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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1/2023 

A. LUẬN ÁN, LUẬN VĂN 

1. Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Huệ Trinh ; PGS. TS. Ngô Thị 

Hường hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 80 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ 

chồng. Phân tích nội dung nguyên tắc chung của chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014 và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra giải pháp hoàn 

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

Từ khóa: Luật Hôn nhân và gia đình ; Nguyên tắc chung ; Chế độ tài sản của vợ 

chồng; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013048-9. 

2. Áp dụng căn cứ ly hôn từ thực tiễn tại Toà án nhân dân quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Đức Minh ; PGS. TS. Nguyễn Văn 

Cừ hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 91 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về li hôn và căn cứ li hôn. Phân tích thực tiễn áp dụng 

pháp luật về căn cứ li hôn tại Toà án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; từ đó 

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

về vấn đề này. 

Từ khóa: Toà án nhân dân ; Li hôn ; Luật Hôn nhân và gia đình; Việt Nam ; Hà Nội ; 

Đống Đa 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013074-5. 

3. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực 

trạng và kiến nghị hoàn thiện : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Mỹ Linh ; 

PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 78 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về kiểu dáng công nghiệp và bảo hộ quyền sở 

hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp. Phân tích quy định của pháp luật sở 

hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và thực tiễn áp dụng; 
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từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối 

với kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013032-3. 

4. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Nguyễn Thảo Anh ; PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 75 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

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

nhãn hiệu trong thương mại điện tử. Phân tích thực trạng bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến 

nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ; Bảo hộ nhãn hiệu; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013028-9. 

5. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trong môi trường internet tại Việt 

Nam và kinh nghiệm từ mội số nước trên thế giới : luận văn thạc sĩ Luật học/ Hoàng 

Mạnh Linh ; TS. Vương Thanh Thuý hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 99 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trong 

môi trường internet. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn bảo hộ quyền tác giả 

đối với tác phẩm âm nhạc trong môi trường internet tại Việt Nam. Nghiên cứu vấn đề 

bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trong môi trường internet của một số 

quốc gia trên thế giới; từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này ở nước ta. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ quyền tác giả ; 

Tác phẩm âm nhạc; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013066-7. 

6. Bảo hộ tác phẩm phái sinh theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Nguyễn Đức Thái ; TS. Vương Thanh Thuý hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 75 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về tác phẩm phái sinh và quyền tác giả đối 

với tác phẩm phái sinh. Phân tích thực trạng quy định pháp luật Việt Nam về bảo hộ 

tác phẩm phái sinh và thực tiễn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh tại 
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Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Quyền tác giả ; Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ; Tác phẩm phái 

sinh; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013126-7. 

7. Bảo lưu quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Lê Thị Hảo ; PGS. TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn - Hà Nội, 

2022.- 92 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về bảo lưu quyền sở hữu. Phân tích thực 

trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về bảo 

lưu quyền sở hữu; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả 

thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Quyền sở hữu ; Bảo lưu quyền sở hữu ; Bộ luật Dân sự 2015; 

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013112-3. 

8. Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Phạm Hoàng Thanh ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 93 

tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về dữ liệu cá nhân, bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Phân tích quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân và thực 

tiễn áp dụng; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013056-7. 

9. Bảo vệ quyền của cá nhân đối với hình ảnh trong thời đại Cách mạng công 

nghiệp 4.0 : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Thị Hồng Hạnh ; PGS. TS. Bùi Đăng 

Hiếu hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về bảo vệ quyền của cá nhân đối với hình 

ảnh. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam về bảo 

vệ quyền của cá nhân đối với hình ảnh trong thời đại 4.0; từ đó đề xuất một số kiến 

nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 
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Từ khóa: Luật Dân sự ; Quyền cá nhân ; Quyền đối với hình ảnh ; Cách mạng công 

nghiệp; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013100-1. 

10. Bảo vệ quyền của trẻ em trong chế định ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Thị Hoa ; TS. Bùi Thị Mừng 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 89 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận chung về bảo vệ quyền trẻ em trong chế định 

li hôn. Phân tích quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về bảo vệ quyền 

của trẻ em trong chế định li hôn và thực tiễn thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Bảo vệ quyền trẻ em ; Li hôn ; Luật Hôn nhân và gia đình 2014 ; Chế định li 

hôn; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013090-1. 

11. Bảo vệ quyền làm mẹ của phụ nữ khi vợ chồng ly hôn theo Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014 và thực tiễn thực hiện : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị 

Lan Hương ; TS. Bùi Thị Mừng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 91 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận chung và pháp luật về bảo vệ quyền làm mẹ 

của phụ nữ khi vợ chồng li hôn. Phân tích thực tiễn áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 về bảo vệ quyền làm mẹ của phụ nữ khi vợ chồng li hôn; từ đó đưa ra kiến 

nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Li hôn ; Quyền làm mẹ ; Bảo vệ quyền phụ nữ ; Luật Hôn nhân và gia đình 

2014; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013060-1. 

12. Bảo vệ quyền riêng tư cá nhân trong môi trường mạng xã hội ở Việt Nam : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Lỗ Chí Anh Đức ; TS. Kiều Thị Thuỳ Linh hướng dẫn 

- Hà Nội, 2022. - 89 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quyền riêng tư cá nhân trong môi trường 

mạng xã hội. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện quy định pháp luật 

về bảo vệ quyền riêng tư cá nhân trong môi trường mạng xã hội; từ đó đề xuất một số 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Cá nhân ; Mạng xã hội ; Quyền riêng tư ; Bảo vệ quyền dân 

sự; Việt Nam 



Thông báo sách mới tháng 1/2023 

 

5 
 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013108-9. 

13. Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Phan Thị Hồng Hạnh ; PGS. TS. Trần Anh Tuấn 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 72 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố 

tụng dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện các quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong 

tố tụng dân sự và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Biện pháp khẩn cấp tạm thời; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013330-1. 

14. Căn cứ loại trừ trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng theo 

pháp luật dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Diệu Hương ; 

PGS. TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về căn cứ loại trừ trách nhiệm dân sự do vi 

phạm nghĩa vụ trong hợp đồng. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện 

pháp luật về căn cứ loại trừ trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng; 

từ đó đưa ra một số định hướng, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Trách nhiệm dân sự ; Nghĩa vụ hợp đồng; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013082-3. 

15. Căn cứ ly hôn trong pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Phùng Thị 

Diễm Hương ; PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về li hôn và căn cứ li hôn. Phân tích, đánh giá 

thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng căn cứ li hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Li hôn ; Luật Hôn nhân và gia đình 2014 ; Căn cứ li hôn; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013104-5. 

16. Chế độ tài sản của vợ, chồng theo pháp luật nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 

Lào : luận văn thạc sĩ Luật học / Viphaphone Sengmany ; PGS. TS. Nguyễn Minh 

Hằng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 96 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 

về chế độ tài sản của vợ, chồng. Phân tích thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật 

về chế độ tài sản của vợ, chồng tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân và gia đình ; Chế độ tài sản; Lào 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013016-7. 

17. Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn từ thực tiễn tại Toà án nhân dân 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An : luận văn thạc sĩ Luật học / Võ Khắc Duy ; PGS. 

TS. Nguyễn Văn Cừ hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 89 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và quy định pháp luật về chia tài sản chung của vợ, 

chồng khi li hôn. Phân tích thực tiễn xét xử chia tài sản chung của vợ chồng khi li hôn 

tại Toà án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện 

pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xét xử của Toà án về vấn đề này. 

Từ khóa: Li hôn ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Chia tài sản chung; Việt Nam ; Nghệ 

An ; Vinh 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013038-9. 

18. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân do Toà án giải quyết 

theo pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Lam Linh ; TS. 

Bùi Minh Hồng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 81 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì 

hôn nhân. Phân tích pháp luật Việt Nam hiện hành về chia tài sản chung của vợ chồng 

trong thời kì hôn nhân do Toà án giải quyết; thực tiễn áp dụng pháp luật về chia tài sản 

chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân tại Toà án nhân dân và một số kiến nghị. 

Từ khóa: Tài sản ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Chia tài sản chung vợ chồng; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013022-3. 

19. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện tại Toà án 

nhân dân tỉnh Hà Giang : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Thanh Huyền ; PGS. 

TS. Bùi Thị Huyền hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 94 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự. 

Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật trong chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự 

tại Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật 

và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 
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Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân ; Vụ án dân sự ; Chuẩn bị xét xử ; Xét 

xử phúc thẩm; Việt Nam ; Hà Giang 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013298-9. 

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

dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Phương 

Thảo ; TS. Hoàng Ngọc Thỉnh hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 98 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án 

dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chuẩn bị xét xử sơ 

thẩm vụ án dân sự tại Toà án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra 

kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân ; Vụ án dân sự ; Chuẩn bị xét xử ; Xét 

xử sơ thẩm; Việt Nam ; Hà Nội ; Đống Đa 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013416-7. 

21. Chung sống như vợ chồng và những vấn đề pháp lý phát sinh : luận văn thạc 

sĩ Luật học / Bùi Mai Anh ; TS. Nguyễn Văn Cường hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 

78 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về chung sống như vợ chồng và những vấn đề 

pháp lí phát sinh khi chung sống như vợ chồng ở Việt Nam. Phân tích thực trạng giải 

quyết hậu quả của chung sống như vợ chồng và những giải pháp hoàn thiện pháp luật 

về chung sống như vợ chồng. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân và gia đình ; Chung sống như vợ chồng; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013020-1. 

22. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Quyên ; PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn - 

Hà Nội, 2022. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận chung về chuyển nhượng hợp đồng mua bán 

nhà ở hình thành trong tương lai. Phân tích thực trạng pháp luật hiện hành về chuyển 

nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và thực tiễn thực hiện; từ 

đó đưa ra 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 ; Hợp đồng mua bán nhà ở ; Chuyển nhượng; Việt Nam 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013040-1. 

23. Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn : luận văn thạc sĩ Luật học / Âu Thị Huyền ; PGS. TS. Trần Thị Huệ 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 85 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về di sản thừa kế. Phân tích thực trạng pháp 

luật về di sản thừa kế và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Di sản thừa kế ; Thừa kế; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013092-3. 

24. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở xã hội - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Văn Quang ; TS. Nguyễn 

Minh Oanh hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 132 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về hợp đồng mua bán nhà ở xã hội và điều 

kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở xã hội. Phân tích thực trạng pháp luật và 

thực tiễn thực hiện pháp luật về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở xã 

hội tại Việt Nam; 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 Dân sự ; Hợp đồng dân sự ; Hiệu lực hợp đồng ; Hợp đồng mua bán nhà 

ở ; Mua bán nhà ở xã hội; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013118-9. 

25. Điều kiện của người lập di chúc theo quy định của pháp luật Việt Nam : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thanh Phong ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng 

dẫn - Hà Nội, 2022. - 86 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm di chúc và điều kiện của người lập di chúc. Phân tích 

thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về điều kiện của người lập di chúc; 

từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Di chúc ; Người lập di chúc; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013110-1. 

26. Đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự và thực tiễn thực hiện tại các Toà án ở 

thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Mỹ Linh ; PGS. TS. Nguyễn 

Thị Thu Hà hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 94 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự. Phân 

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

việc dân sự tại các Toà án nhân dân ở thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân ; Đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự; 

Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013294-5. 

27. Đương sự trong vụ án dân sự : luận văn thạc sĩ Luật học / Lâm Đức Mạnh ; 

PGS. TS. Trần Anh Tuấn hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 94 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về đương sự trong vụ án dân sự. Phân tích 

thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện 

hành về đương sự trong vụ án dân sự; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Vụ án dân sự ; Đương sự; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013302-3. 

28. Giám hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn thực hiện trên 

địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Võ Thị Hồng Trang ; 

PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 92 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về giám hộ. Phân tích thực trạng quy định của 

pháp luật dân sự hiện hành về giám hộ và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra một số kiến 

nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Giám hộ; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013014-5. 

29. Giao dịch dân sự vi phạm quy định bắt buộc về hình thức theo pháp luật Việt 

Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Hữu Thọ ; PGS. TS. Phạm Văn Tuyết 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 79 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về giao dịch dân sự vi phạm quy định bắt 

buộc về hình thức theo pháp luật Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam 

hiện hành về giao dịch dân sự vi phạm quy định bắt buộc về hình thức và thực tiễn áp 

dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Giao dịch dân sự ; Hình thức giao dịch; Việt Nam 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013120-1. 

30. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm quy định bắt buộc về hình thức và thực 

tiễn áp dụng tại thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Trung 

Kiên ; TS. Nguyễn Văn Hợi hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 133 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm quy định 

bắt buộc về hình thức. Phân tích thực trạng quy định pháp luật về giao dịch dân sự vô hiệu 

do vi phạm quy định bắt buộc về hình thức và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra kiến nghị 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Giao dịch dân sự ; Giao dịch dân sự vô hiệu; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013050-1. 

31. Hạn chế quyền dân sự của cá nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Chu Bá Định ; TS. Kiều Thị Thuỳ Linh hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về hạn chế quyền dân sự của cá nhân. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về hạn chế quyền dân sự của 

cá nhân; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Quyền dân sự ; Cá nhân ; Giới hạn quyền dân sự; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013084-5. 

32. Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 và 

thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Thị Phương Thảo ; TS. Hoàng Thị Loan hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 101 

tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về di chúc và hình thức của di chúc. Phân 

tích thực trạng quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về hình thức của di chúc và 

thực tiễn áp dụng pháp luật về hình thức của di chúc trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ 

đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Di chúc ; Bộ luật Dân sự 2015; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013124-5. 

33. Hoà giải tranh chấp đất đai và thực tiễn thực hiện tại Toà án nhân dân thị xã 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Dịu ; TS. Trần 

Phương Thảo hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 70 tr. ; 28 cm. 



Thông báo sách mới tháng 1/2023 

 

11 
 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về hoà giải tranh chấp đất đai tại Toà án. Phân tích 

thực tiễn thực hiện và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động hoà 

giải tranh chấp đất đai tại Toà án nhân dân thị xã phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Hoà giải ; Tranh chấp đất đai; Việt Nam ; Thái Nguyên 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013338-9. 

34. Hoàn thiện một số chế định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thành Vũ ; PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ hướng dẫn - 

Hà Nội, 2022. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Phân tích khái niệm, căn cứ của các chế định và một số điểm mới của Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014. Đánh giá thực tiễn thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các chế định của luật này. 

Từ khóa: Chế định hôn nhân gia đình ; Luật Hôn nhân và gia đình 2014; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013114-5. 

35. Hợp đồng hợp tác - Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Mai Đức Anh ; TS. Lê Thị Giang hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 70 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về hợp đồng hợp tác. Phân tích thực trạng 

pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng hợp tác; từ đó đề xuất một số 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Hợp đồng dân sự ; Hợp đồng hợp tác; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013102-3. 

36. Hình thức của hợp đồng theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn thi hành tại 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An : luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Huyền Trang ; 

PGS. TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 84 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về hình thức của hợp đồng. Phân tích quy 

định pháp luật Việt Nam về hình thức của hợp đồng và thực tiễn áp dụng tại thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này trên địa bàn thành phố. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Hợp đồng dân sự ; Nghệ An ; Vinh; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013064-5. 

37. Hợp đồng vay tài sản từ thực tiễn giải quyết tranh chấp trên địa bàn thành 

phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Hà Duy Hoàn ; PGS. TS. Phùng Trung 

Tập hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 96 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về hợp đồng vay tài sản và quy định của pháp 

luật hiện hành về hợp đồng vay tài sản. Phân tích thực trạng các hợp đồng vay tài sản, 

tranh chấp về hợp đồng vay tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội; thực tiễn giải quyết 

tranh chấp về hợp đồng vay tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội và đưa ra một vài 

kiến nghị hoàn thiện. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Hợp đồng vay tài sản; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013408-9. 

38. Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đối với các bản án của Toà 

án về hợp đồng tín dụng : luận văn thạc sĩ Luật học / Vương Thị Mai Hương ; 

PGS. TS. Bùi thị Huyền hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 84 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về kê biên, xử lí tài sản của người phải thi 

hành án đối với các bản án của Toà án về hợp đồng tín dụng. Phân tích thực trạng pháp 

luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về kê biên, xử lí tài sản của người phải thi hành án 

đối với các bản án của Toà án về hợp đồng tín dụng; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân ; Hợp đồng tín dụng ; Người phải thi 

hành án ; Kê biên ; Xử lí tài sản; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013310-1. 

39. Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong thủ tục tố tụng dân sự và thực tiễn 

thực hiện tại Nghệ An : luận văn thạc sĩ Luật học / Tô Thị Giang ; TS. Trần Văn 

Trung hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung và các quy định của pháp luật về kháng cáo, 

kháng nghị phúc thẩm trong tố tụng dân sự. Phân tích thực trạng quy định về kháng 

cáo, kháng nghị phúc thẩm theo thủ tục dân sự và thực tiễn thực hiện tại Nghệ An; từ 

đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng hiệu quả thực hiện pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Phúc thẩm ; Luật Tố tụng dân sự ; Kháng nghị ; Kháng cáo; Việt Nam ; Nghệ An 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013406-7. 

40. Khởi kiện và thụ lý vụ án về thừa kế tài sản : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ 

Ngọc Mai ; PGS. TS. Trần Anh Tuấn hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 94 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về khởi kiện và thụ lí vụ án về thừa kế tài sản. 

Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam hiện hành về 
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khởi kiện và thụ lí vụ án về thừa kế tài sản; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Thừa kế tài sản ; Khởi kiện vụ án dân sự ; Thụ lí vụ án 

dân sự; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013312-3. 

41. Khởi kiện, yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự và thực tiễn thực hiện tại các Toà 

án nhân dân ở thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Ngọc Anh ; 

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 84 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về khởi kiện, yêu cầu giải quyết vụ việc dân 

sự. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về khởi kiện, yêu cầu giải quyết vụ việc dân 

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

nâng cao hiệu quả hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Khởi kiện ; Toà án nhân dân ; Giải quyết việc dân sự; 

Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013342-3. 

42. Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm và thực tiễn thực hiện 

tại các Viện Kiểm sát nhân dân ở tỉnh Nam Định : luận văn thạc sĩ Luật học / Vũ Thị 

Thanh Dung ; TS. Trần Phương Thảo hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 90 tr. ; 28 cm.  

Tóm tắt: Trình bày khái quát về kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự theo thủ tục sơ 

thẩm. Phân tích thực tiễn thực hiện việc kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự theo thủ 

tục sơ thẩm tại các Viện Kiểm sát nhân dân ở tỉnh Nam Định; từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động này trên địa bàn tỉnh. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Viện Kiểm sát nhân dân ; Kiểm sát ; Giải quyết vụ án 

dân sự ; Thủ tục sơ thẩm; Việt Nam ; Nam Định 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013380-1. 

43. Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Nguyễn Danh Kiên ; TS. Nguyễn Văn Hợi hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 

90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng. Phân tích thực trạng pháp luật về lỗi trong trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện 

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



Thông báo sách mới tháng 1/2023 

 

14 
 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ; Lỗi ; Trách nhiệm bồi 

thường ngoài hợp đồng; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013058-9. 

44. Ly hôn khi một bên vợ, chồng bị mất tích theo Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Văn Tài ; PGS. TS. Nguyễn Văn 

Cừ hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 80 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về li hôn khi một bên vợ, chồng bị mất tích. Phân 

tích nội dung pháp luật hiện hành về li hôn khi một bên vợ, chồng bị mất tích và thực 

tiễn giải quyết; đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Li hôn ; Luật Hôn nhân và gia đình; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013042-3. 

45. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự và 

thực tiễn thực hiện tại các Toà án : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Thu ; 

TS. Nguyễn Công Bình hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 73 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

đương sự trong tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện các quy định của pháp 

luật Việt Nam hiện hành về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 

trong tố tụng dân sự tại các Toà án nhân dân ở thành phố Hà Nội và đưa ra một số kiến 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân ; Người bảo vệ quyền lợi của đương 

sự ; Đương sự; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013336-7. 

46. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự và 

thực tiễn thực hiện tại các Toà án nhân dân ở tỉnh Bắc Giang : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Nguyễn Tuấn Anh ; TS. Nguyễn Triều Dương hướng dẫn - Hà Nội, 

2022. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

đương sự trong tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện các quy định về người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự tại các Toà án nhân 

dân ở tỉnh Bắc Giang; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động này. 
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Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tố tụng dân sự ; Đương sự ; Người bảo vệ lợi ích hợp 

pháp ; Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp; Bắc Giang ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013344-5. 

47. Người lập di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 : luận văn thạc 

sĩ Luật học / Bùi Thị Trà Giang ; TS. Hoàng Thị Loan hướng dẫn - Hà Nội, 2022.- 

90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về di chúc và người lập di chúc. Phân tích 

thực trạng quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về người lập di chúc và thực tiễn áp 

dụng; từ đó đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Di chúc ; Người lập di chúc ; Bộ luật Dân sự 2015; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013086-7. 

48. Nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong giải quyết vụ án dân sự : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Quang Huy ; TS. Hoàng Ngọc Thỉnh hướng 

dẫn - Hà Nội, 2022. - 86 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương 

sự trong giải quyết vụ án dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật tố tụng dân sự và thực 

tiễn thực hiện nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong giải quyết vụ án dân 

sự; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Quyền tự định đoạt ; Đương sự ; Giải quyết vụ án dân 

sự; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013304-5. 

49. Nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự và thực tiễn thực hiện ở các Toà 

án nhân dân tỉnh Ninh Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Đặng Mai Anh ; PGS. 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 114 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương 

sự trong tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện nguyên tắc quyền tự định đoạt 

của đương sự tại các Toà án nhân dân ở tỉnh Ninh Bình; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân ; Quyền tự định đoạt ; Đương sự; Việt 

Nam ; Ninh Bình 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013296-7. 

50. Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo 

pháp luật trong tố tụng dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Vũ Châu 

Long ; TS. Nguyễn Bích Thảo hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 80 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về "Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân 

dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" trong tố tụng dân sự Việt Nam". Phân 

tích nội dung và sự thể hiện của "Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử 

độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" trong các quy định pháp luật tố tụng dân sự Việt 

Nam và thực tiễn thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực thi nguyên tắc này trong thực tế. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Hội thẩm nhân dân ; Nguyên tắc xét xử ; Thẩm phán ; 

Nguyên tắc xét xử độc lập; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013398-9. 

51. Nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện 

hành : luận văn thạc sĩ Luật học / Cao Thị Thuỳ Linh ; PGS. TS. Phùng Trung 

Tập hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 74 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng. 

Phân tích thực trạng thực hiện nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng, giải quyết tranh 

chấp tự do giao kết hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong việc thực hiện 

nguyên tắc này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Tự do giao kết hợp đồng ; Giao kết hợp đồng dân sự; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013034-5. 

52. Nhận trẻ em bị bỏ rơi làm con nuôi và thực tiễn thực hiện : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Phan Thị Thu Hằng ; TS. Nguyễn Phương Lan hướng dẫn - Hà Nội, 

2022. - 81 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về nhận trẻ em bị bỏ rơi làm con nuôi. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giải quyết việc nhận trẻ em 

bị bỏ rơi làm con nuôi; từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Nuôi con nuôi ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Nhận nuôi con nuôi ; Trẻ em bị 

bỏ rơi; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013098-9. 
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53. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của 

BLDS 2015 và thực tiễn áp dụng tại các cấp Toà án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Quỳnh Lâm ; PGS. TS. Phùng Trung Tập 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 81 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về người thừa kế và người thừa kế không phụ 

thuộc vào nội dung di chúc. Phân tích quy định của pháp luật dân sự hiện hành về 

người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc và thực trạng áp dụng tại Toà 

án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Di chúc ; Người thừa kế; Việt Nam ; Vĩnh Phúc 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013036-7. 

54. Phân chia di sản thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Thu Giang ; PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn - 

Hà Nội, 2022. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về phân chia di sản thừa kế. Phân tích quy 

định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành về phân chia di sản thừa kế và thực tiễn 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Di sản thừa kế ; Phân chia di sản thừa kế ; Bộ luật Dân sự 

2015; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013070-1. 

55. Pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản và thực tiễn thực 

hiện tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Quỳnh Nga ; TS. Lê Thị Giang hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 79 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về đăng kí biện pháp bảo đảm bằng bất 

động sản. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về đăng kí biện pháp bảo 

đảm bằng bất động sản và thực tiễn thực hiện đăng kí biện pháp bảo đảm bằng bất 

động sản tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Bất động sản ; Đăng kí biện pháp bảo đảm; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013080-1. 
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56. Pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi trong nước : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Thị Thanh Hà ; TS. Nguyễn Đỗ Kiên hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 83 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận pháp luật về nuôi con nuôi. Phân tích quy 

định pháp luật Việt Nam hiện hành về nuôi con nuôi trong nước và thực tiễn thực hiện; 

từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Nuôi con nuôi ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Luật Nuôi con nuôi; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013088-9. 

57. Phiên toà sơ thẩm dân sự và thực tiễn thực hiện tại Toà án nhân dân quận 

Đống Đa : luận văn thạc sĩ Luật học / Trương Diệu Linh ; PGS. TS. Nguyễn Thị 

Thu Hà hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 84 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về phiên toà sơ thẩm dân sự. Phân tích thực 

tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam hiện hành về phiên toà sơ thẩm dân sự tại Toà án 

nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Phiên toà sơ thẩm ; Xét xử dân sự; Việt Nam ; Hà Nội ; 

Đống Đa 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013340-1. 

58. Quyền bình đẳng về tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 và thực tiễn thực hiện : luận văn thạc sĩ Luật học / Vũ Thu Thảo ; TS. 

Nguyễn Phương Lan hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 89 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quyền bình đẳng về tài sản giữa vợ và 

chồng. Phân tích quy định của Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành về quyền bình 

đẳng về tài sản giữa vợ và chồng và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

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

Từ khóa: Tài sản ; Quyền bình đẳng ; Tài sản vợ chồng ; Vợ chồng ; Luật Hôn nhân và 

gia đình 2014; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013062-3. 

59. Quyền của những người thuộc nhóm LGBT trong lĩnh vực hôn nhân và gia 

đình theo pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Đinh Thị Minh 

Nguyệt; PGS. TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 79 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về quyền của người thuộc 

nhóm LGBT. Phân tích thực tiễn thực hiện quyền của người thuộc nhóm LGBT trong 

lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Việt Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Quyền con người ; Luật Hôn nhân và gia đình ; LGBT; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013078-9. 

60. Quyền riêng tư của cá nhân trong môi trường mạng xã hội ở Việt Nam và 

thực tiễn thực hiện tại mạng xã hội Facebook : luận văn thạc sĩ Luật học / Đặng 

Hồng Minh ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 72 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận chung về quyền riêng tư của cá nhân. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện quyền riêng tư của cá nhân trên mạng 

xã hội facebook. Đánh giá những yếu tố tác động tới pháp luật hiện hành về quyền 

riêng tư của cá nhân trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay; từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Cá nhân ; Mạng xã hội ; Quyền riêng tư; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013128-9. 

61. Quyền sở hữu tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Đặng Thị Như Quỳnh ; PGS. TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn - 

Hà Nội, 2022. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về quyền sở hữu tài sản chung của vợ 

chồng. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng pháp luật về 

quyền sở hữu tài sản chung của vợ chồng để chia tài sản khi li hôn; từ đó đề xuất một 

số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Quyền sở hữu tài sản ; Tài sản chung ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Vợ 

chồng; Chia tài sản chung vợ chồng; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013046-7. 

62. Quyền tự chủ của vợ, chồng trong chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 và thực tiễn thực hiện : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê 

Thị Hà Thu ; TS. Bùi Minh Hồng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 93 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quyền tự chủ của vợ, chồng trong chế độ 

tài sản của vợ chồng. Phân tích quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền tự 

chủ của vợ, chồng trong chế độ tài sản của vợ chồng và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa 
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ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Quyền tự chủ ; Chế độ tài sản của vợ chồng ; Luật Hôn nhân và gia đình 

2014; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013076-7. 

63. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Nguyễn Thị Thu Chuyên ; PGS. TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối vơi con 

sau khi li hôn. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của cha 

mẹ đối với con cái sau khi li hôn và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân hai cấp tỉnh 

Lạng Sơn. 

Từ khóa: Nghĩa vụ ; Quyền ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Con cái ; Cha mẹ; Lạng Sơn; 

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013044-5. 

64. Quyền xác định lại giới tính theo pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn 

thực hiện tại một số địa phương ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Mai 

Hồng Ngọc ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 61 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và các quy định pháp luật về quyền xác 

định lại giới tính. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về quyền xác định lại giới tính 

của cá nhân tại một số địa phương ở Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng và giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Giới tính ; Quyền xác định lại giới tính; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013122-3. 

65. Tài sản hình thành trong tương lai theo pháp luật dân sự Việt Nam : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Trần Thị Bích ; PGS. TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn - Hà Nội, 

2022. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về tài sản hình thành trong tương lai. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về tài sản hình thành trong 

tương lai; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013106-7. 

66. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự : luận văn thạc sĩ Luật học / Đặng 

Huyền My ; PGS. TS. Trần Anh Tuấn hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 97 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015 về tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tạm đình chỉ ; Giải quyết vụ án dân sự ; Bộ luật Tố 

tụng dân sự 2015; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013308-9. 

67. Thẩm quyền dân sự của Toà án nhân dân theo cấp và lãnh thổ : luận văn thạc 

sĩ Luật học / Nguyễn Quang Huy ; PGS. TS. Bùi Thị Huyền hướng dẫn - Hà Nội, 

2022. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thẩm quyền dân sự theo cấp và lãnh thổ 

của Toà án nhân dân. Phân tích quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật 

hiện hành về thẩm quyền dân sự của Toà án nhân dân theo cấp và lãnh thổ; từ đó đưa 

ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân ; Thẩm quyền dân sự; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013306-7. 

68. Thẩm quyền dân sự của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp đất đai : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Ngọc Anh ; PGS. TS. Bùi Thị Huyền hướng 

dẫn - Hà Nội, 2022. - 81 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và quy định của pháp luật về thẩm quyền dân 

sự của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp đất đai. Phân tích thực tiễn áp dụng 

pháp luật về thẩm quyền dân sự của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp đất đai; từ 

đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân ; Giải quyết tranh chấp đất đai ; Thẩm 

quyền dân sự; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013352-3. 
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69. Thẩm quyền dân sự của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

thương mại theo pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Thị 

Phương Đông ; TS. Nguyễn Bích Thảo hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 94 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về thẩm quyền dân sự của Toà án trong việc 

giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Phân tích quy định của pháp luật hiện 

hành về thẩm quyền dân sự của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

thương mại và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tranh chấp thương mại ; Toà án nhân dân ; Thẩm 

quyền dân sự ; Giải quyết tranh chấp kinh doanh; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013386-7. 

70. Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

phát sinh từ hợp đồng tín dụng : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Sỹ Kiêm ; 

PGS. TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai 

để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng tín dụng. Phân tích quy định của 

pháp luật hiện hành về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng tín dụng. Từ đó chỉ ra một số bất cập và đề xuất giải 

pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Hợp đồng tín dụng ; Thế chấp nhà ở; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013030-1. 

71. Thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Thanh Trang ; TS. Hoàng Thị Loan hướng dẫn - 

Hà Nội, 2022. - 95 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về thế chấp quyền sử dụng đất. Phân tích 

thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất; từ 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Quyền sử dụng đất ; Thế chấp tài sản ; Thế chấp quyền sử 

dụng đất; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013094-5. 
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72. Thụ lý vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện tại các Toà án nhân dân ở tỉnh 

Thanh Hoá : luận văn thạc sĩ Luật học / Ninh Thị Hải ; TS. Trần Phương Thảo 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 93 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về thụ lí vụ án dân sự. Phân tích quy định pháp luật và 

thực tiễn thực hiện pháp luật về thụ lí vụ án dân sự tại Toà án nhân dân tỉnh Thanh 

Hoá; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân ; Thụ lí vụ án dân sự; Việt Nam ; 

Thanh Hoá 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013292-3. 

73. Thụ lý vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện tại Toà án nhân dân ở tỉnh Vĩnh 

Phúc : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Đức Tuấn ; PGS. TS. Bùi Thị Huyền 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về thụ lí vụ án dân sự. Phân tích thực tiễn thực 

hiện pháp luật về thụ lí vụ án dân sự tại các Toà án ở tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó đưa ra kiến 

nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân ; Thụ lí vụ án dân sự; Việt Nam ; 

Vĩnh Phúc 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013404-5. 

74. Thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ của luật sư trong giải quyết vụ án 

dân sự và thực tiễn thực hiện tại các Toà án nhân dân ở thành phố Hà Nội : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Phương Nhuệ Giang ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng 

dẫn - Hà Nội, 2022. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ 

của luật sư trong giải quyết vụ án dân sự. Phân tích quy định pháp luật tố tụng dân sự 

Việt Nam hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về thu thập, nghiên cứu và đánh 

giá chứng cứ của luật sư trong giải quyết vụ án dân sự tại một số Toà án nhân dân ở 

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

quả hoạt động này trên địa bàn thành phố. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Luật sư ; Toà án nhân dân ; Thu thập chứng cứ ; Giải 

quyết vụ án dân sự ; Đánh giá chứng cứ ; Nghiên cứu chứng cứ; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013300-1. 
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75. Thủ tục giải quyết tranh chấp yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Phương Anh ; TS. Đinh Trung Tụng hướng dẫn - 

Hà Nội, 2022. - 83 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về thủ tục giải quyết tranh chấp yêu cầu tuyên 

bố văn bản công chứng vô hiệu. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng 

pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Thủ tục giải quyết tranh chấp; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013362-3. 

76. Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của Bộ luật 

Dân sự năm 2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Huệ Chi ; PGS. TS. 

Trần Thị Huệ hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 78 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay 

đổi cơ bản. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện quy định của Bộ luật 

Dân sự năm 2015 về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; từ đó đưa ra 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Hợp đồng dân sự ; Thực hiện hợp đồng ; Bộ luật Dân sự 2015; 

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013116-7. 

77. Thực tiễn áp dụng pháp luật về chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn tại các 

Toà án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Hải Yến ; 

PGS. TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 79 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật Việt Nam hiện hành về chia tài 

sản chung của vợ chồng khi li hôn. Phân tích thực tiễn chia tài sản chung của vợ chồng 

khi li hôn tại các Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; từ đó đưa ra kiến nghị 

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

Từ khóa: Toà án nhân dân ; Li hôn ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Chia tài sản chung vợ 

chồng; Việt Nam ; Thanh Hoá 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013052-3. 
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78. Thực trạng áp dụng pháp luật về căn cứ ly hôn trong các vụ án ly hôn tại Toà 

án nhân dân ở tỉnh Hoà Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Thái Bình ; PGS. 

TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 88 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật Việt Nam hiện hành về căn cứ li 

hôn. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về căn cứ li hôn trong các vụ án li hôn tại 

Toà án nhân dân thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

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

Từ khóa: Toà án nhân dân ; Li hôn ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Vụ án li hôn ; Căn cứ 

li hôn; Việt Nam ; Hoà Bình 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013072-3. 

79. Thực trạng ly thân ở Việt Nam và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ly thân : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thành Trung ; PGS. TS. Nguyễn Thị Lan hướng 

dẫn - Hà Nội, 2022. - 70 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về li thân. Phân tích thực trạng li thân ở Việt Nam 

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

Từ khóa: Luật Hôn nhân và gia đình ; Li thân; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013026-7. 

80. Tuyên bố mất tích và tuyên bố chết đối với cá nhân từ thực tiễn áp dụng tại 

các Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Đặng Ngọc Anh ; TS. Lê Thị Giang hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 92 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về tuyên bố mất tích, tuyên bố chết. Phân tích 

thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về tuyên bố mất tích, tuyên bố 

chết tại các Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân ; Tuyên bố chết ; Tuyên bố mất tích; 

Việt Nam ; Lạng Sơn 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013366-7. 

81. Xác định đương sự trong vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện tại Toà án nhân 

dân thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Thị Hương Hải ; TS. 

Nguyễn Triều Dương hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 70 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về đương sự trong vụ án dân sự. Phân tích 

thực tiễn xác định đương sự tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra kiến 

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

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

Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013364-5. 

82. Xác định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo pháp luật Việt Nam và thực 

tiễn áp dụng tại các Toà án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn : luận văn thạc sĩ Luật học 

/ Trần Hương Ly ; PGS. TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 77 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về xác định thiệt hại do sức khoẻ bị xâm hại. 

Phân tích thực trạng các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về xác định thiệt hại 

do sức khỏe bị xâm hại và thực tiễn áp dụng tại các Toà án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả pháp luật về vấn đề 

này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Xâm phạm sức khoẻ con người ; Xác định thiệt hại; Việt Nam ; 

Bắc Kạn 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013024-5. 

83. Xác minh trong thi hành án dân sự : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Duy 

Thái ; TS. Nguyễn Công Bình hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về xác minh trong thi hành án dân sự. Phân 

tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về xác 

minh trong thi hành án dân sự; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Thi hành án dân sự ; Xác minh thông tin; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013420-1. 

84. Xung đột giữa bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại - Thực trạng và giải pháp : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Đàm Ngọc Quang ; PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn 

- Hà Nội, 2022. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày lí luận về bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại, xung đột giữa bảo 

hộ nhãn hiệu và tên thương mại. Phân tích thực trạng và thực tiễn áp dụng pháp luật 

trong giải quyết xung đột giữa bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại tại Việt Nam. Từ 
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đó đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm giảm thiểu xung đột giữa bảo hộ nhãn hiệu và 

tên thương mại. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Bảo hộ tên thương mại ; Bảo hộ nhãn hiệu; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013018-9. 

85. Ý chí trong giao dịch dân sự theo pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học 

/ Lê Trọng Minh ; TS. Nguyễn Văn Hợi hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về ý chí trong giao dịch dân sự. Phân tích 

thực trạng pháp luật về ý chí trong giao dịch dân sự và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra 

kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Giao dịch dân sự ; Ý chí chủ thể; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013054-5. 

86. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con và thực tiễn thực hiện : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Lăng Thị Minh Huệ ; TS. Nguyễn Phương Lan hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 71 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con. Phân 

tích nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con và thực tiễn áp dụng pháp luật về 

nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân và gia đình ; Cấp dưỡng ; Cấp dưỡng nuôi con; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013096-7. 

87. Kết hôn trái pháp luật và biện pháp xử lý : luận án tiến sĩ Luật học / Đức Thị 

Hoà ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ, TS. Nguyễn Phương Lan - Hà 

Nội, 2022. - 187 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về kết hôn trái pháp luật và biện pháp xử lí. 

Phân tích quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về kết hôn trái pháp luật và biện 

pháp xử lí và thực tiễn áp dụng; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Kết hôn ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Kết hôn trái pháp luật; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013068-9. 
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88. Cho thuê lại lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019 và hướng hoàn thiện : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Dương Trung Kiên ; PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 79 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về cho thuê lại lao động và pháp luật cho 

thuê lại lao động. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về cho thuê lại lao 

động ở Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Cho thuê lại lao động ; Bộ luật Lao động 2019 ; Cho thuê 

lại; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013182-3. 

89. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để xây dựng chế độ sở hữu toàn dân về đất 

đai : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Nguyên Tú ; PGS. TS. Nguyễn Quang 

Tuyến hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 87 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Phân 

tích, đánh giá thực trạng chế độ sở hữu toàn dân về đất đại và thực tiễn thực hiện ở 

Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật chế 

độ sở hữu toàn dân về đất đai và cơ chế đảm bảo thực thi ở Việt Nam. 

Từ khóa: Đất đai ; Luật Đất đai ; Sở hữu toàn dân ; Chế độ sở hữu toàn dân; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013142-3. 

90. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam và pháp 

luật Hoa Kỳ nhìn từ góc độ so sánh : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Hà Anh ; 

PGS. TS. Trần Thị Thuý Lâm hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 92 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động và sự điều chỉnh của pháp luật về vấn đề này. Phân tích, so sánh quy định pháp 

luật lao động Việt Nam và Mỹ về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp 

luật lao động Việt Nam về vấn đề này dựa trên kinh nghiệm của Mỹ. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Hợp đồng lao động ; Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động; Việt Nam ; Mỹ 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013186-7. 
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91. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo pháp luật lao động Việt 

Nam - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Tiến Thanh ; 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và 

pháp luật giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Phân tích thực trạng quy 

định và thực tiễn thực hiện pháp luật giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích 

theo pháp luật lao động Việt Nam hiện nay; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng lao động ; Tranh chấp lao động tập thể ; Giải quyết tranh chấp 

lao động ; Lợi ích; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013318-9. 

92. Giải quyết tranh chấp môi trường theo pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Lê Thị Thanh Nhàn ; PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thuỷ hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 92 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giải quyết tranh chấp môi trường và pháp luật về giải 

quyết tranh chấp môi trường; kinh nghiệm quốc tế về giải quyết tranh chấp môi trường 

và một số bài học cho Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về giải quyết tranh 

chấp môi trường và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

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

Từ khóa: Luật Môi trường ; Giải quyết tranh chấp ; Bảo vệ môi trường ; Tranh chấp 

môi trường; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013228-9. 

93. Giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến trong xu thế hội nhập quốc tế : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Tưởng Thị Thuý Hiền ; PGS. TS. Nguyễn Thị Vân 

Anh hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến và pháp 

luật về giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến. Phân tích thực trạng pháp luật về 

giải quyết thương mại trực tuyến tại Việt Nam và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Tranh chấp thương mại ; Luật Tố tụng kinh tế ; Giải quyết tranh chấp ; 

Thương mại điện tử; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013326-7. 
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94. Giao kết hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Pháp từ 

góc độ so sánh : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Hà An Ngọc ; PGS. TS. Trần Thị 

Thuý Lâm hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 120 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về giao kết hợp đồng lao động và pháp luật 

về giao kết hợp đồng lao động. Phân tích, so sánh quy định pháp luật của Việt Nam và 

Pháp về giao kết hợp đồng lao động; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật Việt Nam về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Hợp đồng lao động ; Giao kết hợp đồng ; Giao kết hợp đồng 

lao động; Việt Nam ; Pháp 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013172-3. 

95. Hoà giải tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam 

hiện nay : luận văn thạc sĩ Luật học / Lục Thị Kiều Trang ; PGS. TS. Nguyễn 

Hữu Chí hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 91 tr. ; 28 cm. 

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

lao động. Phân tích thực trạng quy định pháp luật về hoà giải tranh chấp lao động và 

thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Hoà giải ; Luật Tố tụng lao động ; Tranh chấp lao động ; Hoà giải tranh chấp 

lao động; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013314-5. 

96. Hoàn thiện pháp luật về Công đoàn Việt Nam theo Công ước số 98 của Tổ 

chức Lao động Quốc tế : luận văn thạc sĩ Luật học / Chu Thuỳ Dương ; PGS. TS. 

Nguyễn Hiền Phương hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 97 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về công đoàn Việt Nam và quyền tổ chức và thương 

lượng tập thể theo Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế thế giới. Phân tích, 

đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật công đoàn Việt Nam 

theo Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế; từ đó đưa ra một số kiến nghị 

nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Công đoàn ; Công ước; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013168-9. 
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97. Hoàn thiện pháp luật về hợp tác xã trong bối cảnh hiện nay : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Đặng Thị Hạnh ; PGS. TS. Vũ Thị Lan Anh hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 

82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về hợp tác xã. Phân tích thực 

trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay; từ 

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

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Hợp tác xã; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013272-3. 

98. Hoàn thiện pháp luật về quản lý thu thuế đối với thuế thu nhập cá nhân hiện 

nay : luận văn thạc sĩ Luật học / Đường Thị Mỹ Hạnh ; TS. Nguyễn Thị Thanh 

Tú hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quản lí thu thuế đối với thuế thu nhập cá 

nhân. Phân tích thực trạng và thực tiễn thi hành pháp luật về quản lí thu thuế đối với 

thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Thuế thu nhập cá nhân ; Quản lí thuế; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013242-3. 

99. Hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở CHDCND Lào hiện 

nay : luận văn thạc sĩ Luật học / Be Thor ; TS. Vũ Văn Cương hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quản lí thuế thu nhập cá nhân và pháp luật 

về quản lí thuế thu nhập cá nhân. Phân tích thực trạng pháp luật về quản lí thuế thu 

nhập cá nhân ở CHDCND Lào; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Thuế thu nhập cá nhân ; Quản lí thuế; Lào 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013244-5. 

100. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa doanh nghiệp nước ngoài và 

doanh nghiệp Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Nguyễn Mai Hương ; TS. Trần Thị Bảo Ánh hướng dẫn - Hà Nội, 

2022. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về hợp đồng hợp tác kinh doanh và pháp luật 

về hợp đồng hợp tác kinh doanh. Phân tích thực trạng và thực tiễn thực hiện pháp luật 
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về hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư nước 

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

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Hợp đồng kinh tế ; Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Hợp đồng hợp tác kinh 

doanh ; Doanh nghiệp nước ngoài; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013286-7. 

101. Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Ngô Thuỳ Dương ; PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh hướng dẫn - 

Hà Nội, 2022. - 95 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về tập trung kinh tế và pháp luật kiểm 

soát tập trung kinh tế. Phân tích thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về kiểm soát 

tập trung kinh tế và thực tiễn thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cao 

hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Pháp luật cạnh tranh ; Luật Cạnh tranh 2018 ; Kiểm soát kinh 

tế; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013264-5. 

102. Ngành, nghề kinh doanh và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 

nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Thị Minh Thu ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 90 tr. : 

minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về ngành, nghề kinh doanh và 

điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Phân tích thực trạng và 

thực tiễn áp dụng pháp luật về ngành, nghề kinh doanh và điều kiện tiếp cận thị trường 

đối với nhà đầu tư nước ngoài; 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 Kinh tế ; Nhà đầu tư nước ngoài ; Ngành nghề kinh doanh; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013266-7. 

103. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh 

vực y tế ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Mỹ Linh ; TS. Vũ Phương 

Đông hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 96 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh 

trong lĩnh vực y tế. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về 
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điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam; từ đó đưa ra định hướng, 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Y tế ; Điều kiện đầu tư kinh doanh; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013252-3. 

104. Nội luật hoá Công ước số 87 của ILO về quyền tự do liên kết trong pháp luật 

Việt Nam - Thực trạng và những kiến nghị : luận văn thạc sĩ Luật học / Dương Hồng 

Sơn ; PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 79 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về quyền tự do liên kết của người lao động và Công ước 

số 87 của ILO về quyền tự do liên kết. Phân tích thực trạng quyền tự do liên kết của 

người lao động và việc nội luật hoá Công ước số 87 của ILO trong pháp luật lao động 

Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả tổ chức thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Lao động ; ILO ; Nội luật hoá ; Quyền tự do liên kết; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013180-1. 

105. Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thực hiện tại thành phố Hà Nội : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Nhung ; TS. Đỗ Năng Khánh hướng dẫn - 

Hà Nội, 2022. - 79 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về bảo hiểm thất nghiệp và pháp luật về bảo 

hiểm thất nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và 

thực tiễn thực hiện tại thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Bảo hiểm thất nghiệp; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013160-1. 

106. Pháp luật đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam - Thực trạng và giải 

pháp hoàn thiện : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Minh Tâm ; PGS. TS. Trần 

Ngọc Dũng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 77 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về đấu thầu trong lĩnh vực xây 

dựng. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về đấu thầu trong 

lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả 

thi hành pháp luật về vấn đề này. 
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Từ khóa: Luật Kinh tế ; Đấu thầu xây dựng ; Pháp luật đấu thầu ; Luật Đấu thầu 2013; 

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013262-3. 

107. Pháp luật lao động về tiền lương – Thực trạng và hướng hoàn thiện : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Ngô Ngọc Linh ; TS. Nguyễn Xuân Thu hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 95 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về tiền lương. Phân tích thực trạng 

pháp luật lao động về tiền lương ở Việt Nam hiện nay; 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 Lao động ; Tiền lương; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013216-7. 

108. Pháp luật lao động Việt Nam về bình đẳng giới - Thực trạng và hướng hoàn 

thiện : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Đình Hải Nam ; TS. Đỗ Ngân Bình hướng 

dẫn - Hà Nội, 2022. - 87 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về bình đẳng giới và pháp luật lao động về 

bình đẳng giới. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp 

luật về bình đẳng giới; từ đó đưa ra phương hướng và một số kiến nghị nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Luật Lao động ; Bình đẳng giới; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013166-7. 

109. Pháp luật lao động Việt Nam về đình công và giải quyết đình công - Thực 

trạng và hướng hoàn thiện : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Hoàng Yến ; PGS. 

TS. Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về pháp luật đình công và giải quyết đình 

công. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về đình công, giải quyết đình công và 

thực tiễn thực hiện tại Việt Nam hiện nay; từ đó đưa ra định hường và một số kiến 

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

Từ khóa: Luật Lao động ; Đình công ; Giải quyết đình công; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013164-5. 

110. Pháp luật lao động Việt Nam về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm 

việc - Thực trạng và hướng hoàn thiện : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn 

Hoàng Phương Thảo ; TS. Đỗ Thị Dung hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 92 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và sự điều chỉnh của pháp luật về phòng, 

chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Phân tích thực trạng pháp luật lao động Việt 

Nam về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc và thực tiễn thực hiện; từ đó 

đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Nơi làm việc ; Hành vi quấy rối tình dục; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013218-9. 

111. Pháp luật môi trường trong hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Nguyễn Lộc Trang Thư ; PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thuỷ hướng 

dẫn - Hà Nội, 2022. - 97 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về bảo vệ môi trường trong hoạt động nông nghiệp và 

pháp luật môi trường trong hoạt động nông nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật môi 

trường trong hoạt động nông nghiệp và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam; từ đó đưa ra 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả pháp luật về vấn đề này. 

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

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013230-1. 

112. Pháp luật về bảo hiểm thai sản ở Việt Nam - Thực trạng và một số kiến nghị : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Hoàng Thanh Mai ; TS. Đỗ Thị Dung hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 85 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về bảo hiểm thai sản và pháp luật về bảo 

hiểm thai sản. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật 

về bảo hiểm thai sản; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

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

Từ khóa: Luật Lao động ; Bảo hiểm xã hội ; Bảo hiểm thai sản; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013206-7. 

113. Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại Đan Mạch và bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Kiều Trang ; PGS. TS. Trần Thị 

Thuý Lâm hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 117 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về bảo hiểm thất nghiệp và pháp luật bảo 

hiểm thất nghiệp. Phân tích thực trạng quy định pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và 

thực tiễn thực hiện tại Đan Mạch; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

luật Việt Nam về vấn đề này dựa trên kinh nghiệm của Đan Mạch. 
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Từ khóa: Luật Lao động ; Bảo hiểm ; Bảo hiểm lao động ; Bảo hiểm thất nghiệp; Việt 

Nam ; Đan Mạch 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013176-7. 

114. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch mua bán hàng 

hoá ở nền kinh tế số : luận văn thạc sĩ Luật học / Văn Thuỳ Linh ; TS. Đặng Vũ 

Huân hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 103 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 

giao dịch mua bán hàng hoá ở nền kinh tế số. Phân tích thực trạng và thực tiễn thực thi 

pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch mua bán hàng hoá ở nền 

kinh tế số tại Việt Nam; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Mua bán hàng hoá ; Bảo vệ người tiêu dùng ; Luật Bảo vệ 

người tiêu dùng 2010; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013290-1. 

115. Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong hoạt động 

giao dịch tiền kỹ thuật số ở Việt Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn 

Huy Sơn ; TS. Nguyễn Thị Thanh Tú hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư 

trong hoạt động giao dịch tiền kĩ thuật số ở Việt Nam. Phân tích quy định pháp luật có 

liên quan về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong hoạt động giao 

dịch tiền kĩ thuật số; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về 

vấn đề này ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Luật Ngân hàng ; Giao dịch ; Tiền ảo ; Bảo vệ nhà đầu tư; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013270-1. 

116. Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và thực tiễn 

thi hành : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Đức Thành ; TS. Phạm Thu Thuỷ 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 91 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu 

hồi đất nông nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về 

bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Bồi thường ; Thu hồi đất nông nghiệp; Việt Nam 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013134-5. 

117. Pháp luật về bồi thường thiệt hại tài sản trên đất và thực tiễn áp dụng tại 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Trịnh Ngọc 

Hương Trà ; PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 84 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về bồi thường thiệt hại tài sản khi Nhà nước 

thu hồi đất và pháp luật về vấn đề này. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực 

tiễn thi hành pháp luật bồi thường về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất tại quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội; từ đó, đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Thu hồi đất; Việt Nam ; Bắc Từ Liêm ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013146-7. 

118. Pháp luật về các loại thuế gián thu đối với hàng hoá xuất nhập khẩu ở Việt 

Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Minh Hằng ; TS. Phí Thị Thanh 

Tuyền hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 80 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về các loại thuế gián thu đối với hàng hoá xuất nhập khẩu 

và pháp luật về các loại thuế gián thu đối với hàng hoá xuất nhập khẩu. Phân tích thực 

trạng pháp luật về các loại thuế gián thu đối với hàng hoá xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện 

nay; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Hàng hoá xuất nhập khẩu ; Thuế gián thu; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013240-1. 

119. Pháp luật về các phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với 

thương nhân ở Việt Nam - Thực trạng và định hướng hoàn thiện : luận văn thạc 

sĩ Luật học / Phạm Thị Thảo ; TS. Nguyễn Văn Cương hướng dẫn - Hà Nội, 2022. 

- 81 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng 

với thương nhân. Phân tích thực trạng pháp luật về các phương thức giải quyết tranh 

chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng; từ đó 

xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng kinh tế ; Người tiêu dùng ; Thương gia ; Phương thức giải 

quyết tranh chấp; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013322-3. 
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120. Pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại ở Việt Nam : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Vũ Diệu Linh ; TS. Vũ Đặng Hải Yến hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 83 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận liên quan đến pháp luật về chống lẩn tránh 

biện pháp phòng vệ thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về chống lẩn tránh biện 

pháp phòng vệ thương mại ở Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện và 

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

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Phòng vệ thương mại; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013256-7. 

121. Pháp luật về đại diện người lao động ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế 

giới - Những kinh nghiệm cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị 

Ngọc ; PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về đại diện lao động và pháp luật Việt Nam 

về đại diện lao động. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về đại diện lao động tại 

một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở đó, đưa ra yêu cầu và một số kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đại diện lao động dựa trên kinh nghiệm của một số 

quốc gia. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Đại diện lao động; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013212-3. 

122. Pháp luật về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Thực 

tiễn áp dụng tại thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thuý 

Hạnh ; TS. Đặng Thị Thơm hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 87 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về pháp luật đăng kí đất đai, nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất. Phân tích thực trạng pháp luật về đăng kí quyền sử dụng đất, nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất tại thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Quyền sở hữu nhà ở ; Tài sản gắn liền đất ; Đăng kí đất đai ; 

Đăng kí quyền sử dụng đất; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013152-3. 

123. Pháp luật về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thực 

tiễn áp dụng tại tỉnh Hà Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Trịnh Thuỳ Phương ; 

PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 89 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về đăng kí đất đai, nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất. Phân tích thực trạng pháp luật về đăng kí đất đai, nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Hà Nam; từ đó đưa ra định 

hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Quyền sở hữu nhà ở ; Tài sản gắn liền với đất ; Đăng kí đất 

đai; Đăng kí quyền sử dụng đất; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013154-5. 

124. Pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực cụ thể và 

thực tiễn thi hành ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thanh Tùng ; 

TS. Nguyễn Thị Yến hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 84 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về điều kiện đầu tư kinh doanh và pháp luật về điều kiện 

đầu tư kinh doanh. Phân tích thực trạng và thực tiễn thi hành pháp luật về điều kiện 

đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực cụ thể ở Việt Nam; từ đó đưa ra yêu cầu, giải 

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

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Điều kiện đầu tư kinh doanh; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013254-5. 

125. Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Hồ Xuân Quang ; TS. Nguyễn Thị Yến hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 78 tr. : minh 

hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về doanh nghiệp tư nhân và pháp luật về doanh nghiệp tư 

nhân. Phân tích thực trạng pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và thực tiễn thực hiện ở 

Việt Nam; 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 Kinh tế ; Doanh nghiệp tư nhân; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013276-7. 

126. Pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc - Thực trạng và hướng hoàn thiện : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Thanh Long ; TS. Đỗ Năng Khánh hướng dẫn - 

Hà Nội, 2022. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc. 

Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc và thực tiễn thực 
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hiện ở Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả 

thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Người lao động ; Người sử dụng lao động ; Đối thoại; Việt 

Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013170-1. 

127. Pháp luật về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân 

bằng Toà án ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Đào Phương Linh ; PGS. 

TS. Nguyễn Thị Vân Anh hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 91 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về giải quyết tranh chấp giữa người 

tiêu dùng với thương nhân bằng Toà án. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn 

thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân 

bằng Toà án ở Việt Nam; từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng kinh tế ; Giải quyết tranh chấp ; Người tiêu dùng ; Toà án ; 

Thương gia; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013400-1. 

128. Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân tối cao : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Hà Thanh Huyền ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 

85 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

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

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Phân tích thực trạng pháp luật về giải quyết 

tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực tiễn áp dụng tại Toà 

án nhân dân tối cao; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Giải quyết tranh chấp ; Toà án nhân dân ; Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013360-1. 

129. Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá từ thực tiễn 

Toà án nhân dân thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Phùng Quyết ; 

TS. Trần Thị Bảo Ánh hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 86 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp hợp đồng mua hàng 

hoá và pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá tại Toà án. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán 

hàng hoá tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra định hướng và kiến nghị 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng kinh tế ; Toà án nhân dân ; Hợp đồng mua bán hàng hoá ; Giải 

quyết tranh chấp hợp đồng; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013328-9. 

130. Pháp luật về giải thể doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và phương 

hướng hoàn thiện : luận văn thạc sĩ Luật học / Lý Thị Mai Phương ; PGS. TS. 

Trần Ngọc Dũng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 94 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về giải thể doanh nghiệp và pháp luật về giải 

thể doanh nghiệp ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành 

pháp luật về giải thể doanh nghiệp ở Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp 

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

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Giải thể doanh nghiệp; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013288-9. 

131. Pháp luật về hình thức khuyến mại giảm giá và thực tiễn thi hành tại tỉnh Hà 

Giang : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Viết Sơn ; TS. Nguyễn Thị Yến hướng 

dẫn - Hà Nội, 2022. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hình thức khuyến mại giảm giá và pháp 

luật về hình thức khuyến mại giảm giá. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi 

hành tại tỉnh Hà Giang; từ đó đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng 

cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Hình thức khuyến mại ; Giảm giá; Việt Nam ; Hà Giang 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013260-1. 

132. Pháp luật về hoà giải thương mại ở Việt Nam - Thực trạng và kiến nghị hoàn 

thiện : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Ngọc Bích ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 78 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về hoà giải thương mại. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về hoà giải thương mại tại Việt 
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Nam; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về vấn đề này. 

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

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013316-7. 

133. Pháp luật về hoạt động cho vay ngang hàng : luận văn thạc sĩ Luật học / Chu 

Khánh Linh ; TS. Chu Thị Hoa hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 96 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về pháp luật cho vay ngang hàng. Phân tích 

những vấn đề pháp lí đặt ra và kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện pháp luật điều chỉnh 

hoạt động cho vay ngang hàng; thực trạng pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động 

cho vay ngang hàng; từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị. 

Từ khóa: Luật Ngân hàng ; Cho vay ngang hàng; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013246-7. 

134. Pháp luật về kiểm soát điều khoản không công bằng trong hợp đồng tiêu 

dùng ở Việt Nam và một số nước trên thế giới : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Cẩm Tú ; PGS. TS. Vũ Thị Lan Anh hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 97 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về kiểm soát điều khoản không 

công bằng trong hợp đồng tiêu dùng. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi 

hành pháp luật về kiểm soát điều khoản không công bằng trong hợp đồng tiêu dùng ở 

Việt Nam và một số nước trên thế giới; từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cao 

hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Nguyên tắc công bằng ; Hợp đồng tiêu dùng ; Điều khoản thoả 

thuận; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013258-9. 

135. Pháp luật về miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong lĩnh vực thương 

mại : luận văn thạc sĩ Luật học / Hà Văn Dương ; TS. Bùi Ngọc Cường hướng 

dẫn - Hà Nội, 2022. - 75 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về miễn trách nhiệm do vi phạm 

hợp đồng trong lĩnh vực thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp 

dụng pháp luật về miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong lĩnh vực thương mại ở 

Việt Nam hiện nay; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 
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Từ khóa: Hợp đồng thương mại ; Luật Kinh tế ; Vi phạm hợp đồng ; Miễn trách 

nhiệm; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013268-9. 

136. Pháp luật về minh bạch và công khai trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi nhà nước thu hồi đất và thực tiễn áp dụng : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Hoàng Linh ; PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 85 

tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận pháp luật về minh bạch và công khai trong 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Phân tích quy định pháp luật 

Việt Nam hiện hành về minh bạch và công khai trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi nhà nước thu hồi đất và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Thu hồi đất ; Bồi thường ; Công khai thông tin ; Hỗ trợ tái 

định cư ; Minh bạch thông tin ; Hỗ trợ thu hồi đất; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013158-9. 

137. Pháp luật quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Trần Thị Cẩm Tú ; PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thuỷ hướng dẫn - Hà Nội, 

2022. - 85 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quản lí chất thải nguy hại ở Việt Nam hiện 

nay. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về: 

quản lí chất thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại; xử lí chất thải 

nguy hại, xử lí vi phạm trong quản lí chất thải nguy hại; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

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

Từ khóa: Luật Môi trường ; Bảo vệ môi trường ; Quản lí chất thải nguy hại; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013226-7. 

138. Pháp luật về thoả ước lao động tập thể - Thực trạng và hướng hoàn thiện : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Thị Như Ý ; TS. Phan Thị Thanh Huyền hướng 

dẫn - Hà Nội, 2022. - 97 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về thoả ước lao động tập thể và pháp luật về 

thoả ước lao động tập thể. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực 

hiện pháp luật Việt Nam về thoả ước lao động tập thể; từ đó đưa ra phương hướng, 
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kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Thoả ước lao động tập thể ; Thoả ước lao động; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013200-1. 

139. Pháp luật về thương lượng tập thể - Thực trạng và hướng hoàn thiện : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Đào Văn Tiến ; PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về thương lượng tập thể và pháp luật 

thương lượng tập thể. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng 

pháp luật về thương lượng tập thể; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Thương lượng tập thể; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013210-1. 

140. Pháp luật về tuổi nghỉ hưu của người lao động ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Vũ Thị Phương Thuý ; TS. Phan Thị Thanh Huyền hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 88 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về tuổi nghỉ hưu và pháp luật về tuổi nghỉ 

hưu. Phân tích, đánh giá quy định pháp luật Việt Nam về tuổi nghỉ hưu; từ đó đưa ra 

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

Từ khóa: Luật Lao động ; Người lao động ; Tuổi nghỉ hưu; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013202-3. 

141. Pháp luật về xử lý các vi phạm trong khai thác, bảo vệ rừng và thực tiễn tại 

tỉnh Quảng Trị : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Tùng Lâm ; PGS. TS. Vũ 

Thị Duyên Thuỷ hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về xử lí vi phạm trong khai thác, bảo vệ rừng. Phân tích 

thực trạng pháp luật về xử lí vi phạm trong khai thác, bảo vệ rừng và thực tiễn tại tỉnh 

Quảng Trị; từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Môi trường ; Bảo vệ rừng ; Khai thác rừng ; Quảng Trị ; Xử lí vi phạm; 

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013232-3. 
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142. Quản trị nội bộ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 : luận văn thạc sĩ Luật học / Vũ Gia Hoàng ; TS. 

Vũ Phương Đông hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 86 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật điều chỉnh về quản trị nội bộ 

công ti trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Phân tích thực trạng và thực tiễn thi 

hành quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 về quản trị nội bộ công ti trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên; 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 Kinh tế ; Công ti trách nhiệm hữu hạn ; Quản trị công ti ; Luật Doanh 

nghiệp 2020; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013274-5. 

143. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng trong việc cung cấp 

thông tin về hàng hoá, dịch vụ : luận văn thạc sĩ Luật học / Vũ Thị Minh Huyền ; 

PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về trách nhiệm cung cấp thông tin về hàng 

hoá, dịch vụ của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Phân tích thực trạng pháp luật 

về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng trong việc cung cấp thông tin 

về hàng hoá, dịch vụ và thực tiễn thi hành ở Việt Nam; từ đó đưa ra định hướng, giải 

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

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Dịch vụ ; Người tiêu dùng ; Hàng hoá ; Trách nhiệm doanh 

nghiệp ; Trách nhiệm cung cấp thông tin; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013284-5. 

144. Pháp luật về ký kết, thực hiện hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện tại các 

doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Lê Bảo Châu ; TS. Vũ Thị Thu Hiền hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 85 tr.; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về kí kết, thực hiện hợp đồng lao động và 

pháp luật Việt Nam về kí kết, thực hiện hợp đồng lao động. Phân tích, đánh giá thực 

tiễn thực hiện pháp luật về kí kết, thực hiện hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp 

tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Luật Lao động ; Khu công nghiệp ; Hợp đồng lao động ; Thực hiện hợp đồng 

; Kí kết hợp đồng ; Kí kết hợp đồng lao động; Việt Nam ; Bắc Ninh ; Quế Võ 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013184-5. 

145. Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Toà án nhân dân và thực tiễn thực 

hiện tại thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thị Thuỳ Dung ; PGS. 

TS. Trần Thị Thuý Lâm hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 81 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại 

Toà án nhân dân. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về giải quyết 

tranh chấp lao động cá nhân tại Toà án nhân dân và thực tiễn thực hiện tại Toà án nhân 

dân thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng lao động ; Toà án nhân dân ; Giải quyết tranh chấp lao động ; 

Tranh chấp lao động cá nhân; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013282-3. 

146. Thực hiện pháp luật lao động trong hoạt động tuyển dụng, sử dụng lao động 

tại Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Đinh Thu Hà ; PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền Phương hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 87 

tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tuyển dụng, sử dụng lao động và quy định pháp luật 

Việt Nam về tuyển dụng, sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá 

thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về tuyển dụng, sử dụng lao động 

tại Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm 

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

Từ khóa: Luật Lao động ; Công ty trách nhiệm hữu hạn ; Tuyển dụng lao động ; Sử 

dụng lao động; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013162-3. 

147. Pháp luật về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản và 

thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Mai Vân Hà 

; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 85 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về chuyển nhượng dự án bất động sản và 

pháp luật về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Phân tích thực 

trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần 

dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. 
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Từ khóa: Luật Đất đai ; Dự án bất động sản ; Chuyển nhượng bất động sản; Việt Nam ; 

Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013150-1. 

148. Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Phú Thọ : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Ngọc Hải ; PGS. TS. Trần Thị Thuý Lâm 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 75 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về bảo hiểm thất nghiệp và quy định pháp 

luật Việt Nam hiện hành về bảo hiểm thất nghiệp. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực 

hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Phú Thọ; từ đó đề xuất một số giải 

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

này trên địa bàn tỉnh. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Bảo hiểm thất nghiệp; Việt Nam ; Phú Thọ 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013196-7. 

149. Pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân qua thực tiễn tại Cục Thuế tỉnh 

Thái Nguyên : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Hồng Hạnh ; TS. Nguyễn 

Văn Tuyến hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 64 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quản lí thuế thu nhập cá nhân và cơ sở 

pháp lí để quản lí thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam. Phân tích thực tiễn thực hiện 

pháp luật về quản lí thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên; từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Thuế thu nhập cá nhân ; Quản lí thuế; Việt Nam ; Thái Nguyên 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013248-9. 

150. Pháp luật về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Trần Diệp Hằng ; TS. Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 73 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về pháp luật tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật tái cơ cấu doanh nghiệp nhà 

nước tại Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp nhà nước ; Tái cấu trúc doanh nghiệp; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013280-1. 

151. Thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp và thực tiễn thi hành tại tỉnh 

Nghệ An : luận văn thạc sĩ Luật học / Ngô Thị Khánh Huyền ; TS. Trần Thị Bảo 

Ánh hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 68 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về thủ tục gia nhập thị trường 

của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng quy định pháp luật về thủ tục gia nhập thị 

trường của doanh nghiệp và thực tiễn thi hành tại tỉnh Nghệ An; từ đó đưa ra đề xuất 

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

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Gia nhập thị trường; Việt Nam ; Nghệ An 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013278-9. 

152. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và thực tiễn thực hiện tại Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn và Phát triển Lam Linh : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Thị Thu Huyền ; P - Hà Nội, 2022. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về trách nhiệm của người sử dụng lao động 

về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và 

quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Phân tích, đánh giá thực trạng trách nhiệm 

của người sử dụng lao động về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Phát triển Lam Linh; 

từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về vấn đề này tại công ty trong thời gian tới. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Công ty trách nhiệm hữu hạn ; Bảo hiểm xã hội ; Bảo hiểm 

y tế ; Người sử dụng lao động ; Bảo hiểm thất nghiệp; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013214-5. 

153. Pháp luật về bảo hiểm thai sản và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Tuyên Quang : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Ma Thị Hương ; TS. Nguyễn Thanh Huyền hướng dẫn 

- Hà Nội, 2022. - 77 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận của pháp luật về bảo hiểm thai sản và quy 

định pháp luật hiện hành về bảo hiểm thai sản. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện 

pháp luật về bảo hiểm thai sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; từ đó đưa ra một số 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn 

đề này trên địa bàn tỉnh. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Bảo hiểm xã hội ; Bảo hiểm thai sản; Việt Nam ; Tuyên Quang 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013192-3. 
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154. Pháp luật về giá đất và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Ninh : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Trần Minh Hương ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn - Hà Nội, 

2022. - 80 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về giá đất. Phân tích, đánh giá 

thực trạng pháp luật về giá đất và thực tiễn thi hành tại tỉnh Quảng Ninh; từ đó đưa ra 

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 Đất đai ; Giá đất; Việt Nam ; Quảng Ninh 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013138-9. 

155. Pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và thực tiễn áp dụng 

tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Thị Hường 

; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết khiếu nại và pháp luật về giải 

quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về giải 

quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và thực tiễn áp dụng trên địa bàn huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình. Trên cơ sở đó, đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Đất đai ; Luật Đất đai ; Giải quyết khiếu nại; Việt Nam ; Ninh Bình ; Yên Mô 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013136-7. 

156. Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn thực hiện ở Công ty Cổ 

phần SmartOSC : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Đan Linh ; PGS. TS. Nguyễn 

Hiền Phương hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 76 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về bảo hiểm xã hội bắt buộc và pháp luật 

bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phân tích thực trạng quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội 

bắt buộc và thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ phần SmartOSC; từ đó đưa ra một số 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện tại công ty này. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Công ty cổ phần ; Bảo hiểm xã hội ; Bảo hiểm xã hội bắt 

buộc; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013174-5. 

157. Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo Bộ luật Lao động năm 2019 và 

thực tiễn thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Nhật Linh ; 

PGS. TS. Lê Thị Hoài Thu hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 70 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và 

quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. 

Phân tích thực trạng giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại tỉnh Bắc Ninh; từ đó 

đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng lao động ; Giải quyết tranh chấp lao động ; Tranh chấp lao 

động cá nhân ; Bộ luật Lao động 2019; Việt Nam ; Bắc Ninh 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013320-1. 

158. Pháp luật về nội quy lao động và thực tiễn thực hiện tại Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Thị 

Phương Linh ; TS. Đỗ Thị Dung hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 77 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và thực trạng quy định pháp luật Việt Nam 

hiện hành về pháp luật nội quy lao động. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp 

luật về nội quy lao động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng; 

từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Ngân hàng thương mại ; Nội quy lao động; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013204-5. 

159. Pháp luật về trách nhiệm của Nhà nước đối với đất ở, đất sản xuất nông 

nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số và thực tiễn áp dụng tại địa phương : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Diệu Linh ; PGS. TS. Nguyễn Quang 

Tuyến hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 77 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất 

sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số và pháp luật về vấn đề này. 

Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản 

xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số và thực tiễn áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Trách nhiệm nhà nước ; Đất ở ; Đất sản xuất ; Đồng bào dân 

tộc ; Đồng bào thiểu số; Việt Nam ; Sơn La 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013140-1. 
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160. Pháp luật về bảo hiểm y tế và thực tiễn thực hiện tại huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Khánh Ly ; TS. Phạm Thị Thuý 

Nga hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 77 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về bảo hiểm y tế và pháp luật về bảo hiểm y 

tế. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế tại huyện Phúc 

Thọ, thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

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

Từ khóa: Luật Lao động ; Bảo hiểm y tế; Việt Nam ; Hà Nội ; Phúc Thọ 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013208-9. 

161. Pháp luật về thu hồi đất và thực tiễn áp dụng tại huyện Mỹ Đức, thành phố 

Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Minh Ngọc ; PGS. TS. Vũ Thu Hạnh 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 75 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về thu hồi đất. Phân tích thực 

trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về thu hồi đất tại huyện Mỹ Đức, thành 

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

thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Thu hồi đất; Việt Nam ; Hà Nội ; Mỹ Đức 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013132-3. 

162. Pháp luật về chế đọ   tai nạn lao đọ ng, bẹ  nh nghề nghiẹ  p và thực tiễn thực 

hiện tại thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Khánh Ngọc ; 

PGS. TS. Đào Thị Hằng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 77 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và thực trạng quy định pháp luật về chế độ 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật 

về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một 

số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về 

vấn đề này trên địa bàn thành phố. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Tai nạn lao động ; Bệnh nghề nghiệp ; Chế độ tai nạn lao 

động; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013220-1. 
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163. Áp dụng pháp luật để nâng cao tính minh bạch trong các giao dịch tại thị 

trường chứng khoán tập trung : luận văn thạc sĩ Luật học / Đặng Hà Phương ; 

TS. Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 80 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tính minh bạch trong các giao dịch tại thị 

trường chứng khoán tập trung. Phân tích thực trạng pháp luật và áp dụng pháp luật về 

đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch tại thị trường chứng khoán tập trung; từ 

đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Thị trường chứng khoán ; Giao dịch chứng khoán ; Thị 

trường giao dịch tập trung ; Minh bạch thông tin; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013234-5. 

164. Pháp luật lao động Việt Nam về xử lý kỷ luật sa thải và thực trạng thực hiện 

tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Thị Mai Phương ; PGS. TS. Đào Thị Hằng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 

93 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về xử lí kỉ luật sa thải. Phân tích, đánh giá thực trạng quy 

định pháp luật lao động về xử lí kỉ luật sa thải và thực tiễn thực hiện tại doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này trên địa bàn thành phố. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Sa thải ; Xử lí kỉ luật; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013190-1. 

165. Pháp luật về giao kết hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện tại Bưu điện 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh : luận văn thạc sĩ Luật học / Hà Phương 

Thảo ; PGS. TS. Đào Thị Hằng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 74 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giao kết hợp đồng lao động và nội dung quy định pháp 

luật về giao kết hợp đồng lao động. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật 

về giao kết hợp đồng lao động tại Bưu điện thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; từ 

đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Hợp đồng lao động ; Giao kết hợp đồng lao động; Việt Nam 

; Quảng Ninh ; Móng Cái 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013188-9. 
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166. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động 

theo Bộ luật Lao động năm 2019 và thực tiễn thực hiện tại doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Bình Thảo ; TS. 

Phạm Thị Thuý Nga hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động của người sử dụng lao động và pháp luật về vấn đề này. Phân tích, đánh giá 

quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao 

động theo Bộ luật Lao động năm 2019 và thực tiễn thực hiện tại doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này trên địa bàn thành phố. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Người lao động ; Hợp đồng lao động ; Quyền đơn phương 

chấm dứt hợp đồng ; Bộ luật Lao động 2019; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013198-9. 

167. Pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất - Thực trạng và 

hướng hoàn thiện : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Phương Thảo ; PGS. TS. 

Nguyễn Thị Nga hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 72 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất 

và pháp luật nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước. Phân tích, 

đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính của 

người sử dụng đất đối với Nhà nước ở Việt Nam hiện nay; từ đó, đưa ra định hướng, 

giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Đất đai ; Luật Đất đai ; Người sử dụng đất ; Nghĩa vụ tài chính; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013144-5. 

168. Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện và thực tiễn thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang : luận văn thạc sĩ Luật học / Thân Nguyễn Phương Thảo ; PGS. 

TS. Đào Thị Hằng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 75 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

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

luật bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về 

bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; từ đó đưa ra một số kiến nghị 

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

địa bàn tỉnh. 
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Từ khóa: Luật Lao động ; Bảo hiểm xã hội tự nguyện; Việt Nam ; Bắc Giang 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013194-5. 

169. Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và thực tiễn thực hiện tại 

Công ty Cổ phần Đại Hoàng Sơn, tỉnh Bắc Giang : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Đặng Quốc Thắng ; TS. Phạm Thị Thuý Nga hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 77 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và thực trạng pháp luật Việt Nam về pháp 

luật thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp 

luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại Công ty Cổ phần Đại Hoàng Sơn, tỉnh 

Bắc Giang; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về vấn đề này tại công ty. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Công ty cổ phần ; Thời gian làm việc ; Thời gian nghỉ ngơi; 

Việt Nam ; Bắc Giang 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013224-5. 

170. Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và thực tiễn thực hiện 

tại tỉnh Tuyên Quang : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Anh Thư ; TS. Vũ 

Thị Thu Hiền hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 66 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Phân tích thực 

trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và thực tiễn thực hiện tại 

tỉnh Tuyên Quang; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng lao động ; Giải quyết tranh chấp lao động ; Tranh chấp lao 

động cá nhân; Việt Nam ; Tuyên Quang 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013324-5. 

171. Đánh giá thực tiễn pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư 

chứng khoán ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Thanh Thương ; TS. 

Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 73 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về quỹ đầu tư chứng khoán và công ti đầu tư chứng 

khoán. Phân tích thực trạng pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán và công ti đầu tư 

chứng khoán; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Quỹ đầu tư chứng khoán ; Công ti đầu tư chứng khoán; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013236-7. 
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172. Pháp luật về tuyển dụng lao động và thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ    

phần Hợp tác giáo dục Việt Nam (EDUCO) : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn 

Hồng Vân ; TS. Vũ Thị Thu Hiền hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 74 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về tuyển dụng lao động và quy định pháp 

luật Việt Nam hiện hành về tuyển dụng lao động trong các đơn vị sử dụng lao động. 

Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về tuyển dụng lao động tại Công 

ty Cổ phần Hợp tác giáo dục Việt Nam (EDUCO); từ đó đưa ra một số kiến nghị 

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

công ty. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Công ty cổ phần ; Người lao động ; Tuyển dụng lao động ; 

Người sử dụng lao động; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013222-3. 

173. Pháp luật về đất quốc phòng an ninh ở nước ta : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Đặng Minh Vương ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 

74 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về đất quốc phòng – an ninh. 

Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về đất quốc phòng – an ninh và thực tiễn thi 

hành tại Việt Nam; từ đó, đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

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

Từ khóa: Đất đai ; Luật Đất đai ; An ninh ; Quốc phòng; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013130-1. 

174. Pháp luật về các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và thực tiễn thi hành ở tỉnh 

Bắc Kạn : luận văn thạc sĩ Luật học / Đinh Hoàng Yến ; TS. Vũ Phương Đông 

hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 97 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Phân 

tích thực trạng pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Bắc 

Kạn; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Hỗ trợ đầu tư ; Ưu đãi đầu tư; Việt Nam ; Bắc Kạn 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013250-1. 

175. Thực tiễn áp dụng pháp luật về thỏa thuận trọng tài thương mại trong giải 

quyết tranh chấp thương mại ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào : luận văn thạc 
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sĩ Luật học / Fuexiong Yiayoua ; TS. Nguyễn Am Hiểu hướng dẫn - Hà Nội, 2022. 

- 73 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật nước Cộng hoà dân chủ nhân 

dân Lào về thoả thuận trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại. 

Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về thoả thuận trọng tài thương mại trong giải 

quyết tranh chấp thương mại tại Lào; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Tranh chấp thương mại ; Luật Tố tụng kinh tế ; Thoả thuận trọng tài thương 

mại; Lào 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013384-5. 

176. Pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và thực tiễn thi hành tại 

Công ty TNHH Minh Dũng : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Đình Kiên ; TS. 

Đỗ Ngân Bình hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 62 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi 

và sự điều chỉnh của pháp luật về vấn đề này. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện 

pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi tại Công ty TNHH Minh Dũng; từ 

đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Công ty trách nhiệm hữu hạn ; Thời gian làm việc ; Thời 

gian nghỉ ngơi; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013178-9. 

177. Pháp luật về trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông 

tin đất đai và thực tiễn thực hiện tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Minh Anh ; PGS. TS. Phạm Hữu Nghị hướng dẫn - 

Hà Nội, 2022. - 74 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về thông tin đất đai và pháp luật về trách 

nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai. Phân tích thực 

trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm của nhà nước trong 

việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá; từ đó 

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

về vấn đề này. 
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Từ khóa: Nhà nước ; Luật Đất đai ; Trách nhiệm cung cấp thông tin; Việt Nam ; Thanh 

Hoá ; Thọ Xuân 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013156-7. 

178. Pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ 

chức tín dụng ở Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Ngọc Yến ; PGS. 

TS. Phạm Thị Giang Thu hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 181 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt 

động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và pháp luật xác định giá trị doanh nghiệp trong 

hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Phân tích thực trạng pháp luật về xác định 

giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam; từ đó 

đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Tổ chức tín dụng ; Giá trị doanh nghiệp ; Tái cơ cấu tài 

chính; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013238-9. 

179. Pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất 

động sản : luận án tiến sĩ Luật học / Đỗ Xuân Trọng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. 

Nguyễn Thị Nga, PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến - Hà Nội, 2022. - 170 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư 

trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Phân tích thực trạng pháp luật về chuyển 

nhượng dự án đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản; từ đó đề xuất giải pháp 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Kinh doanh bất động sản ; Chuyển nhượng dự án đầu tư; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013148-9. 

180. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn 

áp dụng tại thành phố Hải Phòng : luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Thị Hằng ; 

PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 67 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Việt 

Nam năm 2015 về bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Phân tích thực tiễn áp dụng biện 

pháp bắt bị can, bị cáo để tạm giam tại thành phố Hải Phòng; từ đó đưa ra kiến nghị 

nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Tạm giam ; Luật Tố tụng hình sự ; Biện pháp ngăn chặn ; Bắt bị cáo ; Bắt bị 

can ; Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Việt Nam ; Hải Phòng 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013412-3. 

181. Hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Lưu Văn Thông ; TS. Nguyễn Văn Năm hướng dẫn - Hà Nội, 

2022. - 85 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự; 

quá trình hình thành phát triển và thực trạng hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự 

ở Việt Nam hiện nay. Nêu quan điểm và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Lí luận nhà nước pháp luật ; Thi hành án dân sự ; Hoàn thiện pháp luật; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013334-5. 

182. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

và thực tiễn tại tỉnh Điện Biên : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Mạnh Hùng ; 

TS. Nguyễn Hải Ninh hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 61 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015 về trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm. Phân tích thực 

trạng điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại tỉnh Điện Biên; 

từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Điều tra bổ sung ; Trả hồ sơ ; Vụ án hình sự ; Xét xử 

sơ thẩm ; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Việt Nam ; Điện Biên 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013332-3. 

183. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Thị Minh Huyền ; TS. Phan Thị Lan Hương hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 

87 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

y tế. Phân tích thực trạng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Xử phạt vi phạm hành chính ; Y tế; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013474-5. 

184. Xử phạt vi phạm hành chính trọng lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Minh Phúc ; TS. Nguyễn 

Ngọc Bích hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 71 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về xử phạt vi phạm hành chính trọng lĩnh vực 

thông tin, truyền thông. Phân tích thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trọng lĩnh 

vực thông tin, truyền thông tại tỉnh Phú Thọ; từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường 

thực thi pháp luật trong hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Xử phạt vi phạm hành chính ; Thông tin truyền thông; 

Việt Nam ; Phú Thọ 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013472-3. 

185. Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn Ninh Bình : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Thiều Thị Tú ; PGS. TS. Bùi Thị Đào hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 72 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Phân tích thực tiễn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Ninh Bình; 

từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật ; Dự thảo ; Thẩm định văn bản; Việt Nam ; 

Ninh Bình 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013470-1. 

186. Vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong bảo đảm quyền được khiếu nại của 

bị cáo trong hoạt động tố tụng hình sự tại thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật 

học / Kiều Thị Hà ; TS. Phạm Quý Tỵ hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và quy định của pháp luật về vai trò của Viện 

Kiểm sát nhân dân trong việc bảo đảm quyền được khiếu nại của bị cáo trong hoạt 

động tố tụng hình sự. Phân tích thực trạng vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong 

việc bảo đảm quyền được khiếu nại của bị cáo trong hoạt động tố tụng hình sự ở thành 

phố Hà Nội; từ đó nêu quan điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò 

của Viện Kiểm sát nhân dân trong hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Tố tụng hình sự ; Quyền khiếu nại ; Bị cáo ; Viện Kiểm sát 

nhân dân; Việt Nam ; Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013468-9. 

187. Áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ Luật học / Ngô Thanh 

Thuỷ ; TS. Hà Thị Lan Phương hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 94 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về án lệ và áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện 

nay. Phân tích thực tiễn áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay; từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng án lệ ở Việt Nam. 

Từ khóa: Toà án nhân dân ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Áp dụng án lệ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013462-3. 

188. Ảnh hưởng của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý đến ý thức pháp 

luật của người dân Việt Nam hiện nay từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh : luận văn thạc 

sĩ Luật học / Nguyễn Tiến Phát ; PGS. TS. Lê Văn Long hướng dẫn - Hà Nội, 

2022. - 77 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về ảnh hưởng của hoạt động truy cứu trách 

nhiệm pháp lí đến ý thức pháp luật của người dân. Phân tích thực trạng ảnh hưởng của 

hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lí đến ý thức pháp luật của người dân tỉnh Bắc Ninh, 

từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng 

tiêu cực của hoạt động này đến ý thức pháp luật của người dân tỉnh Bắc Ninh. 

Từ khóa: Ý thức pháp luật ; Truy cứu trách nhiệm ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Trách 

nhiệm pháp lí; Việt Nam ; Bắc Ninh 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013464-5. 

189. Vai trò của Viện Kiểm sát trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam 

hiện nay : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Việt Hưng ; TS. Phí Thị Thanh 

Tuyền hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 85 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về vai trò của Viện Kiểm sát trong thực hiện quyền 

lực nhà nước ở Việt Nam. Phân tích thực trạng về vai trò của Viện Kiểm sát trong thực 

hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nâng cao vai 

trò của Viện Kiểm sát trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay. 

Từ khóa: Viện Kiểm sát ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Thực hiện quyền lực nhà nước; 

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013466-7. 

190. Giải quyết quan hệ li hôn có yếu tố nước ngoài theo tư pháp quốc tế Việt 

Nam - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Mai Hồng ; 

TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 79 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết quan hệ li hôn có yếu tố nước 

ngoài. Phân tích thực trạng tư pháp quốc tế Việt Nam về giải quyết quan hệ li hôn có 

yếu tố nước ngoài; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật Việt 

Nam về giải quyết quan hệ li hôn có yếu tố nước ngoài. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Li hôn có yếu tố nước ngoài; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013460-1. 

191. Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) và việc thực thi nghĩa vụ báo cáo 

quốc gia của Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Thị Hải Yến ; TS. Nguyễn 

Thị Hồng Yến hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 59 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về cơ chế rà soát định kì phổ quát (UPR) của 

Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc. Nghiên cứu việc thực thi nghĩa vụ báo cáo quốc 

gia của Việt Nam theo cơ chế UPR. Phân tích quan điểm của Việt Nam về việc thực 

hiện các khuyến nghị theo cơ chế UPR; từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả thực 

thi nghĩa vụ báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế UPR. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Báo cáo ; Nghĩa vụ ; Cơ chế rà soát định kì 

phổ quát; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013458-9. 

192. Pháp luật và thực tiễn về phòng chống di cư trái phép - Kinh nghiệm cho 

Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Minh Hạnh ; TS. Mạc Thị 

Hoài Thương hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về hiện tượng di cư trái phép. Nghiên cứu các quy định của pháp 

luật quốc tế và Việt Nam về phòng chống di cư trái phép. Phân tích thực tiễn đấu tranh 

phòng chống di cư trái phép; từ đó rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Hợp tác quốc tế ; Vi phạm pháp luật ; Di cư quốc tế; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013456-7. 

193. Cơ chế hợp tác ngoại khối của ASEAN và sự tham gia của Việt Nam : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Phạm Tâm Long ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn 

- Hà Nội, 2022. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về hợp tác ngoại khối và cơ chế hợp tác ngoại 

khối của ASEAN. Nghiên cứu thực tiễn cơ chế hợp tác ngoại khối của ASEAN. Phân tích 

triển vọng của cơ chế hợp tác ngoại khối trong ASEAN và sự tham gia của Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Cơ chế ; ASEAN ; Hợp tác ngoại khối; Việt Nam 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013454-5. 

194. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự năm 2015 : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Lê Lương Toàn ; PGS. TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn - Hà 

Nội, 2022. - 82 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phân tích 

thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình sự đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; từ đó đề xuất 

hoàn thiện quy định Bộ luật Hình sự, nâng cao hiệu quả áp dụng đối với tội này. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tội phạm ; Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ; Bộ luật Hình sự 

2015; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013452-3. 

195. Phòng ngừa tội giết người trên địa bàn tỉnh Thái Bình : luận văn thạc sĩ Luật 

học / Lê Tiến Đức ; TS. Lưu Hoài Bảo hướng dẫn - Hà Nội, 2022. - 92 tr. : minh 

hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội giết người trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 

2021. 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 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

Từ khóa: Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội giết người; Việt Nam ; Thái Bình 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013450-1. 


