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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI  

THÁNG 01/2017 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiêp (Phần chuyên sâu) / 

Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Ngô Hoàng Oanh, Nguyễn Minh Hằng ; Biên 

soạn: Nguyễn Thị Minh Huệ,... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 491 tr. ;  24 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)20(075) 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng chuyên sâu của Luật sư về tư vấn pháp luật cho 

doanh nghiệp, gồm: kỹ năng tư vấn về thành lập doanh nghiệp, quản lý nội bộ 

doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, tài chính, thuế, lao động, quyền sở hữu trí tuệ trong 

doanh nghiệp; tư vấn pháp luật về tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp. 

Từ khóa:Giáo trình; Doanh nghiệp; Tư vấn pháp luật; Kỹ năng. 

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 005545 – 54 - Phòng đọc 2; MSVGT 100196 – 225 – 

Phòng mượn 1. 

2. Giáo trình Luật Lao động Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lưu 

Bình Nhưỡng chủ biên ; Đỗ Ngân Bình,... [et al.]. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  

2015. - 598 tr. ;  22 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)23(075) 

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

hệ pháp luật, cơ chế ba bên, việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, thỏa ước lao 

động tập thể, chế độ tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, bảo hộ lao 

động, tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động, đình công và giải 

quyết đình công. 

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

Địa chỉ tài liệu: MSVGT 099896 – 995 - Phòng mượn 1. 

3. Giáo trình Luật Môi trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê 

Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh ; Nguyễn Văn Phương,... [et al.]. - Hà Nội :  Công 

an Nhân dân,  2016. - 498 tr. ;  22 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)25(075) 

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

pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; pháp luật về bảo tồn 
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đa dạng sinh học, đánh giá môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí, 

nước, suy thoái đất, suy thoái rừng, suy thoái nguồn thủy sinh, nguồn gen; pháp 

luật về bảo tồn di sản; thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam,.... 

Từ khóa:Việt Nam; Giáo trình; Môi trường; Luật Môi trường. 

Địa chỉ tài liệu: MSVGT 099596 – 695 - Phòng mượn 1. 

4. Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ 

biên ; Hoàng Ly Anh,... [et al.]. - Hà Nôi :  Công an Nhân dân,  2016. - 511 tr. ;  22 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)61(075) 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, bao gồm: 

khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn 

đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, 

Luật Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,…. 

Từ khóa:Giáo trình; Luật Quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 005395 – 424 - Phòng đọc 2; MSVGT 097626 – 8095 – 

Phòng mượn 1. 

5. Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh,... [et al.]. - 

Hà Nội :  Công an Nhân dân,  2016. - 456 tr. ;  21 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34.610(075) 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật Cộng đồng 

ASEAN, bao gồm: nhập môn pháp luật cộng đồng ASEAN, luật cộng đồng chính 

trị - an ninh ASEAN, luật cộng đồng kinh tế ASEAN, luật cộng đồng văn hóa - xã 

hội ASEAN. 

Từ khóa:ASEAN; Cộng đồng ASEAN; Giáo trình; Luật Quốc tế; Pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: MSVGT 100096 – 195 - Phòng mượn 1. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

 

1. Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội / 

Nguyễn Hiền Phương chủ biên ; Trần Thị Thúy Lâm,... [et al.]. - Hà Nội :  Tư 

pháp,  2016. - 330 tr. ;  24 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)23 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về Luật Bảo hiểm xã hội. Bình luận một 

số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội,  gồm những quy định chung và quy định cụ 

thể về: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội tự nguyện... 

Giới thiệu toàn văn Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và một số văn bản hướng dẫn thi hành. 
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Từ khóa:Bình luận khoa học; Luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLLD 006733 – 42 -  Phòng đọc 2; MSVLLD 016340 – 69 – 

Phòng mượn 2. 

2. Bối cảnh xây dựng và một số nội dung mới chủ yếu của Bộ luật Dân sự năm 

2015 (So sánh với Bộ luật Dân sự năm 2005) / Đinh Trung Tụng chủ biên ; 

Biên soạn: Nguyễn Hồng Hải, Trần Thu Hương. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 

458 tr. ;  27 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)310 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh xây dựng và một số tiếp cận mới chủ yếu trong xây 

dựng Bộ luật Dân sự năm 2015. So sánh Bộ luật Dân sự năm 2015 với Bộ luật Dân 

sự năm 2005 về các quy định chung và các quy định cụ thể về: quyền sở hữu, 

quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ, hợp đồng, thừa kế…. 

Từ khóa:Luật Dân sự; Bộ luật Dân sự 2005; Bộ luật Dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002233 - 42 - Phòng đọc 2. 

3. Các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về hình 

sự, dân sự, hành chính, thương mại, lao động (năm 2000 - 2016) / Trần Thế 

Vinh tuyển chọn, hệ thống. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2016. - 382 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)51 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

Nhân dân tối cao về tố tụng hành chính, dân sự, hình sự và các Nghị quyết hướng 

dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và Kinh tế. 

Từ khóa:Tòa án Nhân dân; Nghị quyết; Hội đồng Thẩm phán; Luật Tố tụng dân sự; 

Việt Nam; Luật Tố tụng hình sự; Luật Tố tụng kinh tế; Luật Tố tụng hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTHS 002792 - 96 - Phòng đọc 2. 

 

4. Các nguyên tắc và các phương pháp áp dụng pháp luật đất đai (2016) / Vũ 

Duy Khang. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2016. - 535 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)24 

Tóm tắt: Trình bày các nguyên tắc và phương pháp áp dụng pháp luật đất đai. Giới 

thiệu toàn văn Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về đất đai 

được áp dụng phổ biến trong thực tiễn. 

Từ khóa:Nguyên tắc; Luật Đất đai; Phương pháp; Áp dụng pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLDD 006718 – 22 - Phòng đọc 2; MSVLDD 016330 – 34: 

Phòng mượn 2. 
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5. Cẩm nang lễ hội truyền thống Việt Nam / Sưu tầm, biên soạn: Phạm Trình, 

Trần Minh. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2016. - 407 tr. ;  27 cm. 

Kí hiệu phân loại: 385.5(V) 

Tóm tắt: Tập hợp các lễ hội truyền thống của Việt Nam theo bốn mùa xuân - hạ - 

thu – đông và theo từng tháng. Nêu thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức các lễ 

hội này. 

Từ khóa:Việt Nam; Văn hóa; Lễ hội truyền thống. 

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000517 – 19 - Phòng đọc 1. 

6. Chỉ dẫn áp dụng Luật Đất đai năm 2013 / Đỗ Xuân Trọng chủ biên ; Đỗ 

Hồng Quyên,... [et al.]. - Hà Nội :  Lao động,  2016. - 1099 tr. :  minh họa ;  27 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)240 

Tóm tắt: Chỉ dẫn cách thức áp dụng từng điều luật trong Luật Đất Đai năm 2013 và 

dẫn chiếu quy định của các văn bản pháp luật khác hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

Từ khóa:Áp dụng pháp luật; Chỉ dẫn; Luật Đất Đai 2013. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLDD 006763 – 67 - Phòng đọc 2. 

7. Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân / Nguyễn Đăng Dung chủ biên ; 

Biên soạn: Nguyễn Đức Lam, Trần Văn Tám. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 287 

tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)115.1 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Hội đồng địa phương, các mô hình của Hội đồng 

địa phương và chức năng giám sát của Hội đồng địa phương trên thế giới. Nghiên 

cứu các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về hoạt động giám sát của Hội 

đồng nhân dân. Phân tích thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, từ 

đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này ở Việt Nam. 

Từ khóa:Việt Nam; Luật Hiến pháp; Hội đồng nhân dân; Giám sát; Chức năng; 

Hội đồng địa phương. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHP 006530 – 39 - Phòng đọc 2. 

8. Đại diện lao động và pháp luật về đại diện lao động - Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn ở Việt Nam / Đào Mộng Điệp. - Hà Nội :  Tư pháp,  2015. - 311 tr. ; 21cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)23 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về đại diện lao động và pháp luật về đại 

diện lao động. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về đại diện lao 

động, từ đó đưa ra hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa:Việt Nam; Luật Lao động; Đại diện lao động. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLLD 006743 - 52 - Phòng đọc 2. 
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9. Di sản văn hóa dòng họ - Những đền thờ, lăng và cung điện họ Nguyễn Việt 

Nam / Nguyễn Văn Kiệm. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2016. - 336 tr. :  minh họa ;  27 cm. 

Kí hiệu phân loại: 380.4(V) 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về lịch sử dòng họ Nguyễn ở Việt Nam, gồm: lịch sử 

hình thành, quy mô, nội dung và diện mạo của khuôn viên những đền thờ, cung 

điện, lăng tẩm họ Nguyễn; các ngày lễ, ngày giỗ và ngày hội của từng đền thờ các 

vị thần, thánh và vĩ nhân họ Nguyễn. 

Từ khóa:Việt Nam; Dòng họ; Di sản văn hóa; Họ Nguyễn; Đền thờ; Lăng; Cung điện. 

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000520 – 22 - Phòng đọc 1. 

10. Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước / Ngô Thành Can 

chủ biên ; Đoàn Văn Dũng. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 457 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)120 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về hành chính nhà nước; công vụ, công 

chức; cải cách hành chính nhà nước; thực hiện cải cách hành chính; các giải pháp 

thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế 

về cải cách hành chính. 

Từ khóa:Việt Nam; Công chức; Cải cách hành chính; Hành chính nhà nước; Công 

vụ; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006550 – 59 - Phòng đọc 2. 

11. Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay / Tào Thị 

Quyên, Lương Tuấn Nghĩa. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 270 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)20 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của pháp luật về thương mại điện tử. Phân tích 

quá trình phát triển và thực trạng pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam. Đưa 

ra quan điểm và các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

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

Địa chỉ tài liệu: DSVLKT 006753 – 62 - Phòng đọc 2. 

12. Hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự / Lê Hồng Hải biên 

soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 399 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)52 

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi, tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự, tố tụng 

dân sự. Nghiên cứu các vấn đề về tranh chấp dân sự, thủ tục giải quyết tranh chấp 

dân sự; một số quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân 

dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự và án lệ. 
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Từ khóa:Luật Tố tụng dân sự; Tố tụng dân sự; Giải quyết tranh chấp; Vụ án dân 

sự; Tranh chấp dân sự; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTDS 002767 - 76 - Phòng đọc 2; MSVTDS 008973 – 87 – 

Phòng mượn 2. 

13. Luật Tiếp công dân - Luật Hòa giải và hướng dẫn tra cứu 870 câu giải đáp 

vướng mắc thường gặp / Sưu tầm, hệ thống hóa: Quí Lâm, Kim Phượng. - Hà 

Nội :  Lao động - Xã hội,  2013. - 439 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)120 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tiếp công dân – Luật Hòa giải cơ sở của Quốc 

hội khóa XIII. Tập hợp 870 câu hỏi đáp những tình huống pháp lý thường gặp về 

công tác hòa giải, bình đẳng giới, nghiệp vụ kinh tế, đất đai, xây dựng, cư trú, hộ 

tịch, an ninh, trật tự, văn hóa, y tế, giáo dục, khiếu nại, tố cáo. 

Từ khóa:Tố cáo; Hòa giải; Tiếp công dân; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Tiếp công 

dân; Khiếu nại. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006525 - 29 - Phòng đọc 2. 

14. Pháp luật về doanh nghiệp - các vấn đề pháp lý cơ bản / Trương Nhật 

Quang. - Hà Nội :  Dân trí,  2016. - 728 tr. ;  24 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)20 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề pháp lý cơ bản về doanh nghiệp, gồm: phạm vi 

áp dụng, chủ thể của Luật Doanh nghiệp 2014; nguồn pháp luật về doanh nghiệp, 

xử lý xung đột pháp luật; lựa chọn loại hình doanh nghiệp; thành lập doanh nghiệp; 

hệ quả pháp lý từ việc thành lập doanh nghiệp; thành viên và cổ đông; các vấn đề 

về hành chính doanh nghiệp; lợi nhuận, cổ tức…. 

Từ khóa:Doanh nghiệp; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty đại chúng; Luật 

Doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLKT 006723 - 27 - Phòng đọc; MSVLKT 016335 – 39 – 

Phòng mượn 2. 

15. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015 (Biên soạn theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và văn bản 

mới năm 2016) / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - Hà Nội :  Lao động,  2016. - 

575 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)52 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và các nguyên tắc 

áp dụng Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Giới thiệu toàn văn Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015 và các văn bản pháp luật tố tụng dân sự còn hiệu lực thi hành. 
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Từ khóa:Luật Tố tụng dân sự; Phương pháp nghiên cứu; Bộ luật Tố tụng dân sự 

2015; Hồ sơ vụ án dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTDS 002762 – 66 - Phòng đọc 2; MSVTDS 009208 – 12 – 

Phong Mượn 2. 

16. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng Luật Tố tụng 

hành chính năm 2015 (Biên soạn theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và 

văn bản mới đến năm 2016) / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - Hà Nội :  Lao 

động,  2016. - 554 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)54 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và các nguyên 

tắc áp dụng Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Giới thiệu toàn văn Luật Tố tụng 

hành chính năm 2015 và các văn bản pháp luật tố tụng hành chính từ 2011-2015 

còn hiệu lực thi hành. 

Từ khóa:Phương pháp nghiên cứu; Luật Tố tụng hành chính 2015; Hồ sơ vụ án 

hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTHC 002782 - 86 - Phòng đọc 2; MSVTHC 008988 – 92 – 

Phòng mượn 2. 

17. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 (Biên soạn theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và văn 

bản mới nhất) / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - Hà Nội :  Lao động,  2016. - 583 

tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)51 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và nguyên tắc áp 

dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Giới thiệu toàn văn Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015; các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 

còn hiệu lực thi hành và các văn bản về tương trợ tư pháp. 

Từ khóa:Luật Tố tụng hình sự; Phương pháp nghiên cứu; Bộ luật Tố tụng hình sự 

2015; Hồ sơ vụ án hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTHS 002787  - 91 - Phòng đọc 2; MSVTHS 008993 – 94 – 

Phòng mượn 2. 

18. Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa / Quang Minh hệ 

thống. - Hà Nội :  Tài chính,  2015. - 415 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)20 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đấu thầu năm 2013. Giới thiệu các quy định chi 

tiết về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, đầu tư theo hình thức đối tác công tư và quy 

định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. 



8 

 

Từ khóa:Đấu thầu; Luật Đấu thầu; Hồ sơ mời thầu; Mua sắm hàng hóa. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLKT 006728 - 32 - Phòng đọc 2. 

19. Tìm hiểu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính / Đặng Thanh Sơn chủ 

biên ; Lê Thanh Bình,... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 433 tr. ;  21 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)120 

Tóm tắt: Tập hợp 230 câu hỏi đáp liên quan đến các quy định của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính, gồm những vấn đề 

chung và các quy định cụ thể về: hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, 

thẩm quyền áp dụng; thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt; các biện pháp 

ngăn chặn, bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính và các điều khoản thi hành. 

Từ khóa:Luật Hành chính; Vi phạm hành chính; Xử phạt vi phạm hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006540 - 49 - Phòng đọc 2. 

20. Tìm hiểu phong tục thờ cúng của người Việt - Ứng dụng trong cuộc sống 

và kinh doanh / Kim Quý sưu tầm, hệ thống hóa. - Hà Nội : Lao động, 2012. - 

449 tr. ;  27 cm. 

Kí hiệu phân loại: 385.4(V) 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tập tục thờ cúng ở Việt Nam, gồm: tập tục dâng 

hương; thờ cúng tổ tiên, tập tục thờ cúng trong những dịp lễ tết trọng đại; những 

tục lệ thờ cúng đặc sắc của ba miền Bắc, Trung, Nam và các dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam…. 

Từ khóa:Việt Nam; Thờ cúng; Văn hóa; Phong tục tập quán. 

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000514 - 16 - Phòng đọc 1. 

21. Tìm hiểu văn hóa Phật giáo và lịch sử các ngôi chùa ở Việt Nam / Sưu tầm, 

hệ thống hóa: Quý Long, Kim Thư. - Hà Nội :  Lao động,  2012. - 438 tr. ;  27 cm. 

Kí hiệu phân loại: 380.4(V) 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về văn hóa Phật giáo, gồm: biểu tượng, đặc điểm 

nghệ thuật, giá trị của Phật giáo; văn hóa Phật giáo trong đời sống tinh thần và vật 

chất của người Việt Nam; vai trò của Phật giáo trong tiến trình phát triển văn hóa 

dân tộc... Giới thiệu các ngôi chùa tiêu biểu ở ba miền Bắc - Trung – Nam. 

Từ khóa:Việt Nam; Đạo Phật; Chùa; Văn hóa Phật giáo. 

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000511 - 13 - Phòng đọc 1. 

22. Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt / Sưu tầm, biên soạn: Cao Ngọc 

Lân, Cao Vũ Minh. - Hà Nội :  Lao động,  2013. - 415 tr. :  minh họa ;  27 cm. 

Kí hiệu phân loại: 380.3(V) 



9 

 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề liên quan đến văn hóa tâm linh của người Việt, gồm: 

cách sắp đặt bàn thờ, thần vị và nghi lễ cúng, vái lậy; phong tục cúng lễ, tết giỗ, 

nghi lễ cúng ma chay; nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Nguyên Đán, Tết Hàn thực, 

Tết Nguyên tiêu… Tập hợp hơn 100 bài khấn cầu xin, giải hạn thường gặp trong 

cuộc sống. 

Từ khóa:Việt Nam; Văn hóa; Văn hóa tâm linh. 

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000508 - 10 - Phòng đọc 1. 

23. Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao về 

hình sự, dân sự, kinh tế (năm 2013 - 2016) / Vũ Duy Khang hệ thống. - Hà Nội 

:  Hồng Đức,  2016. - 470 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)52 

Tóm tắt: Tập hợp các quyết định Giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao về 

hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại và 4 án lệ của Tòa án Nhân dân tối cao áp 

dụng từ 01/12/2016. 

Từ khóa:Luật Tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hình sự; Giám đốc thẩm; Quyết định 

giám đốc thẩm; Luật Tố tụng kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTHS 002777 - 81 - Phòng đọc 2. 

24. Văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, 

nghiên cứu môn Khái luận chung về Luật Quốc tế / Sưu tầm, biên tập, dịch: 

Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương. - Hà Nội :  Lao động,  2013. - 162 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34.61 

Tóm tắt: Tập hợp một số văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam liên 

quan đến môn học Khái luận chung về Luật Quốc tế thuộc chương trình đào tạo Cử 

nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. 

Từ khóa:Luật Quốc tế; Văn bản pháp luật; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002118 - 22 - Phòng đọc 1; MSVLQT 003904 – 08 – 

Phòng mượn 2. 

25. Văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, 

nghiên cứu môn Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế / Sưu tầm, biên tập, 

dịch: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương. - Hà Nội : Lao động, 2013. - 317 tr. ;  28cm. 

Kí hiệu phân loại: 34.61 

Tóm tắt: Tập hợp một số văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam liên 

quan đến môn học Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế thuộc chương trình đào 

tạo Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. 

Từ khóa:Luật Quốc tế; Văn bản pháp luật; Việt Nam. 
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Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002123 – 27 - Phòng đọc 2; MSVLQT 003909 – 13 – 

Phòng mượn 2. 

26. Vận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh 

để thành công / Nguyễn Hữu Nam sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội :  Lao động,  

2015. - 427 tr. :  minh họa ;  27 cm. 

Kí hiệu phân loại: 159 

Tóm tắt: Giới thiệu 30 nguyên tắc trong đắc nhân tâm. Trình bày những bí quyết, 

phương pháp vận dụng thuật đắc nhân tâm trong việc dùng người, thu phục lòng 

người; giao tiếp, ứng xử; xây dựng và phát triển thương hiệu…. 

Từ khóa:Nghệ thuật giao tiếp; Nghệ thuật lãnh đạo; Đắc nhân tâm; Tâm lí học. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001340 - 43 - Phòng đọc 1. 


