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     TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN  

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11/2019 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần các tội phạm, Quyển 2 / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Lê Thị Sơn ... [et al.] . - Hà 

Nội :  Công an nhân dân,  2019. - 404 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam 

(phần các tội phạm), gồm: các tội phạm về ma túy; các tội phạm an toàn công cộng, 

trật tự công cộng; các tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính; các tội phạm về 

chức vụ; các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách 

nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến 

đấu, phục vụ chiến đấu; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm 

chiến tranh. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: (50): DSVGT 007922-71 ; (200): MSVGT 110666-865. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

* Sách tiếng Việt: 

1. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 

2017.  Phần các tội phạm :  sách chuyên khảo /  Phạm Mạnh Hùng . - Hà Nội :  

Lao động,  2019. - 1130 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận về các loại tội phạm được qui định trong Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), gồm: tội xâm phạm an ninh quốc gia; 

tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội xâm 

phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; tội xâm 

phạm sở hữu;... và các điều khoản thi hành. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Bình luận khoa học ; Tội phạm ; Bộ luật Hình 

sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002340-9 ; (10): MSVLHS 011914-23. 

2. Châu Á chuyển mình: Xu hướng và sự phát triển của các động lực tăng 

trưởng kinh tế : sách tham khảo / Biên soạn: P. Hoontrakul, C. Balding, R. 

Marwah ; Vũ Anh Đức dịch . - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 431 

tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu xu hướng và sự phát triển của các động lực tăng trưởng kinh 

tế ở châu Á về các vấn đề: những lựa chọn và thách thức cho sự chuyển dịch; động 

lực kinh tế và những áp lực chính đang dần hình thành ở châu Á; đời sống sau 

chính sách nới lỏng định lượng; con đường nhanh nhất đến khu vực hoá và toàn 

cầu hoá. 

Từ khóa: Kinh tế ; Châu Á. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003449. 

3. Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và 

gia đình / Quách Văn Dương . - Hà Nội :  Tư pháp,  2018. - 259 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và các qui định về chế độ hôn nhân, chế 

độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Chế độ tài sản ; Chế độ hôn nhân ; Việt Nam ; 

Vợ chồng. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHN 002650-4. 

4. Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) : sách tham khảo / Chủ biên: Nguyễn Trí Tuệ, Đỗ Đức Hồng Hà ; Biên 

soạn: Nguyễn Thị Ngọc Hoa ... [et al.] . - Hà Nội :  Công an nhân dân,  2018. - 

899 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Chỉ dẫn chi tiết cách thức tra cứu, áp dụng từng điều luật trong Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Chỉ dẫn ; Bộ luật Hình sự 2015. 
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Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHS 002385-9. 

5. Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 : sách tham khảo / 

Chủ biên: Nguyễn Trí Tuệ, Đỗ Đức Hồng Hà, Đào Thùy Dương ; Biên soạn: 

Trương Hồ Hải ... [et al.] . - Hà Nội :  Công an nhân dân,  2019. - 951 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Chỉ dẫn chi tiết cách thức tra cứu, áp dụng từng điều luật trong Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Chỉ dẫn ; Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHS 003154-8. 

6. Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam - Thực trạng và định hướng phát triển / 

Nguyễn Văn Tuân . - Hà Nội : Lao động, 2019. - 510 tr. ;  24 cm. 

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

pháp lí của luật sư, các tổ chức xã hội và những vấn đề về trợ giúp pháp lí của nhà 

nước. Xác định nhu cầu dịch vụ pháp lí, định hướng phát triển dịch vụ pháp lí ở 

Việt Nam; từ đó kiến nghị mô hình dịch vụ pháp lí và đưa ra giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Dịch vụ pháp lí. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007189-93. 

7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam : sách 

chuyên khảo / Nguyễn Bích Thảo . - Hà Nội :  Tư pháp,  2018. - 251 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hợp đồng tín dụng và giải quyết tranh chấp hợp 

đồng tín dụng. Phân tích thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín 

dụng ở Việt Nam và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án 

nhân dân; từ đó đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này trong giai 

đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Tín dụng ; Giải quyết tranh chấp ; Hợp 

đồng tín dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTDS 003149-53. 
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8. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính 

quyền cấp xã : sách chuyên khảo / Bùi Thị Nguyệt Thu . - Hà Nội :  Tư pháp,  

2018. - 259 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã. Phân tích thực trạng pháp luật về 

giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã 

và kết quả thực hiện; từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Chính quyền ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; 

Cấp xã. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHP 007184-8. 

9. Hỏi đáp về ASEAN và hệ thống văn bản pháp luật ASEAN / Lê Minh Tiến 

chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị Thuận ... [et al.] . - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 

491 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về ASEAN dưới hình thức hỏi – đáp, 

gồm các vấn đề: những vấn đề chung về ASEAN, cộng đồng ASEAN và pháp luật 

về cộng đồng ASEAN; cộng đồng chính trị - an ninh, cộng đồng kinh tế, cộng đồng 

văn hóa - xã hội ASEAN; quan hệ đối ngoại; cơ chế giải quyết tranh chấp của 

ASEAN và quan hệ Việt Nam - ASEAN. Tập hợp một số văn bản pháp luật của 

ASEAN. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Sách hỏi đáp ; ASEAN ; Pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLQT 002368. 

10. Luật hình triều Lê - Những giá trị trong thời đại ngày nay /  Lương Văn 

Tuấn . - Hà Nội :  Hồng Đức,  2018. - 439 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử, nội dung, các giá trị nhân văn, tiến bộ của Luật hình 

triều Lê và những quan điểm, phương hướng, giải pháp kế thừa các giá trị nhân 

văn, tiến bộ đó vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam hiện nay. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Pháp luật ; Triều Lê ; Bộ luật Hồng Đức ; Lịch sử nhà nước 

pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLSN 001616-7. 

11. Luật học Việt Nam - Những vấn đề đương đại : sách chuyên khảo / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Trần Quang Huy, Chu Mạnh Hùng, Vũ Thị 

Lan Anh ; Vũ Hải Anh ... [et al.] . - Hà Nội :  Tư pháp,  2019. - 1234 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về khoa học pháp lí Việt Nam đương đại, 

liên quan đến một số nội dung: tư duy chính trị, pháp lí trong đổi mới và hội nhập 

quốc tế; nhà nước pháp quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; pháp luật dân 

sự; tư pháp hình sự; pháp luật kinh tế và pháp luật phục vụ hội nhập quốc tế. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật học ; Pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLL 001622-6 ; (5): MSVLL 006011-5. 

12. Những vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật ở Việt 

Nam hiện nay . - Hà Nội :  Hồng Đức,  2018. - 238 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lí luận nhà nước và pháp luật; bản 

chất, chức năng, kiểu, hình thức và các mối quan hệ của pháp luật; qui phạm pháp 

luật; xây dựng pháp luật và hệ thống pháp luật; quan hệ pháp luật; thực hiện, áp 

dụng pháp luật; hành vi pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; ý thức 

pháp luật; pháp chế và điều chỉnh pháp luật. 

Từ khóa: Việt Nam ; Thực hiện pháp luật ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Pháp luật ; 

Áp dụng pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLL 001618-9. 

13. Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của 

con người từ thời phong kiến đến ngày Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực :  sách chuyên khảo /  Đỗ Đức Hồng Hà . - 

Hà Nội :  Lao động,  2019. - 974 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về 

các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người từ thời phong kiến đến trước 
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ngày Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực. Phân tích vấn đề lí luận, những điểm 

mới của các qui định về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người theo 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

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

mạng con người ; Tội xâm phạm sức khỏe con người. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHS 002380-4. 

14. Quyền của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay :  sách chuyên khảo 

/  Đỗ Mạc Ngân Doanh . - Hà Nội :  Lao động - Xã hội,  2019. - 279 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quyền của người dân tộc thiểu số. 

Nghiên cứu quyền của người dân tộc thiểu số trên thế giới và thực trạng quyền của 

người dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm 

đảm bảo thực hiện quyền của người dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Quyền con người ; Luật Hiến pháp ; Dân tộc thiểu số. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHP 007182-3. 

15. Quyền lựa chọn pháp luật áp dụng trong hợp đồng kinh doanh, thương 

mại quốc tế : sách chuyên khảo / Nguyễn Đức Vinh . - Hà Nội :  Lao động,  

2019. - 107 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan và các qui định cụ thể về quyền lựa chọn pháp luật áp 

dụng trong hợp đồng kinh doanh, thương mại quốc tế. Phân tích thực tiễn vận dụng 

và những qui định bất cập của pháp luật Việt Nam về quyền lựa chọn pháp luật áp 

dụng trong hợp đồng kinh doanh, thương mại quốc tế; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Quyền lựa chọn pháp luật áp dụng ; Hợp đồng kinh tế ; 

Hợp đồng thương mại quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (6): DSVLTP 002369-74. 

16. Thực hành đánh vần tiếng Anh bằng nhị ngữ : các nội dung tổng quát về 

âm vần, giải mã toàn bộ các âm của tiếng Anh, dành cho học sinh, sinh viên và 
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người đi làm / Nguyễn Tiến Nùng . - Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  2018. - 

375 tr. :  minh họa ;  27 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp thực hành đánh vần tiếng Anh bằng nhị ngữ, gồm 

các nội dung: bảng chữ cái và phiên âm quốc tế; một nguyên âm hoặc một phụ âm 

tạo thành các âm khác nhau; âm tiết và cách phát âm từ một âm tiết; chữ trộn và 

chữ ghép. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Đánh vần ; Nhị ngữ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVA 000442-6. 

17. Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị. Tập 3, Quyển 3, Toàn bộ quá 

trình sản xuất tư bản chủ nghĩa: Phần thứ 2 (Chương XXIX - LII) / C. Mác . - 

Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 773 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề về quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa, gồm: sự 

phân chia lợi nhuận thành lợi tức và lợi nhuận doanh nghiệp; sự chuyển hóa của lợi 

nhuận siêu ngạch thành địa tô; các loại thu nhập và nguồn của các loại thu nhập. 

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác ; Tư bản ; Kinh tế chính trị. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001978. 

18. Vai trò của tổng thống Mỹ trong quy trình lập pháp những năm đầu thế kỷ 

XXI :  sách chuyên khảo /  Chủ biên: Lưu Thuý Hồng, Vũ Ngọc Quảng . - Hà 

Nội :  Thông tin và Truyền thông,  2018. - 199 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về qui trình lập pháp của Mỹ. Phân tích vai trò của 

tổng thống Mỹ trong thể chế nhà nước và trong qui trình lập pháp những năm đầu 

thế kỉ 21. 

Từ khóa: Mỹ ; Lập pháp ; Tổng thống ; Luật Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHP 007177-81 ; (10): MSVLHP 007663-72. 

19. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. Tập 5, 1953 - 

9/1954 / Nguyễn Thị Hồng Phượng chủ biên ; Trịnh Thị Hương, Nông Thị Ánh 

Phượng . - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - viii, 1039 tr. ;  24 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp các văn kiện, tài liệu phản ánh sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam Bộ và 

Trung ương Cục miền Nam trong cuộc cách mạng miền Nam giai đoạn 1953 - 

9/1954. 

Từ khóa: Việt Nam ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Văn kiện ; Nam Bộ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001979. 

20. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam . - Hà Nội :  Hồng Đức,  2018. - 319 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về nhà nước, bộ máy nhà nước. Phân tích 

vấn đề xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước ở Việt Nam. 

Từ khóa: Lí luận nhà nước pháp luật ; Việt Nam ; Bộ máy nhà nước ; Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLL 001620-1. 

21. Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo trong bối cảnh hội nhập 

và phát triển : sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Oanh chủ biên ; Nguyễn Văn 

Hợi ... [et al.] . - Hà Nội :  Tư pháp,  2019. - 454 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tiền ảo. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn 

về tiền ảo ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng pháp luật một số nước về tiền ảo và 

kinh nghiệm cho Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về tiền ảo tại Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Tiền ảo ; Tiền tệ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 002655-64 ; (10): MSVLDS 011653-62. 

 

* Sách tiếng Ạnh: 

1. Cases that changed our lives / Ian McDougall general editor ; Contributors: 

Janet Bazley QC ... [et al.] . - London :  LexisNexis,  2010. - xxxviii, 254 p. ;  25 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Vụ án ; Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002807. 
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2. Cases that changed our lives. Vol. 2 / Ian McDougall general editor ; 

Contributor: James Wilson ... [et al.] . - London :  LexisNexis,  2014. - xxx, 236 

p. ;  25 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Vụ án ; Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002808. 

3. Duncan and Neill on defamation / Brian Neill ... [et al.] . - London :  

LexisNexis,  2015. - lxvi, 520 p. ;  26 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Anh ; Vu khống. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002801. 

4. Goode on commercial law / Royston Miles Goode ; Ewan McKendrickv edited 

and fully revised . - London :  LexisNexis,  2016. - cxliii, 1388 p. :  ill. ;  26 cm. 

Từ khóa: Anh ; Luật Thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002806. 

5. Henderson on derivatives / Schuyler K. Henderson . - London :  LexisNexis,  

2010. - xlv, 1281 p. :  ill. ;  26 cm. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Chứng khoán phái sinh ; Phái sinh tín dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002803. 

6. The law and practice of international capital markets / Geoffrey Fuller . - 

London :  LexisNexis,  2012. - xc, 702 p. ;  25 cm. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Tài chính quốc tế ; Tài chính công ; Thị trường vốn. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002805. 

7. The law and practice of shareholders' agreements / Katherine Reece 

Thomas, Christopher Ryan ; David Baylis consulting editor . - London :  

LexisNexis,  2014. - lii, 539 p. ;  26 cm. 

Từ khóa: Luật Công ty ; Anh ; Cổ đông ; Cổ phiếu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002804. 

8. The modern law of patents /  Phillip Johnson, Ashley Roughton, Trevor 

Cook . - London :  LexisNexis,  2018. - cclxxxiii, 1994 p. ;  24 cm. 
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Từ khóa: Luật Dân sự ; Bằng sáng chế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002799. 

9. The modern law of trade marks / Christopher Morcom, Ashley Roughton, 

Thomas St Quintin . - London :  LexisNexis,  2016. - cxxviii, 1277 p. ;  25 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Nhãn hiệu ; Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002800. 

10. Tolley's commercial contracts, transactions and precedents / Rex O. 

Nwakodo . - London :  LexisNexis,  2015. - xxv, 1824 p. ;  23 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng thương mại ; Luật Thương mại ; Anh ; Hợp đồng ; Giao dịch 

thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002802. 

 

C. ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

1. Đổi mới hoạt động giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực pháp luật của Trường Đại học 

Luật Hà Nội : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Bùi Đăng Hiếu chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Đức Ngọc … [et 

al.] . - Hà Nội,  2018. - 812 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nêu bản chất của hoạt động giảng dạy và hoạt động đánh giá kết quả học 

tập của người học trong đào tạo đại học nói chung và đào tạo nguồn nhân lực pháp 

luật nói riêng. Nghiên cứu kinh nghiệm giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của 

người học tại một số cơ sở đào tạo pháp luật trong và ngoài nước. Khảo sát hiện 

trạng giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học tại Trường Đại học Luật 

Hà Nội. Đề xuất hệ thống các giải pháp mang tính đồng bộ nhằm đổi mới hoạt 

động giảng dạy và đánh giá kết quả hoạt động của người học theo định hướng tiếp 

cận năng lực của người học tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Tập hợp 12 chuyên 

đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Giảng dạy ; Giáo dục đại học ; Đề tài khoa học ; Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Kết quả học tập. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000461. 

 

 


