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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6/2022 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Luật An sinh xã hội / Chủ biên: Trần Thị Thuý Lâm, Nguyễn Hiền 

Phương ; Nguyễn Hữu Chí, Đỗ Thị Dung, Đỗ Ngân Bình. - Hà Nội :  Tư pháp,  

2022. - 374 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật An sinh xã hội, bao gồm: 

tổng quan về Luật An sinh xã hội, pháp luật quốc tế về an sinh xã hội, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp 

xã hội và các dịch vụ xã hội cơ bản. 

Từ khóa: An sinh xã hội ; Luật An sinh xã hội ; Luật Lao động ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 009580-99 ; (100): MSVGT 113396-495 ; (30): PHGT 

004603-32. 

2. Giáo trình Luật Quốc tế về môi trường /  Chủ biên: Nguyễn Hồng Thao, 

Nguyễn Thị Xuân Sơn ; Hoàng Ly Anh ... [et al.]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2020. - 393 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của Luật Quốc tế về môi trường, gồm: các 

vấn đề môi trường toàn cầu, sự hình thành và phát triển của Luật Quốc tế về môi 

trường; Luật Quốc tế về bảo vệ rừng, đất ngập nước, các loài, hệ sinh thái, di sản thiên 

nhiên và chống sa mạc hoá; bảo vệ môi trường biển, môi trường nước; kiểm soát và 

ngăn ngừa vận chuyển xuyên biên giới các chất thải độc hại và giải quyết hoà bình các 

tranh chấp quốc tế về môi trường. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Môi trường ; Luật Môi trường quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 009600. 

3. Giáo trình Tiếng Việt thương mại : dành cho học viên nước ngoài / Bùi Thị 

Phương Chi biên soạn. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  

2017. - 123 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 8 bài học theo các chủ đề về đầu tư tại Việt Nam, cách thiết lập quan 

hệ, cách đàm phán, cách chào giá và đàm phán giá, các phương thức thanh toán quốc 

tế, các phương thức vận chuyển hàng hoá, cách soạn thảo hợp đồng và giải quyết 

khiếu nại. Mỗi bài học gồm 4 phần: Giới thiệu - Hội thoại - Bài đọc và Bảng từ vựng 

tiếng Việt Anh Hàn. 

Từ khóa: Tiếng Việt ; Thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 009601. 
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B. SÁCH THAM KHẢO 

* Tiếng Anh: 

1. An introduction to comparative law theory and method / Geoffrey Samuel. - 

Oxford : Hart, 2014. - xiv, 210 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật So sánh ; Phương pháp ; Lí thuyết. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003115. 

2. Comparative contract law : cases, materials and exercises / Thomas Kadner 

Graziano. - Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2019. - xxxvii, 596 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Luật So sánh ; Hợp đồng ; EU. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003118. 

3. Comparative law / Mathias Siems. - Cambridge : Cambridge University Press, 

2018. - xxiii, 506 p. : ill. ;  24 cm. 

Từ khóa: Luật So sánh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003102. 

4. Corporate crime in China : history and contemporary debates / Zhenjie Zhou. 

- New York : Routledge, 2015. - xvi, 203 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tội phạm ; Công ti ; Luật Hình sự ; Trung Quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003110. 

5. International investment law and arbitration : commentary, awards, and other 

materials / Chin Leng Lim, Jean Ho, Martins Paparinskis. - Cambridge, United 

Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021. - lix, 625 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Đầu tư quốc tế ; Trọng tài ; Luật Đầu tư quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003100. 

6. Juvenile justice : a social, historical and legal perspective / Preston Elrod, R. 

Scott Ryder. - Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning, 2021. - xxi, 382 p. : ill. ; 

28 cm. 

Từ khóa: Vị thành niên ; Tư pháp ; Tội phạm vị thành niên ; Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003107. 

7. Multinational enterprises and the law / Peter T. Muchlinski ; Ebbe Rogge. - 

Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2021. - cxii, 795 p.; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Doanh nghiệp ; Kinh doanh quốc tế ; Công ti xuyên quốc gia. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003103. 

8. Real listening & speaking 2 with answers / Sally Logan, Craig Thaine. - 

Cambridge : Cambridge University Press, 2008. - 108 p. : ill. ; 27 cm. 2 CDs. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngôn ngữ ; Kĩ năng nghe ; Kĩ năng nói. 
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Địa chỉ tài liệu: (9): DSVA 000644-6, DSVACD1 000644-6, DSVACD2 000644-6 ; 

(6): MSVA 001053-4, MSVACD1 001053-4, MSVACD2 001053-4. 

9. Real listening & speaking 3 with answers / Miles Craven. - Cambridge :  

Cambridge University Press,  2008. - 111 p. : ill. ; 27 cm. 2 CDs. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngôn ngữ ; Kĩ năng nghe ; Kĩ năng nói. 

Địa chỉ tài liệu: (9): DSVA 000647-9, DSVACD1 000647-9, DSVACD2 000647-9 ; 

(6): MSVA 001055-6, MSVACD1 001055-6, MSVACD2 001055-6. 

10. Real listening & speaking 4 with answers /  Miles Craven. - Cambridge :  

Cambridge University Press,  2008. - 111 p. : ill. ; 27 cm. 2 CDs. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngôn ngữ ; Kĩ năng nghe ; Kĩ năng nói. 

Địa chỉ tài liệu: (9): DSVA 000650-2, DSVACD1 000650-2, DSVACD2 000650-2 ; 

(6): MSVA 001057-8, MSVACD1 001057-8, MSVACD2 001057-8. 

11. Real reading 2 with answers /  Liz Driscoll. - Cambridge :  Cambridge 

University Press,  2008. - 111 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngôn ngữ ; Kĩ năng đọc. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVA 000653-5 ; (2): MSVA 001059-60. 

12. Real reading 3 with answers / Liz Driscoll. - Cambridge :  Cambridge University 

Press,  2008. - 108 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngôn ngữ ; Kĩ năng đọc. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVA 000656-8 ; (2): MSVA 001061-2. 

13. Real reading 4 with answers / Liz Driscoll. - Cambridge :  Cambridge University 

Press,  2008. - 112 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngôn ngữ ; Kĩ năng đọc. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVA 000659-61 ; (2): MSVA 001063-4. 

14. Real writing 3 with answers /  Roger Gower. - Cambridge :  Cambridge 

University Press,  2008. - 110 p. :  ill. ;  27 cm. CD. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngôn ngữ ; Kĩ năng viết. 

Địa chỉ tài liệu: (6): DSVA 000662-4, DSVACD 000662-4 ; (4): MSVA 001065-6, 

MSVACD 001065-6. 

15. Real writing 4 with answers / Simon Haines. - Cambridge :  Cambridge 

University Press,  2008. - 112 p. : ill. ; 27 cm. CD. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngôn ngữ ; Kĩ năng viết. 

Địa chỉ tài liệu: (6): DSVA 000665-7, DSVACD 000665-7 ; (4): MSVA 001067-8, 

MSVACD 001067-8. 

16. Research methods for law / Edited by Mike McConville, Wing Hong Chui. - 

Edinburgh : Edinburgh University Press, 2017. - xi, 316 p. : ill. ; 24 cm. 
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Từ khóa: Phương pháp nghiên cứu ; Luật pháp ; Nghiên cứu pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003116. 

17. Research methods in law / Edited by Dawn Watkins, Mandy Burton. - Oxon : 

Routledge, 2018. - ix, 247 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Phương pháp nghiên cứu ; Luật pháp ; Nghiên cứu pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003114. 

18. Rules and practices of international investment law and arbitration / Yannick 

Radi. - Cambridge : Cambridge University Press, 2020. - lxxii, 508 p.; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Đầu tư quốc tế ; Trọng tài ; Luật Đầu tư quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003101. 

19. The encyclopedia of juvenile delinquency and justice.  Vol II,  J-Z / Edited by 

Christopher J. Schreck. - Hoboken, NJ  : Wiley-Blackwell, 2018. - 456 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tư pháp hình sự ; Vị thành niên ; Bách khoa thư ; Phạm tội vị thành niên ; Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003111. 

20. The encyclopedia of juvenile delinquency and justice. Vol 1, A-I / Edited by 

Christopher J. Schreck. - Hoboken, NJ  : Wiley-Blackwell, 2018. - xlvi, 974 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tư pháp hình sự ; Vị thành niên ; Bách khoa thư ; Phạm tội vị thành niên ; Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003112. 

21. The evolution of the juvenile court : race, politics, and the criminalizing of 

juvenile justice / Bary C. Feld. - New York : New York University Press, 2019. - x, 

397 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Người dưới 18 tuổi ; Toà án người chưa thành niên ; Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003109. 

22. The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and 

materials / Peter Van den Bossche, Werner Zdouc. - Cambridge : Cambridge 

University Press,  2022. - xlix,1170 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Luật Thương mại ; Luật Kinh tế ; Chính sách ; WTO. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003099. 

23. The legal authority of ASEAN as a security institution / Hitoshi Nasu ... [ et al.]. - 

Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2019. - xliii, 278 p.; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; ASEAN ; Thực thi pháp luật ; An ninh quốc tế ; Đông Nam Á. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003104. 

24. The Oxford handbook of comparative law / Edited by Mathias Reimann, 

Reinhard Zimmermann. - Oxford : Oxford University Press, 2019. - xx, 1403 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật So sánh ; Sổ tay. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003113. 
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* Tiếng Việt: 

1. Academic writing: Chỉ dẫn viết luận chuẩn quốc tế dành cho sinh viên / 

Stephen Bailey ; Phí Mai dịch. - Hà Nội : Công thương, 2021. - 463 tr. :  minh hoạ ;  

24 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn toàn bộ quy trình viết luận chuẩn quốc tế dành cho sinh viên, 

gồm: quá trình viết, các yếu tố của quá trình viết, vấn đề ngôn ngữ, từ vựng. Giới thiệu 

một số bài viết mẫu (từ nghiên cứu tình huống đến email). 

Từ khóa: Kĩ năng viết ; Bài luận ; Bài luận văn. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVVG 000895-8 ; (1): PHSTK 004645. 

2. Bắt đầu với câu hỏi tại sao :  nghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh doanh /  

Simon Sinek ; Hoàng Việt dịch. - Hà Nội : Công thương, 2021. - 346 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ nghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh doanh của tác giả mà nội 

dung cốt lõi bắt đầu từ câu hỏi “tại sao?”. 

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

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002183-6 ; (1): PHSTK 004667. 

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

XVIII - Mục I: Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại :  

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

2021. - 451 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận chuyên sâu 12 điều luật (từ Điều 188 đến Điều 199) 

được quy định trong Mục I chương XVIII Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội phạm 

trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tội phạm ; Tội phạm kinh tế ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002631-40 ; (25): MSVLHS 012298-322 ; (5): PHSTK 

004707-11. 

4. Chìa khoá thành công / Jim Rohn ; Vũ Thanh Nhàn dịch. - Hà Nội : Lao động, 

2017. - 181 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết giúp bạn thành công trong cuộc sống, gồm: tự phát 

triển bản thân, phát triển những phẩm chất cần thiết, phát triển nghệ thuật giao tiếp, sử 

dụng thời gian một cách hợp lý. 

Từ khóa: Cuộc sống ; Tâm lí học ; Bí quyết thành công. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002191-4 ; (1): PHSTK 004669. 

5. Đắc nhân tâm :  bí quyết để thành công /  Dale Carnegie ; Nguyễn Hiến Lê 

dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 410 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, kĩ năng cơ bản trong ứng xử, phương cách giao 

tiếp thông minh tạo cảm tình với mọi người, cách thuyết phục người khác nghe theo 
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suy nghĩ của mình và cách chuyển hoá người khác mà không gây ra sự chống đối hay 

oán giận. 

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

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002207. 

6. Đạo Phật đi vào cuộc đời /  Thích Nhất Hạnh. - Hà Nội :  Văn hoá dân tộc,  2021. 

- 179 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những ý tưởng, quan điểm, sự việc để chứng minh rằng đạo Phật 

luôn hiện hữu trong đời sống bình thường của con người. 

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

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002115-8 ; (1): PHSTK 004650. 

7. Đọc nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu trọn đời /  Atsushi Innami ; Chi Anh dịch. - Hà 

Nội :  Công thương,  2020. - 155 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chỉ ra nguyên nhân của việc đọc sách chậm, không có thời gian đọc sách hay tại 

sao đọc mà vẫn quên. Trình bày phương pháp đọc lướt, đọc nhiều một cách hiệu quả. 

Từ khóa: Đọc sách ; Phương pháp đọc sách ; Kĩ năng đọc. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVVG 000891-4 ; (1): PHSTK 004628. 

8. Đọc thấu tâm can / Rita Carter ; Khánh Trang dịch. - Hà Nội : Công thương, 

2021. - 143 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp một loạt các công cụ giúp bạn thấu hiểu người khác thông qua 

những dấu hiệu trên cơ thể họ như nét mặt, cử chỉ, đôi mắt. 

Từ khóa: Giao tiếp ; Tâm lí học ứng dụng ; Phân tích tâm lí ; Kĩ năng giao tiếp. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002195-8 ; (1): PHSTK 004670. 

9. Giao tiếp bất kỳ ai : 101 cách nâng cao kỹ năng giao tiếp / Jo Condrill, Bennie 

Bough ; Bạch Trà dịch. - Hà Nội : Công Thương, 2021. - 130 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu 101 kĩ năng giúp bạn thực hành, rèn luyện và nâng cao các kĩ năng 

giao tiếp: biết rõ điều mình muốn nói, kiểm soát sự sợ hãi, hãy ngừng nói để nghe, 

nghĩ kĩ trước khi nói, tin tưởng vào ý nghĩ của mình,…. 

Từ khóa: Giao tiếp ; Kĩ năng ; Nghệ thuật giao tiếp ; Tâm lí học ứng dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002147-50 ; (1): PHSTK 004658. 

10. Gieo trồng hạnh phúc = Happiness /  Thích Nhất Hạnh ; Chuyển ngữ: Chân 

Hội Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm. - Hà Nội : Lao động, 2021. - 279 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những bài thực tập chánh niệm, các bài thiền của thiền sư Thích Nhất 

Hạnh giúp con người thông minh, sáng suốt; giải phóng bản thân khỏi tình trạng sợ 

hãi, lo âu, tuyệt vọng, đem lại hạnh phúc đích thực. 

Từ khóa: Giáo lí ; Đạo Phật. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002111-4 ; (1): PHSTK 004649. 
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11. Khám phá sứ mệnh với câu hỏi tại sao / Simon Sinek, David Mead, Peter 

Docker ; Khánh Trang dịch. - Hà Nội : Công thương, 2021. - 285 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp các bước giúp cá nhân, tập thể khám phá chữ “tại sao” của bản thân 

và những hành động cần thực hiện để đưa ý tưởng này vào cuộc sống; qua đó giúp làm 

mới lại niềm đam mê, mang lại sự hứng khởi và nguồn năng lượng trong công việc. 

Từ khóa: Cuộc sống ; Tâm lí học ; Bí quyết thành công. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002127-30 ; (1): PHSTK 004653. 

12. Khi mọi thứ sụp đổ = When things fall apart : Lời khuyên chân thành trong 

những thời điểm kh  khăn / Pema Ch dr n ; Quảng Diệu dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà 

Nội, 2021. - 315 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Gồm những bài giảng về Phật pháp, lòng chân thành, sự tử tế và tinh thần can 

đảm, giúp chúng ta lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. 

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

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002179-82 ; (1): PHSTK 004666. 

13. Khởi nghiệp với 100 đô la : phát minh lại cách bạn kiếm sống, làm điều bạn 

yêu thích và sáng tạo tương lai / Chris Guillebeau ; Lê Thị Minh Hà dịch ; Hiệu 

đính: Hồng Tú, Thanh Huyền. - Hà Nội :  Công thương,  2019. - 383 tr. : minh hoạ ; 

21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết giúp bạn thành công trong sự nghiệp kinh doanh. 

Đưa ra những lời khuyên thực tế về việc khởi nghiệp từ niềm đam mê của bản thân và 

chỉ dẫn từng bước một thông qua kinh nghiệm của nhóm tác giả và nhiều người đã 

biến đam mê thành lợi nhuận như thế nào. 

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

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002123-6 ; (1): PHSTK 004652. 

14. Lãnh đạo luôn ăn sau cùng / Simon Sinek ; Nguyễn Hà dịch. - Hà Nội : Lao 

động Xã hội, 2020. - 314 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những bài học dành cho các nhà lãnh đạo trong việc xây dựng văn hoá 

công ti, lãnh đạo nhân viên, tạo ra một môi trường làm việc có sự bảo vệ từ “phía trên” 

để nhân viên yên tâm, tiếp tục cống hiến cho chính tổ chức đó. 

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

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002199-202 ; (1): PHSTK 004671. 

15. Lãnh đạo phục vụ :  cách tạo những mối quan hệ và kết quả vượt trội từ 42 

nhà lãnh đạo lớn /  Tổng hợp: Ken Blanchard, Renee Broadwell ; Xuân Chi dịch. 

- Hà Nội : Công thương, 2021. - 374 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc cơ bản, các yếu tố và bài học của lãnh đạo phục 

vụ cũng như cách thức các nhà tiên phong áp dụng lãnh đạo phục vụ trong công việc 

để mang lại hiệu quả hoạt động cho cơ quan, tổ chức. 

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

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003726-9 ; (1): PHSTK 004647. 

16. Luật của Warren Buffett : 33 lá thư + 14 nguyên tắc = một nhà đầu tư vĩ đại / 

Jeremy C. Miller ; Quỳnh Ca dịch. - Hà Nội : Công thương, 2021. - 335 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 33 lá thư và 14 nguyên tắc nền tảng trong đầu tư của Warren Buffett. 

Chia sẻ những kiến thức và tư duy của một nhà đầu tư thành công ngay cả khi chỉ bắt 

đầu bằng một nguồn vốn khiêm tốn. 

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

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002155-8 ; (1): PHSTK 004660. 

17. Luật Dân sự Việt Nam /  Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết, Nguyễn Hồ Bích Hằng. 

- TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007. - 516 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của Luật Dân sự Việt Nam, gồm: khái luận Luật 

Dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu, quyền sở hữu, 

quyền thừa kế, luật hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDS 002751. 

18. Nền kinh tế chia sẻ : tái thiết chủ nghĩa tư bản dựa trên sức mạnh kết nối / 

Robin Chase ; Mai dịch. - Hà Nội : Công thương, 2021. - 363 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cách thức vận hành của mô hình "công ti chia sẻ" và vai trò của các 

công ti này đối với sự thay đổi của thế giới. 

Từ khóa: Kinh doanh ; Mô hình kinh tế ; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003730-3 ; (1): PHSTK 004648. 

19. Những gã khổng lồ Trung Quốc : Alibaba, Xiaomi, Tencent và các doanh 

nghiệp khác đang thay đổi luật chơi như thế nào? / Edward Tse ; Trương Thuý 

Ngân dịch. - Hà Nội : Công thương, 2021. - 301 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ câu chuyện về các doanh nhân Trung Quốc - những người tạo ra các 

doanh nghiệp không phải chỉ kiếm tiền mà còn mang sứ mệnh vĩ đại trong việc thiết lập 

Trung Quốc thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về ý tưởng, công nghệ. 

Từ khóa: Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Kinh doanh ; Tâm lí học ứng dụng ; Trung Quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002139-42 ; (1): PHSTK 004656. 

20. Những gã khổng lồ xanh : từ doanh nghiệp bền vững đến tập đoàn tỷ đô / E. 

Freya Williams ; Chi Nhân dịch. - Hà Nội : Công thương, 2021. - 339 tr. : minh hoạ; 

24 cm. 
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Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm của 9 công ti tỉ đô về cách họ biến những chiến lược bền 

vững cũng như lợi ích xã hội thành một doanh nghiệp tỉ đô dựa trên các yếu tố như tư 

duy phi truyền thống, sự đổi mới sáng tạo, lòng quyết tâm bền bỉ, sức sáng tạo vượt 

trội và phát triển bùng nổ. 

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Phát triển bền vững ; Tâm lí học ứng dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002151-4 ; (1): PHSTK 004659. 

21. Những nguyên tắc thành công : vươn tới đỉnh cao từ xuất phát điểm hiện tại / 

Jack Canfield ; Mai Hường dịch ; Chung Quý hiệu đính. - Hà Nội : Lao động, 

2021. - 569 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ 64 nguyên tắc thành công từ việc rèn luyện, củng cố, tăng cường lòng 

tự tin đến vượt qua những khó khăn thử thách thường ngày; từ đó nhận ra và sống với 

đam mê, khát vọng của bản thân giúp bạn vươn tới đỉnh cao nhất của thành công. 

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

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002175-8 ; (1): PHSTK 004665. 

22. Nunchi :  nghệ thuật nắm bắt suy nghĩ và cảm xúc của người khác /  Euny 

Hong ; Nguyễn Ngà dịch. - Hà Nội : Công thương, 2021. - 254 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật nắm bắt suy nghĩ và cảm xúc của người khác, điều 

chỉnh những phán đoán của bản thân dựa theo mỗi lời nói, điệu bộ, cử chỉ hoặc biểu 

cảm khuôn mặt của đối phương, luôn đặt ý thức vào khoảnh khắc hiện tại, tạo dựng 

được sự hoà hợp, lòng tin và xây đắp mối quan hệ. 

Từ khóa: Kĩ năng sống ; Tâm lí học ; Hàn Quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002135-8 ; (1): PHSTK 004655. 

23. Tận hưởng thời gian /  Catherine Blyth ; Khánh Trang dịch. - Hà Nội : Công 

thương, 2021. - 143 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ 20 bài học liên quan đến những thách thức chính mà thời gian mang 

lại và cách quản lí nó, qua đó hướng dẫn bạn cách tận hưởng thời gian trong cuộc sống 

hàng ngày. 

Từ khóa: Thời gian ; Tâm lí học ; Quản lí thời gian ; Kĩ năng sống. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002167-70 ; (1): PHSTK 004663. 

24. Thất bại là mẹ thành công /  John C. Maxwell ; Minh Thư dịch. - Hà Nội : Tài 

chính, 2020. - 264 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ cách thức vượt qua những giai đoạn khó khăn, học hỏi từ những thất 

bại của mình để dần bước tới thành công. 

Từ khóa: Thành công ; Tâm lí học ứng dụng ; Triết lí sống. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002159-62 ; (1): PHSTK 004661. 
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25. Thấy những gì người khác bỏ qua và dự đoán tương lai /  Rohit Bhargava ; 

Khánh Trang dịch. - Hà Nội : Công thương, 2020. - 279 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm tiếp cận thành công với 10 xu hướng sẽ định 

hình nên thập kỉ tới. Đề xuất giải pháp cho các doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp, 

giám đốc tiếp thị và CEO trong việc nắm bắt hướng phát triển của thị trường và cách 

thức đi trước. 

Từ khóa: Kinh doanh ; Tư duy ; Quản lí ; Tâm lí học. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002187-90 ; (1): PHSTK 004668. 

26. Thói quen nhỏ tạo thành công lớn / Oh Hyun Suk ; MJACKL dịch. - Hà Nội : 

Công thương, 2021. - 225 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ 47 thói quen cần rèn luyện để thành công trong cuộc sống như lịch sự 

nhận danh thiếp, bước đi không phát ra tiếng nhưng phải đường hoàng, đặt thứ mình 

cần ở nơi dễ thấy nhất, cách thức dùng bữa tại nhà hàng sang trọng. 

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

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002131-4 ; (1): PHSTK 004654. 

27. Thuật lãnh đạo trong khủng hoảng và biến động /  Leonard J. Marcus ... [et 

al.] ; Chi Nhân dịch. - Hà Nội :  Công thương,  2020. - 409 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ ý tưởng, phương pháp thực hiện, các công cụ hữu ích đóng vai trò 

kim chỉ nam để lãnh đạo thành công. 

Từ khóa: Quản lí ; Lãnh đạo ; Tâm lí học ứng dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002171-4 ; (1): PHSTK 004664. 

28. Triết lý cuộc đời / Jim Rohn ; Thuỷ Hương dịch. - Hà Nội : Lao động, 2021. - 

147 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những đúc kết, triết lí về kinh doanh và cuộc đời, nhằm truyền cảm 

hứng cho những ai theo đuổi sự thành công trong công việc và cuộc sống cá nhân. 

Từ khóa: Triết lí ; Tâm lí học ứng dụng ; Cuộc đời. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002143-6 ; (1): PHSTK 004657. 

29. Tứ thư lãnh đạo :  thuật dụng ngôn /  Hoà Nhân ; Dịch: Nguyễn Thị Thanh, 

Nguyễn Đức Anh, Phan Vũ Tuấn Anh. - Hà Nội : Lao động, 2021. - 401 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết của một nhà lãnh đạo thành công trong giao tiếp, đối 

nhân xử thế, thu phục được nhân viên, mở rộng nhiều mối quan hệ. 

Từ khóa: Lãnh đạo ; Kĩ năng giao tiếp ; Giao tiếp ; Bí quyết thành công ; Tâm lí học 

ứng dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002163-6 ; (1): PHSTK 004662. 

30. Tứ thư lãnh đạo :  thuật quản trị /  Hoà Nhân ; Dịch: Trần Thu Hiên ... [et 

al.]. - Hà Nội : Lao động, 2021. - 426 tr. ; 24 cm. 
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Tóm tắt: Phân tích những yếu tố cốt lõi dành cho các nhà lãnh đạo; hướng dẫn cách 

nhìn người, dùng người của nhà lãnh đạo. 

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

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002203-6 ; (1): PHSTK 004646. 

31. Vô ngã vô ưu : thiền quán về Phật đạo / Ayya Khema ; Diệu Liên - Lý Thu 

Linh dịch. - Hà Nội :  Lao động,  2021. - 303 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa và cách thức hành thiền cũng như cung cấp những hiểu biết 

cơ bản về bản chất của Nghiệp, tái sinh và Bát chính đạo - những giáo lí căn bản của 

đạo Phật; từ đó đưa ra những lời khuyên hữu ích về thực hành tứ vô lượng tâm và cách 

vượt qua. 

Từ khóa: Thiền ; Giáo lí ; Đạo Phật. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002119-22 ; (1): PHSTK 004651. 

 

C. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Bảo vệ quyền trẻ em theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam :  luận án tiến 

sĩ Luật học /  Nguyễn Thị Hạnh ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Ngô Thị Hường, 

TS. Nguyễn Phương Lan. - Hà Nội,  2022. - 162 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về bảo vệ quyền trẻ em và bảo vệ quyền trẻ 

em theo Luật Hôn nhân và gia đình. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực 

hiện Luật Hôn nhân và gia đình về quyền trẻ em; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm 

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

Từ khóa: Quyền trẻ em ; Bảo vệ quyền trẻ em ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 012754-5. 

2. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam :  luận án tiến 

sĩ Luật học /  Nguyễn Thị Diễm Anh ; Người hướng dẫn: TS. Đặng Vũ Huân, TS. 

Nguyễn Am Hiểu. - Hà Nội,  2022. - 168 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về doanh nghiệp xã hội và địa vị pháp lí của 

doanh nghiệp xã hội. Phân tích thực trạng địa vị pháp lí của doanh nghiệp xã hội và 

thực tiễn tổ chức, hoạt động, thực hiện các quy định pháp luật về doanh nghiệp xã hội 

theo pháp luật Việt Nam trong thời gian vừa qua; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của loại hình 

doanh nghiệp này. 

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Luật Kinh tế ; Địa vị pháp lí ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 012758-9. 
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3. Hoàn thiện pháp luật thuế môi trường nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện ở 

Việt Nam :  luận án tiến sĩ Luật học /  Đặng Kim Phương ; GS. TS. Lê Hồng 

Hạnh hướng dẫn. - Hà Nội,  2022. - 184 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận của việc hoàn thiện pháp luật thuế môi trường nhằm 

nâng cao hiệu quả thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật thuế môi trường 

ở nước ta hiện nay; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực hiện ở Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 012746-7. 

4. Kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ ở Việt Nam hiện nay 

:  luận án tiến sĩ Luật học /  Nguyễn Thị Hoài Phương ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2022. - 188 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về kiểm soát việc thực hiện quyền hành 

pháp của Chính phủ. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát việc thực hiện quyền 

hành pháp của Chính phủ ở Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm bảo 

đảm kiểm soát việc thực hiện quyền này của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Chính phủ ; Quyền hành pháp ; Kiểm soát quyền lực nhà 

nước ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 012744-5. 

5. Pháp luật hiện hành về bảo toàn và thanh lý tài sản doanh nghiệp trong thủ tục 

phá sản : luận án tiến sĩ Luật học /  Phan Nữ Hiền Oanh ; Người hướng dẫn: TS. 

Nguyễn Am Hiểu, TS. Nguyễn Thị Yến. - Hà Nội,  2021. - 186 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo toàn, thanh lí tài sản và pháp luật về 

bảo toàn, thanh lí tài sản của doanh nghiệp trong thủ tục phá sản. Phân tích thực trạng 

pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo toàn, thanh lí tài sản doanh nghiệp 

trong thủ tục phá sản; từ đó 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: Luật Doanh nghiệp ; Tài sản doanh nghiệp ; Thủ tục phá sản ; Thanh lí tài 

sản ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 012756-7. 

6. Pháp luật quốc tế trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ 

cao – Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam :  luận án tiến sĩ Luật học /  Đỗ Quí 

Hoàng ; Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Ngọc Anh, PGS. TS. Nguyễn Thị 

Kim Ngân. - Hà Nội,  2021. - 181 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tội phạm công nghệ cao và pháp luật quốc 

tế trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Nghiên cứu nội dung 
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pháp luật quốc tế trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao và thực 

tiễn thực hiện của một số quốc gia. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực 

tiễn thực thi pháp luật quốc tế trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm công 

nghệ cao của Việt Nam; 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: Luật Quốc tế ; Phòng chống tội phạm ; Tội phạm công nghệ thông tin ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 012740-1. 

7. Pháp luật về hoạt động môi giới thương mại điện tử :  luận án tiến sĩ Luật học /  

Nguyễn Ngọc Anh ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Dung, TS. Đoàn Trung 

Kiên. - Hà Nội,  2022. - 169 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hoạt động môi giới thương mại điện tử. 

Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về hoạt động môi giới thương mại điện tử ở 

Việt Nam; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Môi giới ; Thương mại điện tử ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 012750-1. 

8. Pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam :  luận án tiến sĩ Luật học /  Phí 

Mạnh Cường ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Dung, PGS. TS. Nguyễn Viết 

Tý. - Hà Nội,  2022. - 172 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thương mại điện tử và pháp luật thương 

mại điện tử. Phân tích thực trạng pháp luật về thương mại điện tử; từ đó đưa ra định 

hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Thương mại điện tử ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 012760-1. 

9. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử :  luận 

án tiến sĩ Luật học /  Trần Thị Thanh Huyền ; Người hướng dẫn: TS. Trần Lê 

Hồng, TS. Nguyễn Văn Cương. - Hà Nội,  2021. - 166 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn 

hiệu trong thương mại điện tử và pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn 

hiệu trong thương mại điện tử. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn 

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại 

điện tử tại Việt Nam; từ đó 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: Luật Dân sự ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Thương mại điện tử ; Nhãn hiệu ; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 012742-3. 
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10. Thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam bảo vệ môi trường biển do 

nguồn ô nhiễm từ đất liền :  luận án tiến sĩ Luật học /  Phạm Thị Gấm ; Người 

hướng dẫn: PGS. TS. Đoàn Năng, TS. Hoàng Ly Anh. - Hà Nội,  2022. - 175 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về cam kết quốc tế và thực hiện cam kết quốc 

tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền. Nghiên cứu nội dung các 

cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền và thực trạng 

thực hiện ở Việt Nam. Đưa ra xu hướng phát triển, định hướng và giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường biển do nguồn 

ô nhiễm từ đất liền ở Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Cam kết quốc tế ; Ô nhiễm môi trường biển ; Bảo vệ môi 

trường biển ; Cam kết bảo vệ môi trường ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 012752-3. 

11. Tội mua bán người và tội mua bán trẻ em theo pháp luật hình sự Việt Nam :  

luận án tiến sĩ Luật học /  Lê Thị Vân Anh ; PGS. TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2022. - 180 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tội mua bán người, tội mua bán trẻ em. 

Phân tích thực trạng pháp luật hình sự Việt Nam về tội mua bán người, tội mua bán trẻ 

em và thực tiễn xét xử tội mua bán người, tội mua bán trẻ em; từ đó đưa ra yêu cầu 

nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự Việt Nam về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tội phạm ; Tội mua bán trẻ em ; Tội mua bán người ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 012762-3. 

12. Tự do di chuyển lao động trong ASEAN – Những vấn đề pháp lý, thực tiễn và 

một số kiến nghị đối với Việt Nam :  luận án tiến sĩ Luật học /  Bùi Thị Ngọc Lan ; 

Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Bá Bình, TS. Đỗ Ngân Bình. - Hà Nội,  2022. 

- 168 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về tự do di chuyển lao động trong ASEAN. 

Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật ASEAN về tự do di chuyển lao động và thực 

tiễn thực hiện của các quốc gia thành viên. Nghiên cứu nội dung các cam kết của Việt 

Nam về tự do di chuyển lao động trong ASEAN và thực tiễn thực hiện pháp luật 

ASEAN về tự do di chuyển lao động của Việt Nam; từ đó, đưa ra định hướng, giải 

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

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Tự do di chuyển lao động ; ASEAN ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 012738-9. 
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13. Vai trò của hương ước đối với quản lý nhà nước tại thôn, làng vùng đồng 

bằng Bắc Bộ Việt Nam hiện nay :  luận án tiến sĩ Luật học /  Lại Thị Phương 

Thảo ; GS. TS. Nguyễn Minh Đoan hướng dẫn. - Hà Nội,  2022. - 206 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về vai trò của hương ước đối với quản lí nhà nước tại 

thôn, làng vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng hương 

ước đối với quản lí nhà nước tại thôn, làng vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam hiện 

nay; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm phát huy vai trò của hương ước đối với 

quản lí nhà nước tại thôn, làng vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Hương ước ; Lịch sử nhà nước pháp luật ; Quản lí nhà nước ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 012748-9. 

 

D. ĐÈ TAI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Bảo vệ phụ nữ bằng hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam : đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Thị Diễm Hằng chủ 

nhiệm đề tài ; Nguyễn Thành Long thư ký đề tài ; Vũ Hải Anh … [et al.]. - Hà 

Nội, 2021. - 258 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo vệ phụ nữ bằng hệ thống tư pháp hình 

sự Việt Nam và pháp luật tư pháp hình sự của một số quốc gia về bảo vệ phụ nữ. Phân 

tích các quy định về bảo vệ phụ nữ trong các văn bản pháp luật thuộc hệ thống tư pháp 

hình sự và thực trạng áp dụng; từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thực 

hiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu 

của đề tài. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tư pháp hình sự ; Bảo vệ phụ nữ ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000589. 

2. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới - Vấn đề lý luận và thực tiễn : đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Thị Mừng chủ 

nhiệm đề tài ; Bế Hoài Anh thư ký đề tài ; Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Thị 

Tuyết Minh, Nguyễn Thị Yến. - Hà Nội, 2021. - 274 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận chung về bình đẳng giới và biện pháp thúc 

đẩy bình đẳng giới. Phân tích quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về các biện 

pháp thúc đẩy bình đẳng giới và thực tiễn thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung 

nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Bình đẳng giới ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000567. 



Thông báo sách mới Tháng 6/2022 

 

16 
 

3. Các cam kết trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam trong WTO và một số 

FTA - Những vấn đề pháp lí và thực tiễn : đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đỗ Thu Hương chủ nhiệm đề tài ; 

Nguyễn Mai Linh thư kí đề tài ; Trần Phương Anh, Trần Thu Yến. - Hà Nội,  

2021. - 222 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lí luận cơ bản về cam kết quốc tế trong lĩnh vực nông 

nghiệp. Phân tích quy định và các cam kết trong lĩnh vực nông nghiệp theo WTO và 

các FTA; kết quả đàm phán trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam; từ đó đưa ra 

khuyến nghị về việc thực thi các cam kết này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội 

dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Hợp tác quốc tế ; WTO ; Nông nghiệp ; Cam kết quốc tế ; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000574. 

4. Chế định tài sản của vợ, chồng - Thực tiễn thực hiện và giải pháp hoàn thiện : 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Thị Lan chủ nhiệm đề tài ; Bế Hoài Anh thư ký đề tài ; Bùi Minh Hồng, Trần Bảo 

Ánh, Nguyễn Hồng Hải. - Hà Nội, 2021. - 302 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và đánh giá sơ lược pháp luật Việt Nam về chế định tài 

sản của vợ chồng. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về chế định tài 

sản của vợ chồng và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện chế 

định này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Tài sản vợ chồng ; Chế định tài sản ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Chế độ tài 

sản của vợ chồng ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000592. 

5. Chủ thể tranh tụng tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự : đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Mai chủ 

nhiệm đề tài ; Trần Thị Liên thư ký đề tài ; Ngô Thị Vân Anh, Vũ Gia Lâm. - Hà 

Nội, 2021. - 289 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về chủ thể tranh tụng trong tố tụng hình sự. 

Phân tích, đánh giá quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về chủ thể tranh 

tụng tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn thi hành; từ đó đưa ra một 

số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan 

đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Vụ án hình sự ; Phiên toà hình sự sơ thẩm ; Chủ thể tham gia tranh tụng ; 

Luật Tố tụng hình sự ; Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000558. 
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6. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng nhà nước và pháp luật Việt 

Nam (1941 - 1960): Thành tựu và hệ giá trị từ góc nhìn lịch sử : đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Hà Thị Lan Phương chủ 

nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Khánh Huyền thư ký đề tài ; Nguyễn Thị Liên ... [et 

al.]. - Hà Nội,  2021. - 328 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình hình thành tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về nhà nước và pháp luật. Phân tích vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quá 

trình xây dựng nhà nước và pháp luật của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (1941 - 

1960) và những thành tựu, hệ giá trị từ góc nhìn lịch sử; từ đó làm rõ những gợi mở 

trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tập hợp 4 chuyên 

đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Xây dựng pháp luật ; Xây dựng nhà nước ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000568. 

7. Cung cấp và thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam – 

Thực trạng và giải pháp : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Thu Hà chủ nhiệm đề tài ; Đặng Quang Huy thư 

ký đề tài ; Bùi Thị Huyền … [et al.]. - Hà Nội,  2021. - 268 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về cung cấp, thu thập chứng cứ của đương 

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

pháp luật Việt Nam về cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự; 

từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này. Tập hợp 5 

chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Thu thập chứng cứ ; Đương sự ; Cung cấp chứng cứ ; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000559. 

8. Đảm bảo quyền của nhóm yếu thế trong xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định ở 

Việt Nam hiện nay : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ nhiệm đề tài ; Ngô Tuyết Mai thư ký đề tài; 

Lê Thị Hồng Hạnh, Lê Thị Phương Thuý, Nguyễn Hiền Phương. - Hà Nội, 2021. - 

250 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về bảo đảm quyền của nhóm yếu thế trong xây dựng 

luật, pháp lệnh, nghị định. Phân tích thực trạng bảo đảm quyền của nhóm yếu thế trong 

xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định; từ đó đề xuất giải pháp bảo đảm hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của 

đề tài. 
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Từ khóa: Quyền con người ; Luật Hiến pháp ; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ; 

Bảo đảm quyền con người ; Nhóm yếu thế ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000575. 

9. Đạo đức công vụ ở Việt Nam thời phong kiến triều Nguyễn (1802 - 1884) và 

những giá trị kế thừa : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Phạm Thị Thu Hiền chủ nhiệm đề tài ; Khuất Thị Thu Hạnh thư 

ký đề tài ; Trần Hồng Nhung, Trần Thị Hoa, Nguyễn Thị Khánh Huyền. - Hà 

Nội, 2021. - 271 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở tư tưởng, chính trị pháp lí về đạo đức công vụ triều Nguyễn 

và các yếu tố tác động. Phân tích thực trạng quy định và áp dụng pháp luật về đạo đức 

công vụ thời Nguyễn và một số giá trị kế thừa của đạo đức công vụ triều Nguyễn đối 

với việc xây dựng đạo đức công vụ Việt Nam hiện nay. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan 

đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Thời phong kiến ; Triều Nguyễn ; Lịch sử nhà nước pháp luật ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000571. 

10. Đổi mới nội dung chương trình môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên 

Trường Đại học Luật Hà Nội : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Đỗ Thị Tươi chủ nhiệm đề tài ; Phạm Ngọc Bách thư ký đề 

tài. - Hà Nội,  2021. - 231 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chương trình giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục 

đại học. Phân tích thực trạng thực hiện chương trình môn học Giáo dục thể chất cho 

sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó đề xuất nội dung chương trình môn học 

cho sinh viên trong trường. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu 

của đề tài. 

Từ khóa: Giáo dục đại học ; Giáo dục thể chất ; Chương trình giảng dạy ; Sinh viên ; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000591. 

11. Hành lang pháp lý cho mô hình chia sẻ phòng lưu trú trên nền tảng công nghệ 

tại Việt Nam : báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét tặng giải thưởng “Sinh viên 

nghiên cứu khoa học năm 2021" / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Hoàng Minh 

Nguyệt, Phạm Thu Ngân, Đoàn Hữu Kiên ; TS. Nguyễn Minh Oanh hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2021. - 113 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về chia sẻ phòng lưu trú trên nền tảng công nghệ. Phân 

tích thực trạng về chia sẻ phòng lưu trú trên nền tảng công nghệ tại Việt Nam; từ đó 

đưa ra kiến nghị xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Hợp đồng dân sự ; Hành lang pháp lí ; Việt Nam. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000588. 

12. Hoàn thiện nội dung và phương pháp giảng dạy môn học Kỹ năng giải quyết 

tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội : đề tài 

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

Yến chủ nhiệm đề tài ; Lê Ngọc Anh thư ký đề tài ; Nguyễn Như Chính ... [et al.]. 

- Hà Nội, 2021. - 261 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giảng dạy kĩ năng giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Phân tích thực trạng giảng dạy kĩ năng 

giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó 

đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện nội dung và phương pháp giảng dạy môn học 

này. Tập hợp 6 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Phương pháp giảng dạy ; Giáo dục đại học ; Quản lí đào tạo ; Chương trình 

giảng dạy ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000560. 

13. Hoàn thiện pháp luật về thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam :  đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Minh Hằng chủ 

nhiệm đề tài ; Nguyễn Ngọc Yến thư ký đề tài ; Lương Linh Chi ... [et al.]. - Hà 

Nội,  2021. - 313 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về pháp luật thuế giá trị gia tăng. Phân 

tích thực trạng và thực tiễn thi hành pháp luật về thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam; từ 

đó đưa ra định hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành 

pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của 

đề tài. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Thuế giá trị gia tăng ; Hoàn thiện pháp luật ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000569. 

14. Kỹ năng tranh luận của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội :  đề tài 

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

Tuân chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Hà thư ký đề tài ; Trương Thị Hương. - Hà 

Nội,  2021. - 237 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về kĩ năng tranh luận của sinh viên. Nghiên cứu cách 

thức tổ chức và phương pháp nghiên cứu kĩ năng tranh luận của sinh viên Trường Đại 

học Luật Hà Nội. Phân tích, đánh giá thực trạng kĩ năng tranh luận của sinh viên 

Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao kĩ năng 

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

Từ khóa: Tranh luận ; Kĩ năng ; Sinh viên ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000564. 
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15. Lịch sử lập hiến của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa : đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Thị Hoa chủ nhiệm 

đề tài ; Nguyễn Thị Khánh Huyền thư kí đề tài ; Nguyễn Mai Thuyên, Chử Đình 

Phúc. - Hà Nội,  2021. - 278 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu sự ra đời của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Hiến pháp 

năm 1954. Phân tích hoạt động lập hiến của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thời 

kì "đại nhảy vọt", "đại cách mạng văn hoá vô sản" với sự ra đời của Hiến pháp 1975, 

1978 và thời kì cải cách mở của từ năm 1978 đến nay; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm 

của Trung Quốc trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp và gợi mở cho hoạt 

động lập hiến của Việt Nam hiện nay. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung 

nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Lịch sử lập hiến ; Trung Quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000570. 

16. Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất chủ trương, phương án đàm 

phán của Việt Nam trong xây dựng các văn kiện pháp lý quốc tế trong khuôn khổ 

Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển về bảo tồn và sử dụng bền vững đa 

dạng sinh học tại các vùng biển nằm ngoài phạm vi tài phán quốc gia : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Hồng Thao chủ nhiệm đề tài ; Hoàng Ly Anh thư ký đề tài ; Chu Mạnh 

Hùng … [et al.]. - Hà Nội, 2021. - 449 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xây dựng các văn kiện 

pháp lí quốc tế trong khuôn khổ Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển về bảo tồn 

và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại các vùng biển nằm ngoài phạm vi tài phán 

quốc gia (BBNJ). Phân tích vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học tại các vùng biển nằm 

ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia và Việt Nam; quá trình đàm phán văn kiện 

BBNJ và nội dung pháp lí của dự thảo văn kiện BBNJ; từ đó đưa ra đề xuất khuyến 

nghị cho Việt Nam trong đàm phán văn kiện BBNJ. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Văn kiện quốc tế ; Đàm phán ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000555. 

17. Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật đáp ứng các khuyến nghị của Liên Hợp quốc 

đối với việc thực hiện Công ước ICCPR tại Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Hồng Yến chủ 

nhiệm đề tài ; Nguyễn Hoàng Lan thư ký đề tài ; Vũ Công Giao … [et al.]. - Hà 

Nội, 2021. - 508 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp lí liên quan đến công ước quốc tế về 

các quyền dân sự, chính trị. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc thực thi các 
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khuyến nghị của Uỷ ban Nhân quyền tại một số quốc gia trên thế giới và một vài gợi 

mở cho Việt Nam. Phân tích quy định pháp luật Việt Nam hiện hành trong mối quan 

hệ với việc thực hiện các khuyến nghị cụ thể mà Uỷ ban Nhân quyền dành cho Việt 

Nam; từ đó đề xuất giải pháp thực thi hiệu quả các khuyến nghị này. Tập hợp 15 

chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Công ước ICCPR ; Hoàn thiện pháp luật ; Thi hành khuyến 

nghị ; UN ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000562. 

18. Nghiên cứu so sánh hệ thống hình phạt của Việt Nam với một số quốc gia trên 

thế giới : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Lưu Hải Yến chủ nhiệm đề tài ; Đào Phương Thanh thư ký đề tài ; Nguyễn Tuyết 

Mai , Đỗ Thị Ánh Hồng. - Hà Nội,  2021. - 206 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về so sánh hệ thống hình phạt. Nghiên cứu hệ 

thống hình phạt của một số quốc gia trong so sánh với Luật Hình sự Việt Nam; từ đó 

đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Tập hợp 4 

chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Hình phạt ; Luật So sánh ; Việt Nam ; Mỹ ; Nhật Bản. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000572. 

19. Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ thực tiễn thành phố Hà Nội : 

báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa 

học năm 2021" / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Hoàng Thị Thanh Hương, Lê 

Anh Thư, Phạm Thị Bích Ngọc ; TS. Trần Thị Bảo Ánh hướng dẫn. - Hà Nội, 

2021. - 161 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung và pháp luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo. Phân tích thực trạng pháp luật hiện hành về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa khởi nghiệp sáng tạo ở thành phố Hà Nội và thực tiễn thực hiện; từ đó đề xuất 

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

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Luật Doanh nghiệp ; Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp nhỏ ; 

Doanh nghiệp vừa ; Hỗ trợ doanh nghiệp ; Việt Nam ; Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000587. 

20. Pháp luật về tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác nhân sự 

và một số kiến nghị cho Trường Đại học Luật Hà Nội : đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Bích chủ nhiệm đề 

tài ; Nguyễn Thuỳ Linh thư ký đề tài ; Nguyễn Đỗ Kiên, Nguyễn Thu Trang. - Hà 

Nội,  2021. - 188 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 



Thông báo sách mới Tháng 6/2022 

 

22 
 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tự chủ và pháp luật về tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập trong công tác nhân sự. Phân tích thực trạng pháp luật, thực tiễn thực 

hiện pháp luật về tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác nhân sự và thực 

tiễn công tác nhân sự tại Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó đưa ra quan điểm, giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và một số kiến nghị cho Trường Đại học Luật Hà Nội 

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

Từ khóa: Luật Hành chính ; Tự chủ ; Quyền tự chủ ; Đơn vị sự nghiệp công lập ; Công 

tác nhân sự ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000573. 

21. Pháp luật về xử lý các hành vi quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái 

ở nơi công cộng – Kinh nghiệm của một số quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam 

: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phan 

Thị Lan Hương chủ nhiệm đề tài ; Hà Thị Út thư ký đề tài ; Lê Thị Lan Phương. 

- Hà Nội,  2021. - 179 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em 

gái ở nơi công cộng. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và những chuẩn 

mực quốc tế về xử lí quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nơi công cộng. 

Đánh giá thực trạng xử lí hành vi quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nơi 

công cộng và đưa ra khuyến nghị cho Việt Nam. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến 

nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Vi phạm hành chính ; Phụ nữ ; Tình dục trẻ em ; Xử lí vi 

phạm hành chính ; Hành vi quấy rối tình dục ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000557. 

22. Phòng ngừa các tội phạm về tình dục đối với người dưới 16 tuổi ở Việt Nam : 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Việt Khánh Hoà chủ nhiệm đề tài ; Lưu Hoài Bảo thư ký đề tài ; Lý Văn Quyền. - 

Hà Nội,  2021. - 223 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình các tội phạm về tình dục đối với người dưới 16 tuổi ở 

Việt Nam. Phân tích, đánh giá nguyên nhân của các tội phạm về tình dục đối với người 

dưới 16 tuổi ở Việt Nam; từ đó đưa ra dự báo và giải pháp phòng ngừa loại tội phạm 

này ở nước ta trong thời gian tới. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên 

cứu của đề tài. 

Từ khóa: Tội phạm ; Tội phạm tình dục ; Phòng ngừa tội phạm ; Người dưới 16 tuổi ; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000556. 
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23. Quản lý nhà nước đối với dịch vụ công trong giai đoạn hiện nay : đề tài 

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

Ngọc chủ nhiệm đề tài ; Phạm Văn Đạt thư ký đề tài ; Nguyễn Thu Trang. - Hà 

Nội, 2021. - 86 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về quản lí nhà nước đối với dịch vụ công. Phân tích 

thực trạng quản lí nhà nước đối với dịch vụ công trong giai đoạn hiện nay; từ đó đưa ra 

quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan 

đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Quản lí nhà nước ; Dịch vụ công ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000590. 

24. Quyền sở hữu của cơ sở tôn giáo, tổ chức tôn giáo theo pháp luật Việt Nam : 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Thị Long chủ nhiệm đề tài ; Lê Thị Giang thư ký đề tài ; Mai Thanh Hiếu … [et 

al.]. - Hà Nội, 2021. - 256 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quyền sở hữu của cơ sở tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật Việt Nam hiện 

hành về quyền sở hữu của cơ sở tôn giáo, tổ chức tôn giáo; 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. 

Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Tổ chức tôn giáo ; Quyền sở hữu ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000563. 

25. Thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự Việt Nam : đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Thị Liên chủ nhiệm 

đề tài ; Nguyễn Thị Mai thư ký đề tài ; Ngô Thị Vân Anh ... [et al.]. - Hà Nội,  

2021. - 374 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thực hành quyền công tố trong tố tụng hình 

sự. Phân tích quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thực hành quyền công tố 

và thực tiễn thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động  

này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Quyền công tố ; Thực hành quyền công tố ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000561. 

26. Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách đội ngũ giảng 

viên trẻ ở Trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay : đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trịnh Thị Phương Oanh chủ nhiệm đề 

tài ; Nguyễn Thị Liên thư ký đề tài ; Nguyễn Thị Mai Anh, Phạm Thị Minh. - Hà 

Nội, 2021. - 190 tr. ; 28 cm. 



Thông báo sách mới Tháng 6/2022 

 

24 
 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về phong cách Hồ Chí Minh. Phân tích 

thực trạng phong cách đội ngũ giảng viên trẻ ở Trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay; 

từ đó đề xuất giải pháp vận dụng phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng phong cách 

của đội ngũ giảng viên trẻ ở Trường Đại học Luật Hà Nội. Tập hợp 3 chuyên đề liên 

quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Giáo dục đại học ; Phong cách Hồ Chí Minh ; Giảng viên trẻ ; Phong cách ; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000576. 

 

E. TÀI LIỆU HỘI THẢO 

1. Các biện pháp phòng chống nạn cường hào làng xã của nhà nước phong kiến 

Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX và một số bài học kinh nghiệm :  kỷ yếu 

hội thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật 

Hành chính Nhà nước. - Hà Nội,  2019. - 70 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 5 bài tham luận nghiên cứu các biện pháp phòng chống nạn cường 

hào làng xã của nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX và một 

số bài học kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hiện dân chủ 

cơ sở tại Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Lịch sử nhà nước pháp luật ; Phòng chống tham nhũng ; Dân chủ cơ sở ; Nhà 

nước phong kiến ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

2. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong Bộ luật Hình sự năm 2015 :  kỷ yếu 

hội thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật 

Hình sự. - Hà Nội,  2020. - 120 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 11 bài tham luận nghiên cứu những điểm mới cơ bản trong chương 

các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và một số loại 

tội phạm cụ thể như tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp 

luật; tội gây rối trật tự phiên toà, phiên họp; tội truy cứu trách nhiệm người không có 

tội; tội ra bản án trái pháp luật. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tội xâm phạm hoạt động tư pháp ; Bộ luật Hình sự 2015 ; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

3. Cơ sở khoa học của việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 :  kỷ yếu hội thảo khoa 

học cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Kinh tế. - Hà Nội,  

2011. - 148 tr. ;  28 cm. 

http://thuvien.hlu.edu.vn/
http://thuvien.hlu.edu.vn/
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Tóm tắt: Tập hợp 12 bài tham luận nghiên cứu những nội dung liên quan đến việc sửa 

đổi Luật Đất đai năm 2003, gồm: vấn đề xây dựng Luật Đất đai mới; sở hữu đất đai ở 

Việt Nam trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thực trạng 

giao đất, cho thuê đất trong đầu tư bất động sản; thực trạng và giải pháp hoàn thiện các 

quy định về thủ tục hành chính trong quản lí và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 

hộ gia đình, cá nhân. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

4. Đánh giá hiệu quả việc thực hiện nội dung chương trình môn học Giáo dục thể 

chất của Trường Đại học Luật Hà Nội theo thông tư 25 ngày 14/10/2015 :  kỷ yếu 

hội thảo khoa học cấp Trường /  Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà 

Nội,  2017. - 114 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 21 bài tham luận nghiên cứu về việc thực hiện nội dung chương 

trình môn học Giáo dục thể chất của Trường Đại học Luật Hà Nội theo Thông tư 25 

ngày 14/10/2015, gồm: một số vấn đề về giáo dục thể chất ở Việt Nam; công tác giáo 

dục thể chất trường học; thực trạng công tác giáo dục thể chất trong các trường đại 

học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay; đặc điểm, nhiệm vụ và yêu cầu của các buổi học 

môn thể dục chính khoá. 

Từ khóa: Giáo dục đại học ; Giáo dục thể chất ; Chương trình giảng dạy ; Đánh giá 

hiệu quả ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

5. Đánh giá tác động xã hội và giới của chính sách trong xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật :  kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế /  Bộ Tư pháp. Trường Đại 

học Luật Hà Nội. - Hà Nội,  2020. - 257 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 18 bài tham luận nghiên cứu vấn đề đánh giá tác động xã hội và giới 

của chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, gồm: tổng quan đánh giá 

tác động xã hội và giới của chính sách trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; đánh giá tác động xã hội và giới của chính sách từ thực tiễn xây dựng Bộ luật Lao 

động sửa đổi; đánh giá tác động xã hội của chính sách từ thực tiễn xây dựng pháp luật 

về đất đai tại Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Chính sách ; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ; Tác 

động xã hội ; Đánh giá tác động ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

6. Đổi mới dạy và học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra đối với sinh viên 

không chuyên tại Trường Đại học Luật Hà Nội :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

http://thuvien.hlu.edu.vn/
http://thuvien.hlu.edu.vn/
http://thuvien.hlu.edu.vn/
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Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Bộ môn Ngoại ngữ. - Hà Nội, 2019. - 239 tr.; 

28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 23 bài tham luận nghiên cứu vấn đề đổi mới dạy và học ngoại ngữ 

đáp ứng chuẩn đầu ra đối với sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Luật Hà Nội, 

gồm: tác động của đề thi ngôn ngữ đến hoạt động dạy và học tiếng Anh ở một số nước 

trên thế giới và Việt Nam; thực trạng đào tạo và giải pháp nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra 

môn tiếng Anh cho khối sinh viên không chuyên ngoại ngữ tại Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội; kĩ năng nói theo chuẩn Toeic tại Trường Đại học Luật Hà Nội từ góc độ 

người học. 

Từ khóa: Giáo dục đại học ; Chương trình giảng dạy ; Ngoại ngữ ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

7. Giáo dục truyền thống yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội. Khoa Lý luận chính trị. - Hà Nội,  2020. - 140 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 12 bài tham luận nghiên cứu vấn đề giáo dục truyền thống yêu nước 

cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: những 

tác động từ môi trường xã hội vào quá trình giáo dục truyền thống yêu nước cho sinh 

viên luật ở giai đoạn hiện nay; vai trò của thầy, cô giáo, Hội Cựu chiến binh, Đoàn 

thanh niên, Hội sinh viên với việc giáo dục truyền thống yêu nước cho sinh viên. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Giáo dục ; Sinh viên ; Giáo dục đại học ; Truyền 

thống yêu nước ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

8. Góp ý dự thảo Giáo trình Kỹ năng thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà 

Nội. Khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước. - Hà Nội,  2019. - 28 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 5 bài tham luận nghiên cứu vấn đề thẩm định, thẩm tra dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật, gồm: khái quát về hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật; thẩm định, thẩm tra sự cần thiết ban hành dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật; quy trình thẩm định, thẩm tra dự thảo; thẩm định, thẩm tra tính 

hợp hiến và tính khả thi của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Dự thảo ; Thẩm định văn 

bản ; Thẩm tra văn bản ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

9. Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị quyết số 28/NQ-

TW Hội nghị Trung ương 7 khoá XII :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa /  
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Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Kinh tế. - Hà Nội,  2019. - 140 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 9 bài tham luận nghiên cứu các nội dung liên quan đến hoàn thiện 

pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị quyết số 28/NQ-TW Hội nghị Trung 

ương 7 khoá XII, gồm: một số vấn đề lí luận về bảo hiểm xã hội bắt buộc; pháp luật 

một số quốc gia về bảo hiểm xã hội bắt buộc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; 

Nghị quyết số 28/NQ-TW và những vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật 

bảo hiểm xã hội bắt buộc; sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật về chế độ bảo hiểm 

xã hội ốm đau. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Bảo hiểm xã hội ; Bảo hiểm xã hội bắt buộc ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000613. 

10. Kiểm soát việc thực hiện quyền lập quy thông qua cơ chế uỷ quyền lập pháp ở 

Việt Nam hiện nay :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường /  Bộ Tư pháp. 

Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội,  2019. - 88 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 9 bài tham luận nghiên cứu vấn đề kiểm soát việc thực hiện quyền 

lập quy thông qua cơ chế uỷ quyền lập pháp ở Việt Nam, gồm: khái niệm uỷ quyền lập 

pháp; phạm vi và cơ chế kiểm soát uỷ quyền lập pháp ở Việt Nam hiện nay; kiểm soát 

uỷ quyền lập pháp ở một số quốc gia; cơ chế kiểm soát uỷ quyền lập pháp trong bộ 

máy nhà nước; kiểm soát quyền lập quy thông qua cơ chế uỷ quyền lập pháp theo Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Quyền lập pháp ; Uỷ quyền lập pháp ; Kiểm soát ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

11. Luật Bảo vệ môi trường - Thực trạng và hướng hoàn thiện :  kỷ yếu hội thảo 

khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Kinh tế. - Hà 

Nội,  2020. - 128 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 12 bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề về yêu cầu, định hướng 

và quan điểm hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường 2014; các quy định và hướng hoàn 

thiện về ứng phó với biến đổi khí hậu; đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi 

trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên. 

Từ khóa: Luật Môi trường ; Luật Bảo vệ môi trường ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

12. Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường 

Đại học Luật Hà Nội hiện nay :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội. Khoa Lý luận chính trị. - Hà Nội,  2020. - 140 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp 13 bài tham luận nghiên cứu vấn đề nâng cao phẩm chất đạo đức nhà 

giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay, gồm: tư 

tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhà giáo và đạo đức nhà giáo; tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đạo đức nhà giáo và vận dụng vào xây dựng đạo đức nhà giáo ở Trường Đại 

học Luật Hà Nội; thực trạng đạo đức nhà giáo và sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh để nâng cao đạo đức nhà giáo. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Giáo dục đại học ; Phẩm chất đạo đức ; Đạo đức 

nhà giáo ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

13. Những bất cập trong quá trình áp dụng thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam 

hiện nay :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Khoa Pháp luật Kinh tế. - Hà Nội,  2020. - 131 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 11 bài tham luận nghiên cứu những bất cập trong quá trình áp dụng 

thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay, gồm: thực trạng pháp luật quy định về chủ 

thể nộp thuế thu nhập cá nhân; thực trạng pháp luật quy định về thuế thu nhập cá nhân 

đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh; cá nhân kinh doanh trực tuyến và vấn đề 

thực thi pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; những bất cập của pháp luật thuế thu nhập 

cá nhân từ tiền lương, tiền công. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Thuế thu nhập cá nhân ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

14. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về kinh doanh các loại hình bất động sản 

mới ở Việt Nam hiện nay :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học 

Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Kinh tế. - Hà Nội,  2019. - 87 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 8 bài tham luận nghiên cứu những vấn đề pháp lí và thực tiễn về 

kinh doanh các loại hình bất động sản mới ở Việt Nam hiện nay, gồm: tổng quan pháp 

luật Việt Nam về bất động sản và các loại hình bất động sản đưa vào kinh doanh; vấn 

đề pháp lí và thực tiễn về condotel ở Việt Nam hiện nay; vấn đề pháp lí và thực tiễn về 

homestay dưới góc nhìn của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Kinh doanh bất động sản ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

15. Pháp luật cạnh tranh - Kinh nghiệm của Đức trong bối cảnh sửa đổi Luật 

Cạnh tranh của Việt Nam :  kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế /  Bộ Tư pháp. 

Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội,  2017. - 223 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 11 bài tham luận nghiên cứu về vấn đề sửa đổi Luật Cạnh tranh của 

Việt Nam từ kinh nghiệm của Đức, gồm: đánh giá những điểm hạn chế, bất cập và 

định hướng cơ bản trong quá trình sửa đổi Luật Cạnh tranh; hệ thống hoá pháp luật 
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cạnh tranh của Đức và châu Âu; mô hình tổ chức và cấu trúc các cơ quan chống hạn 

chế cạnh tranh của CHLB Đức và Tổng cục Cạnh tranh của châu Âu; bình luận những 

quy định chung của Luật Cạnh tranh năm 2014. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Pháp luật cạnh tranh ; Luật Cạnh tranh 2014 ; Việt Nam ; Đức. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

16. Pháp luật lao động Việt Nam dưới góc nhìn so sánh và quốc tế : kỷ yếu hội 

thảo khoa học quốc tế = The Vietnamese labour law in a comparative and 

international perspective: international academic conference / Bộ Tư pháp. 

Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội,  2018. - 181 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 12 bài tham luận nghiên cứu về pháp luật lao động Việt Nam dưới 

góc nhìn so sánh và quốc tế, gồm: tổng quan về quá trình phát triển pháp luật lao động 

ở Việt Nam trong thời kì đổi mới; sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động về quan hệ lao 

động; một số vấn đề trong Dự thảo Bộ luật Lao động dưới góc nhìn của người sử dụng 

lao động; nhìn từ góc độ công đoàn đối với một số nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động 

hiện nay. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Bộ luật Lao động ; Pháp luật lao động ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

17. Phòng ngừa các tội phạm về tình dục ở Việt Nam :  kỷ yếu hội thảo khoa học 

cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Hình sự. - Hà Nội,  

2020. - 123 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 11 bài tham luận nghiên cứu vấn đề phòng ngừa các tội phạm về tình 

dục ở Việt Nam, gồm: tình hình các tội phạm tình dục ở Việt Nam giai đoạn 2014 - 

2019; vấn đề lí luận và thực tiễn về các tội phạm về tình dục; tội phạm tình dục đối với 

người dưới 16 tuổi trong Bộ luật Hình sự một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam; 

điều tra đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

Từ khóa: Tội phạm học ; Tội phạm tình dục ; Phòng ngừa tội phạm ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

18. Quản lí nhà nước về cư trú và bảo đảm quyền cư trú của cá nhân ở Việt Nam 

hiện nay :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường /  Bộ Tư pháp. Trường Đại học 

Luật Hà Nội. - Hà Nội,  2019. - 159 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 14 bài tham luận nghiên cứu vấn đề quản lí nhà nước về cư trú và 

bảo đảm quyền cư trú của cá nhân ở Việt Nam hiện nay, gồm: quyền tự do cư trú theo 

pháp luật quốc tế và Việt Nam; vai trò của quản lí nhà nước về cư trú; nội dung quản lí 

nhà nước về cư trú; quyền cư trú của công dân trong pháp luật Việt Nam; đánh giá 

pháp luật cư trú hiện hành và kiến nghị giải pháp hoàn thiện. 
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Từ khóa: Luật Hành chính ; Cư trú ; Quyền cư trú ; Quản lí nhà nước ; Quản lí cư trú ; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

19. Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khoá 

XII trong giảng dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội :  kỷ yếu hội thảo khoa học 

cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Lý luận chính trị. - Hà Nội,  2019. 

- 87 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 8 bài tham luận nghiên cứu việc vận dụng Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khoá XII trong giảng dạy tại Trường Đại học Luật 

Hà Nội, gồm: vận dụng tinh thần cơ bản của Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 

khoá XII vào Trường Đại học Luật Hà Nội; quán triệt quan điểm nâng cao vai trò lãnh 

đạo của Đảng trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 06/BCHTW khoá 

XII; vận dụng nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình 

mới vào giảng dạy môn xã hội học pháp luật. 

Từ khóa: Giảng dạy ; Giáo dục đại học ; Chương trình giảng dạy ; Học tập Nghị quyết; 

Đảng Cộng sản Việt Nam ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

20. Quy trình xây dựng luật theo pháp luật hiện hành từ thực tiễn xây dựng Bộ 

luật Hình sự 2015 :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường /  Bộ Tư pháp. Trường 

Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội,  2019. - 102 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 13 bài tham luận nghiên cứu quy trình xây dựng luật theo pháp luật 

hiện hành, gồm: tổng quan về quy trình ban hành luật theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; quy trình lập chương trình xây dựng luật; 

đánh giá tác động chính sách trong quy trình xây dựng luật; quy trình soạn thảo luật 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; tham vấn ý 

kiến trong quy trình xây dựng luật. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ; Quy trình xây 

dựng luật ; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

21. Rà soát, cập nhật, đánh giá và sửa đổi chương trình đào tạo trình độ đại học 

ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành tiếng Anh pháp lý tại Trường Đại học Luật 

Hà Nội :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Bộ 

môn Ngoại ngữ. - Hà Nội,  2020. - 90 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 11 bài tham luận nghiên cứu vấn đề rà soát, đánh giá và sửa đổi 

chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành tiếng Anh 

pháp lí tại Trường Đại học Luật Hà Nội, gồm: thiết kết phát triển chương trình đào tạo 

http://thuvien.hlu.edu.vn/
http://thuvien.hlu.edu.vn/
http://thuvien.hlu.edu.vn/


Thông báo sách mới Tháng 6/2022 

 

31 
 

cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh đáp ứng chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Luật Hà Nội; 

đánh giá chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành tiếng Anh pháp lí 

dưới góc nhìn của người dạy; rà soát, đánh giá kĩ năng đọc 1, 2, 3 trong chương trình 

đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh. 

Từ khóa: Ngôn ngữ ; Giáo dục đại học ; Chương trình đào tạo ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

22. Tổ chức thi hành pháp luật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam 

hiện nay : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước. - Hà Nội,  2020. - 142 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 13 bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề lí luận và thực tiễn về tổ 

chức thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay, gồm: nhận diện thuật ngữ tổ chức thi 

hành pháp luật ở Việt Nam; các tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; 

các yếu tố ảnh hưởng tới việc tổ chức thi hành pháp luật; thực trạng điều kiện bảo đảm 

cho việc tổ chức thi hành pháp luật; vai trò của tổ chức thi hành pháp luật đối với công 

tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật; trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật. 

Từ khóa: Thi hành pháp luật ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

23. Tư pháp hình sự Trung Quốc và Việt Nam về tội phạm môi trường và kinh tế:  

kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế /  Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội. - 

Hà Nội,  2017. - 293 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 18 bài tham luận nghiên cứu về tư pháp hình sự của Trung Quốc và 

Việt Nam về tội phạm môi trường và kinh tế, gồm: một số vấn đề về tội gian lận đấu 

thầu; xác định quan hệ nhân quả của trách nhiệm pháp lí hành chính về môi trường; tội 

hối lộ thương mại theo pháp luật hình sự Trung Quốc; tội phạm kinh tế mạng. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tội phạm ; Tư pháp hình sự ; Tội phạm kinh tế ; Tội phạm 

môi trường ; Việt Nam ; Trung Quốc. 

Địa chỉ tài liệu: Đọc trực tuyến tại: http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

http://thuvien.hlu.edu.vn/
http://thuvien.hlu.edu.vn/
http://thuvien.hlu.edu.vn/

