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A. GIÁO TRÌNH 

1. Поехали! Русский язык для взрослых: начальный курс 1 = Let's go! 

Russian for adults: a course for beginners 1 /  S.I. Chernyshov . - St. 

Petersburg :  Zlatoust,  2018 . - 280 p. :  ill. ;  28 cm 

Từ khóa: Ngữ pháp ; Tiếng Nga ; Từ vựng ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGTN 001248. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

* Tiếng nước ngoài: 

1. Comparative remedies for breach of contract / Edited by Nili Cohen, 

Ewan McKendrick . - Oxford : Hart, 2005. - xli, 326 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Vi phạm hợp đồng ; Luật Dân sự ; Hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002768. 

2. Contract law : an index and digest of published writings / Adam Kramer 

. - Oxford : Hart, 2010. - xvi, 234 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Hợp đồng ; Luật Hợp đồng ; Thư mục. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002767. 

3. Copyright, patent, trademark, and related state doctrines : cases and 

materials on the law of intellectual property / Paul Goldstein, R. Anthony 

Reese . - New York : Foundation Press, 2017. - xxx, 1234 p. : ill. ; 26 cm. 

Từ khóa: Mỹ ; Sở hữu trí tuệ ; Bản quyền ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu ; 

Bằng sáng chế ; Luật Dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002759. 

4. Courts, law, and politics in comparative perspective / Herbert Jacob ... 

[et al.] . - New Haven : Yale University Press, 1996. - viii, 408 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Chính trị ; Tòa án ; Thủ tục tư pháp ; Luật Hiến pháp. 



Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002769. 

5. Effective lawyering : a checklist approach to legal writing and oral 

argument / Austen L. Parrish, Dennis T. Yokoyama . - Durham, N.C. : 

Carolina Academic Press, 2012. - xxii, 181 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Mỹ ; Phương pháp luận ; Lập pháp ; Tranh luận. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002762. 

6. Elgar encyclopedia of international economic law / Edited by Thomas 

Cottier ... [et al.] . - Cheltenham : E. Elgar, 2017. - 683 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Kinh tế quốc tế ; Bách khoa toàn thư. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002766. 

7. Grammaire progressive du Français : avec 440 exercices, Niveau 

débutant / Maïa Grégoire, Gracia Merlo . - Paris : CLE international, 2010. - 

176 p. : ill. ; 28 cm. + 1 CD. 

Từ khóa: Tiếng Pháp ; Ngữ pháp ; Bài tập. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVP 002425, DSVPCD 002425. 

8. Great writing 2 : great paragraphs / Keith S. Folse, April Muchmore-

Vokoun, Elena Vestri Solomon . - Boston : National Geographic learning, 

2014. - xvi, 302 p. : ill. ; 28 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Đoạn văn ; Kĩ năng viết. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000363. 

9. Greening the GATT : trade, environment, and the future / Daniel C. 

Esty. - Washington, DC : Institute for International Economics, 1994. - xvi, 319 

p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Thương mại quốc tế ; Chính sách thương mại ; Luật Thương mại quốc 

tế ; Chính sách môi trường. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002764. 

10. Improve your skills : writing for IELTS 6.0-7.5 with answer key / 

Stephanie Dimond-Bayir . - Oxford : Macmillan Education, 2014. - 109 p. : 

ill.; 26 cm. 

Từ khóa: Kĩ năng viết ; IELTS ; Tiếng Anh. 



Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000361. 

11. Invitation to law & society : an introduction to the study of real law / 

Kitty Calavita . - Chicago : The University of Chicago Press, 2016. - xiv, 228 

p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Mỹ ; Pháp luật ; Xã hội học pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002763. 

12. Listening for IELTS / Fiona Aish, Jo Tomlinson . - London : 

HarperCollins, 2011. - 144 p. : ill. ; 25 cm. + 2 CDs. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng nghe ; IELTS. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVA 000364, DSVACD1 000364, DSVACD2 000364. 

13. Phonétique progressive du Francais : avec 450 exercices, Niveau 

débutant / Lucile Charliac ... [et al.] . - Paris : CLE International, 2012. - 144 

p. : ill. ; 28 cm. + 1 CD. 

Từ khóa: Tiếng Pháp ; Phát âm ; Bài tập ; Kĩ năng nói. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVP 002427, DSVPCD 002427. 

14. Principles of European contract law. Parts I and II / Edited by Ole 

Lando, Hugh Beale . - The Hague ; Boston : Kluwer Law International, 2000. - 

xlviii, 561 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: EU ; Luật Hợp đồng ; Hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002760. 

15. Ready to write 1 : a first composition text / Karen Blanchard, Christine 

Root . - New York : Pearson Education, 2017. - viii, 184p. : ill. ; 28 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng viết. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000366. 

16. Ready to write 2 : perfecting paragraphs / Karen Blanchard, Christine 

Root . - New York : Pearson Education, 2017. - viii, 256 p. : ill. ; 28 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng viết ; Đoạn văn. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000367. 



17. Ready to write 3 : from paragraph to essay / Karen Blanchard, 

Christine Root . - New York : Pearson Education, 2017. - xi, 223 p. : ill. ; 28 

cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng viết ; Đoạn văn ; Bài luận. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000368. 

18. Recycling elementary English / Clare West . - Cambridge ; New York : 

Cambridge University Press, 2010. - 144 p. : ill., map ; 28 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngữ pháp ; Từ vựng ; Bài tập ; Kĩ năng nói. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000360. 

19. Speaking for IELTS / Karen Kovacs . - London : HarperCollins, 2011. - 

144 p. : ill. ; 25 cm. + 2 CDs. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng nói ; IELTS. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVA 000365, DSVACD1 000365, DSVACD2 000365. 

20. The common European sales law in context : interactions with English 

and German law / Edited by Gerhard Dannemann, Stefan Vogenauer . - 

Oxford : Oxford University Press, 2013. - lxvii, 789 p. : ill. ; 26 cm. 

Từ khóa: Xung đột pháp luật ; EU ; Bán hàng ; Luật Thương mại ; Anh ; Đức. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002761. 

21. The sociology of law : an introduction / Roger Cotterrell . - London : 

Butterworths, 2012. - xv, 398 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Xã hội học ; Xã hội học pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002765. 

22. Vocabulaire progressif du Franca is : avec 280 exercices, Niveau db utant / 

Claire Miquel . - Paris :  CLE International,  2010. - 175 p. : ill. ; 28 cm. + 1 CD. 

Từ khóa: Tiếng Pháp ; Từ vựng ; Bài tập. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVP 002426, DSVPCD 002426. 

23. Weaving it together 4 : connecting reading and writing / Milada 

Broukal . - Boston : National Geographic learning, 2016. - vii, 250 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng viết ; Kĩ năng đọc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000362. 



* Tiếng Việt: 

1. Quyền tài phán của quốc gia trên biển - Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Yến . - Hà Nội : Công an nhân 

dân, 2018. - 375 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận chung về quyền tài phán của quốc gia 

trên biển. Nghiên cứu pháp luật quốc tế và thực tiễn thi hành quyền tài phán tại 

một số quốc gia trên thế giới, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành quyền tài phán trên các vùng biển 

của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật của Việt Nam về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Quyền tài phán. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLQT 002316-25. 

 

C. ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

1. Bộ máy nhà nước triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884 - Những giá trị và 

gợi mở cho hiện nay : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Năm chủ nhiệm đề tài ; Trần Thị Quyên 

thư ký đề tài ; Nguyễn Thị Hồi . - Hà Nội,  2018. - 164 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước Việt 

Nam triều Nguyễn (1802-1884). Nghiên cứu những giá trị cơ bản trong phân 

công, phối hợp, kiểm soát quyền lực và định chế quan lại trong bộ máy nhà 

nước Việt Nam triều Nguyễn; từ đó đưa ra những gợi mở đối với việc hoàn thiện 

bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Bộ máy nhà nước ; Triều Nguyễn ; Lịch sử nhà nước pháp 

luật ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000395. 

2. Bảo đảm quyền con người của người bị kết án phạt tù tại Việt Nam :  đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đỗ 



Thị Phượng chủ nhiệm đề tài ; Trần Thị Thu Hiền thư ký đề tài ; Nguyễn 

Hải Ninh, Nguyễn Thị Mai . - Hà Nội, 2018. - 280 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo đảm quyền con người của người 

bị kết án phạt tù. Phân tích thực trạng qui định của pháp luật hiện hành về bảo 

đảm quyền con người của người bị kết án phạt tù và thực tiễn áp dụng, từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường cơ chế thực hiện 

pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên 

cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Quyền con người ; Luật Tố tụng hình sự ; Phạt tù ; Thi 

hành án ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000408. 

3. Bảo hộ công dân trong pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia - 

Kinh nghiệm cho Việt Nam :  đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Kim Ngân chủ nhiệm đề tài ; 

Mạc Thị Hoài Thương thư ký đề tài ; Lê Kim Dung ... [et al.] . - Hà Nội, 

2018. - 300 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo hộ công dân. Nghiên cứu pháp 

luật quốc tế về bảo hộ công dân; pháp luật và thực tiễn bảo hộ công dân trên thế 

giới và ở Việt Nam. Đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả hoạt động bảo hộ công dân của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tập hợp 

6 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; EU ; Bảo hộ công dân ; Nhật Bản ; Đông 

Nam Á ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000418. 

4. Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo Điều ước quốc tế 

và pháp luật Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Phương Lan chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Đức 

Việt thư ký đề tài ; Nguyễn Thái Mai, Nguyễn Thu Thủy . - Hà Nội,  2018. - 

295 tr. ;  28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo hộ quyền tác giả trong môi 

trường kĩ thuật số. Nghiên cứu bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kĩ thuật số 

theo qui định của các Điều ước quốc tế và pháp luật ở một số quốc gia. Đánh giá 

thực trạng và thực tiễn về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kĩ thuật số ở 

Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề 

này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Quyền tác giả ; Bảo hộ quyền tác giả ; 

Kĩ thuật số ; Điều ước quốc tế ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000419. 

5. Biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015 :  đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /  Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Trần Phương Thảo chủ nhiệm đề tài ; Phan Thanh Dương thư ký 

đề tài ; Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Huyền, Trần Anh Tuấn . - Hà Nội, 

2017. - 223 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố 

tụng dân sự. Nghiên cứu những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt 

Nam năm 2015 về biện pháp khẩn cấp tạm thời và thực tiễn áp dụng. Đưa ra 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên đề liên 

quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Biện pháp khẩn cấp tạm thời ; Bộ 

luật Tố tụng dân sự 2015 ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000421. 

6. Chính sách đãi ngộ đối với quan chức của nhà nước quân chủ Việt Nam 

thời Nguyễn (1802-1884) và những giá trị kế thừa :  đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp Trường /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Thu Hiền chủ 

nhiệm đề tài ; Đậu Công Hiệp thư ký đề tài ; Vũ Thị Yến ... [et al.] . - Hà 

Nội,  2018. - 173 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về chính sách đãi ngộ quan chức thời 

Nguyễn. Nghiên cứu chính sách đãi ngộ của nhà nước quân chủ Nguyễn đối với 

quan chức. Đánh giá thực trạng chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức hiện nay; 



làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt với chính sách đãi ngộ thời Nguyễn 

và rút ra một số giá trị kế thừa từ chính sách đãi ngộ quan chức thời Nguyễn đối 

với chính sách cán bộ, công chức hiện nay. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến 

nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Cán bộ ; Công chức ; Triều Nguyễn ; Lịch sử nhà nước pháp luật ; 

Chính sách đãi ngộ ; Quan chức ; Việt Nam ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000414. 

7. Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ Thẩm phán đáp ứng yêu cầu cải cách tư 

pháp ở Việt Nam hiện nay : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Khoa chủ nhiệm đề tài ; Trần 

Thị Thu Hương thư ký đề tài ; Nguyễn Mạnh Tường ... [et al.] . - Hà Nội,  

2018. - 233 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ 

Thẩm phán đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay. Phân tích 

chủ trương của Đảng và quá trình thực hiện xây dựng đội ngũ Thẩm phán; đánh 

giá kết quả đạt được và hạn chế của công tác Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ 

Thẩm phán. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo 

của Đảng về vấn đề này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên 

cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Thẩm phán ; Cải cách tư pháp ; 

Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000427. 

8. Đổi mới công tác quản lý đào tạo cử nhân hệ chính quy trong giai đoạn 

hiện nay nhằm thực hiện việc xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành 

trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật : đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Đình Nghị chủ nhiệm đề 

tài; Trần Lệ Trinh thư kí đề tài ; Nguyễn Thu Thủy … [et al.] . - Hà Nội, 

2018. - 253 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về quản lí đào tạo và hoạt động quản lí đào tạo tại 

Trường Đại học Luật Hà Nội. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số cơ sở giáo 



dục đại học trong hoạt động quản lí đào tạo. Đưa ra yêu cầu, mục tiêu, định 

hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này tại Trường Đại 

học Luật Hà Nội. Tập hợp 9 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của 

đề tài. 

Từ khóa: Giáo dục đại học ; Quản lí đào tạo ; Đề tài khoa học ; Hệ chính quy ; 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Cử nhân. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000404. 

9. Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về thời hạn tố 

tụng : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Trần Anh Tuấn chủ nhiệm đề tài ; Trần Phương Thảo thư ký đề tài ; 

Nguyễn Hải An ... [et al.] . - Hà Nội,  2015. - 309 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thời hạn tố tụng dân sự. Phân tích 

thực trạng pháp luật Việt Nam về thời hạn tố tụng dân sự trong thủ tục thông 

thường và một số thủ tục đặc biệt, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

luật về vấn đề này. Tập hợp 14 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu 

của đề tài. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Thời hạn tố tụng ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000416. 

10. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp :  

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ 

Thị Hải Yến chủ nhiệm đề tài ; Trần Lê Hồng … [et al.] . - Hà Nội,  2018. - 

323 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quyền sở hữu công nghiệp và sự cần 

thiết của việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu công nghiệp. Phân 

tích những tồn tại, bất cập trong pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền sở hữu 

công nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Tập hợp 6 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền sở hữu ; Quyền sở hữu công nghiệp ; 

Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000412. 



11. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thủ tục giải quyết vụ việc dân sự theo 

định hướng cải cách tư pháp : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Anh Tuấn chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn 

Thị Thu Hà thư ký đề tài ; Nguyễn Công Bình ... [et al.] . - Hà Nội,  2010. - 

226 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về định hướng cải cách tư pháp ở Việt 

Nam và yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết vụ việc dân sự 

theo định hướng cải cách tư pháp. Phân tích thực trạng pháp luật về thủ tục giải 

quyết vụ việc dân sự, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề 

này. Tập hợp 12 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Cải cách tư pháp ; Vụ việc dân sự ; 

Đề tài khoa học ; Thủ tục tố tụng dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000424. 

12. Một số vấn đề chung của Luật Hình sự so sánh :  đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp Trường /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đào Lệ Thu chủ nhiệm đề 

tài ; Lưu Hải Yến thư kí đề tài ; Nguyễn Tuyết Mai ... [et al.] . - Hà Nội,  

2018. - 265 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về Luật Hình sự so sánh. Nghiên cứu 

Luật Hình sự so sánh ở một số khía cạnh cụ thể, gồm: nguồn qui định tội phạm; 

hiệu lực của Luật Hình sự; khái niệm, phân loại tội phạm; chế định loại trừ trách 

nhiệm hình sự và hình phạt. Đưa ra đề xuất nhằm xây dựng, phát triển lí luận 

chung về Luật Hình sự so sánh tại Việt Nam. Tập hợp 6 chuyên đề liên quan đến 

nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Luật Hình sự so sánh ; Luật So sánh ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000425. 

13. Một số vấn đề pháp lý về bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình : đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi 

Thị Mừng chủ nhiệm đề tài ; Bế Hoài Anh thư ký đề tài ; Ngô Thị Hường, 

Nguyễn Thị Lan . - Hà Nội,  2018. - 223 tr. ; 28 cm. 



Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về nạn nhân bạo lực gia đình và bảo 

vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về 

bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 

5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Bạo lực gia đình ; Nạn nhân ; Đề 

tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000396. 

14. Nghiên cứu nhằm góp phần sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động trong giai 

đoạn hiện nay :  đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /  Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Trần Thị Thúy Lâm chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Hiền Phương 

thư ký đề tài ; Nguyễn Hữu Chí ... [et al.] . - Hà Nội, 2010. - 281 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật 

Lao động và những định hướng cơ bản sửa đổi Bộ luật Lao động. Phân tích và 

đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chế định của Bộ luật Lao động. Tập hợp 18 

chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Lao động ; Bộ luật Lao động ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000422. 

15. Nghiên cứu so sánh các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

trong pháp luật Anh, Đức và Nga :  đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường/  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đặng Thị Hồng Tuyến chủ nhiệm đề tài ; 

Bùi Thị Minh Trang thư ký đề tài ; Bùi Đăng Hiếu ... [et al.] . - Hà Nội,  

2016. - 375 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các qui định pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng của Anh, Đức và Nga. So sánh sự tương đồng và khác biệt trong các qui 

định pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Anh, Đức và Nga. 

Tập hợp 11 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Đức ; Anh ; Nga ; Bồi thường thiệt hại ; Bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng ; Luật So sánh ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000413. 



16. Nguyên nhân ly hôn và tác động của ly hôn đến con qua nghiên cứu 

trường hợp ở quận Thanh Xuân và quận Đống Đa, Hà Nội : đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phan Thị Luyện 

chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thanh Hương thư ký đề tài ; Lê Thanh Thập … 

[et al.] . - Hà Nội, 2018. - 281 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn về li hôn tại quận Thanh 

Xuân và quận Đống Đa, Hà Nội. Phân tích nguyên nhân li hôn và tác động của 

việc li hôn đến con, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng li 

hôn và sự tác động tiêu cực của li hôn đến con ở nước ta hiện nay. Tập hợp 6 

chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Xã hội học ; Li hôn ; Đống Đa, Hà Nội ; Nguyên nhân li hôn ; Thanh 

Xuân, Hà Nội ; Việt Nam ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000403. 

17. Nhu cầu thành đạt của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội và biện 

pháp động viên giảng viên tích cực làm việc : đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chu Văn Đức chủ nhiệm đề 

tài; Bùi Kim Chi thư kí đề tài ; Đặng Thanh Nga, Nguyễn Thị Phúc . - Hà 

Nội,  2018. - 161 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về nhu cầu thành đạt của giảng viên 

Trường Đại học Luật Hà Nội. Phân tích thực trạng nhu cầu thành đạt và biện 

pháp động viên giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội tích cực trong giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học; từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm thúc đẩy nhu 

cầu thành đạt và động viên giảng viên trong công việc. Tập hợp 3 chuyên đề liên 

quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Giảng viên ; Nhu cầu thành đạt ; Việt Nam ; Đề tài khoa học ; Trường 

Đại học Luật Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000423. 

18. Những vấn đề mới về nguồn của Luật Quốc tế :  đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp Trường /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Thị Anh Đào chủ 



nhiệm đề tài ; Đỗ Quí Hoàng thư ký đề tài ; Trần Lê Duy ... [et al.] . - Hà 

Nội, 2018. - 295 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận chung về nguồn của Luật Quốc tế. 

Nghiên cứu những tiếp cận mới về khái niệm, các loại nguồn và mối quan hệ 

giữa các nguồn của Luật Quốc tế; từ đó đưa ra đề xuất đối với Việt Nam trong 

việc xác lập các quyền, nghĩa vụ khi tham gia quan hệ quốc tế và xây dựng, 

hoàn thiện pháp luật quốc gia. Tập hợp 6 chuyên đề liên quan đến nội dung 

nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Điều ước quốc tế ; Tập quán quốc tế ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000415. 

19. Pháp luật an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở Việt Nam - Thực trạng 

và phương hướng hoàn thiện :  đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đỗ Thị Dung chủ nhiệm đề tài ; Trần Thị 

Kiều Trang thư ký đề tài ; Nguyễn Thị Minh Hà … [et al.] . - Hà Nội, 2018. 

- 289 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về an sinh xã hội đối với người cao 

tuổi. Phân tích thực trạng pháp luật hiện hành về an sinh xã hội đối với người 

cao tuổi, từ đó đưa ra phương hướng nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực hiện pháp luật an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở Việt Nam 

hiện nay. Tập hợp 6 chuyên đề có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Lao động ; Người cao tuổi ; An sinh xã hội ; Đề tài 

khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000410. 

20. Pháp luật điều chỉnh việc hoán đổi nợ xấu của ngân hàng thương mại 

thành vốn góp trong quá trình xử lý nợ xấu :  đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Trường /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Minh Hằng chủ 

nhiệm đề tài ; Nguyễn Hải Yến thư ký đề tài ; Nguyễn Ngọc Yến, Đào Ánh 

Tuyết . - Hà Nội, 2018. - 232 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hoán đổi nợ xấu của ngân hàng thương mại 

thành vốn góp trong quá trình xử lí nợ xấu. Phân tích thực trạng và thực tiễn áp 



dụng pháp luật về hoán đổi nợ xấu của ngân hàng thương mại thành vốn góp để 

xử lí nợ xấu; từ đó đưa ra đề xuất xây dựng và hoàn thiện pháp luật về vấn đề 

này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Ngân hàng ; Ngân hàng thương mại ; Xử lí nợ xấu ; Việt Nam ; 

Đề tài khoa học ; Nợ xấu ; Hoán đổi nợ xấu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000394. 

21. Pháp luật lao động Việt Nam về bình đẳng giới trong doanh nghiệp : đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Hà 

Thị Hoa Phượng chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Tiến Dũng thư ký đề tài ; Trần 

Thị Thúy Lâm ... [et al.] . - Hà Nội, 2018. - 425 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật lao động về bình đẳng 

giới trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật lao động Việt Nam về 

bình đẳng giới trong doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật lao động Việt Nam về vấn đề này. 

Tập hợp 8 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Luật Lao động ; Bình đẳng giới ; Việt Nam ; Đề tài 

khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000401. 

22. Pháp luật quốc tế về quyền lập hội và kinh nghiệm cho Việt Nam : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Thị Hồng Yến chủ nhiệm đề tài ; Phạm Hồng Hạnh thư ký đề tài ; Vũ Ngọc 

Bình … [et al.] . - Hà Nội, 2018. - 319 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quyền lập hội. Nghiên cứu pháp luật 

của một số quốc gia trên thế giới và pháp luật Việt Nam về quyền lập hội, rút ra 

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đưa ra một số quan điểm và giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật về quyền lập hội tại Việt Nam trong thời gian tới. Tập hợp 

7 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Quyền lập hội ; Quyền con người ; Đề tài 

khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000409. 



23. Phòng ngừa các tội phạm về cờ bạc ở Việt Nam :  đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lý Văn Quyền chủ 

nhiệm đề tài ; Nguyễn Việt Khánh Hòa thư ký đề tài ; Hoàng Xuân Châu . - 

Hà Nội,  2018. - 140 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng, diễn biến của tội phạm về cờ bạc ở Việt Nam. 

Phân tích nguyên nhân của các tội phạm về cờ bạc, từ đó đưa ra dự báo tình hình 

tội phạm và biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới. Tập 

hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Cờ bạc ; Đề tài 

khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000411. 

24. Quản lý hộ tịch ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :  đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Ngọc Bích chủ nhiệm đề tài ; Hoàng Thị Lan Phương thư ký đề tài ; Hoàng 

Quốc Hồng, Nguyễn Thị Long, Nguyễn Thu Trang . - Hà Nội, 2017. - 220 tr.; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về hộ tịch và quản lí hộ tịch. Phân tích thực 

trạng pháp luật và thực tiễn quản lí hộ tịch ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu 

kinh nghiệm đăng kí hộ tịch ở một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm về 

quản lí hộ tịch cho Việt Nam. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung 

nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Hộ tịch ; Quản lí hộ tịch ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000407. 

25. Quy trình xây dựng chính sách trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Cao Kim Oanh chủ nhiệm đề tài ; Lê Thị Ngọc Mai thư ký đề tài; Trần Thị 

Vượng, Ngô Linh Ngọc . - Hà Nội, 2018. - 222 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về qui trình xây dựng chính sách trong 

hoạt động ban hành văn bản qui phạm pháp luật. Nghiên cứu qui trình xây dựng 

chính sách trong hoạt động ban hành văn bản qui phạm pháp luật của một số 



quốc gia trên thế giới và phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện qui trình này ở 

Việt Nam; từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội 

dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Chính sách ; Ban hành văn bản ; Văn bản qui phạm 

pháp luật ; Việt Nam ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000398. 

26. Quyền sở hữu tài sản với hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể 

trong điều kiện kinh tế thị trường : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường/ 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Quý Trọng chủ nhiệm đề tài ; Trần 

Trọng Đại thư ký đề tài ; Phạm Văn Tuyết … [et al.] . - Hà Nội,  2018. - 228 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về vật quyền, các qui định của pháp 

luật Việt Nam và một số nước trên thế giới về quyền sở hữu, tài sản doanh 

nghiệp và quyền sở hữu tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Tập hợp 7 chuyên đề liên quan đến nội dung 

nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Quyền sở hữu ; Quyền sở 

hữu tài sản ; Vật quyền ; Kinh doanh ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000405. 

27. Sự tương thích và mâu thuẫn giữa pháp luật tố tụng dân sự với pháp 

luật dân sự : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Bùi Thị Huyền chủ nhiệm đề tài ; Đặng Quang Huy thư ký đề tài ; 

Trần Anh Tuấn ... [et al.] . - Hà Nội, 2016. - 234 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về sự tương thích và mâu thuẫn giữa 

pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật dân sự. Phân tích sự tương thích và thực 

trạng pháp luật về những vấn đề mâu thuẫn, chưa tương thích giữa pháp luật tố 

tụng dân sự và pháp luật dân sự, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

luật về vấn đề này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của 

đề tài. 



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

luật Tố tụng dân sự ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000420. 

28. Thực tiễn quyết định hình phạt trong xét xử các vụ án hình sự ở Việt 

Nam :  đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /  Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Vũ Hải Anh chủ nhiệm đề tài ; Lê Thị Diễm Hằng thư ký đề tài ; Cao 

Thị Oanh … [et al.] . - Hà Nội, 2018. - 277 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quyết định hình phạt. Phân tích các 

qui định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về quyết định hình phạt và đánh giá thực 

tiễn quyết định hình phạt trong xét xử các vụ án hình sự theo Bộ luật Hình sự 

năm 1999; từ đó đề xuất các biện pháp nhằm bảo đảm quyết định hình phạt đúng 

trong xét xử vụ án hình sự ở Việt Nam. Tập hợp 6 chuyên đề liên quan đến nội 

dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Vụ án hình sự ; Quyết định hình phạt ; Đề 

tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000402. 

29. Thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2014 và kiến nghị hoàn thiện :  đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Thị Yến chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Ngọc Anh thư ký đề tài ; 

Nguyễn Viết Tý … [et al.] . - Hà Nội, 2018. - 247 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về phá sản và pháp luật về phá sản. 

Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2014; từ 

đó kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 

6 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Phá sản ; Đề tài khoa học ; Luật Phá sản 2014 ; Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000406. 

30. Tống đạt giấy tờ ra nước ngoài trong giải quyết các vụ việc dân sự có 

yếu tố nước ngoài tại Việt Nam - Lý luận và thực tiễn : đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Hồng Bắc 



chủ nhiệm đề tài ; Ngô Thị Ngọc Ánh thư ký đề tài ; Trần Thúy Hằng . - Hà 

Nội,  2018. - 273 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tống đạt giấy tờ ra nước ngoài trong 

giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Nghiên cứu tống đạt giấy tờ ra 

nước ngoài trong lĩnh vực dân sự ở Việt Nam và một số nước là thành viên của 

Công ước tống đạt. Đánh giá thực tiễn ủy thác tư pháp về tống đạt giấy tờ ra 

nước ngoài tại các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội 

dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài ; 

Tống đạt ; Đề tài khoa học ; Ủy thác tư pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000428. 

31. Trách nhiệm kỷ luật của viên chức theo Luật Viên chức ở Việt Nam 

hiện nay : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Tạ Quang Ngọc chủ nhiệm đề tài ; Phạm Văn Đạt thư ký đề tài ; 

Hoàng Thị Trang, Đinh Thị Hải Yến . - Hà Nội, 2018. - 233 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về trách nhiệm kỉ luật của viên chức. Phân tích 

thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng trách nhiệm kỉ luật của viên chức ở 

Việt Nam hiện nay; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về 

vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Viên chức ; Luật Viên chức ; Đề tài 

khoa học ; Trách nhiệm kỉ luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000399. 

32. Vấn đề chuyển đổi giới tính trong Bộ Luật Dân sự năm 2015 và kiến 

nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam :  đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Hợi chủ nhiệm đề 

tài; Hoàng Thị Loan thư ký đề tài ; Nguyễn Minh Oanh ... [et al.] . - Hà Nội,  

2018. - 421 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về chuyển đổi giới tính. Phân tích thực 

trạng và những hệ quả pháp lí của chuyển đổi giới tính ở Việt Nam. Đưa ra một 



số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên đề liên 

quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Giới tính ; Chuyển đổi giới tính ; Bộ luật Dân sự 2015 ; Luật Dân sự ; 

Việt Nam ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000426. 

33. Văn hóa Hồ Chí Minh và việc xây dựng đời sống văn hóa cho sinh viên 

Đại học Luật Hà Nội : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trịnh Thị Phương Oanh chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị 

Liên thư ký đề tài ; Nguyễn Thanh Hoa, Lê Hồng Tài . - Hà Nội, 2018. - 217 

tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về văn hóa Hồ Chí Minh và quan điểm của Hồ 

Chí Minh về đời sống văn hóa. Phân tích thực trạng đời sống văn hóa của sinh 

viên Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó đề xuất một số giải pháp đưa văn hóa 

Hồ Chí Minh vào xây dựng đời sống văn hóa cho sinh viên Trường Đại học 

Luật Hà Nội hiện nay. Tập hợp 6 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu 

của đề tài. 

Từ khóa: Văn hóa ; Sinh viên ; Đời sống văn hóa ; Văn hóa Hồ Chí Minh ; Đề 

tài khoa học ; Trường Đại học Luật Hà Nội ; Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000397. 

34. Vị trí, vai trò của các môn khoa học kinh tế trong chương trình đào tạo 

cử nhân hệ chính quy mã ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật Hà 

Nội hiện nay : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Đợi chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Văn Luân thư ký 

đề tài ; Trần Phương Tâm An, Lương Thị Thoa . - Hà Nội, 2017. - 128 tr. : 

minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về vai trò của các môn khoa học kinh tế trong đào tạo cử 

nhân mã ngành Luật Kinh tế. Phân tích thực trạng giảng dạy các môn kinh tế 

trong chương trình đào tạo ở Trường Đại học Luật Hà Nội và khảo sát chương 

trình đào tạo của một số trường, cơ sở có đào tạo mã ngành Luật Kinh tế, từ đó 

đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình và nâng cao chất lượng giảng 



dạy các môn khoa học kinh tế hiện nay ở Trường Đại học Luật Hà Nội. Tập hợp 

9 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Kinh tế học ; Giáo dục đại học ; Ngành Luật Kinh tế ; Chương trình 

đào tạo ; Đề tài khoa học ; Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đào tạo cử nhân. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000417. 

35. Xử lý văn bản quy phạm pháp luật khiếm khuyết - Thực trạng và kiến 

nghị : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ nhiệm đề tài ; Lê Thị Ngọc Mai thư ký đề tài ; 

Lê Thị Uyên . - Hà Nội, 2018. - 187 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp lí về xử lí văn bản qui phạm 

pháp luật khiếm khuyết. Phân tích thực tiễn thực hiện hoạt động xử lí văn bản 

qui phạm pháp luật khiếm khuyết, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả của hoạt động này trong thực tiễn. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội 

dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản qui phạm pháp luật ; Xử lí văn bản ; Văn 

bản qui phạm pháp luật khiếm khuyết ; Việt Nam ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000400. 

 

D. TÀI LIỆU HỘI THẢO 

1. Bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự : 

kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa 

Pháp luật Hình sự . - Hà Nội,  2018. - 107 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 10 bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề chung và qui định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về bảo đảm quyền con người của người 

bị buộc tội trong tố tụng hình sự; thực trạng pháp luật về bảo đảm quyền con 

người của người bị buộc tội, bao gồm: quyền bất khả xâm phạm về thân thể, 

danh dự, nhân phẩm; quyền được suy đoán vô tội; quyền được bồi thường thiệt 

hại; quyền bào chữa; quyền được xét xử công bằng, công khai và kịp thời; quyền 

khiếu nại, tố cáo của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự. 



Từ khóa: Quyền con người ; Luật Tố tụng hình sự ; Người bị buộc tội ; Bộ luật 

Tố tụng hình sự 2015 ; Việt Nam ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000441. 

2. Biện pháp cưỡng chế theo Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015 : 

kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa 

Pháp luật Hình sự . - Hà Nội,  2018. - 116 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 11 bài tham luận nghiên cứu các biện pháp cưỡng chế theo 

Luật Tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015, gồm: những bất cập trong quy định 

về giữ người trong trường hợp khẩn cấp; một số vấn đề về sự tương thích của 

pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam với pháp luật quốc tế về biện pháp tạm 

giam; biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự; các biện 

pháp cưỡng chế đối với pháp nhân;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Biện pháp cưỡng chế ; Kỉ yếu hội 

thảo ; Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 ; Biện pháp ngăn chặn. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000471. 

3. Bộ nguyên tắc La Hay năm 2015 về chọn luật áp dụng cho hợp đồng 

thương mại quốc tế :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học 

Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế . - Hà Nội, 2018. - 151 tr.; 

28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 14 bài tham luận nghiên cứu Bộ nguyên tắc La Hay năm 2015 

về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế, gồm: quá trình hình 

thành, vai trò của Bộ nguyên tắc La Hay năm 2015 về chọn luật áp dụng cho 

hợp đồng thương mại quốc tế; xây dựng các công cụ pháp lí đa phương trong 

khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; sử dụng Bộ nguyên tắc La Hay 

về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế trong khuôn khổ Liên 

minh Châu Âu;…. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Hợp đồng thương mại quốc tế ; Bộ nguyên tắc La 

Hay 2015 ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000479. 



4. Các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật : kỷ yếu hội thảo 

khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Lý luận chính trị . 

- Hà Nội, 2018. - 110 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 12 bài tham luận nghiên cứu các khía cạnh xã hội của hoạt 

động xây dựng pháp luật gồm: tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng pháp luật; vai 

trò của thông tin đại chúng đối với hoạt động xây dựng pháp luật; yếu tố xã hội 

ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng pháp luật; một số biện pháp nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền trong hoạt động xây dựng pháp 

luật ở nước ta hiện nay;…. 

Từ khóa: Xã hội học ; Xây dựng pháp luật ; Việt Nam ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000448. 

5. Các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập: Thách thức và 

giải pháp :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà 

Nội. Bộ môn Ngoại ngữ . - Hà Nội, 2018. - 99 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 13 bài tham luận nghiên cứu những thách thức và giải pháp 

của việc dạy và học các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh trong bối cảnh toàn cầu hóa, 

gồm: dạy và học các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh tại một số trường đại học trên 

địa bàn Hà Nội; một số lợi ích của việc học tiếng Pháp trước thách thức hội nhập 

và toàn cầu hóa ở Việt Nam; những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong giảng 

dạy tiếng Đức tại Trường Đại học Luật Hà Nội; các yếu tố ảnh hưởng tới xu thế 

học tiếng Hán;…. 

Từ khóa: Giáo dục đại học ; Trường Đại học Luật Hà Nội ; Ngoại ngữ ; Chương 

trình giảng dạy ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000460. 

6. Cơ sở của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013 : kỷ 

yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 

2018. - 119 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 14 bài tham luận nghiên cứu cơ sở của việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai 2013, gồm: sự cần thiết khách quan phải sửa đổi 

một số điều của Luật Đất đai 2013; những vấn đề pháp lí và sự cần thiết phải sửa 



đổi, bổ sung các qui định về qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đánh giá và dự 

báo về tính khả thi của những vấn đề sửa đổi liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Đất đai ; Luật Đất đai 2013 ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000465. 

7. Công chứng, chứng thực - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : kỷ yếu hội 

thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật 

Hành chính - Nhà nước . - Hà Nội, 2018. - 81 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 16 bài tham luận nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn 

về công chứng, chứng thực, gồm: khái niệm, một số vấn đề liên quan đến chế 

định công chứng, chứng thực; quá trình hình thành, phát triển pháp luật về công 

chứng; mô hình công chứng ở Việt Nam; qui tắc đạo đức hành nghề công 

chứng; giá trị pháp lí của văn bản công chứng; thủ tục công chứng hợp đồng, 

giao dịch theo qui định của Luật Công chứng 2014;…. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Công chứng ; Chứng thực ; Luật Công chứng 2014 ; 

Việt Nam ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000476. 

8. Dạy và học ngoại ngữ trong thời đại công nghệ thông tin và số hóa nguồn 

học liệu: Thuận lợi, thách thức và giải pháp : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2018. - 189 tr. : minh họa ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 25 bài tham luận nghiên cứu vấn đề dạy và học ngoại ngữ 

trong thời đại công nghệ thông tin và số hóa nguồn học liệu, gồm: vai trò của 

giảng viên ngoại ngữ trong thời đại công nghệ 4.0, một số ứng dụng công nghệ 

hỗ trợ phương pháp dạy học tiếng Anh, lợi ích và thực trạng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội, 

chương trình đào tạo tiếng Anh hệ chính qui cho đại học được áp dụng chuẩn 

quốc tế và có sử dụng tài liệu học trực tuyến,…. 

Từ khóa: Công nghệ thông tin ; Giáo dục đại học ; Ngoại ngữ ; Chương trình 

giảng dạy ; Trường Đại học Luật Hà Nội ; Kỉ yếu hội thảo. 



Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000462. 

9. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng các phương thức giải 

quyết tranh chấp thay thế - Lý luận và thực tiễn :  kỷ yếu hội thảo khoa học 

cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Thương mại 

quốc tế . - Hà Nội,  2018. - 131 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 14 bài tham luận nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn 

về phương thức giải quyết tranh chấp thay thế trong thương mại quốc tế, gồm: 

khái quát các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế trong thương mại quốc 

tế; kinh nghiệm quốc tế trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng hòa 

giải và bài học cho Việt Nam; giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng phương 

thức hòa giải; thực tiễn giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt 

Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Thương mại quốc tế ; Giải quyết tranh chấp ; Tranh 

chấp thương mại quốc tế ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000446. 

10. Giảng dạy kỹ năng nghe và nói cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – 

chuyên ngành tiếng Anh pháp lý – Thực trạng và giải pháp : kỷ yếu hội 

thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Bộ môn Ngoại ngữ 

. - Hà Nội,  2018. - 112 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 13 bài tham luận nghiên cứu thực trạng và giải pháp trong 

hoạt động giảng dạy kĩ năng nghe, nói cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại 

Trường Đại học Luật Hà Nội, gồm: những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng nói 

tiếng Anh; khó khăn khi học kĩ năng nghe hiểu và giải pháp khắc phục những 

khó khăn đó; vấn đề phát triển kĩ năng nghe mở rộng cho sinh viên qua mạng 

internet;…. 

Từ khóa: Giáo dục đại học ; Trường Đại học Luật Hà Nội ; Kỉ yếu hội thảo ; Kĩ 

năng nghe ; Kĩ năng nói ; Tiếng Anh pháp lí. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000469. 



11. Hệ thống pháp luật thuế tiếp cận dưới góc độ bảo vệ quyền lợi của 

người nộp thuế : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật 

Hà Nội. Khoa Pháp luật Kinh tế . - Hà Nội, 2018. - 115 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 11 bài tham luận nghiên cứu hệ thống pháp luật thuế tiếp cận dưới 

góc độ bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế, gồm: tính minh bạch và công bằng 

trong hệ thống pháp luật thuế và trong quan hệ giữa cơ quan quản lí thuế với chủ thể 

nộp thuế; thực trạng và hướng hoàn thiện chế định hoàn thuế trong pháp luật Việt 

Nam; một số vướng mắc trong áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Thuế ; Người nộp thuế ; Luật Tài chính ; Bảo vệ 

quyền lợi ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000456. 

12. Hoàn thiện mô hình tổ chức chi đoàn giáo viên tại Trường Đại học Luật 

Hà Nội : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà 

Nội . - Hà Nội,  2018. - 67 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 10 bài tham luận nghiên cứu vấn đề hoàn thiện mô hình tổ 

chức chi đoàn giáo viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội, gồm: vai trò của chi 

đoàn giáo viên với hoạt động nghiên cứu khoa học và trong công tác phát triển 

Đảng tại Trường Đại học Luật Hà Nội; thực trạng, giải pháp của một số chi đoàn 

giáo viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển kĩ năng mềm, phát 

triển Đảng và hoạt động xã hội; thuận lợi và khó khăn của chi đoàn giáo viên 

trong mối liên hệ với Đoàn trường và liên chi đoàn sinh viên. 

Từ khóa: Mô hình tổ chức ; Chi đoàn ; Giảng viên ; Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000457. 

13. Hoạt động khởi nghiệp - Những khía cạnh pháp lý : kỷ yếu hội thảo 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2018. - 114 

tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 10 bài tham luận nghiên cứu những khía cạnh pháp lí của hoạt 

động khởi nghiệp, gồm: một số vấn đề lí luận và các yếu tố tác động đến hoạt 

động khởi nghiệp; thực trạng hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay và 



thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động khởi nghiệp; cơ chế pháp lí cho hoạt 

động cạnh tranh lành mạnh đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp;…. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Khởi nghiệp ; Việt Nam ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000474. 

14. Hoạt động phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ASEAN :  kỷ yếu hội 

thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật 

Quốc tế . - Hà Nội, 2018. - 158 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 14 bài tham luận nghiên cứu về hoạt động phòng chống tội 

phạm xuyên quốc gia ASEAN, gồm: một số vấn đề lí luận về tội phạm có tổ 

chức xuyên quốc gia; hệ thống thiết chế pháp lí phòng chống tội phạm xuyên 

quốc gia của ASEAN và một số kinh nghiệm từ Liên minh châu Âu; nội dung cơ 

bản của pháp luật ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia;…. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Phòng chống tội phạm ; Tội phạm xuyên quốc gia ; Kỉ 

yếu hội thảo ; ASEAN. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000466. 

15. Hợp đồng vô hiệu trong pháp luật một số nước : kỷ yếu hội thảo khoa 

học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Viện Luật so sánh . - Hà Nội, 

2018. - 131 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 13 bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề về hợp đồng vô 

hiệu trong pháp luật tư hiện hành của Việt Nam; hợp đồng vô hiệu theo pháp 

luật của một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp và Đức. 

Từ khóa: Việt Nam ; Mỹ ; Luật So sánh ; Hợp đồng vô hiệu ; Đức ; Pháp ; Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000445. 

16. Kiểm soát hoạt động quản lý hành chính : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà 

nước . - Hà Nội, 2018. - 168 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 15 bài tham luận nghiên cứu về vấn đề kiểm soát hoạt động 

quản lí hành chính nhà nước, gồm: một số vấn đề lí luận về kiểm soát hoạt động 

hành chính, giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với hoạt động quản lí 



hành chính, vai trò của thanh tra và các tổ chức xã hội trong kiểm soát hoạt động 

hành chính,…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Quản lí hành chính ; Kiểm soát ; Kỉ yếu 

hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000459. 

17. Lao động chưa thành niên và những vấn đề pháp lý đặt ra : kỷ yếu hội 

thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật 

Kinh tế . - Hà Nội, 2018. - 95 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 8 bài tham luận nghiên cứu những vấn đề pháp lí về lao động 

chưa thành niên, gồm: các quan điểm của tổ chức lao động quốc tế về lao động 

chưa thành niên; pháp luật của Việt Nam và một số quốc gia về lao động chưa 

thành niên; sự tương thích của pháp luật Việt Nam với tiêu chuẩn của ILO về 

lao động chưa thành niên;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Lao động ; ILO ; Lao động chưa thành niên ; Kỉ yếu 

hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000451. 

18. Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam trong mối quan hệ với các môn 

khoa học pháp lý cơ sở ngành và chuyên ngành của chương trình đào tạo 

Luật học : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước . - Hà Nội, 2018. - 124 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 15 bài tham luận nghiên cứu mối quan hệ giữa môn học Lịch 

sử nhà nước và pháp luật Việt Nam với các môn khoa học pháp lí cơ sở ngành 

và chuyên ngành của chương trình đào tạo Luật học, gồm: tổng quan về môn 

học Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam trong chương trình đào tạo Luật 

học; mối quan hệ giữa Lí luận nhà nước và pháp luật với Lịch sử nhà nước và 

pháp luật dưới góc độ môn học; mối quan hệ giữa môn học Lịch sử nhà nước và 

pháp luật với môn học Luật Hành chính;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật học ; Giáo dục đại học ; Lịch sử nhà nước pháp luật ; 

Chương trình đào tạo ; Môn học ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000470. 



19. Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài – Những vấn đề pháp lý 

và thực tiễn : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà 

Nội. Khoa Pháp luật Quốc tế . - Hà Nội, 2018. - 121 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 10 bài tham luận nghiên cứu những vấn đề pháp lí và thực tiễn 

về Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, gồm: một số vấn đề về hệ 

thống cơ quan đại diện của quốc gia ở nước ngoài; điều chỉnh pháp lí quốc tế 

hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn đại 

diện của quốc gia bên cạnh tổ chức quốc tế; phân tích thực trạng pháp luật và 

thực tiễn hoạt động của cơ quan đại diện của Việt Nam và một số quốc gia trên 

thế giới. 

Từ khóa: Cơ quan đại diện ngoại giao ; Cơ quan đại diện ; Luật Cơ quan đại 

diện ; Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000444. 

20. Luật Ngân sách dưới góc độ kinh tế học – Lý luận và thực tiễn ở Việt 

Nam : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Khoa Pháp luật Kinh tế . - Hà Nội, 2018. - 104 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 8 bài tham luận nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn 

về Luật Ngân sách nhà nước dưới góc độ kinh tế học, gồm: ngân sách nhà nước 

nhìn từ góc độ kinh tế; vai trò của ngân sách nhà nước trong điều hành kinh tế vĩ 

mô; phân cấp ngân sách; công khai, minh bạch trong hoạt động ngân sách nhà 

nước; vai trò và sự cần thiết của kiểm toán nhà nước trong lập dự toán ngân sách 

nhà nước,…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế học ; Luật Ngân sách nhà nước 2015 ; Ngân sách 

nhà nước ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000482. 

21. Mô hình quản trị công ty cổ phần theo quy định pháp luật một số nước 

và kinh nghiệm cho Việt Nam : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / 

Trường Đại học Luật Hà Nội. Viện Luật So sánh . - Hà Nội,  2018. - 133 tr. : 

minh họa ; 28 cm. 



Tóm tắt: Tập hợp 12 bài tham luận nghiên cứu mô hình quản trị công ti cổ phần 

theo qui định pháp luật một số nước trên thế giới; từ đó rút ra kinh nghiệm áp 

dụng cho Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Công ti cổ phần ; Quản trị công ti ; Kỉ yếu 

hội thảo ; Trung Quốc ; Đức ; Mỹ ; Anh ; Nhật Bản ; Xingapo ; Ôxtrâylia ; Mô 

hình quản trị. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000442. 

22. Nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản hiến định theo Hiến pháp 2013 :  kỷ 

yếu hội thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa 

Pháp luật Hành chính - Nhà nước . - Hà Nội, 2018. - 153 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 15 bài tham luận nghiên cứu về nguyên tắc hạn chế quyền cơ 

bản hiến định theo Hiến pháp 2013, gồm: tư tưởng hạn chế quyền con người và 

nội dung nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản hiến định; sự hạn chế quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo, quyền bào chữa, quyền tự do kinh doanh theo pháp luật hiện 

hành từ góc nhìn của nguyên tắc về sự hạn chế quyền cơ bản hiến định;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Quyền con người ; Luật Hiến pháp ; Kỉ yếu hội thảo ; Hiến 

pháp 2013. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000468. 

23. Những điểm mới trong quy định Luật Cạnh tranh năm 2018 :  kỷ yếu 

hội thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp 

luật Kinh tế . - Hà Nội, 2018. - 95 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 8 bài tham luận nghiên cứu những điểm mới trong qui định 

của Luật Cạnh tranh năm 2018, gồm: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; 

thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; qui định về hành vi lạm dụng thống lĩnh; kiểm 

soát tập trung kinh tế; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; qui định về trình tự, 

thủ tục tố tụng cạnh tranh; chế tài xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Cạnh tranh 2018 ; Luật Kinh tế ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000452. 



24. Những quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 :  kỷ yếu 

hội thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp 

luật Dân sự . - Hà Nội, 2018. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 9 bài tham luận nghiên cứu những qui định chung của Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015 về các vấn đề: nguyên tắc Tòa án xét xử độc lập trong 

tố tụng dân sự; qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về nguyên tắc hòa 

giải trong tố tụng dân sự; thực trạng qui định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của 

người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự;…. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 ; Kỉ yếu 

hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000475. 

25. Những vấn đề đương đại của Luật Môi trường Việt Nam và quốc tế : kỷ 

yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 

2018. - 167 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 17 bài tham luận nghiên cứu những vấn đề đương đại của Luật 

Môi trường Việt Nam và quốc tế, gồm: xu hướng phát triển của Luật Môi trường 

Việt Nam và quốc tế; quyền được sống trong môi trường trong lành; ô nhiễm 

môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liền; vai trò của pháp luật môi trường 

trong phòng chống suy thoái và cạn kiệt tài nguyên đất trong bối cảnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Môi trường ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000477. 

26. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về vùng nhận diện phòng không 

trong Luật Quốc tế :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học 

Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Quốc tế . - Hà Nội, 2017. - 129 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 12 bài tham luận nghiên cứu những vấn đề lí luận về vùng 

nhận diện phòng không trong Luật Quốc tế; tác động của ADIZ đến tranh chấp 

trên biển và đối sách của Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Vùng nhận diện phòng không ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000480. 



27. Những vướng mắc trong xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

và hướng hoàn thiện pháp luật : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / 

Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật dân sự . - Hà Nội, 2018. - 123 

tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 14 bài tham luận nghiên cứu những vướng mắc trong xử lí 

hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và định hướng hoàn thiện, gồm: thực 

trạng hoạt động giám định sở hữu công nghiệp tại Việt Nam từ năm 2009 đến 

năm 2018; những vướng mắc trong xử lí hành vi xâm phạm quyền đối với tên 

thương mại, quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam; thực trạng và một số 

giải pháp nâng cao hiệu quả giám định hỗ trợ xử lí xâm phạm quyền sở hữu 

công nghiệp đối với nhãn hiệu;…. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Xử lí vi phạm ; Việt Nam ; Luật 

Sở hữu trí tuệ ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000443. 

28. Pháp luật Việt Nam về quản trị công ty và xu thế phát triển :  kỷ yếu hội 

thảo khoa học cấp Khoa /  Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật 

Kinh tế . - Hà Nội, 2018. - 148 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 10 bài tham luận nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về 

quản trị công ti và xu thế phát triển, gồm: một số vấn đề lí luận về quản trị công 

ti; sự hình thành và phát triển của pháp luật về quản trị công ti ở Việt Nam; một 

số vấn đề lí luận và thực tiễn về quản trị công ti cổ phần, công ti trách nhiệm 

hữu hạn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Công ti ; Quản trị công ti ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000464. 

29. Phát huy vai trò của lao động nữ trong tiến trình xây dựng Trường Đại 

học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật : kỷ 

yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội,  

2018. - 110 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 16 bài tham luận nghiên cứu vai trò của lao động nữ trong tiến 

trình xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm về đào tạo 



cán bộ pháp luật, gồm: chính sách quản lí, sử dụng, chính sách phúc lợi xã hội 

đối với lao động nữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội; công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nữ cán bộ nguồn và nữ lãnh đạo; thực trạng và giải pháp nâng cao trình 

độ ngoại ngữ trong lao động nữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Lao động ; Lao động nữ ; Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000467. 

30. Phát triển học liệu trong đào tạo sau đại học : kỷ yếu hội thảo khoa học 

cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Kinh tế . - Hà 

Nội, 2018. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 9 bài tham luận nghiên cứu những vấn đề cơ bản về phát triển 

học liệu trong đào tạo sau đại học, gồm: quan niệm về học liệu và các loại học 

liệu; yêu cầu đối với việc sử dụng học liệu, thực trạng sử dụng học liệu trong 

đào tạo sau đại học tại Khoa Pháp luật Dân sự Trường Đại học Luật Hà Nội; 

việc xây dựng và sử dụng học liệu trong đào tạo thạc sĩ luật học theo định hướng 

nghiên cứu và định hướng ứng dụng,…. 

Từ khóa: Đào tạo sau đại học ; Học liệu ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000453. 

31. Quản trị đại học tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho 

Việt Nam : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà 

Nội . - Hà Nội, 2018. - 122 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 14 bài tham luận nghiên cứu khái quát về quản trị đại học, mô 

hình quản trị đại học hiện đại tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, từ 

đó rút ra bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo dục đại học ; Quản trị đại học ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000463. 

32. Quy trình xây dựng văn bản pháp luật : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà 

nước . - Hà Nội, 2018. - 104 tr. ;  28 cm. 



Tóm tắt: Tập hợp 15 bài tham luận nghiên cứu qui trình xây dựng văn bản pháp 

luật, gồm: qui định pháp luật và thực tiễn thực hiện về lập chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh ở Việt Nam; hoạt động lấy ý kiến trong qui trình xây dựng 

văn bản qui phạm pháp luật; qui trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật của 

chính quyền địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam; qui trình ban hành quyết định kỉ 

luật đối với công chức;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Văn bản qui phạm pháp luật ; Xây dựng 

văn bản ; Kỉ yếu hội thảo ; Qui trình. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000478. 

33. Quyền nhân thân của cá nhân trong pháp luật dân sự - Những vướng 

mắc bất cập và giải pháp hoàn thiện : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

Trường/ Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2018. - 120 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 15 bài tham luận nghiên cứu thực trạng các qui định của pháp 

luật dân sự về quyền nhân thân của cá nhân; chỉ ra những bất cập, vướng mắc 

trong thực tiễn thực hiện và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền nhân thân ; Kỉ yếu hội thảo ; Cá nhân. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000449. 

34. Quyền riêng tư – Một số vấn đề pháp lí trong giai đoạn hiện nay : kỷ 

yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 

2018. - 117 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 11 bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề pháp lí về quyền 

riêng tư trong giai đoạn hiện nay, gồm: lịch sử các qui định pháp luật Việt Nam 

về quyền riêng tư; quyền riêng tư trong thời đại công nghệ số; giới hạn quyền 

riêng tư trong bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; kinh nghiệm 

của một số nước trên thế giới về cơ chế bảo vệ quyền riêng tư; mối quan hệ giữa 

quyền riêng tư và quyền tiếp cận thông tin;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Quyền riêng tư ; Quyền con người ; Kỉ 

yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000450. 



35. Thực trạng người tị nạn và trách nhiệm của các quốc gia : kỷ yếu hội 

thảo khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2018. - 

137 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 11 bài tham luận nghiên cứu thực trạng người tị nạn và trách 

nhiệm của các quốc gia, gồm: tình hình người tị nạn trên thế giới và những ảnh 

hưởng tới các quốc gia, cộng đồng quốc tế; vai trò của các thiết chế quốc tế toàn 

cầu trong việc bảo đảm quyền của người tị nạn; thực trạng pháp luật và thực tiễn 

đảm bảo quyền của người tị nạn ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới;…. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Người tị nạn ; Quyền con người ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000458. 

36. Tương trợ tư pháp quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết 

với nước ngoài và pháp luật Việt Nam :  kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

Khoa/ Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Quốc tế . - Hà Nội, 

2018. - 113 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 10 bài tham luận nghiên cứu vấn đề tương trợ tư pháp quốc tế 

theo điều ước quốc tế mà Việt Nam đã kí kết với nước ngoài và pháp luật Việt 

Nam, gồm: sự phát triển và nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam về tương 

trợ tư pháp; tương trợ tư pháp hình sự trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt 

Nam; tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại các cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Điều ước quốc tế ; Tương trợ tư pháp ; Kỉ 

yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000481. 

37. Vai trò của các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực đầu tư quốc tế và 

những thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay :  kỷ 

yếu hội thảo khoa học cấp Trường /  Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà 

Nội, 2018. - 160 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 15 bài tham luận nghiên cứu vai trò của công ti đa quốc gia 

trong lĩnh vực đầu tư quốc tế, gồm: vai trò của công ti đa quốc gia trong hoạt 

động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; vấn đề 



pháp lí đặt ra với công ti đa quốc gia trong lĩnh vực thuế; xu hướng điều chỉnh 

hoạt động của công ti đa quốc gia trong pháp luật quốc tế; hoạt động chuyển giá 

của công ti đa quốc gia và thách thức đối với việc quản lí thuế của Việt Nam;…. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Đầu tư quốc tế ; Công ti đa quốc gia ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000472. 

38. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học trong đào tạo 

sau đại học ở Trường Đại học Luật Hà Nội : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2018. - 177 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 13 bài tham luận nghiên cứu về vai trò thế giới quan và 

phương pháp luận của triết học trong đào tạo sau đại học ở Trường Đại học Luật 

Hà Nội, gồm: vai trò thế giới quan triết học trong nghiên cứu khoa học pháp lí ở 

hệ đào tạo sau đại học; phương pháp luận triết học và vai trò của nó đối với hoạt 

động nghiên cứu khoa học của học viên cao học luật; triết học với việc nâng cao 

năng lực tư duy lí luận cho cán bộ pháp luật; phép biện chứng duy vật đối với 

việc nâng cao năng lực tư duy của chủ thể trong lĩnh vực pháp luật. 

Từ khóa: Triết học ; Đào tạo sau đại học ; Kỉ yếu hội thảo ; Phương pháp luận ; 

Thế giới quan ; Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000473. 

39. Vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của sinh viên luật theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà 

Nội. Khoa Lý luận chính trị . - Hà Nội,  2018. - 103 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 10 bài tham luận nghiên cứu vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo 

đức của sinh viên luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: vị trí, vai trò đạo đức tư 

tưởng Hồ Chí Minh và việc quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong vấn 

đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của sinh viên luật; yêu cầu, nội dung, tính trung 

thực và tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của sinh viên Trường Đại 

học Luật Hà Nội hiện nay; những tác động tiêu cực ngoài xã hội đến đời sống 

đạo đức sinh viên luật;…. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Sinh viên ; Tu dưỡng đạo đức ; Đạo đức Hồ 

Chí Minh ; Trường Đại học Luật Hà Nội ; Kỉ yếu hội thảo ; Rèn luyện đạo đức. 



Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000447. 

40. Vận dụng các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật nhằm nâng 

cao năng lực tư duy pháp luật : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / 

Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Lý luận chính trị . - Hà Nội,  2018. - 116 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 8 bài tham luận nghiên cứu việc vận dụng các cặp phạm trù 

của phép biện chứng duy vật nhằm nâng cao năng lực tư duy pháp luật, gồm: vai 

trò của giáo dục và đào tạo ở Trường Đại học Luật Hà Nội với việc nâng cao 

năng lực tư duy lí luận cho sinh viên; phát triển tư duy pháp luật cho sinh viên 

Trường Đại học Luật Hà Nội; vận dụng cặp phạm trù cái chung và cái riêng 

trong nghiên cứu về nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Triết học ; Phép biện chứng duy vật ; Tư duy pháp luật ; Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000455. 

41. Vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin vào phát 

triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / 

Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Lý luận chính trị . - Hà Nội, 2018. - 99 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 8 bài tham luận nghiên cứu những quan điểm của chủ nghĩa 

Mác-Lênin về kinh tế tư nhân, vai trò của kinh tế tư nhân ở Việt Nam và việc 

vận dụng những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin vào phát triển kinh 

tế tư nhân ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Kinh tế tư nhân ; Chủ nghĩa Mác-Lênin ; Kỉ yếu 

hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000454. 

42. Xây dựng tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế : kỷ yếu hội thảo 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2018. - 127 

tr. ; 28 cm. 



Tóm tắt: Tập hợp 12 bài tham luận trình bày khái quát về xây dựng tạp chí khoa 

học theo tiêu chuẩn quốc tế; những vấn đề đặt ra và kinh nghiệm trong quá trình 

xây dựng tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Từ khóa: Tiêu chuẩn quốc tế ; Tạp chí Luật học ; Tạp chí Khoa học ; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000461. 

 

 


