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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN  

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2019 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Tâm lý học tư pháp / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đặng Thanh 

Nga chủ biên ; Đỗ Hiền Minh ... [et al.] / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đặng 

Thanh Nga chủ biên ; Đỗ Hiền Minh ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2019. 

- 363 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tâm lí học tư pháp, gồm: 

những vấn đề chung; khía cạnh tâm lí của hành vi phạm tội; cơ sở tâm lí của hoạt 

động điều tra, xét xử vụ án hình sự, hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân và quá 

trình giải quyết vụ án dân sự. 

Từ khóa: Giáo trình; Tâm lí học; Tâm lí học tư pháp. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên GT (20): DSVGT 007972-91. 

 

B. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. An ninh hàng hải đối với tàu biển, cảng biển trong pháp luật quốc tế và thực 

tiễn của Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Lương Thị Kim Dung ; PGS. TS. 

Đinh Ngọc Vượng hướng dẫn / Lương Thị Kim Dung ; PGS. TS. Đinh Ngọc 

Vượng hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 168 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về an ninh hàng hải đối với tàu biển, cảng 

biển. Phân tích qui định của pháp luật quốc tế về an ninh hàng hải đối với tàu biển, 

cảng biển và thực tiễn thi hành pháp luật về an ninh hàng hải đối với tàu biển, cảng 

biển của Việt Nam. Đưa ra quan điểm định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

luật và tăng cường hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Quốc tế; Tàu biển; Cảng biển; An ninh hàng hải. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010039-40. 

2. Bảo vệ lao động nữ theo quy định pháp luật lao động và thực tiễn thực hiện 

tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Hoàng Thị Thùy Linh ; PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương hướng dẫn / Hoàng Thị 

Thùy Linh ; PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 64 tr.: 

minh họa ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật hiện hành về bảo vệ lao động 

nữ. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật lao động về bảo vệ lao động nữ 

tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 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; Doanh nghiệp; Luật Lao động; Lao động nữ; Hòa Bình. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010019-20. 

3. Công ty hợp danh hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý theo 

pháp luật Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Đồng Thái Quang ; Người hướng 

dẫn: TS. Nguyễn Am Hiểu, PGS. TS. Trần Ngọc Dũng / Đồng Thái Quang ; 

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Am Hiểu, PGS. TS. Trần Ngọc Dũng. - Hà Nội, 

2019. - 150 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về công ti hợp danh hoạt động 

trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lí. Phân tích thực trạng và thực tiễn thi hành pháp 

luật về công ti hợp danh hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lí ở Việt 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Công ti hợp danh; Dịch vụ pháp lí. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010013-4. 

4. Địa vị pháp lý của Ban Kiểm soát công ty cổ phần theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp năm 2014 - Thực tiễn thi hành tại tỉnh Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật 

học/ Mai Thu Hà ; PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương hướng dẫn / Mai Thu Hà ; PGS. 

TS. Nguyễn Hiền Phương hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 74 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về Ban Kiểm soát trong công ti cổ phần và pháp luật về 

tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát trong công ti cổ phần. Phân tích thực trạng 

pháp luật và thực tiễn thi hành các qui định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm 

soát trong công ti cổ phần tại tỉnh Hòa Bình; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Hòa Bình; Công ti cổ phần; Ban Kiểm soát; Luật 

Doanh nghiệp 2014. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010011-2. 

5. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo 

pháp luật lao động từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Vì 

Văn Duy ; PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn / Vì Văn Duy ; PGS. TS. 

Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 61 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và qui định pháp luật về đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Phân tích, đánh giá thực trạng 
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đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật 

lao động từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình; 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; Hòa Bình; Người sử dụng 

lao động; Chấm dứt hợp đồng; Đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010073-4. 

6. Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại ở Tòa án cấp phúc thẩm - 

Thực tiễn thi hành ở một số địa phương : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn 

Quỳnh Nga ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn / Nguyễn Quỳnh Nga ; PGS. 

TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 75 tr. : minh họa ; 28 cm. 

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

doanh, thương mại tại Tòa án. Phân tích thực trạng pháp luật giải quyết các tranh 

chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án cấp phúc thẩm và thực tiễn thi hành ở một 

số tỉnh miền núi phía Bắc; 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; Tranh chấp thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Giải quyết tranh 

chấp; Tranh chấp kinh doanh; Xét xử phúc thẩm; Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010075-6. 

7. Kỷ luật sa thải theo Bộ luật Lao động năm 2012 và thực tiễn thực hiện tại tỉnh 

Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Đinh Trường Sơn ; PGS. TS. Trần Thị 

Thúy Lâm hướng dẫn / Đinh Trường Sơn ; PGS. TS. Trần Thị Thúy Lâm hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2019. - 75 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và qui định của Bộ luật Lao động năm 2012 

về kỉ luật sa thải. Phân tích, đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về kỉ luật sa thải tại 

tỉnh Hòa Bình; 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: Việt Nam; Luật Lao động; Hòa Bình; Kỉ luật lao động; Sa thải; Bộ luật Lao 

động 2012. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010061-2. 

8. Nghĩa vụ cung cấp thông tin của người sử dụng lao động trong quan hệ lao 

động theo pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Hồng Đăng; 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn / Nguyễn Hồng Đăng ; PGS. TS. Nguyễn 

Hữu Chí hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 71 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin 

của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Phân tích, đánh giá thực trạng 
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pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của người sử dụng lao động trong quan hệ 

lao động 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 Lao động; Người sử dụng lao động; Quan hệ lao động; 

Cung cấp thông tin. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010069-70. 

9. Pháp luật bảo hiểm thai sản và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Hòa Bình : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Đặng Thị Thu Hường ; PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương 

hướng dẫn / Đặng Thị Thu Hường ; PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương hướng dẫn 

. - Hà Nội, 2019. - 64 tr. : minh họa ; 28 cm. 

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

hiểm xã hội thai sản. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội thai sản 

tại tỉnh Hòa Bình; 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; Bảo hiểm xã hội; Hòa Bình; Bảo hiểm thai sản. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010025-6. 

10. Pháp luật kê biên tài sản là quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án dân 

sự và thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học/ 

Hoàng Xuân Hiển ; PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn / Hoàng Xuân Hiển ; 

PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 77 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về pháp luật kê biên tài sản là quyền sử dụng 

đất trong thi hành án dân sự. Phân tích thực trạng và thực tiễn áp dụng pháp luật về 

kê biên tài sản là quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự tại tỉnh Hòa Bình; 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 Đất đai; Quyền sử dụng đất; Thi hành án dân sự; Hòa Bình; 

Kê biên tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010015-6. 

11. Pháp luật phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học/ 

Nguyễn Thị Bình ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Phương, TS. Dương 

Thanh An / Nguyễn Thị Bình ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Phương, TS. 

Dương Thanh An. - Hà Nội, 2019. - 143 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về năng lượng sạch, phát triển năng lượng 

sạch và pháp luật phát triển năng lượng sạch. Phân tích thực trạng pháp luật phát 
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triển năng lượng sạch tại Việt Nam; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Môi trường; Năng lượng sạch. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010035-6. 

12. Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng từ thực tiễn thực hiện tại 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Văn Huy ; 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn / Nguyễn Văn Huy ; PGS. TS. Nguyễn 

Hữu Chí hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 72 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và qui định pháp luật về ưu đãi người có 

công với cách mạng. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực thi pháp luật ưu đãi người có 

công ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; 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: Việt Nam; Luật Lao động; Người có công; Ưu đãi xã hội; Kim Bôi, Hòa Bình. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010063-4. 

13. Pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Hòa 

Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Lệ Anh ; TS. Đỗ Thị Dung hướng 

dẫn / Nguyễn Thị Lệ Anh ; TS. Đỗ Thị Dung hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 70 tr.: 

minh họa ; 28 cm. 

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

hiểm tai nạn lao động. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật bảo hiểm tai nạn lao 

động tại tỉnh Hòa Bình, 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; Bảo hiểm xã hội; Tai nạn lao động; Hòa Bình. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010023-4. 

14. Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Hòa 

Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Đình Lý ; PGS. TS. Nguyễn Hiền 

Phương hướng dẫn / Nguyễn Đình Lý ; PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2019. - 73 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

tại tỉnh Hòa Bình; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

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

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

bắt buộc. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010029-30. 
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15. Pháp luật về bảo hiểm y tế và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Hòa Bình : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Trần Minh Thêu ; PGS. TS. Trần Thị Thúy Lâm hướng 

dẫn / Trần Minh Thêu ; PGS. TS. Trần Thị Thúy Lâm hướng dẫn. - Hà Nội, 

2019. - 69 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và sự điều chỉnh của pháp luật về bảo hiểm 

y tế. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo hiểm y tế và thực tiễn thực hiện 

tại tỉnh Hòa Bình; 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 Lao động; Bảo hiểm y tế; Hòa Bình. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010065-6. 

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

tỉnh Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Tuấn Long ; PGS. TS. 

Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn / Nguyễn Tuấn Long ; PGS. TS. Nguyễn 

Quang Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 75 tr. : minh họa ; 28 cm. 

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

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

thu hồi đất và thực tiễn thi hành tại tỉnh Hòa Bình; 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 Đất đai; Hòa Bình; Thu hồi đất; Bồi thường. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010053-4. 

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

tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn / Nguyễn Thị Ngọc Ánh ; PGS. 

TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 72 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 Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và thực tiễn thi hành tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; 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 Đất đai; Quyền sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận; Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; Lạc Sơn, Hòa Bình. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010051-2. 

18. Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân từ thực tiễn xét xử tại 

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Văn Tuấn ; 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn / Lê Văn Tuấn ; PGS. TS. Nguyễn Hữu 

Chí hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 67 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tranh chấp lao động và giải quyết tranh 

chấp lao động cá nhân tại Tòa án nhân dân. Phân tích thực trạng pháp luật về giải 

quyết tranh chấp lao động cá nhân từ thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa 

Bình; 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 Tố tụng lao động; Tòa án nhân dân; Giải quyết tranh chấp; 

Hòa Bình; Tranh chấp lao động cá nhân. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010071-2. 

19. Pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai và thực tiễn thi hành tại huyện Kim 

Bôi, tỉnh hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Quách Thị Hải Yến ; PGS. TS. 

Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn / Quách Thị Hải Yến ; PGS. TS. Nguyễn 

Quang Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 67 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hòa giải tranh chấp đất đai tại Việt Nam. 

Phân tích thực trạng pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai và thực tiễn thi hành tại 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; 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; Giải quyết tranh chấp; Tranh chấp đất đai; Hòa giải; Kim Bôi, 

Hòa Bình; Luật Đất đai. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010055-6. 

20. Pháp luật về hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện tại Ngân hàng 

Agribank Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Mai Anh ; PGS. TS. Nguyễn 

Hiền Phương hướng dẫn / Lê Mai Anh ; PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2019. - 67 tr. : minh họa ; 28 cm. 

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

đồng lao động. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng lao 

động tại Ngân hàng Agribank Hòa Bình; 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; Hòa Bình. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010021-2. 

21. Pháp luật về môi giới bất động sản và thực tiễn thi hành tại tỉnh Hòa Bình : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Thu Hiền ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến 

hướng dẫn / Bùi Thu Hiền ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2019. - 75 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt 

Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và 
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thực tiễn thi hành tại tỉnh Hòa Bình; 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 Đất đai; Hòa Bình; Môi giới bất động sản. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010057-8. 

22. Pháp luật về mua bán nợ xấu từ hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng 

ở Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Hoàng Văn Thành ; Người hướng dẫn: 

PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Vân, TS. Lê Đình Vinh / Hoàng Văn Thành ; Người 

hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Vân, TS. Lê Đình Vinh. - Hà Nội, 2019 . 

- 164 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về mua bán nợ xấu từ hoạt 

động cho vay của các tổ chức tín dụng. Phân tích thực trạng pháp luật về mua bán nợ 

xấu từ hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số 

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

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Tổ chức tín dụng; Mua bán nợ xấu; Nợ xấu. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010047-8. 

23. Pháp luật về quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn thực hiện tại tỉnh 

Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Vũ Trường Giang ; PGS. TS. Nguyễn 

Hiền Phương hướng dẫn / Vũ Trường Giang ; PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 74 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về quĩ bảo hiểm xã hội bắt 

buộc. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về quĩ bảo hiểm 

xã hội bắt buộc tại tỉnh Hòa 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; Luật Lao động; Bảo hiểm xã hội; Hòa Bình; Bảo hiểm xã hội 

bắt buộc; Quĩ bảo hiểm xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010027-8. 

24. Pháp luật về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thực hiện tại 

tỉnh Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Thị Thanh Hà ; PGS. TS. 

Nguyễn Thị Nga hướng dẫn / Hoàng Thị Thanh Hà ; PGS. TS. Nguyễn Thị Nga 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 75 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tái định cư và pháp luật về tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất. Phân tích thực trạng pháp luật về tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Hòa Bình; 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 Đất đai; Hòa Bình; Thu hồi đất; Tái định cư. 
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Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010017-8. 

25. Pháp luật về trợ giúp xã hội và thực tiễn thi hành tại huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Quang Hòa ; PGS. TS. Nguyễn Hữu 

Chí hướng dẫn / Bùi Quang Hòa ; PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2019. - 61 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về trợ giúp xã hội. Phân tích, 

đánh giá thực trạng pháp luật về trợ giúp xã hội và thực tiễn thực hiện tại huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình; từ đó đưa ra định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Trợ giúp xã hội; Kim Bôi, Hòa Bình. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010067-8. 

26. Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực sử dụng đất và thực tiễn thi hành 

tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Thị Thu 

Hiền; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn / Bùi Thị Thu Hiền ; PGS. 

TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 78 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về xử lí vi phạm trong lĩnh vực 

sử dụng đất ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về xử lí vi phạm trong lĩnh 

vực sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; từ đó đưa 

ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong 

lĩnh vực này. 

Từ khóa: Việt Nam; Sử dụng đất; Xử lí vi phạm; Kim Bôi, Hòa Bình; Vi phạm hành 

chính; Luật Đất đai. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010059-60. 

27. Quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai – Thực 

trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Hồng Quang ; TS. Nguyễn 

Mạnh Hùng hướng dẫn / Lê Hồng Quang ; TS. Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn 

. - Hà Nội, 2019. - 73 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản của quản lí nhà nước về xuất cảnh, 

nhập cảnh. Phân tích thực trạng quản lí nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt 

động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Nhập cảnh; Xuất cảnh; Quản lí nhà nước; Lào Cai. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010043-4. 

28. So sánh pháp luật về hợp đồng lao động Việt Nam và Hàn Quốc : luận án 

tiến sĩ Luật học / Park Jae Myung ; Người hướng dẫn: TS. Lưu Bình Nhưỡng, 
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PGS. TS. Trần Thị Thúy Lâm / Park Jae Myung ; Người hướng dẫn: TS. Lưu 

Bình Nhưỡng, PGS. TS. Trần Thị Thúy Lâm. - Hà Nội, 2019. - 154 tr. ; 28 cm. 

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

tích, đánh giá thực trạng pháp luật về hợp đồng lao động từ góc độ so sánh giữa Việt 

Nam và Hàn Quốc; chỉ ra điểm bất cập, hạn chế cũng như điểm tương đồng và khác 

biệt trong pháp luật của 2 quốc gia. Đưa ra yêu cầu và một số kiến nghị nhằm hoàn 

thiện pháp luật về hợp đồng lao động của Việt Nam và Hàn Quốc. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Luật So sánh; Hợp đồng lao động; Hàn Quốc. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010037-8. 

29. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự : 

luận án tiến sĩ Luật học / Trần Thị Liên ; Người hướng dẫn: TS. Vũ Gia Lâm, 

TS. Nguyễn Văn Tuân / Trần Thị Liên ; Người hướng dẫn: TS. Vũ Gia Lâm, 

TS. Nguyễn Văn Tuân. - Hà Nội, 2019. - 180 tr. : minh họa ; 28 cm. 

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

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn 

thi hành pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành về thực hành quyền công tố 

của Viện Kiểm sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; từ đó đưa ra yêu 

cầu và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam; Vụ án hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Xét xử sơ thẩm; Viện 

Kiểm sát nhân dân; Quyền công tố. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010049-50. 

30. Thực hiện quyền khiếu nại trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

– Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Đức Sỹ ; TS. Nguyễn 

Ngọc Bích hướng dẫn / Bùi Đức Sỹ ; TS. Nguyễn Ngọc Bích hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2019. - 72 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về thực hiện quyền khiếu nại trong lĩnh vực 

đất đai. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về thực hiện 

quyền khiếu nại trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc. Đề xuất một số giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết khiếu nại 

trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Đất đai; Quyền khiếu nại; Khiếu nại hành 

chính; Đắk Lắc. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010045-6. 

31. Tranh chấp về chia tài sản là quyền sử dụng đất khi vợ chồng ly hôn và thực 

tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / 
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Quách Thị Thủy ; PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn / Quách Thị Thủy ; 

PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn. - Hà Nội, 2019. - 75 tr. : minh họa ; 28 cm. 

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

chia tài sản là quyền sử dụng đất của vợ chồng khi li hôn. Nghiên cứu tổng quan tình 

hình giải quyết tranh chấp chia tài sản là quyền sử dụng đất khi vợ chồng li hôn và 

thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình; 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; Quyền sử dụng đất; Giải quyết tranh chấp; Hòa 

Bình; Li hôn; Tòa án nhân dân; Chia tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010031-2. 

32. Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các hộ gia 

đình, cá nhân từ thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Hà Thị Yến ; PGS. TS. Nguyễn Thị 

Nga hướng dẫn / Hà Thị Yến ; PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn. - Hà Nội, 

2019. - 75 tr. ; 28 cm. 

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

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân. Phân tích thực 

trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

giữa các hộ gia đình, cá nhân và thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; 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: Việt Nam; Luật Đất đai; Giải quyết tranh chấp; Hòa Bình; Chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Tòa án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010033-4. 

33. Tuyển dụng công chức, viên chức tại tỉnh Lào Cai – Thực trạng và giải pháp 

nâng cao hiệu quả : luận văn thạc sĩ Luật học / Lưu Văn Minh ; GS. TS. Thái 

Vĩnh Thắng hướng dẫn / Lưu Văn Minh ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn 

. - Hà Nội, 2019. - 75 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tuyển dụng công chức, viên chức. Phân 

tích thực trạng tuyển dụng công chức, viên chức tại tỉnh Lào Cai hiện nay; từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Công chức; Viên chức; Tuyển dụng; Lào Cai. 

Địa chỉ tài liệu: DHL Đọc sinh viên LA (2): DSVLA 010041-2. 

 


