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A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Tâm lý học đại cương / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đặng 

Thanh Nga chủ biên ; Phan Kiều Hạnh, ... [et al.]. - Hà Nội :  Công an Nhân 

dân,  2018. - 243 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tâm lý học đại cương, 

gồm: những vấn đề lý luận về khoa học tâm lý học, ý thức và vô thức, chú ý, 

hoạt động, hoạt động nhận thức, xúc cảm và tình cảm, ý chí và nhân cách. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Tâm lý học. 

Địa chỉ tài liệu: (25): DSVGT 007457-81 ; (100): MSVGT 110316-415. 

2. Giáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế / Đại học Quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật ; Dương Anh Sơn chủ 

biên ; Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2018. - 472 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hợp đồng thương 

mại quốc tế, gồm: những vấn đề lý luận chung; kí kết, điều chỉnh nội dung hợp 

đồng thương mại quốc tế; chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế; hợp 

đồng thương mại quốc tế phổ biến; trung gian trong thương mại quốc tế; tài trợ 

xuất khẩu;… 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Giáo trình ; Hợp đồng thương mại quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007557-66. 

3. Giáo trình Luật Lao động / Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Kinh tế - Luật ; Đoàn Thị Phương Diệp chủ biên ; Nguyễn 

Triều Hoa, Hoàng Thị Hồng Hà, Dương Kim Thế Nguyên. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018. - 420 tr. ;  24 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Lao động, gồm: lý 

luận chung về Luật Lao động Việt Nam; công đoàn; hợp đồng lao động; thời 

gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; tiền lương; an toàn lao động, vệ sinh lao 

động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kỷ luật lao động; bảo hiểm xã hội;… 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Lao động. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007547-56. 

4. Giáo trình Phương pháp điều tra hình sự / Trường Đại học Kiểm sát Hà 

Nội ; Chủ biên: Nguyễn Xuân Hưởng, Lê Minh Long ; Nguyễn Đức Hạnh,... 

[et al.]. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  2018. - 434 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các nội dung của môn học Phương pháp điều tra hình sự, 

gồm: lý luận chung về điều tra vụ án hình sự và phương pháp điều tra hình sự; 

điều tra tội giết người, tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của người khác, tội hiếp dân, tội phạm cướp tài sản, tội phạm trộm cắp tài 

sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Từ khóa: Giáo trình ; Điều tra vụ án hình sự ; Khoa học điều tra hình sự ; 

Phương pháp điều tra hình sự ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007537-46. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Đầu tư công, đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế - Lý thuyết và các 

nghiên cứu thực nghiệm / Nguyễn Thị Cành chủ biên ; Nguyễn Anh 

Phong,... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  

2018. - 361 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết và các nghiên cứu quốc tế về đầu tư công; tác động 

của đầu tư công ở các quốc gia, nhóm các quốc gia trên thế giới. Phân tích thực 

trạng về chi tiêu công, đầu tư công tại Việt Nam; thực nghiệm tác động của đầu 

tư công đến tăng trưởng kinh tế ở nước ta và các nước trong khu vực, từ đó đưa 

ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này. 

Từ khóa: Kinh tế ; Đầu tư ; Đầu tư công ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003322-6 ; (5): MSVKT 001812-6. 



2. Kĩ thuật một số môn trong điền kinh / Chủ biên: Đỗ Thị Tươi, Nguyễn 

Trọng Quang ; Biên soạn: Ngô Khánh Thế, ... [et al.]. - Hà Nội :  Thể thao và 

Du lịch,  2018. - 130 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, quá trình hình thành và phát triển môn Điền kinh; 

nguyên lý kỹ thuật chạy, chạy cự ly ngắn; kỹ thuật nhảy, nhảy xa; phương pháp 

tổ chức thi đấu và trọng tài điền kinh. Giới thiệu một số điều luật cơ bản trong 

các môn chạy và nhảy xa. 

Từ khóa: Việt Nam ; Thể dục thể thao ; Điền kinh ; Kĩ thuật. 

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000651-60. 

3. Luật Hành chính Việt Nam (Những vấn đề cơ bản, câu hỏi và bài tập) / 

Trần Thị Lệ Thu. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  

2018. - 204 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của Luật Hành chính Việt Nam; quy 

phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính; hình thức và phương 

pháp quản lý nhà nước; cơ quan hành chính nhà nước; cán bộ, công chức, viên 

chức; cưỡng chế hành chính; vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính. 

Cuối mỗi phần có các câu hỏi và bài tập tình huống giúp người học vận dụng lý 

thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Bài tập ; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 006953-7 ; (5): MSVLHC 007648-52. 

4. Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - Bài tập và tình huống / Bùi Thị Hằng 

Nga, Bạch Thị Nhã Nam. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh,  2018. - 265 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi tự luận; câu hỏi trắc nghiệm; câu hỏi nhận định 

đúng sai, giải thích; bài tập tính toán và bài tập tình huống về môn học Pháp luật 

kinh doanh bảo hiểm. Giới thiệu toàn văn Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000. 

Từ khóa: Kinh doanh bảo hiểm ; Bài tập ; Tình huống ; Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLKT 007153-7 ; (5): MSVLKT 016850-4. 

5. Thi hành án dân sự / Huỳnh Thị Nam Hải. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2018. - 135 tr. ;  24 cm. 



Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận chung về pháp luật thi hành án dân sự; 

trình tự, thủ tục thi hành án dân sự; thi hành án dân sự trong một số trường hợp 

đặc biệt; kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kháng nghị, xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự; biện pháp đảm bảo và 

biện pháp cưỡng chế thi hành án. 

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

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTDS 002989-93 ; (5): MSVTDS 008966-70. 

6. Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 / Tạp chí Dân chủ và Pháp 

luật ; Nguyễn Thị Kim Thoa, ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 200 tr. ;  

24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phân tích mục tiêu, những điểm mới của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 về tội phạm và hình phạt trong lĩnh vực quản lý kinh tế; một 

số yêu cầu đặt ra để triển khai thi hành các quy định này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Thi hành pháp luật ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHS 001866. 

7. Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 

2017 / Tạp chí Dân chủ và Pháp luật ; Nguyễn Văn Bốn, ... [et al.]. - Hà Nội :  

Tư pháp,  2018. - 200 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phân tích những điểm mới, sửa đổi, bổ sung và 

những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi hành các quy định của Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Dân sự ; Thi hành pháp luật ; Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước 2017. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDS 006952. 

 

  



C. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can trong tố tụng hình sự Việt 

Nam / Đào Nguyễn Hồng Minh ; TS. Phan Thị Thanh Mai hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2018. - 98 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về biện pháp ngăn chặn tạm giam đối 

với bị can. Phân tích quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về biện 

pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can và thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn 

chặn tạm giam đối với bị can ở nước ta thời gian qua; từ đó, đưa ra một số giải 

pháp góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tạm giam ; Luật Tố tụng hình sự ; Biện pháp ngăn chặn ; 

Bị can. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009072-3. 

2. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân theo Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 và thực tiễn giải quyết tại tỉnh Lạng Sơn / Hoàng Thị Ngân ; 

PGS. TS. Hà Thị Mai Hiên hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 82 tr. :  minh họa ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và nội dung các quy định của Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Phân 

tích thực tiễn thực hiện pháp luật về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân 

tại tỉnh Lạng Sơn, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Tài sản chung ; Chia tài sản ; Vợ chồng ; 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009096-7. 

3. Đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra trong tố tụng hình sự / Nguyễn Xuân 

Lâm; PGS. TS. Trần Văn Độ hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 75 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và lịch sử pháp luật tố tụng hình sự về 

đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra. Phân tích quy định pháp luật tố tụng hình sự hiện 

hành về đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra và thực tiễn thi hành tại tỉnh Điện Biên; 



từ đó đưa ra yêu cầu, quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Tố tụng hình sự ; Đình chỉ điều tra ; 

Điện Biên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009006-7. 

4. Giải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng khi ly hôn / Trần Thị Hoàng 

Thái ; PGS. TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 71 tr. :  minh 

họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về quan hệ tài sản vợ 

chồng và vấn đề giải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Phân tích 

thực tiễn giải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng khi ly hôn, từ đó đưa ra một số 

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

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Ly hôn ; Quan hệ tài sản ; Vợ chồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009140-1. 

5. Giao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức và thực tiễn tại tỉnh Sơn 

La / Trần Thị Hồng Vân ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn. - Hà Nội,  

2018. - 75 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về giao dịch dân sự vi phạm quy định 

về hình thức. Nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan 

đến giao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức và thực tiễn áp dụng tại tỉnh 

Sơn La; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Giao dịch dân sự ; Sơn La. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009138-9. 

6. Hoạt động thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ 

Tư pháp / Trịnh Hồng Lê ; PGS. TS. Bùi Thị Đào hướng dẫn. - Hà Nội,  

2018. - 89 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hoạt động thẩm định dự án, dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp. Phân tích thực trạng hoạt động 

thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp, từ đó 



đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng của 

hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Thẩm định ; Bộ Tư pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009130-1. 

7. Hợp đồng mua bán doanh nghiệp – Pháp luật một số quốc gia trên thế 

giới và kinh nghiệm cho Việt Nam / Đặng Hoàng Anh ; PGS. TS. Trần Ngọc 

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

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng mua bán doanh nghiệp và 

pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng 

pháp luật về hợp đồng mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam và một số nước trên 

thế giới, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm 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: (2): DSVLA 009146-7. 

8. Kỷ luật lao động từ thực tiễn các doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn / Ngô 

Vi Cường ; PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 75 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về pháp luật kỷ luật lao động. Phân tích 

thực trạng pháp luật Việt Nam về kỷ luật lao động và thực tiễn thực hiện tại các 

doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra 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 ; Kỷ luật lao động ; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009142-3. 

9. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của kiểm sát viên trong tố tụng 

hình sự / Nguyễn Tiến Đỗ ; TS. Nguyễn Đức Hạnh hướng dẫn. - Hà Nội,  

2018. - 86 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm 

của kiểm sát viên trong tố tụng hình sự. Phân tích thực tiễn thực hiện các quy 

định pháp luật hiện hành và đề xuất một số kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu 



quả nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của kiểm sát viên trong tố tụng hình sự 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Tố tụng hình sự ; Kiểm sát viên ; 

Điện Biên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009010-1. 

10. Pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động từ thực tiễn thực hiện tại 

tỉnh Lạng Sơn / Hà Phương Thảo ; PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2018. - 75 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về pháp luật an toàn lao động, vệ sinh 

lao động. Phân tích thực trạng pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động và 

thực tiễn thực hiện tại tỉnh Lạng Sơn, từ đó đưa ra 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 ; An toàn lao động ; Vệ sinh lao động ; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009124-5. 

11. Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn / Hoàng Thị Hải ; PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2018. - 79 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về bảo hiểm thất nghiệp và quá trình 

phát triển pháp luật bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam. Phân tích thực trạng quy 

định pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Lạng Sơn; 

từ đó đưa ra 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 Lao động ; Bảo hiểm thất nghiệp ; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009100-1. 

12. Pháp luật về bảo hiểm y tế và thực tiễn thực hiện đối với đối tượng là 

người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn / 

Nguyễn Công Chung ; PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương hướng dẫn. - Hà Nội,  

2018 cm. - 72 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về pháp luật bảo hiểm y tế. Phân tích 

thực trạng thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số trên 



địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 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 huyện Văn Quan, Lạng Sơn. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Bảo hiểm y tế ; Văn Quan, Lạng Sơn ; Người dân tộc 

thiểu số. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009126-7. 

13. Pháp luật về hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện tại các doanh 

nghiệp ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn / Nguyễn Thị Minh Thùy ; 

PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 64 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hợp đồng lao động và các quy định pháp luật 

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

đồng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, từ đó đưa 

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

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Luật Lao động ; Hợp đồng lao động ; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009132-3. 

14. Pháp luật về quỹ bảo hiểm xã hội và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Lạng 

Sơn / Hoàng Thị Minh Tuệ ; PGS. TS. Trần Thị Thúy Lâm hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2018. - 68 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về quỹ bảo hiểm xã hội và quy định 

pháp luật hiện hành về quỹ bảo hiểm xã hội. Đánh giá thực tiễn thi hành pháp 

luật về quỹ bảo hiểm xã hội tại tỉnh Lạng Sơn; 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 tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Luật Lao động ; Bảo hiểm xã hội ; Quỹ bảo hiểm xã 

hội; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009008-9. 

15. Pháp luật về thuế giá trị gia tăng đối với chủ thể nộp thuế bằng phương 

pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng / Đỗ Đức Huy ; TS. Vũ Văn Cương 

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



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thuế giá trị gia tăng và pháp luật về 

thuế giá trị gia tăng đối với chủ thể nộp thuế bằng phương pháp tính trực tiếp 

trên giá trị gia tăng. Phân tích thực trạng pháp luật về thuế giá trị gia tăng đối 

với chủ thể nộp thuế bằng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng ở Việt 

Nam; từ đó đưa ra phương hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tài chính ; Thuế giá trị gia tăng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009026-7. 

16. Quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về đương sự và thực 

tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn / Ngô 

Thảo Nguyên ; PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 

74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về đương sự trong pháp luật tố tụng dân 

sự. Phân tích thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện 

hành về đương sự tại Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, từ đó đưa ra một số 

giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả áp dụng pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Đương sự ; Lạng Sơn ; Tòa án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009128-9. 

17. Quyền con người được sống trong môi trường trong lành theo Hiến 

pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / Vũ Tú Linh ; 

TS. Trần Thái Dương hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 88 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về quyền con người được sống 

trong môi trường trong lành. Nghiên cứu khái quát về quyền con người được 

sống trong môi trường trong lành theo quy định của Hiến pháp Việt Nam; từ đó 

đưa ra nhận xét và kiến nghị về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Quyền con người ; Luật Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009014-5. 



18. Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và thực tiễn tại tỉnh Lạng 

Sơn / Nguyễn Hữu Thăng ; PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn. - Hà Nội,  

2018. - 74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về thanh tra lao động và thanh tra pháp luật lao 

động. Phân tích thực trạng thanh tra pháp luật lao động trong các doanh nghiệp 

tại tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thanh tra pháp luật lao động trên địa bàn này. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Thanh tra lao động ; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009134-5. 

19. Thụ lý tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân sự và thực tiễn áp 

dụng tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La / Nguyễn Cao Sơn ; TS. Đinh 

Trung Tụng hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 67 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thụ lý tranh chấp đất đai theo thủ tục 

tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn thụ lý tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng 

dân sự tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La, từ đó đưa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tranh chấp đất đai ; Thủ tục tố tụng dân sự ; Sơn La. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009110-1. 

20. Thủ tục hành chính trong ban hành quyết định hành chính áp dụng 

pháp luật / Vũ Hương Giang ; PGS. TS. Nguyễn Văn Quang hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2018. - 80 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính trong ban hành 

quyết định hành chính áp dụng pháp luật. Phân tích thực trạng pháp luật và thực 

tiễn thực hiện thủ tục hành chính trong ban hành quyết định hành chính áp dụng 

pháp luật ở nước ta hiện nay. Đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Thủ tục hành chính ; Quyết định hành 

chính ; Ban hành quyết định hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009012-3. 



21. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự / Bùi 

Trọng Thắng ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 71 tr.:  

minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thực hành quyền công tố trong giai 

đoạn điều tra vụ án hình sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực 

hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, từ đó đưa ra một số 

giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Vụ án hình sự ; Luật Tố tụng hình sự ; Quyền công tố ; 

Điều tra. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009150-1. 

22. Thực tiễn áp dụng quy định hạn chế quyền yêu cầu ly hôn tại Tòa án 

nhân dân tỉnh Sơn La / Nguyễn Thị Bích Ngọc ; PGS. TS. Nguyễn Thị Quế 

Anh hướng dẫn. - Hà Nội, 2018. - 71 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về áp dụng quy định hạn chế quyền 

yêu cầu ly hôn. Phân tích quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn áp 

dụng pháp luật về hạn chế quyền ly hôn tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; từ đó 

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

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Ly hôn ; Sơn La ; Quyền yêu cầu ly hôn ; 

Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009144-5. 

23. Thực trạng giải quyết hậu quả pháp lý về tài sản và con chung khi ly 

hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La / Nguyễn Thị Lan Hương ; PGS. TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2018. - 69 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giải quyết hậu quả pháp lý về tài sản và con 

chung khi ly hôn. Phân tích thực tiễn giải quyết hậu quả pháp lý về tài sản và 

con chung khi ly hôn tại Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; từ đó 

đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về vấn đề này. 



Từ khóa: Ly hôn ; Con chung ; Mai Sơn, Sơn La ; Hậu quả pháp lý ; Tải sản ; 

Luật Hôn nhân gia đình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009148-9. 

24. Thực trạng vấn đề tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trên địa bàn 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La / Cà Bình Minh ; PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2018. - 72 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. 

Phân tích thực trạng và biện pháp xử lý đối với nạn tảo hôn và kết hôn cận huyết 

thống trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và hạn chế tình trạng này trên địa bàn huyện Mường 

La, tỉnh Sơn La. 

Từ khóa: Kết hôn cận huyết thống ; Luật Hôn nhân gia đình ; Mường La, Sơn 

La ; Tảo hôn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009098-9. 

 

 


