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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

THÁNG 03/2017 

A. SÁCH THAM KHẢO 

1. Hoàng Sa Trường Sa trong tâm thức Việt Nam / Lưu Văn Lợi, Kim Quang 

Minh. - Hà Nội : Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2017. - 303 tr. :  

minh họa ;  21 cm. 

Kí hiệu phân loại: 9(V43) 

Tóm tắt: Tìm hiểu nền tảng lịch sử, pháp lý của Trung Quốc và Việt Nam đối với 

hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phân tích những luận điệu tuyên truyền thù 

địch từ phía Trung Quốc và những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của 

Việt Nam đối với hai quần đảo này. 

Từ khóa: Việt Nam; Chủ quyền; Hoàng Sa; Trường Sa; Trung Quốc; Quần đảo. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLS 000616 – 25, MSVLS 000086 - 25 

2. Hướng dẫn tập luyện môn cầu lông :  sách tham khảo /  Chủ biên: Chu 

Mạnh Hùng, Đỗ Thị Tươi ; Nguyễn Thị Thanh Huyền biên soạn. - Hà Nội :  

Thể dục Thể thao,  2016. - 99 tr. :  minh họa ;  19cm. 

Kí hiệu phân loại: 7A8.95 

Tóm tắt: Trình bày khái quát lịch sử phát triển môn cầu lông. Nghiên cứu những 

nội dung cơ bản của môn cầu lông, gồm: kỹ thuật, chiến thuật thi đấu, các bài tập 

huấn luyện kỹ thuật cầu lông và Luật Cầu lông. 

Từ khóa: Kỹ thuật; Chiến thuật; Thể thao; Cầu lông; Luật Cầu Lông. 

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000538 – 47, MSVVG 000843 - 92 

3. Nghiên cứu về lịch sử thể dục thể thao :  sách tham khảo /  Chủ biên: Chu 

Mạnh Hùng, Đỗ Thị Tươi ; Biên soạn: Nguyễn Tiến Sơn, Nguyễn Thị Thanh 

Huyền. - Hà Nội :  Thể dục Thể thao,  2016. - 108tr. ;  19cm. 

Kí hiệu phân loại: 7A(09) 

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử thể dục thể thao thế giới và Việt Nam về các vấn đề: 

sự phát triển thể dục thể thao thế giới thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại; 

phong trào Olympic hiện đại; thể dục thể thao Việt Nam qua các thời kỳ và phong 

trào Olympic Việt Nam. 

Từ khóa: Lịch sử; Thể thao; Thể dục. 

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000528 – 37, MSVVG 000803 - 42 
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B. LUẬN VĂN 

1. Bảo đảm quyền tự do hợp đồng của doanh nghiệp trong Bộ luật Dân sự 

năm 2015 / Nguyễn Thị Thanh Trang ; PGS. TS. Dương Đăng Huệ hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2016. - 73 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)310 

Tóm tắt: Làm rõ khái niệm, vai trò của quyền tự do hợp đồng; mối quan hệ giữa 

quyền tự do hợp đồng và quyền tự do kinh doanh; vai trò của pháp luật dân sự 

trong việc bảo đảm quyền tự do hợp đồng. Nghiên cứu các quy định của Bộ luật 

Dân sự 2015 về bảo đảm quyền tự do hợp đồng và thực tiễn áp dụng các quy định 

này tại doanh nghiệp. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các 

quy định này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Quyền tự do hợp đồng; Bộ luật Dân sự 2015; Quyền tự do 

kinh doanh. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007745-6 

2. Bảo hộ tên thương mại trong môi trường Internet / Trần Hương Liên ; TS. 

Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 76 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.62 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về bảo hộ tên thương mại trong môi 

trường Internet. Phân tích thực trạng bảo hộ tên thương mại trong môi trường 

Internet tại Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Bảo hộ; Tên thương mại; Internet. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007767-8 

3. Bạo lực gia đình giữa cha mẹ và con theo Luật Phòng chống bạo lực gia 

đình Việt Nam / Nguyễn Tiến Đạt ; PGS. TS. Hà Thị Mai Hiên hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2016. - 79 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)321 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về bạo lực gia đình giữa cha mẹ và con. 

Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về phòng chống bạo lực gia 

đình giữa cha mẹ và con và thực tiễn thi hành. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Cha mẹ; Bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân gia đình; Việt Nam; Con cái; 

Phòng chống bạo lực gia đình. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007761-2 
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4. Bảo vệ quyền của trẻ em nhiễm HIV theo pháp luật Việt Nam / Lưu Thị 

Bích Ngọc ; TS. Nguyễn Phương Lan hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 71 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)310.51 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm tâm lý và vấn đề bảo vệ quyền của trẻ em 

nhiễm HIV. Nghiên cứu các quyền của trẻ em nhiễm HIV và các biện pháp bảo vệ 

trẻ em nhiễm HIV theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Đánh giá những tồn tại 

trong việc bảo vệ quyền của trẻ em nhiễm HIV, từ đó đề xuất các biện pháp khắc 

phục. 

Từ khóa: Quyền trẻ em; Trẻ em nhiễm HIV; Luật Dân sự; Việt Nam; Bảo vệ 

quyền trẻ em. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007693-4 

5. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu / 

Nguyễn Vũ Hường ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 

84 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)310.2 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về người thứ ba ngay tình và việc bảo vệ 

quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự vô hiệu. Nghiên cứu 

các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền lợi của người thứ 

ba ngay tình trong giao dịch dân sự vô hiệụ. Đánh giá thực tiễn giải quyết tranh 

chấp liên quan đến người thứ ba ngay tình, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Giao dịch dân sự vô hiệu; Người thứ ba ngay tình; Giao 

dịch dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007747-8 

6. Bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản - Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn / Nguyễn Văn Huy ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn. - Hà Nội,  

2016. - 90 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)310.51 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyền nhân thân, bảo vệ quyền nhân 

thân trong lĩnh vực xuất bản. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật hiện 

hành và thực tiễn thi hành về bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản. Đưa 

ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Xuất bản; Quyền nhân thân; Luật Dân sự; Việt nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007691-2 
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7. Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu trong Bộ luật Dân sự năm 2015 / 

Lưu Quang Anh ; PGS. TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 89 tr. ;  

28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.1 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyền sở hữu và phương thức bảo vệ 

quyền sở hữu trong pháp luật dân sự. Phân tích các quy định của Bộ luật Dân sự 

năm 2015 về các phương thức bảo vệ quyền sở hữu và thực tiễn áp dụng. Đề xuất 

giải pháp nhằm hoàn thiện các chế định về phương thức bảo vệ quyền sở hữu hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam; Quyền sở hữu; Bộ luật Dân sự 2015; Luật Dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007715-6 

8. Các quy định của pháp luật về thừa kế có liên quan đến thủ tục công chứng 

– Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Vũ Huy Thành ; PGS. TS. Phan Hữu 

Thư hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 83 tr. ; 28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.4 

Tóm tắt: Trình bày mối quan hệ giữa quy định của pháp luật về thừa kế với thủ tục 

công chứng. Phân tích thực trạng việc công chứng các nội dung liên quan đến thừa 

kế. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thừa kế và công chứng. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Công chứng; Thừa kế; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007763-4 

9. Các tội cố ý xâm phạm tính mạng con người trong pháp luật hình sự Việt 

Nam / Hoàng Tiến Minh ; PGS. TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn. - Hà Nội,  

2016. - 78 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)411.21 

Tóm tắt: Nghiên cứu quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 về các tội 

cố ý xâm phạm tính mạng con người có dấu hiệu và không có dấu hiệu hậu quả 

chết người là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm cơ bản. Đánh giá quy định 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội cố ý xâm phạm tính mạng con người, từ 

đó đề xuất phương hướng hoàn thiện. 

Từ khóa: Tội phạm; Việt Nam; Luật Hình sự; Tội xâm phạm tính mạng con người. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007773-4 

10. Các tội phạm tình dục theo quy định của Luật Hình sự Việt Nam và một 

số nước trên thế giới / Hoàng Thị Ngọc Bích ; PGS. TS. Dương Tuyết Miên 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 81 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)411.21 

Tóm tắt: Trình bày các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 về tội 

phạm tình dục. Nghiên cứu quy định của Bộ luật Hình sự Trung Quốc và Bộ luật 
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Hình sự Liên bang Nga về các tội phạm tình dục, từ đó đưa ra phương hướng hoàn 

thiện pháp luật hình sự Việt Nam về nhóm tội này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Bộ luật Hình sự 1999; Trung Quốc; Tội phạm 

tình dục; Liên bang Nga. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007799-800 

11. Chế định tài sản riêng của vợ, chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014 / Đào Thị Tuyết ; PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 

75 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)323.2 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về chế định tài sản riêng của vợ, chồng. 

Nghiên cứu quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về chế định tài sản 

riêng của vợ, chồng và thực tiễn thi hành. Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao 

hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật về vấn đề này. 

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

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007759-60 

12. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân – Một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn / Nguyễn Thị Hồng Vân ; TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn. 

- Hà Nội, 2016. - 87 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)323.2 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật Việt Nam hiện hành về chia 

tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Phân tích những vướng mắc 

trong thực tiễn áp dụng pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ 

hôn nhân, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hôn nhân gia đình; Tài sản chung; Vợ chồng; Chia tài 

sản chung. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007723-4 

13. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng theo Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 – Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Thân Quốc 

Long ; TS. Nguyễn Phương Lan hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 83 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)323.2 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt 

tài sản chung của vợ chồng. Nghiên cứu nội dung quyền sở hữu tài sản chung của 

vợ chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, chỉ ra những 

vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 
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Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình; Tài sản chung; Vợ chồng; Việt Nam; Quyền sở 

hữu; Quyền định đoạt; Quyền chiếm hữu. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007741-2 

14. Đánh giá tính tương tự của dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu – Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn / Trương Thị Minh Hiền ; TS. Trần Lê Hồng 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 90 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.6 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về đánh giá tính tương tự của dấu hiệu 

được sử dụng làm nhãn hiệu. Nghiên cứu hoạt động đánh giá tính tương tự của dấu 

hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực 

tiễn áp dụng. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Sở hữu trí tuệ; Tính tương tự; Việt Nam; Nhãn hiệu; Dấu hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007739-40 

15. Đặt cọc - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn / Dương Thị Hiện ; TS. Lê 

Đình Nghị hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 88 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.2 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về đặt cọc. Nghiên cứu các quy 

định của pháp luật dân sự Việt Nam về đặt cọc và thực tiễn thực hiện. Đề xuất một 

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

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Nghĩa vụ dân sự; Đặt cọc. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007771-2 

16. Điều kiện có hiệu lực của di chúc / Trịnh Hữu Toản ; TS. Nguyễn Minh 

Tuấn hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 91 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.4 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về di chúc và điều kiện có hiệu lực của di 

chúc. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về điều kiện có 

hiệu lực của di chúc và thực tiễn áp dụng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Di chúc; Hiệu lực pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007707-8 

17. Điều kiện phát sinh trách nhiệm dân sự do vi phạm quyền lợi người tiêu 

dùng / Phùng Danh Tuyến ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn. - Hà Nội,  

2016. - 83 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.2 
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Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm và điều kiện phát sinh trách nhiệm dân sự 

do vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Nghiên cứu thực trạng bảo vệ quyền lợi của 

người tiêu dùng khi áp dụng điều kiện phát sinh trách nhiệm dân sự, từ đó đưa ra 

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

Từ khóa: Trách nhiệm dân sự; Người tiêu dùng; Quyền lợi người tiêu dùng; Luật 

Dân sự; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007699-700 

18. Hệ thống vật quyền trong Bộ luật Dân sự năm 2015 / Ngô Thùy Dương ; 

PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 79 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)310.5 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về vật quyền. Phân tích, đánh giá hệ 

thống vật quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, so sánh với Bộ luật 

Dân sự năm 2005, từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện hệ thống vật quyền trong Bộ 

luật Dân sự năm 2015. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Vật quyền; Bộ luật Dân sự 2015; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007731-2 

19. Hiệu lực pháp luật của di chúc - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Bùi 

Thị Phương Tú ; PGS. TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 89 

tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.4 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hiệu lực pháp luật của di chúc. Phân 

tích các quy định của pháp luật về điều kiện hợp pháp, thời điểm có hiệu lực của di 

chúc, di chúc vô hiệu lực và di chúc không có hiệu lực pháp luật. Đánh giá thực 

tiễn giải quyết tranh chấp về hiệu lực pháp luật của di chúc, từ đó đưa ra phương 

hướng nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Di chúc; Việt Nam; Hiệu lực pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007733-4 

20. Hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật Hình 

sự Việt Nam / Nguyễn Thu Huyền ; PGS. TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2016. - 84 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)410.22 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hình phạt đối với người chưa thành 

niên phạm tội. Phân tích quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về 

hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; đánh giá thực tiễn áp dụng, từ 

đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Tội phạm; Hình phạt; Người chưa thành niên; Việt Nam; Luật Hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007803-4 
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21. Hình phạt tử hình trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam / Lê 

Khắc Đại ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 82 tr. ; 

28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)410.22 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hình phạt tử hình. Nghiên cứu các quy 

định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về hình phạt tử hình; thực tiễn áp 

dụng hình phạt tử hình trong pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Hình phạt tử hình. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007811-2 

22. Hình thức của di chúc theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành – 

Những bất cập và kiến nghị / Triệu Khắc Thái ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 89 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.4 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hình thức của di chúc. Nghiên cứu các 

quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành về hình thức của di chúc và 

thực tiễn áp dụng. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thi hành các quy định về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Hình thức; Di chúc; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007765-6 

23. Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo pháp luật hiện hành / Phan Thị 

Minh Hảo ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - tr. ;  cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.31 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng mua bán nhà ở thương mại. 

Nghiên cứu chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo quy định 

của pháp luật Việt Nam, thực tiễn hoạt động mua bán nhà ở thương mại và đưa ra 

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

Từ khóa: Luật Dân sự; Hợp đồng mua bán; Nhà ở thương mại; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007737-8 

24. Hủy kết hôn trái pháp luật và hậu quả pháp lý / Nguyễn Tuấn Anh ; PGS. 

TS. Nguyễn Văn Cừ hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 76 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)322 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hủy kết hôn trái pháp luật. Nghiên cứu 

quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về vấn đề hủy kết hôn trái pháp luật, 

hậu quả pháp lý của nó và thực tiễn thi hành ở nước ta hiện nay. Đưa ra phương 

hướng nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 
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Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình; Kết hôn trái pháp luật; Hủy kết hôn trái pháp 

luật; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007735-6 

25. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nuôi con nuôi thực tế trong pháp luật 

hôn nhân và gia đình / Vũ Thanh Vân ; TS. Nguyễn Phương Lan hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2016. - 86 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)326 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về nuôi con nuôi thực tế và quy định của 

pháp luật hôn nhân gia đình qua các thời kỳ về nuôi con nuôi thực tế. Phân tích 

thực trạng nuôi con nuôi thực tế trong xã hội Việt Nam, những hạn chế tồn tại 

trong quy định của pháp luật về nuôi con nuôi thực tế, từ đó đưa ra các giải pháp 

hoàn thiện. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình; Nuôi con nuôi; Con nuôi thực tế; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007757-8 

26. Một số vấn đề pháp lý về tổ chức và hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và 

gia đình có yếu tố nước ngoài / Chử Thị Kim Quy ; TS. Vũ  Thị Phương Lan 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 82 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)329 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam 

hiện hành về tổ chức và hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố 

nước ngoài. Phân tích thực trạng hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có 

yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

của hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình; Việt Nam; Tư vấn pháp luật; Hôn nhân có yếu 

tố nước ngoài. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007719-20 

27. Một số vấn đề về quyền nhân thân liên quan đến nhóm LGBT trong pháp 

luật dân sự Việt Nam / Bùi Thị Hằng ; TS. Nguyễn Văn Cường hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2016. - 80 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)310.51 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyền nhân thân của nhóm người đồng 

tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái nam, song tính luyến ái và người chuyển giới 

(LGBT). Nghiên cứu quy định về quyền nhân thân của nhóm LGBT trong pháp 

luật dân sự Việt Nam, chỉ ra những bất cập còn tồn tại trong các quy định này, từ 

đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện. 
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Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Quyền nhân thân; Người đồng tính; Người song 

tính; LGBT; Người chuyển giới. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007743-4 

28. Nhân thân người phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam / Phạm Việt 

Nghĩa ; TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 82 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)410 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về nhân thân người phạm tội. Nghiên cứu 

các dấu hiệu về nhân thân người phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 

1999 và thực tiễn áp dụng, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực 

thi các quy định của pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Người phạm tội; Nhân thân; Việt Nam; Luật Hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007805-6 

29. Những điểm mới trong chế định quyền sở hữu và các quyền khác đối với 

tài sản trong Bộ luật Dân sự 2015 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp / Bùi Lê Thu ; PGS. TS. Dương Đăng Huệ hướng dẫn. - Hà Nội,  

2016. - 89 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.1 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyền sở hữu và quyền khác đối với 

tài sản phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu 

những điểm mới trong chế định quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản 

trong Bộ luật Dân sự 2015 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Quyền sở hữu; Bộ luật Dân sự 2015; Luật Dân sự; Doanh 

nghiệp; Tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007701-2 

30. Nội dung của di chúc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Đình 

Phong ; TS. Vương Thanh Thúy hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 92 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.4 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về di chúc và nội dung của di chúc. 

Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về nội dung của di 

chúc. Phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp thừa kế liên quan đến nội dung di 

chúc, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Thừa kế; Di chúc; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007705-6 
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31. Pháp luật một số nước về quyền được chết và bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam / Phạm Thị Hồng Mây ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2016. - 88 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)310.51 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về quyền được chết. Nghiên cứu 

pháp luật một số nước trên thế giới và pháp luật của Việt Nam về quyền được chết, 

từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi xây dựng Luật An tử. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Quyền được chết. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007727-8 

32. Pháp luật tín chấp và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Điện Biên / Hoàng Thu 

Nhường ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 80 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V117.2)311.2 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về tín chấp. Phân tích thực trạng quy định 

pháp luật Việt Nam hiện hành về tín chấp và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Điện Biên. 

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

Từ khóa: Luật Dân sự; Điện Biên; Tín chấp. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007769-70 

33. Pháp luật về kết hôn có yếu tố nước ngoài và thực tiễn thi hành tại tỉnh 

Bắc Giang / Nguyễn Thị Đà ; TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. 

- 81 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V122)329.1 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam hiện 

hành về kết hôn có yếu tố nước ngoài. Nghiên cứu thực trạng kết hôn có yếu tố 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

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

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007729-30 

34. Pháp luật về ủy quyền – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Phạm Văn 

Hơn ; TS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 98 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)310.2 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về ủy quyền. Nghiên cứu các quy định 

của pháp luật Việt Nam hiện hành về ủy quyền và thực tiễn áp dụng, từ đó đề xuất 

hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

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

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007703-4 
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35. Pháp luật Việt Nam về nuôi con có yếu tố nước ngoài với việc bảo vệ 

quyền trẻ em / Phạm Mỹ Dung ; TS. Vũ Đức Long hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. 

- 70 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)329.2 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và 

quyền trẻ em. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài và mối liên hệ với việc bảo vệ quyền trẻ em. Đề 

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

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình; Nuôi con nuôi; Quyền trẻ em; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007717-8 

36. Phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay / Trần Ngọc Đường ; PGS. TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2016. - 164 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)426 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam giai 

đoạn 2005 - 2015. Phân tích nguyên nhân phạm tội; dự báo tình hình tội phạm và 

đề xuất các biện pháp phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Phòng ngừa tội phạm; Tội chống người thi hành 

công vụ. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007787-8 

37. Phòng ngừa tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác trên địa bàn Hà Nội / Vũ Hoàng Tuấn ; TS. Hoàng Xuân Châu 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 78 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V-H)426 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của người khác trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015. Phân tích nguyên 

nhân phạm tội; dự báo tình hình tội phạm và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu 

quả phòng ngừa tội cố gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho người 

khác trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Hà Nội; Tội phạm; Phòng ngừa tội phạm; Tội 

cố ý gây thương tích; Tổn hại sức khỏe. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007793-4 

38. Phòng ngừa tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương / Trương 

Thị Hiền Lương ; PGS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 88 tr. ;  

28 cm. 
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Kí hiệu phân loại: 34(V135)426 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

trong giai đoạn 2011-2015. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội 

phạm, từ đó đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội trộm cắp 

tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Từ khóa: Hải Dương; Tội trộm cắp tài sản; Luật Hình sự; Tội phạm; Phòng ngừa 

tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007777-8 

39. Phòng ngừa tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình / Nguyễn 

Thanh Hương ; TS. Hoàng Xuân Châu hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 72 tr. :  

minh họa ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V124)426 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong 

giai đoạn 2011 - 2015. Phân tích nguyên nhân phạm tội; dự báo tình hình tội phạm 

và đề xuất các biện pháp phòng ngừa tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Phòng ngừa tội phạm; Tội phạm; Hòa Bình; Tội 

trộm cắp tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007797-8 

40. Phong tục, tập quán Việt Nam trong mối quan hệ với những quy định 

pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác / Phạm 

Thu Hồng ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 76 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)310 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về phong tục, tập quán và tác động của 

phong tục, tập quán đối với những quy định pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ 

phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Nghiên cứu vấn đề hiến bộ phận cơ thể người 

theo quy định của pháp luật hiện hành trong mối quan hệ với phong tục tập quán 

Việt Nam và thực tiễn áp dụng Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và 

hiến, lấy xác. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của Luật này trên cơ 

sở của phong tục tập quán Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Hiến xác; Phong tục tập quán; Lấy xác; Ghép bộ 

phận cơ thể; Hiến bộ phận cơ thể. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007725-6 

41. Quy định pháp luật về hình thức hợp đồng vay tài sản / Đinh Lan Hương ; 

TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 96 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.31 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về hợp đồng vay tài sản và hình thức hợp 

đồng vay tài sản. Phân tích những bất cập trong thực tiễn về hình thức của 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; Hợp đồng; Hợp đồng vay tài sản; Việt Nam; Hình thức hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007753-4 

42. Quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh trong pháp luật dân sự 

Việt Nam / Đặng Thị Lưu ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn. - Hà Nội, 

2016. - 91 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)310.6 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyền nhân thân và các quy định của 

pháp luật Việt Nam về quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh. Phân tích 

thực trạng bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh ở Việt Nam hiện 

nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

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

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007711-2 

43. Quyền riêng tư dưới góc độ lý luận và pháp luật thực định / Trần Hoàng 

Đức ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 86 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)310.51 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về quyền riêng tư. Nghiên cứu nội 

dung của quyền riêng tư trong một số lĩnh vực cụ thể như y tế, giáo dục, lao động... 

Đánh giá những yếu tố tác động tới pháp luật về quyền riêng tư tại Việt Nam, từ đó 

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

về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Quyền riêng tư. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007697-8 

44. Sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm theo pháp luật Việt 

Nam / Đỗ Thùy Dương ; TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 81 

tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)321 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận  về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh 

trong ống nghiệm. Đánh giá những vướng mắc, bất cập của pháp luật về sinh con 

bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Thụ tinh trong ống nghiệm; Thụ tinh nhân tạo; Luật Hôn nhân 

gia đình; Mang thai hộ. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007749-50 
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45. So sánh chế định thừa kế trong pháp luật La Mã và pháp luật Việt Nam 

hiện hành / Ngô Thị Thu Hằng ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2016. - 91 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.4 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về chế định thừa kế. So sánh sự giống và 

khác nhau giữa quy định về chế định thừa kế trong pháp luật La Mã và pháp luật 

Việt Nam, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về thừa kế trong 

pháp luật Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Thừa kế; Luật La Mã; Luật Dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007755-6 

46. Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản / Trần Hồng Anh ; TS. 

Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 83 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.3 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng và thực hiện hợp đồng khi 

hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành 

về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Xem xét một số vụ việc thực 

tiễn dưới góc độ thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, từ đó đề xuất 

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

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Hợp đồng; Thực hiện hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007713-4 

47. Tội buôn lậu trong pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng 

Ninh / Lê Quỳnh Trang ; PGS. TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. 

- 89 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V125)411.5 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về tội buôn lậu theo quy định của 

pháp luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu thực tiễn định tội danh và quyết định hình 

phạt đối với tội buôn lậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ đó đưa ra các biện pháp 

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

Từ khóa: Luật Hình sự; Tội buôn lậu; Tội phạm; Quảng Ninh. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007775-6 

48. Tội chống người thi hành công vụ trong Luật Hình sự Việt Nam / Bùi Hoài 

Thương ; GS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 77 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)411.9 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội chống người thi hành công vụ. 

Nghiên cứu các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 về tội chống 

người thi hành công vụ, so sánh đối chiếu với Bộ luật Hình sự năm 1999. Phân tích 
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thực tiễn áp dụng quy định về tội chống người thi hành công vụ theo Bộ luật Hình 

sự năm 1999 và việc triển khai áp dụng quy định này theo Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội chống người thi hành công vụ; Bộ luật 

Hình sự 1999; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 07783-4 

49. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong 

Luật Hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn Hà Nội / Tạ Thị Thu 

Hương ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 87 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V-H)410.15 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có trong Luật Hình sự Việt Nam. Phân tích thực tiễn xét 

xử tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn 

Hà Nội, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử đối với 

nhóm tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Hà Nội; Tội phạm; Xét xử; Tội chứa chấp tài 

sản; Tội tiêu thụ tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007801-2 

50. Tội cưỡng đoạt tài sản trong pháp luật hình sự Việt Nam / Đỗ Văn Chung 

; PGS. TS. Cao Kim Oanh hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 90 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)411.4 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm tội cưỡng đoạt tài sản, lịch sử hình thành và phát 

triển của pháp luật hình sự Việt Nam về tội cưỡng đoạt tài sản. Nghiên cứu các quy 

định của Bộ luật Hình sự năm 1999 và năm 2015 về tội cưỡng đoạt tài sản; thực 

tiễn xét xử tội cưỡng đoạt tài sản ở Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả áp dụng các quy định pháp luật về nhóm tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội cưỡng đoạt tài sản; Tội phạm; Bộ luật Hình 

sự 1999; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007791-2 

51. Tội hiếp dâm trong pháp luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Lệ Thủy ; TS. 

Lê Đăng Doanh hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 77 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)411.21 

Tóm tắt: Khái quát lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam về tội hiếp dâm từ năm 1945 

đến nay. Nghiên cứu các quy định về tội hiếp dâm theo Bộ luật Hình sự năm 1999, 

so sánh với Bộ luật Hình sự năm 2015; chỉ ra những vướng mắc trong thực tiễn áp 

dụng quy định về tội hiếp dâm, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về 

nhóm tội phạm này. 
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Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội hiếp dâm; Tội phạm; Bộ luật Hình sự 1999; 

Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007795-6 

52. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong pháp luật hình sự Việt 

Nam / Nguyễn Thị Hồng Minh ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn. - Hà Nội, 

2016. - 89 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)411.7 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, lịch sử lập pháp hình sự và nội dung pháp lý của tội 

lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phân tích những vướng mắc trong thực tiễn 

xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đưa ra kiến nghị áp dụng Điều 

175 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Từ khóa: Luật Hình sự; Chiếm đoạt tài sản; Tội lạm dụng tín nhiệm; Việt Nam; 

Tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007789-90 

53. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong pháp luật hình sự Việt Nam / Đặng 

Thị Thanh Huyền ; TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 78 

tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)411.4 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 

pháp luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy 

định của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999; đánh giá thực tiễn xét xử, từ đó đưa 

ra một số biện pháp bảo đảm thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội phạm; Chiếm đoạt tài sản; Tội lừa đảo. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007779-80 

54. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy trong pháp luật hình sự Việt Nam / 

Phan Vân Giang ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 84 tr. ;  

28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)411.6 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Nghiên cứu tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật Hình sự 

hiện hành. Đánh giá những bất cập, vướng mắc trong quy định của Bộ luật Hình sự 

năm 1999 về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và những quy định sửa đổi của Bộ 

luật Hình sự năm 2015. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Ma túy; Tội phạm ma túy; Tàng trữ trái phép; 

Bộ luật Hình sự 1999; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007807-8 
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55. Tội trộm cắp tài sản trong Luật Hình sự Việt Nam / Phạm Thu Hà ; TS. 

Trương Quang Vinh hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 92 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)411.4 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội trộm cắp tài sản. Nghiên cứu các 

quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 về tội trộm cắp tài sản. Phân 

tích thực tiễn áp dụng pháp luật đối với tội trộm cắp tài sản, từ đó đưa ra các giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật hình sự đối với 

tội danh này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội trộm cắp tài sản; Tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007785-6 

56. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 

trong pháp luật hình sự Việt Nam / Lương Tuấn Giang ; PGS. TS. Lê Thị Sơn 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 75 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)411.9 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ trong pháp luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu 

các quy định về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường 

bộ trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 trong sự so sánh với Bộ luật Hình sự 

năm 2015. Đánh giá thực tiễn áp dụng quy định về tội vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ, từ đó đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội phạm; Giao thông đường bộ; Điều khiển 

phương tiện giao thông. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007781-2 

57. Trách nhiệm bồi thường nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính / 

Phạm Thanh Loan ; PGS. TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 90 

tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.33 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

trong lĩnh vực quản lý hành chính. Phân tích thực trạng quy định pháp luật hiện 

hành về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính. 

Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và 

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

Từ khóa: Quản lý hành chính; Bồi thường thiệt hại; Luật Dân sự; Việt Nam; Trách 

nhiệm bồi thường. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007689-90 
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58. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người mất năng lực 

hành vi dân sự gây ra theo quy định của pháp luật Việt Nam / Lê Thị Hải Yến 

; TS. Vương Thanh Thúy hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 85 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)311.33 

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

hợp đồng do người mất năng lực hành vi dân sự gây ra. Phân tích các quy định 

pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người 

mất năng lực hành vi dân sự gây ra. Đánh giá thực tiễn áp dụng, từ đó đưa ra định 

hướng nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại; Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; 

Người mất năng lực hành vi dân sự; Luật Dân sự; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007751-2 

59. Việc quy định tội phạm đối với hành vi khiêu dâm trẻ em – Quan điểm 

quốc tế và Luật Hình sự Việt Nam / Trần Thị Thu Thủy ; TS. Đào Lệ Thu 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 78 tr. ; 28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)411.21 

Tóm tắt: Trình bày khái quát pháp luật quốc tế về việc quy định tội phạm đối với 

hành vi khiêu dâm trẻ em. Phân tích quy định của tội sử dụng người dưới 16 tuổi 

vào mục đích khiêu dâm trong Bộ luật Hình sự năm 2015 có sự so sánh với chuẩn 

mực quốc tế và Luật Hình sự của một số nước trên thế giới. Đưa ra một số đề xuất 

đối với việc áp dụng các quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội phạm; Khiêu dâm trẻ em. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007813-4 

60. Xác định cha, mẹ, con và thực tiễn giải quyết tại Tòa án / Nguyễn Hạnh 

Hoa ; TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 82 tr. ;  28 cm. 

Kí hiệu phân loại: 34(V)325 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản, các quy định pháp luật về xác 

định cha, mẹ, con tại Tòa án. Nghiên cứu thực tiễn việc xác định cha, mẹ, con của 

các Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình; Xác định cha; Xác định mẹ; Việt Nam; Tòa án 

nhân dân; Xác định con. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007721-2 

 

 


