệu pháp lí của tội công nhiên chiếm đoạt tài sản theo qui định 

của Bộ luật Hình sự 2015. Phân tích thực tiễn xét xử tội công nhiên chiếm đoạt 

tài sản; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả áp dụng pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Chiếm đoạt tài sản ; Bộ luật 

Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011076-7. 

34. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / 

Bùi Hoàng Hải ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 77 tr. :  

minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội dâm ô 

đối với người dưới 16 tuổi. Phân tích thực tiễn áp dụng qui định của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, từ đó đưa ra một số 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Tội dâm ô. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011196-7. 

35. Tội đưa hối lộ trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Tạ Hồng Quỳnh ; TS. 

Vũ Hải Anh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 71 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tội đưa hối lộ. Phân tích qui định về tội đưa hối 

lộ trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng; từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật về loại tội 

phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội đưa hối lộ ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011210-1. 
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36. Tội gây ô nhiễm môi trường trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Bùi Như 

Thảo ; PGS. TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 71 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về tội gây ô nhiễm môi trường. Phân 

tích thực trạng qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội gây ô nhiễm môi 

trường và thực tiễn áp dụng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Tội gây ô nhiễm môi trường ; 

Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011142-3. 

37. Tội hành hạ người khác trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Lê Quốc Trung 

; PGS. TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội hành hạ người khác trong Bộ luật 

Hình sự năm 2015. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về tội hành hạ người 

khác, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp 

dụng pháp luật về loại tội phạm này. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tội phạm ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Việt Nam ; Tội hành 

hạ người khác. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011110-1. 

38. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính 

mạng trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Lại Văn Sơn ; PGS. TS. Cao Thị 

Oanh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 63 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội không cứu giúp người đang ở 

trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Phân tích thực tiễn áp dụng qui định 

về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; 

từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Nhân thân ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011134-5. 
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39. Tội không tố giác tội phạm trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Đặng Thị 

Ngọc Thi ; PGS. TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 64 tr. :  

minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội không tố giác tội phạm. Phân tích 

thực tiễn áp dụng pháp luật về tội không tố giác tội phạm; từ đó đề xuất giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về loại 

tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Tội không tố giác tội phạm ; Bộ 

luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011158-9. 

40. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ trong Bộ luật Hình sự 

năm 2015 / Bùi Thị Hoài Thanh ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  

2020. - 79 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về tội làm chết người trong khi thi hành 

công vụ. Phân tích thực trạng pháp luật về tội làm chết người trong khi thi hành 

công vụ trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng; 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: Luật Hình sự ; Tội phạm ; Việt Nam ; Thi hành công vụ ; Bộ luật Hình 

sự 2015 ; Tội làm chết người. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011176-7. 

41. Tội làm nhục người khác trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Lê Quý 

Đông ; TS. Vũ Hải Anh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 85 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tội làm nhục người khác. Phân tích qui định của 

Bộ luật Hình sự 2015 về tội làm nhục người khác và thực tiễn áp dụng; từ đó đề 

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

luật về loại tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Tội làm 

nhục người khác. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011170-1. 

42. Tội lây truyền HIV cho người khác trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Lê 

Hương Trà ; PGS. TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 72 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội lây truyền HIV cho người khác 

trong Bộ luật Hình sự Việt Nam. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về tội lây 

truyền HIV cho người khác; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về loại tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Tội lay 

truyền HIV cho người khác. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011204-5. 

43. Tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc 

gia trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Phạm Xuân Đạt ; PGS. TS. Nguyễn 

Văn Hương hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 67 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội phá huỷ 

công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Phân tích thực 

tiễn áp dụng pháp luật về tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng 

về an ninh quốc gia; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với loại tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; An ninh quốc gia ; Tội phá huỷ 

công trình ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011122-3. 

44. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / 

Nguyễn Trung Thành ; PGS. TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn. - Hà Nội,  

2020. - 67 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội sản xuất, buôn 

bán hàng cấm. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự về tội sản xuất, 

buôn bán hàng cấm; từ đó đề xuất các giải pháp 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 Hình sự ; Tội phạm ; Sản xuất hàng cấm ; Bộ luật 

Hình sự 2015 ; Buôn bán hàng cấm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011148-9. 

45. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực 

hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Ngô Quốc 

Cường ; PGS. TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 68 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội sử dụng mạng máy tính, mạng 

viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Phân tích 

qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội sử dụng mạng máy tính, mạng 

viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và thực tiễn 

áp dụng; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về loại tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Chiếm đoạt tài sản ; Mạng máy 

tính ; Mạng viễn thông ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Phương tiện điện tử. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011120-1. 

46. Tội sử dụng trái phép tài sản trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Hà Thuý 

Hằng ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 69 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội sử dụng trái phép tài sản trong 

Luật Hình sự Việt Nam. Phân tích qui định của Bộ luật Hình sự 2015 và thực 

tiễn xét xử tội sử dụng trái phép tài sản; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật về loại tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Tội sử dụng trái 

phép tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011188-9. 

47. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Đào Bá Minh ; TS. 

Trần Mạnh Đạt hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 75 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại 

đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Phân tích thực trạng 

pháp luật và thực tiễn áp dụng các qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội 

thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp; từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Tội thiếu 

trách nhiệm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011222-3. 

48. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Đỗ Thanh Phan ; TS. Vũ 

Hải Anh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Khái quát chung về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp cho người lao động. Phân tích thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình 

sự 2015 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

cho người lao động; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp 

dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Bảo hiểm xã hội ; Bảo hiểm y 

tế; Bảo hiểm thất nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011218-9. 

49. Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / 

Nguyễn Khắc Tú ; PGS. TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 71 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về tội truyền bá văn hoá phẩm đồi 

truỵ trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Phân tích thực tiễn áp dụng qui định pháp 

luật về tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về loại tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Văn hoá phẩm đồi truỵ ; Truyền 

bá ; Bộ luật Hình sự 2015. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011202-3. 

50. Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã trong Bộ luật Hình 

sự năm 2015 / Ngô Hoàng Hải ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2020. - 70 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội vi phạm 

qui định về bảo vệ động vật hoang dã. Phân tích thực tiễn áp dụng qui định của 

pháp luật về tội vi phạm qui định về bảo vệ động vật hoang dã; từ đó đưa ra một 

số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Động vật hoang dã ; Bộ luật 

Hình sự 2015 ; Bảo vệ động vật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011220-1. 

51. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất 

thoát, lãng phí trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Trần Việt Trung ; TS. 

Hoàng Văn Hùng hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 72 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về tội vi phạm qui định về quản lí, sử 

dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Phân tích dấu hiệu pháp lí và thực 

tiễn xét xử tội vi phạm qui định về quản lí, sử dụng tài sản nhà nước gây thất 

thoát, lãng phí theo qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015; từ đó đề xuất một 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Tài sản nhà nước ; Bộ luật Hình 

sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011066-7. 

52. Tội vô ý làm chết người trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Trần Trung 

Kiên ; PGS. TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 63 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội vô ý làm 

chết người. Phân tích thực tiễn áp dụng qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 

về tội vô ý làm chết người; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Tội vô ý làm chết người ; Bộ 

luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011074-5. 

53. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo quy định của Bộ 

luật Hình sự Việt Nam năm 2015 trong sự so sánh với quy định tương ứng 

của pháp luật hình sự một số nước / Đỗ Nhật Ánh ; PGS. TS. Dương Tuyết 

Miên hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 70 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về trách nhiệm hình sự của pháp nhân 

thương mại theo qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015. Phân tích, so sánh qui 

định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo Bộ luật Hình sự 

Việt Nam với qui định tương ứng của pháp luật hình sự một số nước; từ đó đưa 

ra phương hướng nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Trách nhiệm hình sự ; Bộ luật Hình sự 

2015; Pháp nhân thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 011216-7. 

 

 


