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A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp 

ngoài Tòa án của Luật sư / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Nguyễn Thị Vân 

Anh, Nguyễn Thị Minh Huệ ; Nguyễn Hữu Phước … [et al.]. - Hà Nội : Tư 

pháp, 2018. - 699 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kĩ năng của Luật sư trong quá trình hành nghề tư vấn 

pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án, gồm: kĩ năng tiếp xúc 

khách hàng; kĩ năng nghiên cứu hồ sơ, tra cứu pháp lí và viết pháp lí; các kĩ 

năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng và dịch vụ pháp lí; kĩ năng tư vấn tổ chức 

thực hiện hợp đồng; kĩ năng thương lượng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

và hòa giải. 

Từ khóa: Việt Nam; Giáo trình; Luật sư; Tư vấn pháp luật; Giải quyết tranh 

chấp; Kĩ năng; Kĩ năng hành nghề. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007820-9. 

2. Giáo trình Luật Chứng khoán / Viện Đại học Mở Hà Nội ; Phạm Thị 

Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Minh Hằng … [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp,  

2014. - 176 tr. ;  24 cm. 

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

khái niệm; pháp luật về chào bán, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, tổ chức 

tham gia và hỗ trợ hoạt động kinh doanh chứng khoán; pháp luật về quản lí nhà nước 

đối với chứng khoán và thị trường chứng khoán; xử lí vi phạm và giải quyết tranh 

chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Từ khóa: Việt Nam; Chứng khoán; Thị trường chứng khoán; Giáo trình; Luật 

Chứng khoán. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 007817. 



3. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: 

Phan Hữu Thư, Lê Thu Hà ; Đinh Trung Tụng … [et al.]. - Hà Nội : Tư 

pháp, 2014. - 546 tr. ;  27 cm. 

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

Việt Nam, gồm: tổng quan về Luật Tố tụng dân sự Việt Nam; các nguyên tắc cơ 

bản, quan hệ pháp luật tố tụng dân sự; thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự 

của Tòa án; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự; các biện pháp khẩn cấp 

tạm thời; thời hạn, thời hiệu trong tố tụng dân sự;…. 

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

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 007818. 

4. Giáo trình Nghiệp vụ đấu giá tài sản / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: 

Nguyễn Xuân Thu, Lê Thị Hương Giang ; Nguyễn Quỳnh Hoa … [et al.]. - 

Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 618 tr. ;  24cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ đấu giá tài sản, 

gồm: pháp luật về đấu giá tài sản ở Việt Nam và một số nước trên thế giới; đấu 

giá viên và đạo đức nghề nghiệp; tổ chức đấu giá; quản lí nhà nước, thanh tra, 

kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, xử lí vi phạm trong đấu giá tài sản; thuế, lệ phí, thù 

lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá. 

Từ khóa: Việt Nam; Giáo trình; Đấu giá tài sản; Kĩ năng hành nghề. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007830-9. 

5. Giáo trình Nghiệp vụ đấu giá tài sản / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: 

Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Thị Thu Hồng ; Cao Kim Ngân … [et al.]. - Hà 

Nội : Tư pháp, 2018. - 651 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu kĩ năng chung về đấu giá tài sản, từ hoạt động tiếp nhận, 

thẩm định yêu cầu hồ sơ tài sản đấu giá đến khi hoàn tất đấu giá và kĩ năng đấu 

giá một số tài sản chủ yếu như: tài sản thi hành án dân sự, tài sản bảo đảm, tài 

sản là quyền sử dụng đất,…. 

Từ khóa: Việt Nam; Giáo trình; Đấu giá tài sản; Kĩ năng hành nghề. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007840-9. 



6. Giáo trình Thanh toán quốc tế / Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn. - Hà 

Nội: Bách khoa Hà Nội, 2018. - 449 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Thanh toán quốc tế, 

gồm: nhập môn thanh toán quốc tế; tỉ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế; 

công cụ thanh toán quốc tế; phương thức thanh toán quốc tế và tín dụng quốc tế. 

Từ khóa: Việt Nam; Giáo trình; Thanh toán quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 007819. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Án lệ và sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn 

Bá Bình chủ biên ; Hoàng Xuân Châu ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2019. - 

315 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về án lệ ở các nước thuộc hệ thống 

thông luật, dân luật và ở Việt Nam. Nghiên cứu cơ sở lí luận, pháp lí của việc sử 

dụng án lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam; tình hình sử dụng án lệ trong đào tạo 

luật ở một số nước trên thế giới, tại Trường Đại học Luật Hà Nội và một số cơ 

sở đào tạo luật ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp đối với việc sử dụng án lệ trong 

hoạt động đào tạo luật tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Án lệ; Lí luận nhà nước pháp luật; Ngành luật; Đào tạo đại học. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLL 001561-70 ; (20): MSVLL 005991-6010. 

2. Công lý và quyền tiếp cận công lý: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn / Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Chính sách công và 

Pháp luật ; Chủ biên: Đào Trí Úc, Vũ Công Giao ; Nguyễn Đăng Dung ... 

[et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 391 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các khía cạnh lí luận, pháp lí và thực tiễn về công lí và quyền 

tiếp cận công lí, tập trung vào các nội dung: lịch sử tư tưởng về công lí; hướng tiếp 

cận điển hình về vấn đề công lí trong lịch sử; pháp luật, công lí, lẽ công bằng; 

quyền tiếp cận công lí; mối quan hệ giữa công lí và quyền con người;…. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hiến pháp; Quyền tiếp cận công lí; Công lí; Quyền 

con người. 



Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHP 006985. 

3. Hành trình minh oan cho tử tù Hàn Đức Long / Ngô Ngọc Trai. - Hà Nội :  

Hội Nhà văn, 2019. - 341 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Vụ án hình sự; Văn học hiện đại; Minh oan; Biện hộ; 

Phóng sự điều tra. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVH 001016-20. 

4. Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia / Chủ biên: Nguyễn Đăng Dung 

… [et al.] ; Tập hợp, biên dịch: Lã Khánh Tùng … [et al.]. - Hà Nội :  Hồng 

Đức,  2012. - 750 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các bản Hiến pháp của 12 quốc gia, gồm: Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Pháp, Đức, Ý, Nga, Ba Lan, Hoa Kỳ, Nam Phi và 

Inđônêxia. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hiến pháp; Thế giới; Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHP 003153. 

5. Tuyển tập Hiến pháp một số quốc gia trên thế giới / Văn phòng Quốc hội. 

Trung Tâm Thông tin Thư viện và Nghiên cứu khoa học biên soạn. - Hà 

Nội: Thống Kê, 2009. - 254 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu 5 bản Hiến pháp của các quốc gia: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

(1787), Liên bang Nga (1993), Nhật Bản (1946), Cộng hòa Pháp (1958), Cộng 

hòa nhân dân Trung Hoa (1982) và một số thông tin cơ bản về các quốc gia đó. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp; Hiến pháp; Trung Quốc; Pháp; Mỹ; Nga; Nhật Bản. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHP 003132. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Bảo vệ lao động nữ theo pháp luật lao động và thực tiễn thi hành tại 

thành phố Hà Nội / Hoàng Diệu My ; TS. Nguyễn Huy Ban hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2018. - 91 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về bảo vệ lao động nữ. 

Phân tích thực trạng pháp luật lao động Việt Nam về bảo vệ lao động nữ và thực 

tiễn thi hành 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. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Người lao động; Hà Nội; Lao động nữ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009748-9. 

2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân từ 

thực tiễn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn / Đinh Kim Hạnh ; PGS. TS. 

Nguyễn Thị Nga hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 90 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân. Phân tích thực trạng pháp luật 

về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân và thực 

tiễn thi hành tại thành phố Lạng Sơn; 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: Việt Nam; Luật Đất đai; Quyền sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận; 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009742-3. 

3. Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự Việt Nam / Lê Thị Thúy Nga ; 

PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 234 tr. : minh 

họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về chủ thể buộc tội trong tố tụng hình 

sự. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về chủ thể buộc tội và thực tiễn hoạt 

động của các chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự Việt Nam; từ đó đưa ra yêu 

cầu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chủ thể buộc tội. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng hình sự; Chủ thể buộc tội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009811-2. 



4. Chức năng của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay / Nguyễn 

Quốc Khánh ; PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 

234 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về chức năng của lực lượng Cảnh sát 

biển. Phân tích thực trạng xác định và thực hiện chức năng của lực lượng Cảnh 

sát biển Việt Nam; từ đó đưa ra nhu cầu, quan điểm, giải pháp nhằm xác định và 

thực hiện có hiệu quả chức năng của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam; Lí luận nhà nước pháp luật; Cảnh sát biển. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009798-9. 

5. Cơ chế pháp lý trong việc thực hiện quyền kiểm soát của công ty mẹ đối 

với công ty con và thực tiễn tại nhóm công ty INTERSERCO / Phạm Trung 

Hiếu ; TS. Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 105 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về cơ chế pháp lí trong việc thực hiện 

quyền kiểm soát của công ti mẹ đối với công ti con. Phân tích thực trạng cơ chế 

pháp lí trong việc thực hiện quyền kiểm soát của công ti mẹ đối với công ti con 

và thực tiễn thực hiện tại nhóm công ti INTERSERCO; từ đó đưa ra một số kiến 

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

đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Công ti; Công ti mẹ; Quyền kiểm soát; Luật 

Công ti. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009730-1. 

6. Cơ sở thực tiễn của việc sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012 / Nguyễn 

Đức Đông ; TS. Đỗ Ngân Bình hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 101 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về cơ sở thực tiễn của việc sửa đổi Bộ luật Lao động 

năm 2012. Phân tích thực tiễn thực hiện các qui định của Bộ luật Lao động năm 

2012; từ đó đưa ra định hướng, kiến nghị sửa đổi nhằm hoàn thiện Bộ luật này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Bộ luật Lao động 2012. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009784-5. 



7. Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định pháp luật dân sự Việt 

Nam / Hoàng Thị Loan ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn Tuyết, TS. 

Hoàng Thị Thúy Hằng. - Hà Nội, 2019. - 395 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về điều kiện có hiệu lực của di chúc. 

Phân tích thực trạng các qui định của pháp luật hiện hành về điều kiện có hiệu 

lực của di chúc và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Di chúc; Thừa kế theo di chúc; Bộ luật Dân 

sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009809-10. 

8. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Tòa án nhân dân thành 

phố Hà Nội, thực trạng và kiến nghị / Đào Hải Yến ; TS. Đặng Vũ Huân 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 149 tr. ;  28 cm. 

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

thương mại tại Tòa án. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết 

tranh chấp hợp đồng thương mại tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, từ đó 

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

Từ khóa: Việt Nam; Tranh chấp thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Hà Nội; Tòa 

án nhân dân; Giải quyết tranh chấp; Hợp đồng thương mại; Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009744-5. 

9. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục sơ thẩm từ 

thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn / Hoàng Văn Thân ; TS. Trần 

Thị Bảo Ánh hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 87 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

thương mại và giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại theo thủ tục sơ 

thẩm bằng Tòa án. Phân tích thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại bằng Tòa án theo thủ tục sơ thẩm và thực tiễn áp dụng tại 

tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp 

dụng pháp luật về vấn đề này. 



Từ khóa: Kinh doanh; Thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Tòa án nhân dân; Giải 

quyết tranh chấp; Tranh chấp kinh doanh thương mại; Lạng Sơn; Tòa án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009650-1. 

10. Giao kết hợp đồng lao động theo pháp luật lao động ở Việt Nam hiện 

nay / Vũ Thị Thu Hằng ; TS. Vũ Minh Tiến hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 89 

tr. : minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giao kết hợp đồng lao động và qui định của 

pháp luật hiện hành về giao kết hợp đồng lao động. Phân tích thực tiễn thực hiện 

pháp luật Việt Nam hiện hành về giao kết hợp đồng lao động; 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: Việt Nam; Luật Lao động; Hợp đồng lao động; Giao kết hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009616-7. 

11. Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở nước Cộng hòa dân chủ nhân 

dân Lào – Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Xaykham Vannaxay ; Người 

hướng dẫn: PGS. TS. Trần Ngọc Dũng, PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh. - 

Hà Nội,  2019. - 228 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về doanh nghiệp. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành Luật Doanh nghiệp ở nước Cộng 

hòa dân chủ nhân dân Lào; 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; Lào; Luật Doanh nghiệp 2013. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009807-8. 

12. Hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng thương mại phù hợp với 

những quy định mới về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015/ 

Bùi Thị Minh Trang ; GS. TS. Lê Hồng Hạnh hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 

76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về hợp đồng thương mại. Phân tích 

những qui định mới của Bộ luật Dân sự 2015 về hợp đồng và ảnh hưởng của 



chúng đối với hợp đồng thương mại; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về hợp đồng thương mại. 

Từ khóa: Việt Nam; Hợp đồng thương mại; Luật Kinh tế; Hợp đồng; Bộ luật 

Dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009622-3. 

13. Hoạt động thu thập chứng cứ của Tòa án trong giải quyết vụ án hôn 

nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và thực tiễn giải quyết tại Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh / Hà Thanh Hương ; TS. Nguyễn Triều Dương 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về hoạt động thu thập chứng cứ của 

Tòa án trong giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Phân 

tích các qui định của pháp luật tố tụng hiện hành về hoạt động thu thập chứng cứ 

của Tòa án trong giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và 

thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; từ đó đưa ra một số 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Vụ án; Tòa án nhân dân; Thu thập 

chứng cứ; Hôn nhân có yếu tố nước ngoài; Quảng Ninh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009542-3. 

14. Hợp đồng mua bán doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam / Mai Vân 

Anh ; TS. Phan Chí Hiếu hướng dẫn. - Hà Nội, 2009. - 92 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hợp đồng mua bán doanh nghiệp. Phân 

tích thực trạng pháp luật về hợp đồng mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam; từ đó 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Hợp đồng mua bán doanh nghiệp; Mua bán 

doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 009814. 

15. Kiểm soát điều kiện giao dịch chung trong hoạt động cho vay đối với 

khách hàng cá nhân của các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt 

Nam và thực tiễn thi hành tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 



thôn Việt Nam / Phạm Tú Anh ; TS. Nguyễn Văn Tuyến hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2018. - 93 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và khung pháp lí về kiểm soát điều kiện giao dịch 

chung trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng 

thương mại. Phân tích thực tiễn thực hiện kiểm soát điều kiện giao dịch chung 

trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Cho vay; Khách 

hàng cá nhân; Giao dịch ngân hàng; Điều kiện giao dịch. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009628-9. 

16. Một số vấn đề pháp lý về giao nhận và thanh toán trong hợp đồng mua 

bán hàng hóa quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam / Vũ Thị Nhung ; TS. Ngô 

Quốc Kỳ hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 92 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về giao nhận và thanh toán trong hợp 

đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Phân tích các qui định của pháp luật Việt Nam 

về giao nhận và thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và thực 

tiễn áp dụng; 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: Việt Nam; Luật Kinh tế; Thương mại quốc tế; Thanh toán; Mua bán 

hàng hóa quốc tế; Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; Giao nhận hàng hóa. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009710-1. 

17. Nhu cầu phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ của các doanh nghiệp Việt 

Nam trong thực tiễn và vấn đề đặt ra cho hoạt động xây dựng pháp luật / 

Nguyễn Thị Phúc ; PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Vân hướng dẫn. - Hà Nội,  

2018. - 86 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu khái quát về nhu cầu phát hành trái phiếu trong nước bằng 

ngoại tệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Phân tích thực trạng chính sách và 

pháp luật Việt Nam về phát hành trái phiếu trong nước bằng ngoại tệ của doanh 

nghiệp; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất một số vấn đề trọng yếu 



trong hoạt động xây dựng pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lí cho các doanh 

nghiệp phát hành trái phiếu trong nước bằng ngoại tệ. 

Từ khóa: Việt Nam; Doanh nghiệp; Luật Tài chính; Huy động vốn; Ngoại tệ; 

Phát hành trái phiếu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009614-5. 

18. Pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai và thực tiễn thi hành tại Tòa án 

nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội / Phùng Thị Phương Thảo ; PGS. 

TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 105 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về tranh chấp đất đai và giải quyết 

tranh chấp đất đai thông qua Tòa án nhân dân. Phân tích thực trạng pháp luật về 

giải quyết tranh chấp đất đai và thực tiễn thi hành tại Tòa án nhân dân quận Cầu 

Giấy, 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: Việt Nam; Luật Đất đai; Giải quyết tranh chấp; Tranh chấp đất đai; 

Cầu Giấy, Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009708-9. 

19. Pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án và 

thực tiễn thi hành tại Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng / Lý Thị Thảo ; TS. 

Vũ Phương Đông hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 76 tr. ;  28 cm. 

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

thương mại. Phân tích các qui định của pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh 

doanh thương mại và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng; từ 

đó đề ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Luật Tố tụng kinh tế; Tranh chấp kinh tế; Tòa 

án nhân dân; Giải quyết tranh chấp; Cao Bằng; Kinh doanh thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009596-7. 

20. Pháp luật giải quyết tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động và thực 

tiễn tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội / Hoàng Thị Ngọc ; TS. Phạm 

Công Bảy hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 88 tr. ;  28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày khái quát về giải quyết tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao 

động tại Tòa án nhân dân. Phân tích các qui định của pháp luật Việt Nam hiện 

hành về giải quyết tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động tại Tòa án nhân 

dân và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra 

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

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Luật Tố tụng lao động; Hợp đồng lao động; 

Hà Nội; Tòa án nhân dân; Giải quyết tranh chấp; Chấm dứt hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009604-5. 

21. Pháp luật giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất và thực tiễn thi 

hành tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang / Nguyễn Thị Nhật Tân ; PGS. TS. 

Phạm Hữu Nghị hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 98 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về pháp luật giải quyết tranh chấp 

quyền sử dụng đất thông qua Tòa án nhân dân. Phân tích, đánh giá thực trạng 

pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng 

đất tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; 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: Việt Nam; Luật Đất đai; Quyền sử dụng đất; Giải quyết tranh chấp; 

Tranh chấp đất đai; Vị Xuyên, Hà Giang. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009750-1. 

22. Pháp luật kiểm soát ô nhiễm lưu vực sông và thực tiễn thi hành tại sông 

Nhuệ - sông Đáy / Nguyễn Ngọc Hà ; TS. Nguyễn Văn Phương hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2018. - 86 tr. :  minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về pháp luật kiểm soát ô nhiễm lưu vực 

sông; đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy. Phân 

tích thực trạng pháp luật kiểm soát ô nhiễm lưu vực sông và thực tiễn thực hiện 

tại lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Môi trường; Ô nhiễm nước; Ô nhiễm môi trường; Lưu 

vực sông; Sông Đáy; Sông Nhuệ; Kiểm soát ô nhiễm. 



Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009606-7. 

23. Pháp luật môi trường về kiểm soát phế liệu nhập khẩu / Tống Thị 

Huyền Trang ; PGS. TS. Lưu Ngọc Tố Tâm hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 

115 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về kiểm soát phế liệu nhập khẩu và 

pháp luật môi trường về kiểm soát phế liệu nhập khẩu. Phân tích thực trạng pháp 

luật môi trường về kiểm soát phế liệu nhập khẩu tại Việt Nam và thực tiễn thực 

hiện; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Môi trường; Phế liệu; Phế liệu nhập khẩu; Kiểm soát 

phế liệu nhập khẩu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009706-7. 

24. Pháp luật thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài và thực tiễn thi hành 

tại Việt Nam / Hoàng Thị Hải Yến ; TS. Vũ Phương Đông hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2018. - 100 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về thương mại điện tử có yếu tố nước 

ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về thương 

mại điện tử có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam; từ đó đưa ra định hướng, kiến 

nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

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

yếu tố nước ngoài. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009778-9. 

25. Pháp luật về an toàn lao động và thực tiễn thi hành tại các doanh nghiệp 

xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội / Hồ Thị Thùy Linh ; TS. Vũ Minh 

Tiến hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 99 tr. : minh họa ; 28 cm. 

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

về an toàn lao động. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về an toàn lao động 

tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội; 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: Việt Nam; Luật Lao động; Hà Nội; An toàn lao động; Doanh nghiệp 

xây dựng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009610-1. 

26. Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn thi hành tại quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Minh Thúy ; TS. Nguyễn Huy 

Ban hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 84 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về bảo hiểm xã hội bắt buộc và qui 

định của pháp luật Việt Nam về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phân tích thực tiễn 

thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc tại quận Hoàng Mai, 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: Việt Nam; Luật Lao động; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

Hoàng Mai, Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009632-3. 

27. Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn thi hành tại thành 

phố Thái Nguyên / Vũ Thị Mỹ Duyên ; TS. Lưu Bình Nhưỡng hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2018. - 93 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về bảo hiểm xã hội bắt buộc và nội dung pháp luật 

hiện hành về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật 

về bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thành phố Thái Nguyên; từ đó đưa ra một số 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Bảo hiểm xã hội; Thái Nguyên; Bảo hiểm 

xã hội bắt buộc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009586-7. 

28. Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện và thực tiễn thi hành tại thành 

phố Hải Phòng / Hoàng Mỹ Linh ; TS. Đỗ Thị Dung hướng dẫn. - Hà Nội,  

2018. - 93 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật Việt Nam hiện hành về 

bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phân tích thực tiễn thi hành pháp luật về bảo hiểm 



xã hội tự nguyện tại thành phố Hải Phòng; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm xã hội tự 

nguyện; Hải Phòng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009732-3. 

29. Pháp luật về bảo hiểm y tế và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội / 

Nguyễn Phương Linh ; TS. Phạm Công Bảy hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 90 

tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về bảo hiểm y tế và pháp luật về bảo hiểm y tế ở Việt 

Nam. Phân tích qui định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm y tế và thực tiễn thi 

hành tại thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Hà Nội; Bảo hiểm y tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009736-7. 

30. Pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và thực tiễn thi hành 

tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội / Lê Thị Hồng Thúy ; PGS. TS. 

Vũ Thị Duyên Thủy hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 84 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, 

khu dân cư. Phân tích thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị, khu dân 

cư và thực tiễn thực hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; từ 

đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Môi trường; Bảo vệ môi trường; Đô thị; Khu dân cư; 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009724-5. 

31. Pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và thực tiễn thi hành 

tại tỉnh Nam Định / Trần Thị Thanh Tùng ; PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thủy 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 142 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và pháp 

luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật Việt 



Nam về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và thực tiễn thi hành tại tỉnh Nam 

Định; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Khu công nghiệp; Luật Môi trường; Bảo vệ môi trường; 

Nam Định. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009686-7. 

32. Pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác thủy sản tại Việt Nam / 

Chu Đình Linh ; PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thủy hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. 

- 104 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về pháp luật bảo vệ môi trường trong 

khai thác thủy sản. Phân tích thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường trong khai 

thác thủy sản và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Môi trường; Bảo vệ môi trường; Khai thác thủy sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009716-7. 

33. Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ khi doanh 

nghiệp phá sản và thực tiễn thi hành tại Hà Nội / Trần Minh Quân ; PGS. 

TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 79 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của chủ nợ khi doanh nghiệp phá sản. Phân tích thực trạng các qui định của pháp 

luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ khi doanh nghiệp phá sản và 

thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Doanh nghiệp; Phá sản; Hà Nội; Chủ nợ; Bảo 

vệ quyền lợi. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009712-3. 

34. Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành 

tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên / Đinh Thị Ngân ; TS. Trần Quang 

Huy hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 101 tr. ;  28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất. Phân tích thực trạng pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi đất và thực tiễn thi hành tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; từ đó đề 

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

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Đất đai; Thu hồi đất; Hưng Yên; Bồi thường; Luật Đất 

đai 2013. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009788-9. 

35. Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

đầu tư xây dựng đường giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn / Lã Xuân 

Trường ; TS. Trần Quang Huy hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 93 tr. : minh 

họa;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng đường giao thông. Phân tích thực 

trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

để xây dựng đường giao thông tại tỉnh Lạng Sơn; từ đó đề xuất giải pháp nhằm 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Đất đai; Thu hồi đất; Bồi thường; Tái định cư; Hỗ trợ; 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009714-5. 

36. Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 

thực tiễn thi hành tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Nhật 

Lệ; TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 108 tr. :  

minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Phân tích các qui định của pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành tại 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; 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: Việt Nam; Luật Đất đai; Thu hồi đất; Bồi thường; Tái định cư; Hỗ trợ; 

Ba Vì, Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009754-5. 

37. Pháp luật về cầm cố giấy tờ có giá để bảo đảm tiền vay của các ngân 

hàng thương mại và thực tiễn thi hành tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu 

Petrolimex / Lê Thị Quý ; TS. Trương Thị Kim Dung hướng dẫn. - Hà Nội,  

2018. - 99 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về cầm cố giấy tờ có giá 

để bảo đảm tiền vay của các ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng pháp 

luật về cầm cố giấy tờ có giá để bảo đảm tiền vay của các ngân hàng thương mại 

ở Việt Nam và thực tiễn thi hành tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex; từ 

đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Cầm cố; Ngân hàng thương mại; Bảo đảm 

tiền vay; Giấy tờ có giá. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009638-9. 

38. Pháp luật về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản từ thực tiễn tại thành 

phố Hà Nội / Ngô Vũ Chung Anh ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2018. - 97 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về cấp chứng chỉ môi 

giới bất động sản. Phân tích thực trạng pháp luật về cấp chứng chỉ môi giới bất 

động sản và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội; 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: Việt Nam; Luật Đất đai; Hà Nội; Môi giới bất động sản; Chứng chỉ 

môi giới bất động sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009738-9. 

39. Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực tiễn thi 

hành tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc / Nguyễn Trung Anh ; PGS. TS. 

Doãn Hồng Nhung hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 88 tr. ;  28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Phân tích thực tiễn thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 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: Việt Nam; Luật Đất đai; Quyền sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận; 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phúc Yên, Vĩnh Phúc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009796-7. 

40. Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại và thực tiễn thi hành 

tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank) / Nguyễn Thị 

Nhàn ; PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Vân hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 90 tr. :  

minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về pháp luật cho vay của ngân hàng thương mại. 

Phân tích thực tiễn thi hành pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại tại 

Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank); từ đó đưa ra giải pháp 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Cho vay. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009702-3. 

41. Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu 

công nghiệp ở Việt Nam hiện nay / Chu Lữ Hải Yến ; TS. Đặng Vũ Huân 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 88 tr. ;  28 cm. 

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

không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Phân tích thực trạng pháp 

luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở 

Việt Nam hiện nay; từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Cạnh tranh; Sở hữu công nghiệp; Cạnh tranh 

không lành mạnh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009656-7. 



42. Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại 

tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Thị Nhung ; TS. Vũ Quang hướng dẫn. - Hà Nội,  

2018. - 98 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về pháp luật chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 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: Việt Nam; Luật Đất đai; Quyền sử dụng đất; Bắc Ninh; Chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009746-7. 

43. Pháp luật về đấu giá hàng hóa và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà 

Nội / Vũ Bình An ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 

85 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về đấu giá hàng hóa và pháp luật về đấu giá hàng 

hóa. Phân tích thực trạng pháp luật về đấu giá hàng hóa và thực tiễn thi hành tại 

thành phố Hà Nội; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Hà Nội; Đấu giá; Đấu giá hàng hóa. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009600-1. 

44. Pháp luật về đấu giá hàng hóa và thực tiễn thi hành tại tỉnh Lạng Sơn / Đinh 

Đức Chính ; TS. Nguyễn Thị Yến hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 82 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về đấu giá hàng hóa và pháp luật về đấu giá hàng 

hóa. Phân tích thực trạng pháp luật về đấu giá hàng hóa và thực tiễn thi hành 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Lạng Sơn; Đấu giá hàng hóa. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009674-5. 

45. Pháp luật về dịch vụ thanh toán của các ngân hàng thương mại và thực 

tiễn áp dụng tại Việt Nam / Nguyễn Thị Nga ; PGS. TS. Phạm Thị Giang 

Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 86 tr. :  minh họa ;  28 cm. 



Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về dịch vụ thanh toán 

của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về dịch vụ thanh toán 

của ngân hàng thương mại, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp 

luật về thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Thanh toán; Dịch 

vụ thanh toán. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009654-5. 

46. Pháp luật về dịch vụ thương mại pháp lý – Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn / Nguyễn Như Chính ; TS. Bùi Ngọc Cường hướng dẫn. - Hà Nội, 

2011. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về dịch vụ thương mại pháp lí. Nghiên 

cứu những nội dung cơ bản của pháp luật về dịch vụ thương mại pháp lí ở Việt 

Nam; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Thương mại dịch vụ; Dịch vụ thương mại 

pháp lí. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 009800. 

47. Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao 

động và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Lạng Sơn / Dương Thị Kim Ngân ; TS. 

Phạm Thị Thúy Nga hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 78 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

của người lao động và pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

của người lao động ở Việt Nam hiện nay. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật 

về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động tại tỉnh Lạng 

Sơn; 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: Việt Nam; Luật Lao động; Người lao động; Hợp đồng lao động; Chấm 

dứt hợp đồng; Đơn phương chấm dứt hợp đồng; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009762-3. 



48. Pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng và thực tiễn thi hành đối với thị trường Hàn Quốc / Phạm Thảo 

Nguyên ; TS. Nguyễn Văn Bình hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 85 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về 

việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thực 

tiễn thi hành đối với thị trường Hàn Quốc; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Xuất khẩu lao động; Người lao động; Hợp 

đồng lao động; Hàn Quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009634-5. 

49. Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân / Lê 

Hưng Tứ ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 

107 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban 

nhân dân. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp đất đai 

tại Ủy ban nhân dân và thực tiễn thi hành; 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: Việt Nam; Luật Đất đai; Giải quyết tranh chấp; Ủy ban nhân dân; 

Tranh chấp đất đai. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009758-9. 

50. Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại từ 

thực tiễn xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai / Trần Vân Anh; 

PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 86 tr. ;  28 cm. 

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

hợp đồng kinh doanh thương mại. Phân tích qui định của pháp luật hiện hành về 

xét xử sơ thẩm các tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại và thực tiễn áp 

dụng tại tỉnh Lào Cai; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện 

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



Từ khóa: Việt Nam; Hợp đồng kinh tế; Luật Kinh tế; Luật Tố tụng kinh tế; Tòa 

án nhân dân; Giải quyết tranh chấp; Lào Cai. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009642-3. 

51. Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh thương 

mại bằng Tòa án và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, 

tỉnh Quảng Bình / Cổ Thảo Nguyên ; TS. Lê Vệ Quốc hướng dẫn. - Hà Nội,  

2018. - 91 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về giải quyết tranh chấp hợp đồng trong 

kinh doanh, thương mại bằng Tòa án. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn giải 

quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh, thương mại tại Tòa án nhân dân thị xã 

Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Hợp đồng thương mại; Luật Kinh tế; Luật Tố tụng kinh tế; Tòa án 

nhân dân; Giải quyết tranh chấp; Tranh chấp hợp đồng; Ba Đồn, Quảng Bình; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009801-2. 

52. Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án nhân 

dân và thực tiễn thi hành tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội / Vũ Thị 

Liên ; PGS. TS. Lê Thị Hoài Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 88 tr. ;  28 cm. 

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

lao động cá nhân tại Tòa án. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành 

về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án và thực tiễn thực hiện tại 

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

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Luật Tố tụng lao động; Tranh chấp lao động; 

Hà Nội; Tòa án nhân dân; Giải quyết tranh chấp; Tranh chấp lao động cá nhân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009590-1. 

53. Pháp luật về giải quyết việc làm và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Phú Thọ/ 

Nguyễn Diệu Linh ; TS. Đỗ Năng Khánh hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 84 

tr.;  28 cm. 



Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về giải quyết việc làm. 

Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về giải quyết việc làm tại tỉnh Phú Thọ; 

từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Việc làm; Phú Thọ; Giải quyết việc làm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009680-1. 

54. Pháp luật về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư và thực 

tiễn thi hành tại tỉnh Thái Bình / Nguyễn Thị Vân ; TS. Vũ Quang hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2019. - 88 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận về pháp luật giao đất, cho thuê đất để thực 

hiện dự án đầu tư. Phân tích thực trạng thi hành pháp luật giao đất, cho thuê đất để 

thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Thái Bình; 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: Việt Nam; Dự án đầu tư; Luật Đất đai; Giao đất; Thái Bình; Cho thuê đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009588-9. 

55. Pháp luật về hình thức khuyến mại giảm giá / Nguyễn Hồng Thúy ; 

PGS. TS. Vũ Thị Hồng Vân hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 101 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về hình thức khuyến mại 

giảm giá. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về hình 

thức khuyến mại giảm giá; từ đó đưa ra một số yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Khuyến mại; Giảm giá. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009764-5. 

56. Pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực tiễn 

thực hiện tại tỉnh Lạng Sơn / Trần Thị Thu Trang ; PGS. TS. Trần Thị Bảo 

Ánh hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa và pháp 

luật về hỗ trợ pháp lí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích thực tiễn thực hiện 

pháp luật về hỗ trợ pháp lí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Lạng Sơn; từ đó đưa 



ra quan điểm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Lạng Sơn cũng như các giải 

pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thực tiễn. 

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

nghiệp vừa; Lạng Sơn; Hỗ trợ pháp lí. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009720-1. 

57. Pháp luật về hợp đồng lao động và thực tiễn thi hành tại Nhà máy 

Z181/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng / Trần Thanh Mai ; PGS. TS. Lê 

Thị Hoài Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 83 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về hợp đồng lao động và pháp luật về 

hợp đồng lao động. Phân tích thực tiễn thi hành pháp luật về hợp đồng lao động tại 

Nhà máy Z181/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; từ đó đưa ra một số kiến nghị 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Hợp đồng lao động. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009790-1. 

58. Pháp luật về hợp đồng vô hiệu trong kinh doanh thương mại và thực 

tiễn tại Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội / Trần Thị Bích 

Ngọc ; TS. Lê Vệ Quốc hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 89 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về hợp đồng vô hiệu 

trong kinh doanh thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về hợp đồng vô 

hiệu trong kinh doanh thương mại và thực tiễn áp dụng tại Tòa kinh tế - Tòa án 

nhân dân thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Hợp đồng kinh tế; Luật Kinh tế; Kinh doanh; Thương mại; 

Hà Nội; Hợp đồng vô hiệu; Tòa án kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009774-5. 

59. Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm biển từ thực tiễn thi hành ở tỉnh Quảng 

Ninh / Hoàng Thị Ái Quỳnh ; PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thủy hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2018. - 107 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi 

trường biển. Phân tích thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và 



thực tiễn thi hành ở Quảng Ninh; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Môi trường; Môi trường biển; Ô nhiễm môi trường; 

Quảng Ninh; Kiểm soát ô nhiễm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009752-3. 

60. Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trong hoạt động 

giao thông từ thực tiễn thành phố Hà Nội / Nguyễn Phương Chinh ; TS. 

Nguyễn Văn Phương hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 96 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về kiểm soát ô nhiễm môi trường 

không khí và thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 

trong hoạt động giao thông. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về kiểm soát 

ô nhiễm môi trường không khí trong hoạt động giao thông tại Hà Nội; 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: Việt Nam; Giao thông; Luật Môi trường; Hà Nội; Ô nhiễm không khí; 

Ô nhiễm môi trường; Kiểm soát ô nhiễm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009664-5. 

61. Pháp luật về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai và 

thực tiễn thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội / Phùng Thị Sao ; PGS. 

TS. Phạm Hữu Nghị hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 89 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về kinh doanh bất động sản hình 

thành trong tương lai. Phân tích thực trạng pháp luật về kinh doanh bất động sản 

hình thành trong tương lai và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Đất đai; Hà Nội; Bất động sản; Kinh doanh bất động sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009660-1. 

62. Pháp luật về lao động chưa thành niên và thực tiễn thi hành tại huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội / Lê Thị Thùy Dương ; TS. Nguyễn Huy 

Ban hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 87 tr. ;  28 cm. 



Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về lao động chưa thành niên và thực 

trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về lao động chưa thành niên. Phân tích thực 

tiễn thi hành pháp luật về lao động chưa thành niên tại huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Người lao động; Lao động chưa thành niên; 

Thường Tín, Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009722-3. 

63. Pháp luật về lao động cưỡng bức và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà 

Nội / Trần Bích Vân ; TS. Phạm Trọng Nghĩa hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 

88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về lao động cưỡng bức và sự điều 

chỉnh của pháp luật đối với lao động cưỡng bức. Phân tích thực trạng pháp luật 

về lao động cưỡng bức và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra 

một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Hà Nội; Lao động cưỡng bức. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009740-1. 

64. Pháp luật về lương tối thiểu ở Việt Nam - Thực trạng và kiến nghị / 

Quan Thị Mai Hương ; TS. Nguyễn Xuân Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 

107 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về lương tối thiểu và pháp luật về lương tối thiểu. 

Phân tích thực trạng pháp luật về lương tối thiểu ở Việt Nam; từ đó đưa ra một 

số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Tiền lương; Lương tối thiểu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009696-7. 

65. Pháp luật về môi giới thương mại trong lĩnh vực bất động sản - thực tiễn 

thi hành và giải pháp hoàn thiện / Quách Thị Mai ; TS. Nguyễn Thị Dung 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 88 tr. ; 28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về môi giới thương mại và pháp luật về 

môi giới thương mại trong lĩnh vực bất động sản. Phân tích thực trạng pháp luật 

và thực tiễn thi hành pháp luật về môi giới thương mại trong lĩnh vực bất động 

sản; 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: Việt Nam; Luật Kinh tế; Bất động sản; Môi giới thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009760-1. 

66. Pháp luật về phòng, chống rửa tiền, nhìn từ thực tiễn thi hành tại Ngân 

hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng / Nguyễn Minh Trường ; PGS. TS. 

Phạm Thị Giang Thu hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 88 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hoạt động rửa tiền và pháp luật phòng, chống rửa 

tiền. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng 

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện qui 

định pháp luật và qui định nội bộ của ngân hàng này về phòng, chống rửa tiền. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Rửa tiền; Chống rửa tiền. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009694-5. 

67. Pháp luật về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam và thực tiễn thi 

hành tại thành phố Hà Nội / Vũ Hồng Hải ; TS. Đỗ Ngân Bình hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2018. - 88 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về quản lí lao động nước ngoài và sự 

điều chỉnh của pháp luật về quản lí lao động nước ngoài. Phân tích thực trạng 

pháp luật Việt Nam về quản lí lao động nước ngoài và thực tiễn thực hiện tại 

thành phố Hà Nội; 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: Việt Nam; Luật Lao động; Hà Nội; Lao động nước ngoài; Quản lí lao động. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009602-3. 

68. Pháp luật về quản lý nước thải công nghiệp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ / 

Đỗ Hồng Nhung ; TS. Nguyễn Văn Phương hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 85 

tr. ;  28 cm. 



Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về nước thải và pháp luật về quản lí 

nước thải công nghiệp ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về quản lí 

nước thải công nghiệp từ thực tiễn tại tỉnh Phú Thọ; từ đó đề ra phương hướng, 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Môi trường; Phú Thọ; Nước thải công nghiệp; Nước 

thải; Quản lí nước thải. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009700-1. 

69. Pháp luật về quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và 

thực tiễn thi hành tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội / Nguyễn Mạnh Hùng ; 

TS. Trần Vũ Hải hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 88 tr. :  minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của pháp luật về quản lí thuế và nội 

dung quản lí thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Phân tích thực tiễn 

thi hành pháp luật về quản lí thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan 

thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật 

và nâng cao hiệu quả công tác này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Việt Nam; Thuế; Luật Tài chính; Hà Nội; Hàng nhập khẩu; Quản lí thuế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009690-1. 

70. Pháp luật về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp từ thực tiễn thi hành 

tại Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn / Nguyễn Thị Lan Hương ; PGS. TS. Đinh 

Dũng Sỹ hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 79 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về pháp luật quản lí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Phân tích thực trạng pháp luật quản lí thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tiễn thi 

hành tại Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Việt Nam; Thuế; Luật Tài chính; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009676-7. 

71. Pháp luật về quản trị nội bộ công ty luật hợp danh và thực tiễn thực 

hiện tại tỉnh Lạng Sơn / Phùng Thanh Tiệm ; TS. Nguyễn Quý Trọng 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 81 tr. ;  28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về quản trị công ti luật hợp 

danh. Phân tích thực trạng pháp luật về quản trị công ti luật hợp danh và thực 

tiễn thi hành tại tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Lạng Sơn; Công ti luật hợp danh; Quản trị công ti. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009782-3. 

72. Pháp luật về quảng cáo và thực tiễn thi hành trong lĩnh vực truyền hình 

ở Việt Nam / Trần Phương Anh ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2018. - 91 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về pháp luật quảng cáo và quảng cáo trên truyền 

hình ở Việt Nam. Nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật về quảng cáo trong 

lĩnh vực truyền hình tại Việt Nam; từ đó đề 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: Việt Nam; Luật Kinh tế; Quảng cáo; Truyền hình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009756-7. 

73. Pháp luật về quỹ bảo hiểm xã hội và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà 

Nội / Nguyễn Văn Lĩnh ; TS. Đỗ Thị Dung hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 91 

tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật hiện hành về quĩ bảo hiểm 

xã hội. Nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật về quĩ bảo hiểm xã hội tại thành 

phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Hà Nội; Bảo hiểm xã hội; Quĩ bảo hiểm xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009672-3. 

74. Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khi Nhà nước 

thu hồi đất cho các mục đích quốc gia, công cộng và thực tiễn thi hành tại 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn / Tô Thị Thanh Hương ; PGS. TS. 

Nguyễn Thị Nga hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 89 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, 

cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất. Phân tích thực trạng pháp luật về quyền và 



nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành 

tại thành phố Lạng Sơn. Đưa ra yêu cầu về công tác thu hồi đất và các giải pháp 

nhằm đảm bảo quyền, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi 

đất tại thành phố Lạng Sơn. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Đất đai; Thu hồi đất; Người sử dụng đất; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009580-1. 

75. Pháp luật về thanh tra việc sử dụng đất đai và thực tiễn áp dụng đối với 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La / Nguyễn Mạnh Hà ; PGS. TS. 

Nguyễn Thị Nga hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 89 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thanh tra việc sử dụng đất đai đối với 

người sử dụng đất. Phân tích các qui định của pháp luật về thanh tra việc sử 

dụng đất đai đối với người sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại tỉnh Sơn La; từ 

đó đưa ra định hướng, yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Doanh nghiệp; Luật Đất đai; Thanh tra; Sử dụng đất; Sơn La. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009582-3. 

76. Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại 

tổ chức tín dụng từ thực tiễn Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương 

Việt Nam / Phạm Minh Đông ; PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2018. - 92 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về thế chấp quyền sử 

dụng đất ở. Phân tích thực trạng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất ở của 

hộ gia đình, cá nhân và thực tiễn thi hành tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Kỹ thương 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: Việt Nam; Luật Đất đai; Quyền sử dụng đất; Tổ chức tín dụng; Thế chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009718-9. 

77. Pháp luật về thi hành phán quyết trọng tài thương mại Việt Nam / 

Nguyễn Phan Linh ; PGS. TS. Vũ Thị Lan Anh hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 

89 tr. ;  28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về thi hành phán quyết trọng tài thương 

mại. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các qui định pháp luật 

về thi hành phán quyết trọng tài thương mại Việt Nam; từ đó đưa ra một số yêu 

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

về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng kinh tế; Trọng tài thương mại; Phán quyết 

trọng tài; Thi hành phán quyết; Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009780-1. 

78. Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tiễn thi hành tại tỉnh 

Bắc Ninh / Ngô Thị Thảo Phương ; PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Vân hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2018. - 76 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về thuế 

thu nhập doanh nghiệp. Phân tích thực tiễn thi hành pháp luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tài chính; Thuế thu nhập; Thuế thu nhập doanh 

nghiệp; Bắc Ninh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009636-7. 

79. Pháp luật về tranh chấp quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn và 

thực tiễn giải quyết tại tỉnh Lạng Sơn / Nông Đàm Thành ; TS. Phạm Thu 

Thủy hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 84 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tranh chấp quyền sử dụng đất của vợ 

chồng khi li hôn và giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất khi li hôn. Phân 

tích thực tiễn giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất của vợ chồng khi li hôn 

tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Đất đai; Quyền sử dụng đất; Tòa án nhân dân; Giải 

quyết tranh chấp; Li hôn; Vợ chồng; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009620-1. 



80. Pháp luật về vốn trong công ty cổ phần - Thực tiễn thi hành tại Công ty 

Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông / Dương Bích Diệp 

; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 76 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và nội dung cơ bản của pháp luật về 

vốn trong công ti cổ phần. Phân tích thực trạng thi hành pháp luật về vốn tại 

Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông; 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: Việt Nam; Luật Kinh tế; Vốn; Công ti cổ phần; Luật Công ty. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009794-5. 

81. Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất trong hoạt động xử lý nợ của tổ chức tín dụng / Hoàng Mạnh Cường; 

PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 85 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất và xử lí tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các 

tổ chức tín dụng. Phân tích thực trạng pháp luật về xử lí tài sản bảo đảm là 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong hoạt động xử lí nợ tại các tổ 

chức tín dụng; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Đất đai; Tổ chức tín dụng; Quyền sử dụng đất; Thế 

chấp; Tài sản bảo đảm; Tài sản gắn liền với đất; Xử lí nợ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009688-9. 

82. Thiết chế tổ chức, quản lí và tệ nạn cường hào ở làng xã vùng đồng bằng 

Bắc Bộ thế kỉ XVIII-XIX / Trần Hồng Nhung ; PGS. TS. Vũ Văn Quân 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 362 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh làng xã và thiết chế tổ chức, quản lí làng xã vùng 

đồng bằng Bắc Bộ thế kỉ XVIII-XIX. Phân tích thực trạng, hệ quả và nguyên 

nhân của nạn cường hào ở làng xã vùng đồng bằng Bắc Bộ thế kỉ XVIII-XIX. 

Từ khóa: Việt Nam; Làng xã; Đồng bằng Bắc Bộ; Thể chế; Hương ước; Lịch sử 

nhà nước pháp luật; Nạn cường hào. 



Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 009813. 

83. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 - 

Thực tiễn tại tỉnh Bắc Giang / Nguyễn Thị Kim Ngân ; TS. Nguyễn Quý 

Trọng hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 100 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng kí 

đầu tư. Phân tích các qui định của Luật Đầu tư năm 2014 về thủ tục cấp giấy 

chứng nhận đăng kí đầu tư và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Bắc Giang; từ đó đưa 

ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Đầu tư; Bắc Giang; Luật Đầu tư 2014; Giấy 

chứng nhận đăng kí đầu tư. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009652-3. 

84. Thủ tục giải thể doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014 và thực 

tiễn thực hiện tại tỉnh Lạng Sơn / Vi Quang Thanh ; TS. Nguyễn Quý 

Trọng hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 83 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về thủ tục giải thể doanh nghiệp và 

pháp luật điều chỉnh thủ tục giải thể doanh nghiệp. Phân tích thực trạng pháp 

luật về thủ tục giải thể doanh nghiệp từ thực tiễn tại tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra 

yêu cầu và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Doanh nghiệp; Giải thể doanh nghiệp; Lạng 

Sơn; Luật Doanh nghiệp 2014. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009670-1. 

85. Thực hiện các quy định pháp luật đất đai về bồi thường giải phóng mặt 

bằng - Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Hường ; TS. Phạm Thu Thủy 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 82 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về bồi thường khi Nhà nước thu hồi 

đất. Phân tích thực trạng pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và 

thực tiễn áp dụng tại thành phố Lạng Sơn; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm 

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



Từ khóa: Việt Nam; Luật Đất đai; Thu hồi đất; Bồi thường; Giải phóng mặt 

bằng; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009584-5. 

86. Thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi của lao động giúp việc gia đình ở 

Việt Nam / Nguyễn Quỳnh Phương ; TS. Nguyễn Văn Bình hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2018. - 95 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về bảo vệ quyền lợi của lao động giúp việc gia 

đình. Phân tích thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền lợi của lao động giúp việc 

gia đình và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam từ khi Bộ luật Lao động 2012 có hiệu 

lực đến nay; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Người lao động; Bảo vệ quyền lợi; Lao 

động giúp việc gia đình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009618-9. 

87. Thực trạng pháp luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng / Đào Thị Hồng Ngọc ; TS. Nguyễn Văn Bình hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2018. - 95 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hoạt động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phân tích thực trạng pháp luật đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa 

ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Xuất khẩu lao động; Người lao động; Hợp 

đồng lao động. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009624-5. 

88. Thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết 

và thực hiện hợp đồng theo mẫu ở Việt Nam / Hoàng Thùy Linh ; TS. Bùi 

Ngọc Cường hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 75 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết 

và thực hiện hợp đồng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt 



Nam về kiểm soát hợp đồng thương mại nhằm bảo vệ người tiêu dùng trong 

giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại và thực tiễn áp dụng; 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: Việt Nam; Hợp đồng thương mại; Luật Kinh tế; Người tiêu dùng; 

Thực hiện hợp đồng; Giao kết hợp đồng; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009684-5. 

89. Thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương 

mại điện tử ở Việt Nam / Nguyễn Minh Hà ; PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 99 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

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

tiêu dùng trong thương mại điện tử. Phân tích các qui định của pháp luật Việt 

Nam hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử và 

thực tiễn thi hành; từ đó đưa ra một số yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Người tiêu dùng; Thương mại điện tử; Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009640-1. 

90. Thực trạng pháp luật về chế tài do vi phạm hợp đồng trong lĩnh vực 

thương mại / Tạ Thị Thanh Hằng ; TS. Vũ Đặng Hải Yến hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 93 tr. ;  28cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về chế tài do vi phạm hợp đồng trong lĩnh vực 

thương mại và pháp luật về chế tài do vi phạm hợp đồng trong lĩnh vực thương 

mại. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về chế tài do 

vi phạm hợp đồng trong lĩnh vực thương mại ở Việt Nam; từ đó đưa ra một số 

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

Từ khóa: Việt Nam; Hợp đồng thương mại; Luật Kinh tế; Vi phạm hợp đồng; 

Chế tài. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009608-9. 



91. Thực trạng pháp luật về chuyển nhượng cổ phần tại Việt Nam / Hà 

Thiên Thư ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 86 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về chuyển nhượng cổ 

phần. Phân tích thực trạng pháp luật về chuyển nhượng cổ phần và thực tiễn thi 

hành ở Việt Nam; từ đó đưa ra một số yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Cổ phần; Chuyển nhượng cổ phần. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009644-5. 

92. Thực trạng pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai / 

Nguyễn Tiến Mạnh ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 

106 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực 

đất đai. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về giải 

quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Việt Nam; Khiếu nại; Luật Đất đai; Giải quyết khiếu nại; Đất đai. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009598-9. 

93. Thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp giữa thương nhân với 

người tiêu dùng tại Tòa án ở Việt Nam / Nguyễn Thị Quỳnh ; TS. Bùi Ngọc 

Cường hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp giữa thương 

nhân với người tiêu dùng và phương thức giải quyết tranh chấp giữa thương 

nhân với người tiêu dùng. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết 

tranh chấp giữa thương nhân với người tiêu dùng tại Tòa án, từ đó đề xuất một 

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

trong thực tiễn. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tố tụng kinh tế; Tòa án nhân dân; Giải quyết tranh 

chấp; Người tiêu dùng; Thương nhân; Luật Kinh tế; Tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009728-9. 



94. Thực trạng pháp luật về giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với ngân 

hàng thương mại ở Việt Nam / Nguyễn Trúc Quỳnh ; TS. Nguyễn Minh 

Hằng hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 83 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hoạt động giám sát và pháp luật về giám sát 

ngân hàng. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về 

giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với ngân hàng thương mại ở Việt Nam; 

từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Giám sát; Ngân 

hàng Nhà nước. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009726-7. 

95. Thực trạng pháp luật về hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực điện ảnh tại 

Việt Nam / Nguyễn Mai Anh ; PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2018. - 88 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về hạn chế cạnh tranh áp 

dụng trong lĩnh vực điện ảnh tại Việt Nam. Nghiên cứu tổng quan về thị trường 

điện ảnh và thực trạng pháp luật điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh áp dụng 

trong lĩnh vực điện ảnh tại 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: Việt Nam; Luật Kinh tế; Hạn chế cạnh tranh; Điện ảnh; Luật Cạnh 

tranh 2018. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009698-9. 

96. Thực trạng pháp luật về hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của 

ngân hàng thương mại và thực tiễn thi hành tại Ngân hàng TMCP Phát 

triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) / Nguyễn Thị Mận ; TS. Nguyễn 

Minh Hằng hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 91 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về hạn chế rủi ro trong 

hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về 

hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại và thực tiễn 

thực hiện tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; từ đó đề 



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

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Rủi ro; Cho vay. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009612-3. 

97. Thực trạng pháp luật về hợp đồng lao động vô hiệu ở Việt Nam / Trần 

Quỳnh Trang ; PGS. TS. Lê Thị Hoài Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 84 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và sự điều chỉnh của pháp luật về hợp 

đồng lao động vô hiệu. Phân tích thực trạng pháp luật về hợp đồng lao động vô 

hiệu và thực tiễn thi hành ở Việt Nam; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị, giải pháp 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Hợp đồng lao động; Hợp đồng lao động vô hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009704-5. 

98. Thực trạng pháp luật về hợp đồng tín dụng tại ngân hàng thương mại ở 

Việt Nam / Nguyễn Bỉnh Hiếu ; TS. Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2018. - 90 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về pháp luật điều chỉnh hợp đồng tín 

dụng tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Phân tích các qui định của pháp luật 

về hợp đồng tín dụng và những vấn đề thực tiễn đặt ra; 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: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Hợp đồng tín dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009786-7. 

99. Thực trạng pháp luật về huy động vốn của doanh nghiệp và thực tiễn 

thi hành tại các doanh nghiệp ở Việt Nam / Lý Thị Phương Lan ; TS. 

Nguyễn Văn Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 85 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận chung về huy động vốn của doanh 

nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật về huy động vốn của doanh nghiệp và 

thực tiễn thực hiện ở Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 

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



Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Doanh nghiệp; Vốn; Huy động vốn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009662-3. 

100. Thực trạng pháp luật về kiểm soát hoạt động mua bán và sáp nhập 

doanh nghiệp ở Việt Nam / Nguyễn Tuấn Anh ; TS. Trần Thị Bảo Ánh 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 102 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và 

pháp luật về kiểm soát hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Phân tích 

thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về kiểm soát hoạt động mua 

bán, sáp nhập doanh nghiệp theo Luật Cạnh tranh 2004, Luật Cạnh tranh 2018; 

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

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Doanh nghiệp; Sáp nhập doanh nghiệp; Mua 

bán doanh nghiệp; Luật Cạnh tranh 2004; Luật Cạnh tranh 2018. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009768-9. 

101. Thực trạng pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán 

lẻ tại Việt Nam / Phạm Thị Vân Anh ; PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 90 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về bán lẻ và pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế 

trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam. Phân tích qui định của pháp luật hiện hành 

về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực bán lẻ và thực tiễn thi hành; từ đó 

đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Tập trung kinh tế; Thị trường bán lẻ; Bán lẻ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009772-3. 

102. Thực trạng pháp luật về kiểm tra, giám sát trong quản lý nội bộ công 

ty cổ phần ở Việt Nam / Trần Ngọc Anh ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng 

dẫn.- Hà Nội,  2018. - 85 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về kiểm tra, giám sát trong 

quản lí nội bộ công ti cổ phần. Phân tích các qui định của pháp luật Việt Nam về 

kiểm tra, giám sát trong quản lí nội bộ công ti cổ phần và thực tiễn thực hiện; từ 



đó đề ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Công ti cổ phần; Quản lí nội bộ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009666-7. 

103. Thực trạng pháp luật về kinh doanh trò chơi có thưởng cho người 

nước ngoài tại Việt Nam / Nguyễn Thu Thảo ; TS. Nguyễn Thị Yến hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2018. - 87 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về kinh doanh trò chơi có thưởng và 

pháp luật về kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài tại Việt Nam. 

Phân tích thực trạng pháp luật về kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước 

ngoài tại Việt Nam và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Kinh doanh; Người nước ngoài; Trò chơi có thưởng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009592-3. 

104. Thực trạng pháp luật về phương thức hòa giải các tranh chấp thương 

mại ở Việt Nam / Nguyễn Quỳnh Hoa ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2018. - 89 tr. ; 28 cm. 

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

thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về hòa giải các tranh chấp thương 

mại và thực tiễn thi hành tại Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện 

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

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

Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009682-3. 

105. Thực trạng pháp luật về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam / 

Sầm Thị Huyên ; TS. Phạm Trọng Nghĩa hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 87 

tr.;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về quản lí lao động nước 

ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật về quản lí lao động nước ngoài làm việc tại 

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



Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Người lao động; Lao động nước ngoài; 

Quản lí lao động. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009626-7. 

106. Thực trạng pháp luật về quyền của công đoàn trong giải quyết tranh 

chấp lao động tập thể / Nguyễn Thị Lan Hương ; TS. Vũ Minh Tiến hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2018. - 79 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quyền của công đoàn trong giải 

quyết tranh chấp lao động tập thể. Phân tích thực trạng qui định của pháp luật về 

quyền của công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động tập thể 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: Việt Nam; Luật Lao động; Công đoàn; Giải quyết tranh chấp; Tranh 

chấp lao động tập thể. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009594-5. 

107. Thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam / Nguyễn Mai Anh ; PGS. TS. 

Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 91 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp 

luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng 

đất tại Việt Nam và thực tiễn thi hành; 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: Việt Nam; Doanh nghiệp; Luật Đất đai; Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài; Sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009678-9. 

108. Thực trạng pháp luật về thành lập tổ chức hành nghề công chứng ở 

Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Nga ; TS. Bùi Ngọc Cường hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2019. - 87 tr. ;  28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày khái quát về tổ chức hành nghề công chứng. Phân tích qui 

định của pháp luật Việt Nam về thành lập tổ chức hành nghề công chứng, từ đó 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Công chứng; Tổ chức hành nghề công chứng; 

Văn phòng công chứng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009648-9. 

109. Thực trạng pháp luật về thuế đối với doanh nghiệp ở Việt Nam hiện 

nay và thực tiễn thi hành tại Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam / Nguyễn 

Thanh Hương ; TS. Nguyễn Văn Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 100 

tr.;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về pháp luật thuế đối với doanh nghiệp ở 

Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về thuế trực thu, thuế gián thu đối với 

doanh nghiệp ở Việt Nam và thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ phần Vật giá Việt 

Nam; từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Doanh nghiệp; Thuế; Luật Tài chính; Thuế trực thu; Thuế 

gián thu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009792-3. 

110. Thực trạng pháp luật về thương nhân nước ngoài hoạt động thương 

mại tại Việt Nam / Vũ Duy Hà ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn. - Hà Nội,  

2018. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về thương nhân nước ngoài và pháp luật về 

thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam. Phân tích thực tiễn 

áp dụng pháp luật về thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt 

Nam; từ đó đưa ra một số định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Thương nhân nước ngoài; Thương nhân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009770-1. 

111. Thực trạng pháp luật về tiền gửi của cá nhân và thực tiễn thi hành tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) / 



Phạm Thị Thúy ; PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu hướng dẫn. - Hà Nội,  

2018. - 87 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về tiền gửi của cá nhân 

tại ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về tiền gửi của cá nhân 

tại ngân hàng thương mại và thực tiễn thi hành tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

luật và nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi của cá nhân tại Agribank. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Huy động vốn; 

Tiền gửi; Cá nhân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009692-3. 

112. Thực trạng pháp luật về tiền lương tối thiểu ở Việt Nam / Trịnh Thị Mai 

Hương ; TS. Phạm Trọng Nghĩa hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 97 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về tiền lương tối thiểu. 

Phân tích thực trạng qui định của pháp luật về tiền lương tối thiểu và thực tiễn 

thực hiện tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Tiền lương; Tiền lương tối thiểu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009734-5. 

113. Thực trạng pháp luật về vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội 

địa ở Việt Nam / Phùng Thị Hoa ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2018. - 80 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về pháp luật vận chuyển hàng hóa bằng đường 

thủy nội địa ở Việt Nam. Phân tích các qui định của pháp luật về vận chuyển 

hàng hóa bằng đường thủy nội địa và thực tiễn thi hành; 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: Việt Nam; Luật Kinh tế; Vận chuyển hàng hóa; Đường thủy nội địa. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009776-7. 



114. Thực trạng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động 

kinh doanh bất động sản / Trần Quang Anh ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2018. - 103 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về xử lí vi phạm hành 

chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Phân tích thực trạng pháp luật 

và thực tiễn thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính trong hoạt động kinh 

doanh bất động sản; từ đó đưa ra một số yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Vi phạm hành chính; Bất động sản; Xử lí vi 

phạm hành chính; Kinh doanh bất động sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009658-9. 

115. Thực trạng pháp luật Việt Nam về góp vốn vào công ty bằng giá trị 

nhãn hiệu ở Việt Nam / Hoàng Thị Thu Minh ; PGS. TS. Đồng Ngọc Ba 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 90 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về góp vốn vào công ti bằng giá trị 

nhãn hiệu. Phân tích qui định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật Việt 

Nam về góp vốn vào công ti bằng giá trị nhãn hiệu; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Góp vốn; Công ti; Thành lập công ti; Giá trị 

nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009766-7. 

116. Trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu 

dùng theo pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực tiễn thi hành 

tại thành phố Hà Nội / Vũ Thị Hằng Hà ; PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 90 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về trách nhiệm cung cấp thông tin của 

doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Phân tích thực trạng qui định pháp luật về 

trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng ở Việt 

Nam và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số kiến nghị 

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



Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Doanh nghiệp; Hà Nội; Người tiêu dùng; Bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng; Cung cấp thông tin. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009630-1. 

117. Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân từ thực 

tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn / Nguyễn Hà Mi ; TS. 

Trần Quang Huy hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 90 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa 

các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp 

quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng sơn; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt 

động này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Luật Đất đai; Quyền sử dụng đất; Tòa án nhân dân; Giải quyết tranh 

chấp; Tranh chấp đất đai; Lạng Sơn; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009668-9. 

118. Vấn đề chuyển đổi giới tính theo Bộ luật Dân sự năm 2015 / Nguyễn Diệu 

Anh ; PGS. TS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 99 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về chuyển đổi giới tính. 

Phân tích qui định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về chuyển đổi giới tính và thực 

tiễn thực hiện tại Việt Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Giới tính; Chuyển đổi giới tính; Bộ luật Dân 

sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009803-4. 

 

 

 

 


