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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2/2019 

 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Trọng tài quốc tế / Trần Minh Ngọc. - 

Hà Nội : Công an nhân dân, 2018. - 311 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về trọng tài quốc tế, 

thẩm quyền của trọng tài quốc tế, tố tụng trọng tài 

quốc tế và luật áp dụng trong trọng tài quốc tế. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Giáo trình ; Trọng tài 

quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 007777-96. 
 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Bình luận án hình sự phức tạp, có nhiều 

quan điểm khác nhau trong quá trình tiến 

hành tố tụng theo Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 / Trần 

Quang Hiển chủ biên ; Đỗ Đức Hồng Hà ... 

[et al.]. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 538 tr. ; 

24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận 31 vụ án hình sự 

phức tạp, với nhiều quan điểm lập luận và lí  

 

 

lẽ khác nhau trong quá trình tiến hành tố tụng theo Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Từ khóa: Việt Nam ; Vụ án hình sự ; Luật Tố tụng hình sự ; Bình luận ; Bộ luật 

Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 003044-53 ; (20): MSVTHS 009754-73. 
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2. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (hiện 

hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) / Nguyễn Đức 

Mai chủ biên ; Nguyễn Văn Thuyết ... [et al.]. - Hà 

Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 1239 tr. ;  

27 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các nội dung của Bộ 

luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 

gồm: những qui định chung; các loại tội phạm và 

điều khoản thi hành. 

 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Bình luận khoa học ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002240-9. 

 

3. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Phần các tội 

phạm, Quyển 1/ Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Lê 

Thị Sơn ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2018. - 695 

tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận khoa học về các loại tội 

phạm được qui định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017), gồm: tội xâm phạm an 

ninh quốc gia; tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, 

 

nhân phẩm, danh dự của con người; tội xâm phạm quyền tự do của con người, 

quyền tự do, dân chủ của công dân; tội xâm phạm sở hữu; tội xâm phạm chế độ 

hôn nhân gia đình; tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế; tội phạm về môi trường. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Bình luận khoa học ; Tội phạm ; Bộ luật 

Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVLHS 002260-79 ; (40): MSVLHS 011794-823, 

MSVLHS 011844-53. 
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4. Bình luận Luật Nhà ở năm 2014 / Nguyễn Minh 

Oanh chủ biên ; Nguyễn Minh Tuấn ... [et al.]. - Hà 

Nội :  Lao động,  2018. - 615 tr. ;  24 cm.  

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các điều luật của Luật 

Nhà ở năm 2014, gồm: những qui định chung và qui 

định cụ thể về sở hữu, phát triển nhà ở; chính sách về 

nhà ở xã hội; tài chính cho phát triển nhà ở; quản lí, 

sử dụng nhà ở, nhà chung cư; giao dịch về nhà ở;… 

và các điều khoản thi hành. 

 

Từ khóa: Việt Nam ; Bình luận khoa học ; Luật Nhà ở 2014 ; Luật Đất đai. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVLDD 007197-216 ; (20): MSVLDD 016885-904. 

 

5. Bình luận tội giết người và một số vụ án phức 

tạp : sách chuyên khảo / Đỗ Đức Hồng Hà chủ 

biên ; Trần Minh Hưởng ... [et al.]. - Hà Nội : 

Lao động, 2018. - 550 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, so sánh các qui định về tội giết 

người trong Bộ luật Hình sự năm 2015 với tội giết 

người trong pháp luật hình sự Việt Nam từ thời 

phong kiến đến trước ngày Bộ luật Hình sự năm 

2015 có hiệu lực và chỉ ra những điểm kế thừa,  
 

mới, điểm sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Hình sự năm 2015. Đưa ra một số đề 

xuất, kiến nghị để áp dụng đúng và thống nhất qui định của Bộ luật Hình sự năm 

2015 về tội phạm nguy hiểm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Vụ án hình sự ; Tội giết người ; Bình luận. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002290-9. 
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6. Hỏi - đáp Luật Tố tụng hình sự năm 2015 / 

Phạm Thị Thoa chủ biên ; Nguyễn Việt Hà, Bùi 

Văn Duy, Lê Trọng Tài. - Hà Nội : Công an nhân 

dân, 2018. - 375 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 236 câu hỏi và gợi ý trả lời về 

các qui định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự Việt 

Nam năm 2015. 

Từ khóa: Việt Nam ; Sách hỏi đáp ; Bộ luật Tố 

tụng hình sự 2015 ; Luật Tố tụng hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 003024-33 ; (20): MSVTHS 009714-33. 

 

 

7. Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật 

hình sự Việt Nam sau pháp điển hóa lần thứ ba : 

sách chuyên khảo / Lê Văn Cảm biên soạn ; 

Nguyễn Thị Lan ... [et al.]. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2018. - 423 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nhận thức khoa học về những 

điểm mới, kĩ thuật lập pháp và một số định hướng 

tiếp tục hoàn thiện phần chung Bộ luật Hình sự năm 

2015 trong thời gian tới. 
 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Kĩ thuật lập pháp ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002300-9 ; (20): MSVLHS 011824-43. 
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8. Những nội dung mới của Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015 / Vũ Gia Lâm. - Hà Nội : Tư pháp, 

2017. - 657 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh ra đời, quan điểm chỉ đạo 

việc xây dựng và những nội dung mới cơ bản của Bộ 

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

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Bộ luật 

Tố tụng hình sự 2015. 
 

Địa chỉ tài liệu: (19): DSVTHS 003034-43, DSVTHS 003054-62 ; (20): 

MSVTHS 009734-53. 

 

9. Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có 

yếu tố nước ngoài theo quy định của Bộ luật Dân 

sự năm 2015 / Trần Minh Ngọc chủ biên ; Bùi Thị 

Thu ... [et al.]. - Hà Nội :  Lao động,  2018. - 263 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu định hướng căn bản trong việc 

xây dựng và những điểm mới trong phần thứ năm Bộ 

luật Dân sự năm 2015 về pháp luật áp dụng đối với 

quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài;  

qui định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về phạm vi áp dụng của phần thứ năm; 

vấn đề áp dụng điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, pháp luật nước ngoài và 

phạm vi được dẫn chiếu đến theo Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Quan hệ dân sự ; Quan hệ dân sự có yếu tố nước 

ngoài ; Bộ luật Dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTP 002306-15 ; (20): MSVLTP 004199-218. 

 

 



Thông báo sách mới tháng 2/2019 

 

6 
 

 

10. Pháp luật hình sự Việt Nam từ thế kỷ X đến nay: 

Lịch sử và thực tại : sách chuyên khảo / Lê Cảm chủ 

biên ; Trần Quang Tiệp ... [et al.]. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2018. - 699 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của 

pháp luật hình sự Việt Nam từ thế kỷ X đến nay; vai trò 

của thực tiễn xét xử trong quá trình phát triển của pháp 

luật hình sự Việt Nam từ năm 1960 đến nay và lí thuyết 

về hoàn thiện pháp luật hình sự cũng như vai trò của nó 

đối với thực tiễn lập pháp hình sự Việt Nam hiện hành. 

 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Lịch sử. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002280-9. 

 

11. Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm 

trật tự quản lý hành chính (theo Bộ luật Hình sự 

năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017) : sách chuyên 

khảo / Nguyễn Kim Chi, Đỗ Đức Hồng Hà. - Hà Nội: 

Công an nhân dân, 2018. - 591 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về trách nhiệm 

hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lí hành 

chính. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp 

dụng các qui định của pháp  

 

luật hình sự Việt Nam hiện hành về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm 

phạm trật tự quản lí hành chính; từ đó đưa ra yêu cầu và giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Trách nhiệm hình sự ; Bộ luật Hình sự 

2015; Tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002250-9. 
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12. Translation and interpretation 1 / Pham Vu Phi Ho. 

- TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  

2018. - 95 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Phiên dịch ; Biên dịch. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000350-9. 

 

 

13. Vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện 

đại: sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Oanh chủ biên ; 

Nguyễn Văn Hợi ... [et al.]. - Hà Nội :  Công an nhân dân,  

2018. - 383 tr.;  19 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận cơ bản về vật 

quyền, quá trình phát triển của chế định vật quyền và những 

qui định chung về vật quyền trong pháp luật dân sự Việt 

Nam. Phân tích các loại vật quyền trong pháp luật dân sự, 

gồm: quyền sở hữu tài sản, quyền địa dịch, quyền hưởng 

 

 

dụng, quyền bề mặt và vật quyền bảo đảm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Vật quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (40): DSVLDS 002543-62, MSVLDS 011628-47. 

 

14. Xã hội học lối sống / Lâm Thị Ánh Quyên chủ biên. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2018. - 216 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về lối sống, bao gồm: khái niệm, 

lịch sử xã hội học lối sống, hai lối tiếp cận chính trong xã hội 

học lối sống, phân tích lối sống – phân tích bất bình đẳng xã 

hội. Nghiên cứu một số chủ đề trong xã hội học lối sống như: 

lối sống truyền thống của người Việt Nam, lối sống và giá trị, 

hành vi tiêu dùng và sử dụng thời gian nhàn rỗi. 

 

 

Từ khóa: Xã hội học ; Lối sống. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVXH 002038-47. 


