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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2/2018 

 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Logic học đại cương / Nguyễn Như Hải. - Hà Nội :  Giáo dục Việt 

Nam,  2011. - 227 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn Logic học đại cương, gồm: đối 

tượng nghiên cứu; các khái niệm; phán đoán; quy luật cơ bản của tư duy logic; suy 

luận; chứng minh, bác bỏ và giả thuyết. 

Từ khóa: Giáo trình ; Chứng minh ; Logic học ; Bác bỏ ; Giả thuyết ; Phán đoán ; 

Suy luận. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGTM 001246. 

2. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Vũ 

Thị Hồng Vân chủ biên ; Lê Đình Nghị, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia 

Sự thật,  2017. - 444 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: khái 

niệm chung về nghĩa vụ; xác lập, thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ và trách nhiệm dân 

sự; các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; quy định về hợp đồng; một số loại 

hợp đồng dân sự. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006606-15. 

3. Giáo trình Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật Thi hành án hình sự / 

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Mai Đắc Biên chủ biên ; Đinh Hoàng 

Quang, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 376 tr. ;  21 cm. 



2 

 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của Luật Thi hành tam giữ, tạm giam 

(khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc quản lý thi hành tam giữ, tạm giam; chế độ quản 

lý giam giữ; chế độ của người bị giam giữ, bị tạm giam; kiểm sát thi hành tạm giữ, 

tạm giam,...) và Luật Thi hành án hình sự (khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc thi 

hành án hình sự; thi hành án phạt tù; thi hành án tử hình; thi hành án treo, án phạt 

cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, trục xuất,...). 

Từ khóa: Việt Nam ; Tạm giam ; Tạm giữ ; Giáo trình ; Luật Tố tụng hình sự ; Luật 

Thi hành án hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006616-25. 

4. Giáo trình Nhập môn logic hình thức / Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh ; Nguyễn Đức Dân biên soạn. - Hà Nội :  Thống kê,  2003. - 228 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn Logic hình thức, gồm: các khái 

niệm; phán đoán; logic mệnh đề; logic vị từ; những nguyên lí cơ bản của tư duy; 

suy luận; lí thuyết lập luận; logic tình thái và logic đa trị. 

Từ khóa: Tư duy ; Logic học ; Phán đoán ; Logic hình thức ; Logic đa trị ; Logic 

mệnh đề ; Logic tình thái ; Logic vị từ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGTM 001245. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

1. An ninh văn hóa ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Chủ biên: 

Nguyễn Duy Bắc, Vũ Thị Phương Hậu ; Nguyễn Việt Anh, ... [et al.]. - Hà Nội :  

Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 362 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực trạng về an ninh văn hóa ở Việt 

Nam. Nghiên cứu kinh nghiệm lịch sử của dân tộc và kinh nghiệm quốc tế về bảo 

đảm an ninh văn hóa, từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh văn hóa ở 

Việt Nam trong điều kiện hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn hóa ; An ninh văn hóa. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 000583. 

2. Ba mươi lăm năm ASEAN hợp tác và phát triển / Nguyễn Trần Quế chủ 

biên ; Uông Trần Quang, Kiều Văn Trung, Nguyễn Mạnh Hùng. - Hà Nội :  

Khoa học Xã hội,  2003. - 314 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về ASEAN qua 35 năm hình thành và phát triển. Nghiên cứu 

hợp tác ASEAN về thương mại, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, tài chính, cơ sở 

hạ tầng kinh tế, quản lý hành chính nhà nước và hợp tác quốc tế; sự phát triển 

ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI và quan hệ Việt Nam - ASEAN. 

Từ khóa: ASEAN ; Phát triển ; Hợp tác ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 001883. 

3. Bộ phiếu kỹ thuật kỹ năng hành nghề luật sư / Phan Hữu Thư chủ biên ; 

Nguyễn Thanh Bình, ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2004. - 404 tr. : minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu đề cương bài giảng và bộ phiếu kỹ thuật kỹ năng hành nghề 

luật sư liên quan đến các vấn đề: luật sư và nghề luật sư; các chuyên đề pháp luật 

chuyên sâu; kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng. 

Từ khóa: Luật sư ; Kĩ năng hành nghề ; Kĩ năng tư vấn. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 006774. 

4. Bộ phiếu kỹ thuật kỹ năng hành nghề luật sư / Nguyên Văn Huyên chủ biên; 

Nguyễn Thanh Bình, ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2004. - 408 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu đề cương bài giảng và bộ phiếu kỹ thuật kỹ năng tranh tụng của 

luật sư trong vụ án hình sự, dân sự và hành chính. 

Từ khóa: Luật sư ; Kĩ năng hành nghề ; Kĩ năng tranh tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 006775. 

5. Bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á / Trương Sỹ Hùng. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia Sự thật,  2017. - 244 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày quá trình xâm nhập, phương thức tồn tại và tình hình phát triển 

hiện nay của 4 tôn giáo lớn (Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo) ở một số 
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nước Đông Nam Á. Phân tích mối quan hệ giữa hiện tượng truyền giáo và bản chất 

thế tục hóa trong môi trường văn hóa của 4 tôn giáo này trên một số lĩnh vực tiêu 

biểu như ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc. 

Từ khóa: Tôn giáo ; Đông Nam Á ; Đạo Hồi ; Đạo Phật ; Đạo Thiên chúa ; Đạo Ấn Độ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 001384-8. 

6. Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề / Vũ Dương 

Ninh. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 344 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề nổi bật về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, 

mối liên hệ giữa Việt Nam và thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng 

bên ngoài thông qua việc phân tích các giai đoạn lịch sử: kháng chiến chống Pháp; 

kháng chiến chống Mỹ; công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ biên giới và hội nhập 

quốc tế. 

Từ khóa: Việt Nam ; Lịch sử ; Cách mạng Việt Nam ; Quan hệ đối ngoại. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000686-8. 

7. Chỉ dẫn pháp luật hôn nhân và gia đình và hệ thống văn bản pháp luật về 

hôn nhân và gia đình từ năm 1945 đến nay / Nguyễn Thị Lan. - Hà Nội :  Lao 

động,  2012. - 743 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Chỉ dẫn Luật Hôn nhân và gia đình về những nội dung: kết hôn, hủy kết 

hôn; chế định quyền, nghĩa vụ giữa vợ chồng; chế định xác định cha, mẹ, con; nuôi 

con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con; ly hôn;… Giới thiệu toàn văn các 

văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay trong lĩnh vực Hôn nhân và gia đình. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Gia đình ; Hôn nhân. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHN 002415. 

8. Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN: Tầm nhìn tới năm 2025 / Luận Thùy 

Dương. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 215 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành, phát triển và tầm nhìn cộng đồng văn hóa 

- xã hội ASEAN tới năm 2025. Phân tích vai trò của cộng đồng văn hóa - xã hội 
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ASEAN đối với Việt Nam; lợi ích và đóng góp của Việt Nam khi tham gia cộng 

đồng và kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng giai đoạn 2016-2025 của 

Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn hóa ; ASEAN ; Cộng đồng ; Xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 001843-7. 

9. Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991 - 2016 / Trần Bách Hiếu. - Hà Nội:  

Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 224 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề về cục diện chính trị của khu vực Đông Á, gồm: 

khái niệm; nhân tố tác động; cục diện chính trị Đông Á trước năm 1991, giai đoạn 

1991-2001 và giai đoạn 2001-2009; sự hình thành cục diện mới giai đoạn 2009-

2016. Phân tích triển vọng của cục diện chính trị Đông Á và những tác động đối 

với Việt Nam. 

Từ khóa: Chính trị ; Đông Á. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 001848-52. 

10. Giáo dục đại học: Một số thành tố của chất lượng / Chủ biên: Nguyễn 

Phương Nga, Nguyễn Quý Thanh ; Trịnh Ngọc Thạch, ... [et al.]. - Hà Nội :  

Đại học Quốc gia Hà Nội,  2007. - 339 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đại học liên 

quan đến những nội dung: đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông 

qua giáo dục đại học; cải tiến thi tuyển sinh đại học; thử nghiệm công cụ, mô hình 

sinh viên đánh giá giáo viên; internet và hoạt động học tập của sinh viên; quan hệ 

giữa học vị khoa học của giảng viên và kết quả học tập của sinh viên. 

Từ khóa: Giáo dục đại học ; Kiểm định chất lượng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 000584. 

11. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Năm 2013 - 1992 - 

1980 - 1959 - 1946) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà 

Nội :  Lao động,  2016. - 257 tr. ;  19 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

các năm: 2013, 1992, 1980, 1959 và 1946. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Hiến pháp 1992 ; Hiến pháp 1946 ; Hiến 

pháp 1959 ; Hiến pháp 1980 ; Hiến pháp 2013. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHP 006721-3. 

12. Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay / Chủ biên: 

Phạm Hồng Thái, ... [et al.] ; Chu Hồng Thanh, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia Sự thật,  2017. - 212 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết giới thiệu các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố 

cáo. Phân tích thực trạng hoạt động khiếu nại, tố cáo và áp dụng pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo. Đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo 

ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Khiếu nại ; Tố cáo ; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 006768-72. 

13. Hợp tác liên kết ASEAN hiện nay và sự tham gia của Việt Nam / Nguyễn 

Hoàng Giáp, Nguyễn Hữu Cát, Nguyễn Thị Quế. - Hà Nội :  Lý luận Chính trị,  

2008. - 230 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số nhân tố tác động đến hợp tác liên kết ASEAN sau chiến 

tranh lạnh. Nghiên cứu hợp tác liên kết ASEAN trong lĩnh vực chính trị, an ninh, 

kinh tế, văn hóa xã hội và trong khuôn khổ một số cơ chế đa phương; quá trình 

tham gia và sự đóng góp của Việt Nam đối với hợp tác, liên kết ASEAN. 

Từ khóa: Việt Nam ; ASEAN ; Hợp tác ; Liên kết. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 001884. 

14. Kỹ thuật điều tra hình sự / Khổng Minh Tuấn, Ngô Sĩ Hiền, Phạm Xuân 

Thủy. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  2007. - 695 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về nghiệp vụ kỹ thuật điều tra hình sự, 

gồm: các vấn đề lý luận chung; nhiếp ảnh hình sự; nghiên cứu đặc điểm dạng 
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người; nghiên cứu giám định tài liệu; dấu vết hình sự; cháy, nổ, sự cố kỹ thuật; 

pháp y hình sự bảo vệ, khám nghiệm hiện trường; tàng thư vân tay và kỹ thuật 

phòng chống tội phạm. 

Từ khóa: Giám định ; Pháp y ; Điều tra hình sự ; Dấu vết ; Nhiếp ảnh ; Kĩ thuật 

điều tra ; Khám nghiệm hiện trường. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVBT 000072. 

15. Kỹ thuật khám nghiệm hiện trường và điều tra tội phạm / Barry A.J. 

Fisher, Arne Svensson, Otto Wndel ; Sherman Block ghi lời bạt ; Dịch: Hoàng 

Mạnh Chiến, Trần Thu Thảo. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  1997. - 807 tr. : 

minh họa ; 20 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về kỹ thuật khám nghiệm hiện trường và điều tra tội phạm 

liên quan đến các nội dung: vấn đề lý luận chung; nhiệm vụ của nhân viên cảnh sát 

đầu tiên đến hiện trường vụ án; nhân viên điều tra; quy trình khám nghiệm hiện 

trường; chứng cứ vết và những chất liệu khác; chứng cứ vết hằn; giám định súng đạn;…. 

Từ khóa: Điều tra tội phạm ; Khám nghiệm hiện trường ; Khoa học điều tra hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVBT 000071. 

16. Lễ tân ngoại giao / Học viện Quan hệ Quốc tế. Bộ môn Nghiệp vụ Ngoại 

giao. - Hà Nội,  1994. - 91 tr. ;  29 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về công tác lễ tân ngoại giao, gồm: thủ 

tục chuyến đi của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao tới nước được bổ 

nhiệm; hoạt động của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao; đoàn ngoại 

giao, trưởng đoàn ngoại giao; viên chức ngoại giao; nghi lễ ngoại giao; thủ tục, 

nghi thức đón, tiễn đoàn nguyên thủ quốc gia; tiệc ngoại giao; vấn đề ngôi thứ ở 

Liên Hiệp quốc;…. 

Từ khóa: Ngoại giao ; Kĩ năng giao tiếp ; Lễ tân. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 001881. 
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17. Lễ tân, công cụ giao tiếp / Louis Dussault ; Dịch: Lê Hồng Phấn, ... [et al.] ; 

Hiệu đính: Dương Văn Quảng, Nguyễn Quang Chiến. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia,  1999. - 285 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về công tác lễ tân như: các nghi thức; các 

nguyên tắc ứng xử cơ bản nhất trong quan hệ giao tiếp giữa các quốc gia; nguyên 

tắc ứng xử giữa các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,…. 

Từ khóa: Lễ tân ; Nghi thức lễ tân. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 001880. 

18. Lịch sử ngoại giao từ 1919 đến ngày nay / Jean-Baptiste Duroselle ; Dịch: 

Lưu Đoàn Huynh, Quách Ngọc Bảo ; Lưu Đoàn Huynh hiệu đính. - Hà Nội,  

1994. - 777 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử ngoại giao qua các giai đoạn: 1919 – 1933; thời kỳ 

Hitler 1933 – 1945; sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1962; 1962 – 1975 và 

cuộc khủng hoảng mới trên thế giới cho đến nay. 

Từ khóa: Lịch sử ; Ngoại giao. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 001886. 

19. Lịch sử tư tưởng triết học pháp quyền Đức từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX/ 

Ngô Thị Mỹ Dung chủ biên ; Trần Hoàng Hảo, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia Sự thật,  2016. - 368 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về triết học pháp quyền. Phân tích hệ thống tư tưởng triết học 

pháp quyền Đức từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX; đưa ra nhận định về những giá trị 

và hạn chế của các tư tưởng pháp quyền Đức trong từng giai đoạn lịch sử. 

Từ khóa: Đức ; Triết học ; Lịch sử ; Thế kỷ 20 ; Tư tưởng triết học ; Pháp quyền ; 

Thế kỷ 19 ; Thế kỷ 18. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 001379-83. 

20. Logic học / Tô Duy Hợp, Nguyễn Anh Tuấn. - Thành phố Hồ Chí Minh :  

Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh,  2001. - 308 tr. :  minh họa ;  20 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn logic học, gồm: đặc điểm, đối 

tượng, phương pháp của logic học; các quy luật cơ bản của tư duy hình thức; khái 

niệm; phán đoán; suy luận; chứng minh bác bỏ; giả thuyết. 

Từ khóa: Tư duy ; Chứng minh ; Logic học ; Giả thuyết ; Phán đoán ; Suy luận. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 001399. 

21. Luật Bảo hiểm tiền gửi / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2012. - 31 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012, gồm: quy định 

chung và những quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền 

gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi; tổ chức bảo 

hiểm tiền gửi; hoạt động thông tin, báo cáo, thanh tra, khiếu nại về bảo hiểm tiền 

gửi và các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Ngân hàng ; Luật Bảo hiểm tiền gửi ; Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLNH 006997-7001. 

22. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Có hiệu lực 

thi hành từ 01/09/2015) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 99 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân năm 2015, gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về dự 

kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, đơn vị bầu 

cử, khu vực bỏ phiếu; Hội đồng bầu cử quốc gia, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa 

phương; danh sách cử tri; ứng cử, hiệp thương; nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kết 

quả bầu cử; bầu cử bổ sung; xử lý vi phạm pháp luật và các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Đại biểu quốc hội ; Luật Bầu cử ; Đại biểu 

hội đồng nhân dân ; Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHP 006719-20. 
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23. Luật Biển Việt Nam (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2013) / Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2015. - 42 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Biển Việt Nam năm 2012, gồm: những quy định 

chung  và những quy định cụ thể về vùng biển Việt Nam; hoạt động trong vùng 

biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; tuần tra, kiểm soát trên biển; xử lý vi phạm 

và điều khoản thi hành. 

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

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLQT 002195-7. 

24. Luật Căn cước công dân (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016) / Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 39 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Căn cước công dân năm 2014, gồm những quy 

định chung và những quy định cụ thể về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân; thẻ căn cước công dân, quản lý thẻ căn cước công dân; các 

quy định nhằm bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý, trách nhiệm quản lý căn 

cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân 

và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Luật Căn cước công dân ; Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHC 006751-3. 

25. Luật Cạnh tranh / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - 

Hà Nội :  Tư pháp,  2010. - 72 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Cạnh tranh năm 2004, gồm: quy định chung và 

những quy định cụ thể về kiểm soát hành vi cạnh tranh, cạnh tranh không lành 

mạnh; cơ quan quản lý cạnh tranh, hoạt động cạnh tranh; điều tra, xử lý vụ việc 

cạnh tranh,... và các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Cạnh tranh ; Văn bản pháp luật ; Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLKT 007010-4. 
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26. Luật Cư trú (Được sửa đổi, bổ sung năm 2013) / Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 2015. - 35 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Cư trú năm 2013, gồm: quy định chung và những 

quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của công dân về cư trú; đăng ký thường trú; 

đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng; trách nhiệm quản lý cư trú 

và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Cư trú ; Luật Hành chính ; Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 006739-40. 

27. Luật Giá / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  

Tư pháp,  2012. - 51 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Giá năm 2012, gồm: quy định chung và những 

quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và 

người tiêu dùng trong lĩnh vực giá; hoạt động điều tiết giá của nhà nước; thẩm định 

giá... và các điều khoản thi hành. 

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

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLKT 006981-5. 

28. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2013. - 43 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, gồm: 

quy định chung và những quy định cụ thể về giáo dục quốc phòng và an ninh trong 

nhà trường; bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; 

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về giáo dục quốc phòng và an ninh... và 

các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn bản pháp luật ; Giáo dục quốc phòng ; Luật Giáo dục 

quốc phòng và an ninh ; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHC 006744-7. 
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29. Luật Khiếu nại - Tố cáo - Thanh tra / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Lao động,  2014. - 167 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, 

Luật Thanh tra năm 2010. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Thanh tra ; Luật Khiếu nại ; Luật Tố cáo ; Luật Hành 

chính ; Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHC 006732-5. 

30. Luật Nghĩa vụ quân sự (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016) / Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2015. - 55 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, gồm: những quy 

định chung và những quy định cụ thể về đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý công 

dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ tại 

ngũ, hạ sĩ quan và binh sĩ dự bị; nhập ngũ và xuất ngũ... và các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Nghĩa vụ quân sự ; Luật Hành chính ; Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHC 006736-8. 

31. Luật Phòng, chống khủng bố / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2013. - 45 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013, gồm: những 

quy định chung và những quy định cụ thể về tổ chức hoạt động phòng, chống 

khủng bố; phòng ngừa, chống khủng bố; chống tài trợ khủng bố; hợp tác quốc tế về 

phòng, chống khủng bố; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống 

khủng bố và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Khủng bố ; Luật Phòng, chống khủng bố ; 

Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHC 006759-62. 

32. Luật Phòng, chống rửa tiền / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2012. - 49 tr. ;  19 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, gồm:  quy định 

chung và những quy định cụ thể về biện pháp phòng, chống rửa tiền; trách nhiệm 

của các cơ quan nhà nước, hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền và các điều 

khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tài chính ; Luật Phòng, chống rửa tiền ; Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLTC 006992-6. 

33. Luật Quản lý nợ công / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2009. - 50 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quản lý nợ công năm 2009, gồm: quy định chung 

và những quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ, các cơ 

quan nhà nước khác và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý nợ công; 

quản lý nợ chính phủ; quản lý bảo lãnh chính phủ; tổ chức thông tin về nợ công và 

các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tài chính ; Luật Quản lý nợ công ; Quản lý nợ công ; 

Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTC 006990-1. 

34. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015) / Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2015. - 79 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, gồm: quy định chung và những quy 

định cụ thể về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; cơ cấu lại vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp; quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước... và các điều 

khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn bản pháp luật ; Vốn Nhà nước ; Luật Tài chính ; Quản lý 

vốn ; Sử dụng vốn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTC 006988-9. 
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35. Luật Quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Lao động,  2014. - 163 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quốc phòng năm 2005 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành như chỉ thị số 24/2006/CT-TTg, Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng năm 

2008, Nghị định số 116/2007/NĐ-CP. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc phòng ; Luật Hành chính ; Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHC 006748-50. 

36. Luật Quốc tế / Học viên Quan hệ Quốc tế. - Hà Nội,  2007. - 604 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu Luật Quốc tế về các vấn đề: bản chất của hệ thống luật pháp 

quốc tế; nguồn của Luật Quốc tế; Luật Điều ước; Luật Nhân quyền quốc tế; sự phát 

triển của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; các tòa án xét xử tội phạm quốc tế và 

việc thành lập tòa án hình sự quốc tế;…. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLQT 002198. 

37. Luật Tài nguyên nước / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2012. - 91 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tài nguyên nước năm 2012, gồm: quy định 

chung và những quy định cụ thể về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch tài 

nguyên nước; bảo vệ tài nguyên nước; khai thác, sử dụng tài nguyên nước... và các 

điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tài nguyên nước ; Tài nguyên nước ; Luật Môi trường ; 

Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLMT 007005-9. 

38. Luật Thi hành án hình sự / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2012. - 170 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thi hành án hình sự năm 2010, gồm: những quy 

định chung và những quy định cụ thể về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, 
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nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự; thi 

hành án phạt tù; thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ;... và 

điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn bản pháp luật ; Luật Thi hành án hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHS 002902-6. 

39. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Có hiệu lực thi hành từ 

01/07/2014) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  

Tư pháp,  2015. - 86 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, 

gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong một số lĩnh vực; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm và 

các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tiết kiệm ; Văn bản pháp luật ; Luật Hành chính ; Chống lãng phí. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHC 006741-3. 

40. Luật Thuế (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2016) / Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Lao động,  2016. - 338 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2014, Luật Thuế thu 

nhập doanh nghiệp năm 2014, Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2016, Luật Thuế tiêu 

thụ đặc biệt năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Thuế giá trị gia tăng ; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ; 

Luật Thuế thu nhập cá nhân ; Luật Tài chính ; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ; Văn bản 

pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTC 006986-7. 

41. Luật Tổ chức Chính phủ (Có hiệu lực thi hành từ 01/ 01/ 2016) / Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2015. - 51 tr. ;  19 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, gồm: những quy 

định chung và những quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; chế độ làm việc của Chính phủ và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Chính phủ ; Luật Tổ chức Chính phủ ; Văn 

bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHP 006724-5. 

42. Luật Tổ chức chính quyền địa phương / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 150 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, 

gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính 

- kinh tế đặc biệt; hoạt động của chính quyền địa phương; thành lập, giải thể, nhập, 

chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Chính quyền địa phương ; Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ; Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHP 006729-31. 

43. Luật Tổ chức Quốc hội (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016) / Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 87 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, gồm những quy 

định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; đại biểu Quốc hội; 

Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội; Hội đồng dân tộc và các Ủy ban 

của Quốc hội; kỳ họp Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các 

cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, kinh phí hoạt động của Quốc hội và 

điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Quốc hội ; Luật Tổ chức Quốc hội ; Văn bản 

pháp luật. 
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Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHP 006726-8. 

44. Luật Việc làm (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015) / Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2015. - 46 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Việc làm năm 2013, gồm: quy định chung và 

những quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao 

động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ 

việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và các điều khoản thi  hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Việc làm ; Luật Lao động ; Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLLD 007002-4. 

45. Luật Xuất bản (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2013) / Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2013. - 66 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Xuất bản, gồm: những quy định chung và những 

quy định cụ thể về lĩnh vực xuất bản, in xuất bản phẩm, phát hành xuất bản phẩm; 

xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Luật Xuất bản ; Văn bản pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 006754-8. 

46. Một số trào lưu triết học và tư tưởng chính trị phương Tây đương đại / 

Nguyễn Tấn Hùng. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 360 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số trào lưu triết học chính có ảnh hưởng lớn ở phương 

Tây và nhiều nước khác trên thế giới như triết học ngôn ngữ, triết học phân tích, 

chủ nghĩa thực chứng logic; chủ nghĩa duy lý phê phán; chủ nghĩa thực dụng;... 

Giới thiệu các trào lưu tư tưởng chi phối nền chính trị ở phương Tây đương đại, 

gồm: chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa Mác mới. 

Từ khóa: Triết học ; Tư tưởng chính trị ; Triết học phương Tây. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 001394-8. 
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47. Một số vấn đề về xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Đông Nam Á / Phạm Thị 

Vinh chủ biên ; Nguyễn Huy Hồng, Lê Thanh Hương, Vũ Quang Thiện. - Hà 

Nội :  Khoa học Xã hội,  2007. - 470 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Đông 

Nam Á, liên quan đến những vấn đề: Islam và vấn đề an ninh khu vực; vấn đề Aceh 

ở Indonesia; người Melayu Muslim và phong trào li khai ở Thái Lan; vấn đề dân 

tộc ở Mianma; khủng bố;…. 

Từ khóa: Tôn giáo ; Đông Nam Á ; Xung đột sắc tộc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 001885. 

48. Một trăm năm mươi câu hỏi và đáp về ASEAN: Hiến chương ASEAN và 

Cộng đồng ASEAN / Học viện Ngoại giao. - Hà Nội :  Thế giới,  2010. - 351 tr. :  

minh họa ;  20 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 150 câu hỏi đáp về ASEAN liên quan đến: lịch sử hình thành, 

phát triển ASEAN; nội dung cơ bản của Hiến chương ASEAN; lộ trình xây dựng 

Cộng đồng ASEAN và việc Việt Nam tham gia ASEAN. 

Từ khóa: Việt Nam ; ASEAN ; Hiến chương ASEAN ; Cộng đồng ASEAN. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 001887. 

49. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới / 

Chủ biên: Lương Khắc Hiếu, Trương Ngọc Nam ; Lưu Văn An, ... [et al.]. - Hà 

Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 432 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 

của Đảng. Phân tích thực trạng và đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới. 

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam ; Xây dựng Đảng. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001712-6. 

50. Ngoại giao phòng ngừa ở Đông Nam Á / Nguyễn Phương Bình chủ biên. - 

Hà Nội,  2003. - 233 tr. ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về ngoại giao phòng ngừa. Nghiên cứu 

quá trình phát triển ngoại giao phòng ngừa ở Đông Nam Á và các hình thức xung 

đột, hình thức ngoại giao phòng ngừa phổ biến ở Đông Nam Á đầu thế kỉ XXI. 

Từ khóa: Đông Nam Á ; Ngoại giao phòng ngừa ; Ngoại giao. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 001882. 

51. Phân cấp quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay / Bùi Quang 

Tuấn, Hà Huy Ngọc, Phan Thị Phương Hoa. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự 

thật,  2016. - 288 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phân cấp quản 

lý bảo vệ môi trường. Phân tích thực trạng và một số trường hợp điển hình trong 

phân cấp quản lý về bảo vệ môi trường ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm 

đổi mới phân cấp quản lý về bảo vệ môi trường. 

Từ khóa: Việt Nam ; Quản lý nhà nước ; Bảo vệ môi trường ; Phân cấp quản lý ; 

Luật Môi trường. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLMT 006966-70. 

52. Pháp luật về hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương 

mại ở Việt Nam - Từ tư duy pháp lý của EU và Hoa Kỳ đến kinh nghiệm lập 

pháp của Việt Nam / Nguyễn Thị Tình. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  

2017. - 216 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về hoạt động nhượng quyền thương mại, 

hạn chế cạnh tranh và pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền 

thương mại. Nghiên cứu quan điểm về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh trong 

hoạt động thương mại của Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ; vấn đề xác định thị 

trường liên quan, kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và kiểm soát 

hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong hoạt động nhượng quyền thương mại. 

Từ khóa: Việt Nam ; Mỹ ; Liên minh Châu Âu ; Nhượng quyền thương mại ; Hạn 

chế cạnh tranh ; Luật Kinh tế. 
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Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 006971-80 ; (10): MSVLKT 016815-24. 

53. Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện 

nay/ Bùi Đức Hiển. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 228 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung và pháp luật về kiểm soát ô nhiễm 

môi trường không khí. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp 

luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Môi trường không khí ; Ô nhiễm không khí ; Ô nhiễm môi 

trường ; Luật Môi trường. 

Địa chỉ tài liệu: (10): MSVLMT 016805-14. 

54. Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai 

đoạn 1986 - 2016 / Lê Viết Duyên. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 

228 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách đối ngoại 

Việt Nam. Phân tích chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 

1986 - 2016 và đánh giá triển vọng chính sách của Việt Nam đến năm 2025. 

Từ khóa: Việt Nam ; ASEAN ; Chính sách đối ngoại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 001855-9. 

55. Quan hệ Mỹ - Trung: Hợp tác và cạnh tranh, luận giải dưới góc độ cân 

bằng quyền lực / Nguyễn Thái Yên Hương chủ biên. - Hà Nội :  Chính trị Quốc 

gia Sự thật,  2017. - 304 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ Mỹ - Trung từ góc độ cân 

bằng quyền lực. Phân tích mối quan hệ Mỹ - Trung trong hơn 35 năm qua; các 

nhân tố tác động đến quan hệ Mỹ - Trung và tác động của mối quan hệ này đối với 

khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tới năm 2020. 

Từ khóa: Trung Quốc ; Mỹ ; Chính trị ; Quan hệ quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVCT 001853-4. 
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56. Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn / Chủ biên: Vũ Công Giao, ... [et al.] ; 

Đỗ Minh Khôi, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 340 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận trong hội thảo trình bày những vấn đề lý luận, 

thực tiễn về quản trị tốt trên thế giới và ở Việt Nam; từ đó rút ra bài học kinh 

nghiệm và đề xuất phương hướng, giải pháp thúc đẩy các nguyên tắc của quản trị 

tốt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Quản trị ; Quản lý nhà nước ; Quản trị tốt ; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 006763-7. 

57. Sơ lược về Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) / Charles R. Lister ; Dịch và 

hiệu đính: Hoàng Hải Anh, Nguyễn Như Mai. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự 

thật,  2017. - 148 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu sự hình thành, tồn tại và bành trướng của Nhà nước Hồi giáo 

tự xưng (IS); các biện pháp làm suy yếu và tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo tự xưng. 

Phần phụ lục giới thiệu sơ lược về tiểu sử các lãnh đạo cấp cao của IS. 

Từ khóa: Nhà nước Hồi giáo tự xưng ; Chính trị ; Khủng bố. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 001865-9. 

58. Sổ tay Luật sư / Phan Hữu Thư chủ biên ; Nguyễn Văn Huyên, ... [et al.]. - 

Hà Nội :  Công an Nhân dân,  2004. - 505 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nghề luật sư và kỹ năng hành nghề luật 

sư trên lĩnh vực tư vấn pháp luật, hợp đồng và tranh tụng. 

Từ khóa: Luật sư ; Hợp đồng ; Tranh tụng ; Tư vấn pháp luật ; Kỹ năng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 006773. 

59. Tham nhũng: Mưu mô và trừng phạt / Hà Hồng Hà. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia Sự thật,  2017. - 176 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về vấn đề phòng, chống tham nhũng ở một số quốc 

gia trên thế giới; mô tả những mưu mô, thủ đoạn tham nhũng của quan chức và 

công chức nhà nước, các ngân hàng, cơ quan thuế vụ. Giới thiệu kinh nghiệm về 
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phòng, chống tham nhũng của một số nước như Xingapo, Đan Mạch, Na Uy, Hàn 

Quốc, Nhật Bản. 

Từ khóa: Tham nhũng ; Chống tham nhũng. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 001870-4. 

60. Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam / Nguyễn 

Long Hải. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 212 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thể chế pháp lý kiểm soát quyền lực 

nhà nước, gồm: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phận hợp 

thành thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; tham khảo thể chế pháp lý 

về kiểm soát quyền lực nhà nước của một số nước trên thế giới. Phân tích thực 

trạng và thực tiễn áp dụng thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt 

Nam hiện nay. Đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế 

pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Quyền lực nhà nước ; Kiểm soát quyền lực nhà nước ; Thể 

chế pháp lý. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLL 001465-74 ; (10): MSVLL 005951-60. 

61. Tìm hiểu về kỹ thuật điều tra hình sự / Ngô Sỹ Hiền chủ biên ; Dương Văn 

Minh, Lê Quốc Huy. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  2007. - 600 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi đáp về nghiệp vụ điều tra hình sự liên quan đến 

những vấn đề: lý luận chung; nhiếp ảnh hình sự; giám định kỹ thuật hình sự; khám 

nghiệm hiện trường; pháp y hình sự; kỹ thuật phòng, chống tội phạm và tàng thư 

vân tay. 

Từ khóa: Điều tra hình sự ; Giám định ; Khám nghiệm hiện trường ; Pháp y ; Kĩ 

thuật hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVBT 000070. 

62. Tôn giáo và văn hóa Đông Nam Á / Trương Sỹ Hùng. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia Sự thật,  2017. - 236 tr. ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày quá trình hội nhập của bốn tôn giáo lớn (Ấn Độ giáo, Hồi giáo, 

Công giáo, Phật giáo) vào các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Phân tích vai trò của 

tôn giáo trong một số lĩnh vực của văn hóa Đông Nam Á ở các phương diện: chữ 

viết, văn học, nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc, lễ hội. 

Từ khóa: Văn hóa ; Tôn giáo ; Đông Nam Á. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 001389-93. 

63. Tổng quan về chính sách công / Đỗ Phú Hải. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia 

Sự thật,  2017. - 382 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về chính sách công: khái niệm, bản chất, 

mục đích, nguyên tắc của chính sách công, chu trình chính sách công, quá trình xây 

dựng chính sách công... và một số phân tích chính sách chuyên ngành ở Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Chính sách công. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 001860-4. 

64. Trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải 

cách nền hành chính nhà nước / Trần Nghị. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự 

thật,  2017. - 236 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về trách nhiệm của công chức trong 

thực thi công vụ. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao trách 

nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính 

nhà nước ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Công chức ; Cải cách hành chính ; Công vụ ; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 006713-7. 

65. Tư tưởng chính trị của Hồ Quý Ly / Nguyễn Hoài Văn, Lê Thanh Quân. - 

Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 180 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành tư tưởng chính trị của Hồ Quý Ly. Phân tích 

nội dung, bài học lịch sử và ý nghĩa của tư tưởng đối với sự nghiệp đổi mới của đất 

nước hiện nay. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Tư tưởng chính trị ; Hồ Quý Ly. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 001875-9 ; (5): MSVCT 000494-8. 

66. Vụ án vườn điều từ những góc nhìn / Phạm Hồng Hải. - Hà Nội :  Công an 

Nhân dân,  2008. - 463 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin về vụ án giết người, cướp tài sản mà dư luận đặt tên là 

“Vụ án vườn điều” gồm: các văn bản trong giai đoạn điều tra, giai đoạn truy tố lần 

đầu và lần hai; các bài báo; kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công 

an và bình luận của tác giả về vụ án với tư cách là người bào chữa cho các bị cáo 

trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần hai. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Vụ án hình sự ; Tố tụng hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTHS 002907. 

 

 

 

 

 

 

C. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Áp dụng căn cứ ly hôn tại Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân – Thành phố 

Hà Nội / Trần Nguyễn Thị Tâm Đan ; PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2017. - 69 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân gia 

đình năm 2014. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân 

gia đình năm 2014 qua thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà 

Nội. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị và hướng hoàn thiện quy định của pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Hà Nội ; Ly hôn ; Căn cứ ly hôn. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008293-4. 

2. Áp dụng pháp luật trong việc xác định tài sản riêng của vợ, chồng / Nguyễn 

Thị Quyên ; PGS. TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 78 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và căn cứ pháp luật để xác định chế độ tài 

sản riêng của vợ chồng tại Việt Nam. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật trong 

việc xác định tài sản riêng của vợ, chồng theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; 

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 Hôn nhân gia đình ; Tài sản riêng ; Chế độ tài sản ; Vợ 

chồng ; Xác định tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008307-8. 

3. Bảo đảm thực hiện các điều kiện kết hôn theo pháp luật hiện hành / Bùi Thế 

Mạnh ; TS. Bùi Minh Hồng hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 63 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về điều kiện kết hôn, bảo đảm thực 

hiện các điều kiện kết hôn. Phân tích các biện pháp bảo đảm thực hiện các quy định 

về điều kiện kết hôn theo pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng. Đưa ra một số 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kết hôn ; Luật Hôn nhân gia đình ; Đăng ký kết hôn ; Điều 

kiện kết hôn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008315-6. 

4. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận với việc bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của người thứ ba / Nguyễn Hương Giang ; PGS. TS. Hà Thị Mai 

Hiên hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 68 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Khái quát chung về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận và việc 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba. Phân tích thực trạng pháp luật và 

thực tiễn thực hiện về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận và bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp của người thứ ba; từ đó đưa ra một số kiến nghị về vấn đề này. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Người thứ ba ; Chế độ tài sản vợ chồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008265-6. 

5. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và thực tiễn áp 

dụng tại Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội / Lưu Việt Thắng ; PGS. TS. 

Nguyễn Văn Cừ hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 71 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn 

nhân. Phân tích các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng việc chia 

tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Tòa án nhân dân quận Đống 

Đa, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Hà Nội ; Tài sản chung của vợ chồng ; Chia tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008263-4. 

6. Chia tài sản chung của vợ chồng và thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân 

quận Cầu Giấy / Nguyễn Đức Quang ; PGS. TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2017. - 58 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành 

về chế định chia tài sản chung của vợ chồng. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật 

về chế định chia tài sản của vợ chồng qua hoạt động xét xử từ năm 2012 đến năm 

2016 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác xét xử về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Hà Nội ; Tài sản chung của vợ chồng ; Chia tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008291-2. 

7. Chia tài sản khi ly hôn trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình 

theo pháp luật Việt Nam / Hoàng Thị Trang ; PGS. TS. Hà Thị Mai Hiên 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 84 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành 

về chia tài sản khi ly hôn trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình. Phân 

tích thực trạng áp dụng pháp luật về chia tài sản khi ly hôn trong trường hợp vợ 
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chồng sống chung với gia đình; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Ly hôn ; Chia tài sản ; Vợ chồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008269-70. 

8. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo pháp luật Việt Nam / 

Phan Thị Ngọc Dung ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 

80 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

nông nghiệp theo pháp luật Việt Nam. Phân tích quy định của pháp luật hiện hành; 

thực trạng thực hiện và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Chuyển nhượng ; Đất nông nghiệp ; Quyền sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008289-90. 

9. Công chứng hợp đồng, giao dịch về tài sản của con chưa thành niên / 

Nguyễn Thái Hà ; PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 

75 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành 

về công chứng hợp đồng, giao dịch về tài sản của con chưa thành niên. Đánh giá 

thực tiễn công chứng hợp đồng, giao dịch về tài sản của con chưa thành niên; từ đó 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hợp đồng ; Giao dịch dân sự ; Công chứng ; 

Người chưa thành niên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008261-2. 

10. Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực / Trần Thị Thúy ; PGS. 

TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 77 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về di chúc và di chúc bằng văn bản có 

công chứng, chứng thực. Phân tích các quy định pháp luật hiện hành; những vấn đề 
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thực tiễn liên quan đến di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực; từ đó đưa 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Công chứng ; Di chúc ; Di chúc bằng văn bản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008279-80. 

11. Giải quyết tranh chấp về phân chia di sản thừa kế tại Tòa án nhân dân 

tỉnh Phú Thọ / Vũ Thị Nguyệt ; PGS. TS. Trần Thị Huệ. - Hà Nội,  2017. - 73 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về di sản thừa kế và giải quyết tranh chấp 

về phân chia di sản thừa kế. Phân tích thực trạng tranh chấp về di sản thừa kế và áp 

dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về di sản thừa kế tại Tòa án nhân dân 

tỉnh Phú Thọ; từ đó đề xuất quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết 

tranh chấp về vấn đề này. 

Từ khóa: Di sản thừa kế ; Phú Thọ ; Phân chia di sản thừa kế ; Luận Dân sự ; Giải 

quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008273-4. 

12. Giám hộ theo Bộ luật Dân sự năm 2015 / Phạm Thị Trinh ; PGS. TS. Bùi 

Đăng Hiếu hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 72 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về giám hộ và cơ chế giám hộ theo Bộ 

luật Dân sự 2015. Nghiên cứu việc thực hiện các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 

về giám hộ, chỉ ra một số hạn chế, bất cập; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả của việc áp dụng chế định này trong thực tiễn ở 

Việt Nam.  

Từ khóa: Luật Dân sự ; Giám hộ ; Bộ luật Dân sự 2015 ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008253-4. 

13. Giao dịch dân sự đối với tài sản là nhà ở hình thành trong tương lai / Đỗ 

Phương Thúy ; TS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 77 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về giao dịch dân sự đối với tài sản 

là nhà ở hình thành trong tương lai. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt 

Nam hiện hành về một số giao dịch dân sự có đối tượng là nhà ở hình thành trong 

tương lai và thực tiễn thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Giao dịch dân sự ; Tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008327-8. 

14. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức theo 

quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 / Nguyễn Thị Tố Tâm ; PGS. TS. Bùi 

Đăng Hiếu hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 88 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành 

về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức. Phân tích 

thực tiễn áp dụng pháp luật về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định 

về hình thức; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Giao dịch dân sự vô hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008255-6. 

15. Hệ quả pháp lý khi một bên vợ hoặc chồng bị Tòa án tuyên bố là đã chết 

trở về theo pháp luật hôn nhân và gia đình – Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn / Đỗ Kim Oanh ; PGS. TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 

64 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hệ quả pháp lý khi một bên vợ hoặc chồng bị Tòa 

án tuyên bố là đã chết trở về. Nghiên cứu thực tiễn giải quyết hệ quả pháp lý khi 

một bên vợ hoặc chồng bị Tòa án tuyên bố là đã chết trở về; từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Vợ chồng ; Hệ quả pháp lý ; Tuyên 

bố một người đã chết. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008311-2. 
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16. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ trong hôn nhân 

và gia đình ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ kinh nghiệm của pháp 

luật Việt Nam / Chandavone Vongphachan ; TS. Bùi Thị Mừng hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2017. - 92 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ trong 

hôn nhân và gia đình. Phân tích thực trạng pháp luật của Việt Nam và Lào về bảo 

vệ quyền, lợi ích của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình; từ đó đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 

Lào từ kinh nghiệm của Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Phụ nữ ; Quyền phụ nữ ; Bảo vệ 

quyền phụ nữ ; Lào. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008301-2. 

17. Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong pháp luật dân sự 

Việt Nam / Phạm Hải Yến ; TS. Nguyễn Hải An hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 

77 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao 

dịch chung. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật dân sự Việt Nam về hợp đồng 

theo mẫu và điều kiện giao dịch; từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hợp đồng theo mẫu ; Điều kiện giao dịch chung. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008325-6. 

18. Lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam 

/ Nguyễn Ngọc Chung ; TS. Vương Thanh Thúy hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 

81 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành 

về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản. Phân tích thực tiễn áp dụng các quy định 
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pháp luật về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Lãi suất ; Hợp đồng vay tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008259-60. 

19. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ hình ảnh cá nhân trong lĩnh 

vực báo chí / Nguyễn Xuân Tùng ; TS. Vương Thanh Thúy hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2017. - 76 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và quy định của pháp luật về quyền của 

cá nhân đối với hình ảnh và bảo vệ hình ảnh của cá nhân trong lĩnh vực báo chí. 

Đánh giá thực tiễn về sử dụng hình ảnh của cá nhân, bảo vệ quyền cá nhân đối với 

hình ảnh trong lĩnh vực báo chí; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Báo chí ; Hình ảnh cá nhân ; Quyền nhân thân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008323-4. 

20. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với 

con sau khi ly hôn / Nguyễn Thị Thúy An ; PGS. TS. Nguyễn Thị Lan hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2017. - 80 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành 

về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn. Phân tích thực trạng 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn; từ đó đưa ra 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Quyền trẻ em ; Ly hôn ; Cha mẹ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008251-2. 

21. Nghĩa vụ chung, nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 / Nông Thị Thoa ; TS. Bùi Minh Hồng hướng dẫn. 

- Hà Nội,  2017. - 99 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về nghĩa vụ chung, nghĩa vụ riêng về tài 

sản của vợ chồng. Phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; thực tiễn 

giải quyết tranh chấp và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ 

chung, nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ chồng. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Nghĩa vụ ; Tài sản ; Vợ chồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008287-8. 

22. Nguyên tắc áp dụng pháp luật dân sự và các nguồn khác trong việc giải 

quyết vụ việc dân sự / Lê Thị Giang ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2017. - 90 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về nguyên tắc áp dụng pháp luật dân sự 

và các nguồn khác trong việc giải quyết vụ việc dân sự. Phân tích thực tiễn áp dụng 

pháp luật dân sự và các nguồn khác theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 

trong giải quyết các vụ việc dân sự và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này.  

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Giải quyết vụ việc dân sự ; Áp dụng pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008277-8. 

23. Phân chia di sản thừa kế / Nguyễn Đào Tơ ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 70 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về phân chia di sản thừa kế như khái 

niệm, đặc điểm, ý nghĩa và nguyên tắc phân chia di sản thừa kế. Phân tích các quy 

định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành và thực tiễn về hoạt động phân chia 

di sản thừa kế, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Di sản thừa kế ; Thừa kế ; Phân chia di sản thừa kế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008249-50. 

24. Pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và 

hướng hoàn thiện / Trịnh Thị Thu Hải ; PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. 

- Hà Nội,  2017. - 94 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày khái quát về quyền sở hữu trí tuệ và bồi thường thiệt hại do xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về bồi 

thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực tiễn thi hành, từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Bồi thường thiệt hại ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008257-8. 

25. Quyền đối với bất động sản liền kề theo quy định của pháp luật Việt Nam 

hiện hành / Lê Huyền Trang ; PGS. TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn. - Hà Nội,  

2017. - 83 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về bất động sản và quyền đối với bất 

động sản liền kề. Phân tích quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, thực tiễn áp 

dụng và hướng hoàn thiện các quy định về quyền đối với bất động sản liền kề. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Bất động sản ; Bất động sản liền kề. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008271-2. 

26. Quyền sao chép trong môi trường kỹ thuật số - Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn / Nguyễn Quốc Việt Đức ; PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2017. - 98 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về quyền sao chép trong môi trường kỹ thuật số. 

Phân tích quy định của pháp luật hiện hành; thực trạng bảo hộ quyền sao chép 

trong môi trường kỹ thuật số và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả 

thực thi quyền sao chép trong môi trường kỹ thuật số tại Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Luật Sở hữu trí tuệ ; Việt Nam ; Kỹ thuật số ; Quyền sao chép ; Quyền tác giả 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008281-2. 

27. Quyền yêu cầu ly hôn theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 / Lê Thị 

Huyền Trang ; PGS. TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 70 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về ly hôn và quyền yêu cầu ly 

hôn; các quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 về quyền yêu cầu ly hôn 
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của vợ chồng và thực tiễn thực hiện tại một số địa phương; từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Ly hôn ; Quyền yêu cầu ly hôn ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008309-10. 

28. Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để bảo đảm cho hợp đồng tín 

dụng / Phạm Vân Anh ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 80 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thế chấp nhà ở hình thành trong tương 

lai để bảo đảm cho hợp đồng tín dụng. Nghiên cứu các quy định của pháp luật về 

thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để bảo đảm cho hợp đồng tín dụng; chỉ ra 

những hạn chế, bất cập của các quy định này; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hợp đồng tín dụng ; Thế chấp nhà ở. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008313-4. 

29. Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để đảm bảo thực 

hiện nghĩa vụ dân sự / Trần Lê Hưng ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2017. - 69 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về 

thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện của vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền sử dụng đất ; Thế chấp quyền sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008321-2. 

30. Thực tiễn áp dụng pháp luật giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Tòa 

án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc / Trần Thị Thu Hương ; PGS. TS. Nguyễn Văn 

Cừ hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 86 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật giải quyết ly hôn có 

yếu tố nước ngoài. Phân tích thực tiễn giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài tại 
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Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động này tại tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Ly hôn ; Áp dụng pháp luật ; Vĩnh Phúc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008299-300. 

31. Thực trạng giải quyết hậu quả pháp lý của việc nam nữ chung sống như vợ 

chồng tại Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa / Trần Thị Thu Hiền ; PGS. 

TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 65 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giải quyết hậu quả pháp lý của việc chung sống 

như vợ chồng. Nghiên cứu thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Thanh 

Hóa về giải quyết hậu quả pháp lý của việc chung sống như vợ chồng. Trên cơ sở 

đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng xét xử 

các vụ án hôn nhân gia đình. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Hậu quả pháp lý ; Thanh Hóa ; Chung sống như 

vợ chồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008329-30. 

32. Thực trạng giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn tại Tòa 

án nhân dân thành phố Thanh Hóa / Đỗ Việt Anh ; PGS. TS. Nguyễn Thị Lan 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 72 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề pháp lý về giải quyết tranh chấp tài sản của vợ 

chồng khi ly hôn theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2014. Phân tích thực trạng giải 

quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn tại Tòa án nhân dân thành phố 

Thanh Hóa, chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng. Từ đó, đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh những tranh chấp tài sản 

của vợ chồng khi ly hôn. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Tranh chấp tài sản ; Giải quyết tranh chấp ; Ly 

hôn ; Thanh Hóa. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008295-6. 



36 

 

33. Thực trạng kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài ở Việt 

Nam hiện nay / Nguyễn Thị Phượng ; PGS. TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2017. - 71 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với 

người nước ngoài ở Việt Nam. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng ký kết 

hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài ở nước ta hiện nay, từ đó đề xuất 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Kết hôn ; Luật Hôn nhân gia đình ; Kết hôn có yếu tố nước ngoài. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008331-2. 

34. Thực trạng vấn đề chuyển đổi giới tính ở Việt Nam hiện nay / Bùi Thị 

Xuân Hoa ; PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 75 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về chuyển đổi giới tính. Phân tích thực trạng 

pháp lý về chuyển đổi giới tính trên thế giới và Việt Nam; từ đó đề xuất một số 

kiến nghị về xây dựng và hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở nước ta trong giai 

đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Chuyển đổi giới tính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008283-4. 

35. Thực trạng xác định quyền nhân thân khi sinh con theo phương pháp khoa 

học / Nguyễn Đôn Cường ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn. - Hà Nội,  

2017. - 70 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về sinh con theo phương pháp khoa học 

và các quyền nhân thân liên quan. Phân tích các quy định của pháp luật hiện hành 

về quyền nhân thân khi sinh con theo phương pháp khoa học và thực tiễn thực hiện. 

Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định quyền nhân thân khi sinh con 

theo phương pháp khoa học. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền nhân thân ; Mang thai hộ ; Thụ tinh 

trong ống nghiệm ; Thụ tinh nhân tạo. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008285-6. 

36. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra theo 

pháp luật Việt Nam – Một số bài học kinh nghiệm cho nước Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào / Johnny Ly ; TS. Nguyễn Văn Cường hướng dẫn. - Hà Nội,  

2017. - 85 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

người chưa thành niên gây ra. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam 

hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra, từ 

đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật của nước Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào về vấn đề này trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Lào ; Người chưa thành niên ; Trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008303-4. 

37. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng trong tiêm 

chủng/ Hà Trường Giang ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn. - Hà Nội,  

2017. - 68 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật về trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm sức khỏe, tính mạng của con người. Phân 

tích thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm 

sức khỏe, tính mạng trong hoạt động tiêm chủng; từ đó đề xuất giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ; Tiêm chủng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008305-6. 

38. Trách nhiệm của hãng vận chuyển hàng không đối với những thiệt hại về 

tài sản của hành khách tại Việt Nam / Nguyễn Nga Linh ; TS. Bùi Ngọc Cường 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 70 tr. ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm về trách nhiệm pháp lý của hãng vận 

chuyển hàng không. Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam và pháp luật trên 

thế giới về trách nhiệm của hãng vận chuyển đối với những thiệt hại về tài sản của 

hành khách; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Tài sản ; Trách nhiệm pháp lý ; Vận chuyển 

hàng không. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008319-20. 

39. Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng thi công xây dựng / Đặng Hải 

Triều ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 72 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về hợp đồng thi công xây dựng và 

trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng thi công xây dựng. Nghiên cứu các quy 

định chung về trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng thi công xây dựng và thực 

tiễn giải quyết tại Tòa án; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Trách nhiệm dân sự ; Vi phạm hợp đồng ; Hợp 

đồng thi công xây dựng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008317-8. 

40. Vấn đề đại diện giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014 / Nguyễn Thị Khánh Linh ; TS. Nguyễn Phương Lan hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2017. - 81 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về đại diện giữa vợ và chồng. 

Phân tích nội dung quyền đại diện giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014; thực tiễn áp dụng các quy định về đại diện giữa vợ và chồng; từ đó 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Đại diện ; Vợ chồng ; Quyền đại diện. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008275-6. 
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41. Xác định cha, mẹ, con trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh 

sản theo pháp luật Việt Nam / Vũ Ngọc Huy ; PGS. TS. Hà Thị Mai Hiên 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 65 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về xác định cha, mẹ, con trong trường hợp 

sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Phân tích quy định pháp luật hiện hành; 

thực trạng xác định cha, mẹ cho con và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao 

hiệu quả thực hiện pháp luật về xác định cha, mẹ cho con trong trường hợp áp dụng 

kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. 

Từ khóa: Xác định cha ; Xác định mẹ ; Mang thai hộ ; Thụ tinh trong ống nghiệm ; 

Thụ tinh nhân tạo ; Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Xác định con. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008267-8. 

42. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam, thực 

trạng và giải pháp / Nguyễn Thùy Linh ; PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2017. - 77 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về chỉ dẫn địa lý và xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với 

chỉ dẫn địa lý. Nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng về xác lập 

quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam hiện nay; từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Sở hữu trí tuệ ; Việt Nam ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Chỉ dẫn địa lý. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008297-8. 

 


