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A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế / Trường Đại 

học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật Dân sự ; Lê Minh Hùng chủ 

biên ; Đỗ Văn Đại ... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức,  2019. - 679 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật về tài sản, 

quyền sở hữu và thừa kế, gồm: tài sản, chiếm hữu tài sản; quyền sở hữu tài sản; 

quyền khác đối với tài sản; bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản 

bằng Luật Dân sự; quyền thừa kế; thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật; 

thanh toán nghĩa vụ tài sản, phân chia di sản. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Giáo trình ; Tài sản ; Quyền sở hữu ; Thừa kế ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007807-16. 

2. Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh ; Đỗ Thị Mai Hạnh chủ biên ; Lê Thị Nam Giang ... [et al.] . - Hà Nội : 

Hồng Đức,  2019. - 633 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư pháp quốc tế, gồm: 

tổng quan về tư pháp quốc tế; chủ thể quan hệ pháp luật trong tư pháp quốc tế; 

xung đột pháp luật; áp dụng pháp luật nước ngoài; thẩm quyền của Tòa án quốc 

gia đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; ủy thác tư pháp quốc tế; 

công nhận, cho thi hành bản án, quyết định nước ngoài tại Việt Nam;…. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007797-806. 

  



B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Law of guarantees / Geraldine Mary Andrews, Richard Millett . - 

London: Sweet & Maxwell, 2015. - lxxxix, 819 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Anh ; Bảo lãnh ; Hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002771. 

2. Lingard's bank security documents / Timothy N. Parsons . - London : 

Butterworths,  2015. - lxvii, 625 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Ngân hàng ; Anh ; Bảo mật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002772. 

3. Understanding employment law / Jeffrey M. Hirsch, Paul M. Secunda, 

Richard A. Bales . - New Providence, NJ : LexisNexis, 2013. - xvi, 268 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002770. 

 

C, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân huyện Điện 

Biên Đông, tỉnh Điện Biên : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Hồng Quang ; 

TS. Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 92 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về biện pháp xử lí hành chính và áp dụng biện 

pháp xử lí hành chính tại Tòa án nhân dân. Phân tích thực trạng áp dụng các 

biện pháp xử lí hành chính tại Tòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông, tỉnh 

Điện Biên; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Vi phạm hành chính ; Xử lí hành chính ; Điện Biên 

Đông, Điện Biên ; Việt Nam ; Tòa án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009222-3. 

2. Áp dụng căn cứ ly hôn giải quyết các trường hợp ly hôn theo luật định tại 

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Nguyễn Tuấn Anh ; PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2018. - 83 tr. ; 28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về áp dụng căn cứ li hôn giải quyết các 

trường hợp li hôn theo luật định. Phân tích thực tiễn áp dụng căn cứ li hôn giải 

quyết các trường hợp li hôn theo luật định tại Tòa án nhân dân quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Tòa án nhân dân ; Li hôn ; Căn 

cứ li hôn ; Thanh Xuân, Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009470-1. 

3. Áp dụng pháp luật giải quyết vấn đề nuôi con chung của vợ chồng khi ly 

hôn : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Xuân Tùng ; PGS. TS. Nguyễn 

Văn Cừ hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 87 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về áp dụng pháp luật giải quyết vấn đề nuôi con 

chung của vợ chồng khi li hôn. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật giải quyết 

vấn đề nuôi con chung của vợ chồng khi li hôn; từ đó đưa ra một số yêu cầu, giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật về 

vấn đề này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Li hôn ; Vợ chồng ; Nuôi con. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009468-9. 

4. Áp dụng tập quán trong hoạt động thanh toán của ngân hàng : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Phạm Đình Hiệu ; TS. Nguyễn Minh Oanh hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2018. - 94 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan và qui định pháp luật về áp dụng tập quán trong 

hoạt động thanh toán của ngân hàng. Phân tích thực trạng áp dụng tập quán 

trong hoạt động thanh toán của ngân hàng; từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng tập quán trong 

hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Ngân hàng ; Thanh toán ; Áp dụng tập quán ; 

Tập quán. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009578-9. 



5. Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử các vụ án hình sự : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Huệ ; PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2018. - 106 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong 

xét xử các vụ án hình sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện 

pháp luật về bảo đảm tranh tụng trong xét xử các vụ án hình sự; từ đó đưa ra 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện nguyên tắc 

này trong thực tế. 

Từ khóa: Việt Nam ; Vụ án hình sự ; Luật Tố tụng hình sự ; Tranh tụng ; Xét xử. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009372-3. 

6. Bảo đảm quyền con người của bị cáo trong xét xử vụ án hình sự : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Vũ Thị Huế ; PGS. TS. Nguyễn Đức Phúc hướng dẫn. 

- Hà Nội, 2018. - 86 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về bảo đảm quyền con người của bị cáo trong xét 

xử vụ án hình sự. Phân tích qui định của pháp luật và thực trạng bảo đảm quyền 

con người của bị cáo trong xét xử vụ án hình sự; từ đó đưa ra phương hướng, 

giải pháp tăng cường bảo đảm quyền con người trong xét xử vụ án hình sự. 

Từ khóa: Vụ án hình sự ; Quyền con người ; Luật Tố tụng hình sự ; Xét xử ; Bị 

cáo ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009356-7. 

7. Bảo đảm quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam qua thực 

tiễn hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Nguyễn Mạnh Cường ; PGS. TS. Hoàng Văn Nghĩa hướng dẫn . 

- Hà Nội, 2018. - 93 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về bảo đảm quyền con 

người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam. Phân tích thực trạng bảo đảm quyền 

con người trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của 

hoạt động này. 



Từ khóa: Việt Nam ; Quyền con người ; Luật Hiến pháp ; Biện pháp ngăn chặn ; 

Lạng Sơn ; Viện Kiểm sát  nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009268-9. 

8. Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Bế Thị Thanh Hường ; PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 

2018. - 106 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận. Phân 

tích qui định pháp luật hiện hành về bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận và thực trạng 

thực hiện pháp luật tại Việt Nam; từ đó đề xuất một số kiến nghị 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 ; Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận ; Nhãn hiệu 

chứng nhận ; Bảo hộ ; Nhãn hiệu ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009428-9. 

9. Bảo hộ nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi – Quy định pháp 

luật và thực trạng tại Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Ngô Trung 

Hiếu ; PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 92 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi. 

Phân tích, đánh giá thực trạng bảo hộ nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng 

rãi tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Nhãn hiệu ; Bảo hộ nhãn hiệu ; Quyền sở 

hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009486-7. 

10. Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam và 

một số nước châu Á : luận văn thạc sĩ Luật học / Ngô Thùy Dương ; TS. 

Trần Lê Hồng hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 93 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Nghiên 

cứu qui định pháp luật Việt Nam và một số nước châu Á về bảo hộ nhãn hiệu 

nổi tiếng; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả hoạt động bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. 



Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Châu Á ; Bảo hộ nhãn hiệu ; 

Nhãn hiệu nổi tiếng ; Nhật Bản ; Thái Lan ; Trung Quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009554-5. 

11. Bảo hộ quyền của nhà sản xuất chương trình bóng đá giải Ngoại hạng 

Anh dưới góc độ pháp luật quốc tế và vấn đề thực thi tại Việt Nam : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Phi Điệp ; TS. Vũ Thị Phương Lan 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 95 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo hộ quyền của nhà sản xuất 

chương trình bóng đá giải Ngoại hạng Anh. Phân tích thực trạng pháp luật và 

thực tiễn áp dụng pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam về vấn đề bảo hộ quyền 

của nhà sản xuất chương trình bóng đá giải Ngoại hạng Anh; từ đó đề xuất giải 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Nhà sản xuất ; Quyền liên quan ; Bảo hộ; 

Chương trình truyền hình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009306-7. 

12. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại tại Việt Nam : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Việt Hà ; TS. Trần Lê Hồng hướng dẫn . - Hà 

Nội,  2018. - 88 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về bảo hộ tên thương mại. Phân tích 

thực trạng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại tại Việt 

Nam; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả hoạt động này trong thực tiễn. 

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

mại; Bảo hộ ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009416-7. 

13. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ các thiết kế công nghiệp đối với hàng dệt 

may thông qua thực tiễn tại Tổng Công ty May 10 : luận văn thạc sĩ Luật 

học / Lê Nguyệt Anh ; PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 

2018. - 98 tr. : minh họa ; 28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày khái quát về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ các thiết kế công 

nghiệp đối với hàng dệt may. Phân tích thực trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

các thiết kế công nghiệp đối với hàng dệt may tại Việt Nam và thực tiễn tại 

Tổng Công ty May 10; từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ; Thiết kế 

công nghiệp ; Việt Nam ; Dệt may ; Tổng Công ty May 10. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009536-7. 

14. Bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam 

trong môi trường kỹ thuật số : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Thị Hồng 

Hạnh ; TS. Vũ Thị Phương Lan hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 98 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về quyền tác giả, bảo hộ quyền tác giả 

đối với tác phẩm nghệ thuật trong môi trường kĩ thuật số. Nghiên cứu pháp luật 

quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm nghệ 

thuật trong môi trường kĩ thuật số. Phân tích thực tiễn áp dụng các biện pháp 

bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam trong môi 

trường kĩ thuật số; từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tác phẩm nghệ thuật ; Quyền tác giả ; Bảo hộ quyền tác 

giả ; Kĩ thuật số ; Tư pháp quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009316-7. 

15. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trong môi trường 

Internet ở Việt Nam và kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ; PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 112 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc 

trong môi trường Internet. Phân tích thực trạng bảo hộ quyền tác giả đối với tác 

phẩm âm nhạc trong môi trường Internet ở Việt Nam hiện nay và rút ra kinh 

nghiệm của một số quốc gia trên thế giới; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động này tại Việt Nam. 



Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Mỹ ; Hàn Quốc ; Quyền tác giả ; Bảo hộ 

quyền tác giả ; Tác phẩm âm nhạc ; Internet. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009522-3. 

16. Bảo vệ quyền lợi của con chưa thành niên sau khi ly hôn – Một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Ninh Chi ; PGS. 

TS. Hà Thị Mai Hiên hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 91 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về bảo vệ quyền lợi của 

con chưa thành niên sau khi cha mẹ li hôn. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật 

về bảo vệ quyền lợi của con chưa thành niên sau khi cha mẹ li hôn; từ đó đưa ra 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Li hôn ; Bảo vệ quyền lợi ; Con chưa thành 

niên ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009488-9. 

17. Bảo vệ quyền lợi của con khi cha mẹ ly hôn – Thực tiễn xét xử tại TAND 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị 

Thanh Hải; PGS. TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 98 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và cơ sở pháp luật của việc bảo vệ 

quyền lợi của con khi cha mẹ li hôn. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về 

bảo vệ quyền lợi của con khi cha mẹ li hôn tại Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Tòa án nhân dân ; Li hôn ; Bảo 

vệ quyền lợi ; Cầu Giấy, Hà Nội ; Con đẻ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009506-7. 

18. Bảo vệ quyền lợi của người vợ khi ly hôn và thực tiễn tại Tòa án nhân 

dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn : luận văn thạc sĩ Luật học / Mã Ngọc 

Cẩm ; PGS. TS. Hà Thị Mai Hiên hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 90 tr. : minh 

họa ; 28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về bảo vệ quyền lợi của 

người vợ khi li hôn. Phân tích thực trạng và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo 

vệ quyền lợi của người vợ khi li hôn tại Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Tòa án nhân dân ; Li hôn ; Chợ Đồn, Bắc 

Kạn ; Việt Nam ; Vợ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009498-9. 

19. Bảo vệ quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản theo pháp luật 

dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Lê Hà Giang ; TS. 

Nguyễn Minh Oanh hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 91 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về bảo vệ quyền sở hữu và các quyền 

khác đối với tài sản. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng qui định 

pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành về phương thức bảo vệ quyền sở hữu và 

các quyền khác đối với tài sản; từ đó đưa ra phương hướng nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Tài sản ; Quyền sở hữu ; Vật quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009420-1. 

20. Biện pháp kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án trong thi 

hành án dân sự : luận văn thạc sĩ Luật học / Chu Quang Phúc ; PGS. TS. 

Trần Anh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 106 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về biện pháp kê biên, xử lí tài sản của 

người phải thi hành án trong thi hành án dân sự. Phân tích thực trạng và thực 

tiễn áp dụng pháp luật hiện hành về biện pháp kê biên, xử lí tài sản của người 

phải thi hành án trong thi hành án dân sự; từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả áp dụng biện pháp này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Thi hành án dân sự ; Kê biên tài sản ; Xử lí tài 

sản ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009558-9. 



21. Bộ luật Hình sự năm 2015 với việc đáp ứng yêu cầu Công ước của Liên 

Hợp quốc về Chống tra tấn : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Nhật Hoàng 

Kim ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 104 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những yêu cầu của Công ước Liên Hợp quốc về Chống tra 

tấn đối với việc lập pháp hình sự quốc gia. Phân tích mức độ tương thích của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 với các yêu cầu của Công ước Liên Hợp Quốc về Chống 

tra tấn, từ đó đưa ra khuyến nghị hoàn thiện Bộ luật Hình sự năm 2015 nhằm 

đáp ứng các yêu cầu của Công ước này. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Công ước Chống tra tấn ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Tội 

phạm tra tấn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009336-7. 

22. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng – Thực tiễn tại Tòa án nhân dân 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Phan Thị 

Thanh Huyền ; TS. Vương Thanh Thúy hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 92 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng tại Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng ; Hữu Lũng, Lạng Sơn ; Bồi thường thiệt hại ; Trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009566-7. 

23. Các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được 

miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự năm 2015 : luận văn thạc 

sĩ Luật học / Phạm Mai Thắm ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2018. - 89 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về các biện pháp giám sát, giáo dục 

người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình 



sự năm 2015. Phân tích qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các biện pháp 

giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự; 

từ đó đưa ra một số nội dung còn vướng mắc cần tiếp tục hướng dẫn và đề xuất 

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

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

2015 ; Giáo dục ; Giám sát ; Người chưa thành niên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009334-5. 

24. Các biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án và thực tiễn tại Tòa án 

nhân dân thành phố Thái Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Mai Thị 

Quyên; TS. Trần Văn Trung hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 91 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về các biện pháp thu thập chứng cứ của 

Tòa án theo qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Nghiên cứu thực 

tiễn thực hiện các qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về các biện 

pháp thu thập chứng cứ tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Thu thập chứng 

cứ ; Thái Bình ; Chứng cứ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009574-5. 

25. Các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về xác định chứng 

cứ và thực tiễn áp dụng tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Bùi Lan Oanh ; TS. Hoàng Ngọc Thỉnh hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2018. - 81 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về xác định chứng cứ trong tố tụng dân 

sự. Phân tích thực tiễn xác định chứng cứ trong tố tụng dân sự của các Tòa án 

nhân dân ở tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

luật và bảo đảm thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Chứng cứ ; Sơn La ; Bộ luật Tố tụng dân 

sự 2015 ; Luật Tố tụng dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009524-5. 



26. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự năm 

2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Vũ Hoàng Sơn ; TS. Hoàng Văn Hùng 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 104 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự. Phân tích qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Trách nhiệm hình sự ; Tình tiết giảm nhẹ ; 

Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009342-3. 

27. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự năm 

2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Phương Thảo ; TS. Đào Lệ Thu 

hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 84 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam. Phân tích thực trạng áp dụng tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Trách nhiệm hình sự ; Tình tiết tăng nặng ; 

Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009344-5. 

28. Các tội phạm về cờ bạc trong Bộ luật Hình sự năm 2015 : luận văn thạc 

sĩ Luật học / Nguyễn Văn Mạnh ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 

2018. - 84 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử lập pháp các tội phạm về cờ bạc theo pháp luật hình 

sự Việt Nam. Phân tích nội dung pháp lí của các tội phạm về cờ bạc trong Bộ 

luật Hình sự năm 2015 và đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật xử lí các tội 

phạm về cờ bạc; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Cờ bạc ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Việt Nam ; Tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009360-1. 



29. Các tội phạm về hối lộ trong Bộ luật Hình sự năm 2015 : luận văn thạc 

sĩ Luật học / Bùi Định Thùy Dương ; TS. Trần Văn Dũng hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2018. - 94 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về các tội phạm về hối lộ. Phân tích 

thực trạng các qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội phạm về hối lộ và 

những bất cập trong quá trình áp dụng, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả áp dụng pháp luật đối với tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Hội lộ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009370-1. 

30. Các trường hợp thỏa thuận về tài sản vợ chồng - Thực tiễn tại văn 

phòng công chứng : luận văn thạc sĩ Luật học / Đoàn Thị Lương ; TS. 

Nguyễn Phương Lan hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 86 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận chung về thỏa thuận tài sản của vợ 

chồng tại văn phòng công chứng. Phân tích các trường hợp thỏa thuận về tài sản 

vợ chồng theo qui định của pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện tại văn 

phòng công chứng; từ đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Tài sản ; Vợ chồng ; Văn phòng 

công chứng ; Thỏa thuận. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009510-1. 

31. Cải cách thủ tục hành chính tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh : luận văn thạc 

sĩ Luật học / Trần Thị Kim Dung ; PGS. TS. Bùi Thị Đào hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2018. - 97 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về cải cách thủ tục hành chính. Phân 

tích thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, từ đó 

đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Cải cách hành chính ; Thủ tục hành 

chính ; Quảng Ninh ; Sở Y tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009284-5. 



32. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại huyện 

Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên : luận văn thạc sĩ Luật học / Vàng A Chua ; 

PGS. TS. Nguyễn Văn Quang hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 92 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp lí về cải cách thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa liên thông. Phân tích thực trạng cải cách thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa liên thông tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; 

từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Thủ tục hành chính ; Điện Biên Đông, 

Điện Biên ; Cải cách hành chính ; Cơ chế một cửa liên thông. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009288-9. 

33. Căn cứ ly hôn trong hệ thống pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Nguyễn Hà Thư ; TS. Bùi Thị Mừng hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. 

- 101 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận chung về li hôn và căn cứ li hôn. 

Nghiên cứu qui định về căn cứ li hôn trong pháp luật Việt Nam qua các thời kì. 

Phân tích thực tiễn áp dụng căn cứ li hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014; từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp 

dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Li hôn ; Luật Hôn nhân gia đình 2014 ; Căn cứ li hôn ; 

Luật Hôn nhân gia đình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009424-5. 

34. Cấp dưỡng theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn thi hành: 

luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Phương Mai ; PGS. TS. Nguyễn Minh 

Hằng hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 87 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về cấp dưỡng theo qui định của pháp 

luật Việt Nam. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về cấp dưỡng, từ đó đề 

xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện 

pháp luật về vấn đề này. 

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



Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009458-9. 

35. Chế định mang thai hộ theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và 

tình hình thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật 

học / Nguyễn Thị Phương Linh ; TS. Bùi Thị Mừng hướng dẫn . - Hà Nội, 

2018. - 101 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về chế định mang thai hộ vì mục 

đích nhân đạo. Phân tích qui định pháp luật hiện hành và thực tiễn thi hành pháp 

luật về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó 

đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề 

này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Hà Nội ; Mang thai hộ ; Luật Hôn nhân gia đình 2014 ; 

Luật Hôn nhân gia đình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009436-7. 

36. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật 

hiện hành và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân Quận 2, Thành phố Hồ 

Chí Minh : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thanh Quang ; PGS. TS. 

Ngô Thị Hường hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 101 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về chia tài sản chung của vợ chồng 

trong thời kì hôn nhân. Phân tích qui định pháp luật Việt Nam hiện hành về chia 

tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân và thực tiễn áp dụng tại Tòa 

án nhân dân Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh; từ đó đưa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Tòa án nhân dân ; Tài sản chung ; Chia tài 

sản ; Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh ; Việt Nam ; Vợ chồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009430-1. 

37. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và thực tiễn áp dụng tại Tòa án 

nhân dân thành phố Thái Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Tuyết 

Trinh ; TS. Trần Văn Trung hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 101 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật hiện hành về chuẩn bị xét 

xử sơ thẩm vụ án dân sự. Phân tích thực tiễn áp dụng qui định về chuẩn bị xét 



xử sơ thẩm vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình; từ đó đưa ra 

một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Xét xử sơ thẩm ; Chuẩn bị xét xử ; 

Thái Bình ; Tòa án nhân dân ; Vụ án dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009544-5. 

38. Chức năng của Viện Kiểm sát trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm và kiến nghị khởi tố : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Hậu ; 

PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 95 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về chức năng của Viện Kiểm sát trong 

việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Phân tích thực 

trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát trong việc 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; từ đó đề xuất một số 

giải pháp nhằm bảo đảm thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Viện Kiểm sát nhân dân ; Tin báo ; 

Kiến nghị khởi tố ; Tố giác ; Tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009348-9. 

39. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động tranh tụng tại phiên tòa xét xử vụ 

án hình sự ở tỉnh Điện Biên : luận văn thạc sĩ Luật học / Cao Xuân Tuân; 

GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 92 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về hoạt động tranh tụng tại phiên tòa xét xử vụ 

án hình sự. Phân tích thực trạng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa trong xét xử 

vụ án hình sự ở tỉnh Điện Biên; từ đó đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm đảm 

bảo thực hiện hoạt động này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Xét xử vụ án hình sự ; Tranh tụng ; Điện Biên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009292-3. 

40. Công nhận sự thỏa thuận của đương sự trong tố tụng dân sự và thực 

tiễn tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Thị Thùy Linh ; PGS. TS. Nguyễn Quang Thái hướng dẫn . - Hà 

Nội,  2018. - 92 tr. : minh họa ; 28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và qui định pháp luật về công nhận sự 

thỏa thuận của đương sự trong tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện công 

nhận sự thỏa thuận của đương sự trong tố tụng dân sự tại các Tòa án nhân dân ở 

tỉnh Lạng Sơn; từ đó 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: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Đương sự ; Lạng 

Sơn ; Thỏa thuận. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009528-9. 

41. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật 

học / Quách Huyền Trang ; TS. Lê Thị Uyên hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 

95 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và pháp luật về công tác kiểm tra văn bản qui 

phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Tư pháp. Phân tích thực 

trạng công tác kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lí nhà 

nước của Bộ Tư pháp, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động này. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Bộ Tư pháp ; Quản lí nhà nước ; Kiểm tra văn bản ; 

Văn bản qui phạm pháp luật ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009236-7. 

42. Cung cấp chứng cứ và vấn đề chứng minh trong tố tụng dân sự : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Như Quỳnh ; TS. Trần Văn Trung hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2018. - 95 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về cung cấp chứng cứ và chứng minh 

trong tố tụng dân sự Việt Nam. Phân tích thực trạng qui định của pháp luật hiện 

hành về cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Chứng cứ ; Chứng minh ; Cung cấp 

chứng cứ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009646-7. 



43. Đảm bảo quyền trẻ em trong thực tiễn xác lập quan hệ giữa cha mẹ và 

con dựa trên sự kiện nuôi con nuôi ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Thị Việt Trinh ; TS. Bùi Thị Mừng hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 95 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về đảm bảo quyền trẻ em trong việc xác lập 

quan hệ giữa cha mẹ và con dựa trên sự kiện nuôi con nuôi. Phân tích thực trạng 

pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về đảm bảo quyền trẻ em trong việc xác 

lập quan hệ giữa cha mẹ và con dựa trên sự kiện nuôi con nuôi; từ đó đưa ra một 

số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật 

về vấn đề này. 

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

Con nuôi. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009450-1. 

44. Đánh giá tác động chính sách của dự án Luật Chuyển đổi giới tính : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Minh Hường ; TS. Đoàn Thị Tố 

Uyên hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 119 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về đánh giá tác động chính sách. Phân 

tích, đánh giá tác động một số chính sách của dự án Luật Chuyển đổi giới tính, 

từ đó đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Chính sách ; Luật Chuyển đổi giới tính ; 

Chuyển đổi giới tính ; Đánh giá tác động. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009262-3. 

45. Đánh giá tác động chính sách trong hoạt động xây dựng luật ở Việt Nam 

hiện nay - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Lê Tuấn Độ ; TS. Trần Minh Hương hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 101 tr. : 

minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về đánh giá tác động chính sách. Phân tích thực 

trạng pháp luật và thực trạng đánh giá tác động chính sách trong hoạt động xây 

dựng luật ở Việt Nam hiện nay; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động này. 



Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Xây dựng pháp luật ; Chính sách ; Đánh 

giá tác động. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009282-3. 

46. Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 

2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thị Mỹ Lanh ; PGS. TS. Phùng Trung 

Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 96 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về di chúc. Phân tích qui định của Bộ 

luật Dân sự năm 2015 về các điều kiện có hiệu lực của di chúc và thực trạng giải 

quyết tranh chấp về điều kiện có hiệu lực của di chúc; từ đó đưa ra một số kiến 

nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Di chúc ; Bộ luật Dân sự 2015 ; Thừa kế 

theo di chúc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009490-1. 

47. Điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn thực hiện 

tại thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thúy Quỳnh ; 

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 90 tr. : minh họa;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và thực trạng pháp luật Việt Nam hiện 

hành về điều kiện nuôi con nuôi. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về điều 

kiện nuôi con nuôi tại thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Nuôi con nuôi ; Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009480-1. 

48. Giải quyết các nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn 

nhân từ thực tiễn xét xử của Tòa án : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn 

Bảo Trâm ; TS. Nguyễn Phương Lan hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 134 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng trong 

thời kì hôn nhân. Phân tích các nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng trong 

thời kì hôn nhân theo qui định pháp luật hiện hành và thực tiễn giải quyết các vụ 



việc liên quan đến nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng trong thời kì hôn 

nhân tại Tòa án; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao chất lượng thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Tài sản ; Tòa án nhân dân ; Quan hệ tài sản ; 

Vợ chồng ; Việt Nam ; Nghĩa vụ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009472-3. 

49. Giải quyết hậu quả của việc loại bỏ hộ gia đình, tổ hợp tác khỏi chủ thể 

quan hệ pháp luật dân sự theo tinh thần của Bộ luật Dân sự năm 2015 : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Ngô Thị Thu Trang ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 95 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các qui định của pháp luật về hộ gia đình, tổ hợp tác. Phân 

tích một số vấn đề thực tiễn về hộ gia đình, tổ hợp tác và chỉ ra những vướng 

mắc trong quá trình thực hiện; từ đó đưa ra kiến nghị hướng giải quyết và đề 

xuất văn bản hướng dẫn Bộ luật Dân sự năm 2015 về hộ gia đình, tổ hợp tác. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Hộ gia đình ; Tổ hợp tác ; Bộ luật Dân sự 2015 ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009532-3. 

50. Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân sự tại các Tòa án 

nhân dân ở tỉnh Lào Cai : luận văn thạc sĩ Luật học / Đinh Trọng Minh ; 

PGS. TS. Phan Hữu Thư hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về giải quyết tranh chấp đất đai theo 

thủ tục tố tụng dân sự tại Tòa án nhân dân. Phân tích thực tiễn giải quyết tranh 

chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân sự tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Lào Cai, 

từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất 

đai tại các Tòa án hiện nay. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Giải quyết tranh 

chấp ; Tranh chấp đất đai ; Thủ tục tố tụng dân sự ; Lào Cai. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009456-7. 

51. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài trong bối cảnh thời 

đại công nghệ số - Xu hướng phát triển trên thế giới, thách thức và cơ hội 



tại Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Hà Mạnh Tú ; PGS. TS. Nguyễn 

Thanh Tâm hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 114 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp thương mại 

bằng trọng tài điện tử. Phân tích xu hướng phát triển của trọng tài điện tử trên 

thế giới và những cơ hội, thách thức của trọng tài điện tử ở Việt Nam; từ đó đề 

xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và phát triển trọng tài điện tử ở nước 

ta hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Trọng tài điện tử ; Tranh chấp thương mại ; 

Giải quyết tranh chấp ; Trọng tài. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009314-5. 

52. Giao dịch bảo đảm đặc thù - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Lê Việt Hòa ; PGS. TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . 

- Hà Nội, 2018. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về giao dịch bảo đảm và nhận diện giao 

dịch bảo đảm đặc thù. Nghiên cứu qui định của pháp luật về các giao dịch bảo 

đảm đặc thù và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Bảo lãnh ngân hàng ; Giao dịch bảo đảm ; Bảo lưu 

quyền sở hữu ; Cầm giữ tài sản ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009412-3. 

53. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm ý chí của chủ thể theo Bộ luật Dân 

sự 2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Lệ Nghĩa ; PGS. TS. 

Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 86 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm 

ý chí của chủ thể. Nghiên cứu các trường hợp vô hiệu do vi phạm ý chí của chủ 

thể theo qui định của Bộ luật Dân sự 2015. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật 

về giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm ý chí của chủ thể; 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 ; Giao dịch dân sự vô hiệu ; Bộ luật 

Dân sự 2015 ; Việt Nam. 



Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009570-1. 

54. Hòa giải vụ việc dân sự và thực tiễn áp dụng tại các Tòa án nhân dân ở 

tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Kim Thêu ; PGS. TS. 

Bùi Thị Huyền hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hòa giải vụ án dân sự. Phân tích qui 

định của pháp luật hiện hành về hòa giải vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện tại 

các Tòa án nhân dân ở tỉnh Lạng Sơn từ năm 2012 đến nay; từ đó đưa ra kiến 

nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Vụ án dân sự ; 

Hòa giải ; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009520-1. 

55. Hoàn thiện pháp luật về tuyển dụng công chức từ thực tiễn của Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Quỳnh 

Mai ; TS. Tạ Quang Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 84 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về pháp luật tuyển dụng công chức. 

Phân tích thực trạng pháp luật về tuyển dụng công chức và thực tiễn thực hiện 

tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Công chức ; Tuyển dụng ; Viện Kiểm sát nhân dân ; 

Việt Nam ; Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009228-9. 

56. Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn hiện nay : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Cao Xuân Tường ; TS. Nguyễn Thị Thủy hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2018. - 93 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hoạt động công chứng. Phân tích, đánh giá thực 

trạng hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện nay, từ đó đưa ra 

quan điểm, giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Công chứng ; Điện Biên ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009276-7. 



57. Hoạt động giám sát của Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội theo 

pháp luật hiện hành qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang : luận văn thạc sĩ Luật 

học / Phạm Ngọc Mai ; TS. Trần Thái Dương hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 

101 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hoạt động giám sát của Đại biểu 

Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. Phân tích thực trạng hoạt động giám sát của 

Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; từ đó đề xuất giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện hoạt động này 

trong thực tiễn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Đại biểu Quốc hội ; Giám sát ; Bắc 

Giang; Đoàn đại biểu Quốc hội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009258-9. 

58. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh Nam Định : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Mai Hoàng Hải ; TS. Hoàng Quốc Hồng hướng dẫn . 

- Hà Nội, 2018. - 78 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thanh tra trong lĩnh vực xây dựng. 

Phân tích thực tiễn hoạt động thanh tra trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Nam Định; từ đó đưa ra yêu cầu và kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức và nâng 

cao hiệu quả hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Xây dựng ; Thanh tra ; Nam Định ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009232-3. 

59. Hoạt động thu thập và đánh giá chứng cứ của Tòa án trong tố tụng dân 

sự và thực tiễn áp dụng tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Lạng Sơn : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Nông Thị Huyền Trang ; TS. Trần Phương Thảo hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2018. - 92 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về hoạt động thu thập và đánh giá 

chứng cứ của Tòa án nhân dân trong tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn hoạt 

động thu thập và đánh giá chứng cứ tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Lạng Sơn, từ 

đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 



Từ khóa: Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Chứng cứ ; Thu thập chứng cứ ; Lạng 

Sơn ; Luật Tố tụng dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009454-5. 

60. Hợp đồng dịch vụ phát sóng quảng cáo theo pháp luật Việt Nam và thực 

tiễn qua phương tiện truyền hình : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị 

Phương Thảo ; PGS. TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 120 

tr.: minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về hợp đồng dịch vụ phát sóng quảng 

cáo. Phân tích qui định pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn thực hiện hợp 

đồng dịch vụ phát sóng quảng cáo qua phương tiện truyền hình; từ đó đề xuất 

một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hợp đồng dịch vụ ; Hợp đồng dịch vụ phát 

sóng quảng cáo ; Hợp đồng dân sự ; Phương tiện truyền hình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009556-7. 

61. Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư – Thực tiễn trên địa bàn thành phố 

Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Thị Tâm ; PGS. TS. Trần Thị 

Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 97 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về hợp đồng mua bán căn hộ chung cư. 

Phân tích thực trạng pháp luật về hợp đồng mua bán căn hộ chung cư và thực 

tiễn áp dụng tại thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hà Nội ; Mua bán ; Chung cư ; Hợp đồng 

dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009516-7. 

62. Hợp đồng vay tài sản – Thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân 

dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn 

Thị Lan Anh ; PGS. TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 99 

tr. ; 28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hợp đồng vay tài sản. Phân tích thực 

trạng pháp luật hiện hành về hợp đồng vay tài sản và thực tiễn tranh chấp, giải 

quyết tranh chấp về hợp đồng vay tài sản tại Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất một số kiến nghị 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 ; Tòa án nhân dân ; Giải quyết tranh chấp ; 

Tranh chấp dân sự ; Hợp đồng vay tài sản ; Ba Vì, Hà Nội ; Hợp đồng dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009466-7. 

63. Khai thác chung sông Mekong và vấn đề đặt ra cho các nước liên quan : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Lenou Sypaseut ; TS. Chu Mạnh Hùng hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2018. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm và thực trạng pháp luật quốc tế, pháp luật quốc 

gia về khai thác chung sông Mêkông. Phân tích thực tiễn khai thác chung sông 

Mêkông, từ đó đưa ra giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các 

quốc gia trong lĩnh vực này. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Sông Mêkông ; Khai thác chung. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009302-3. 

64. Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Anh Đức ; TS. Mai 

Thanh Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 103 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục 

phúc thẩm trong tố tụng hình sự. Phân tích các qui định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 và thực tiễn thực hiện về kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục 

phúc thẩm; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Thủ tục phúc thẩm ; Kháng nghị ; 

Kháng cáo ; Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009364-5. 

65. Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Minh Tuấn ; 



PGS. TS. Nguyễn Đức Phúc hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 100 tr. : minh họa; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình 

sự. Phân tích qui định pháp luật tố tụng hình sự hiện hành và thực tiễn áp dụng 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo; từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

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

hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009378-9. 

66. Khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Phan Thanh Dương ; TS. Nguyễn Công 

Bình hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 100 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về khởi kiện vụ án dân sự. Phân tích 

thực trạng và thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam hiện hành về khởi kiện vụ 

án dân sự; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả khởi kiện vụ án dân sự. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Khởi kiện ; Vụ án dân sự ; Bộ luật Tố tụng dân 

sự 2015 ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009422-3. 

67. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật hiện hành: 

luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Ngọc Anh ; PGS. TS. Hoàng Thị 

Minh Sơn hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 108 tr. : minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam. 

Phân tích thực trạng các qui định của pháp luật và thực tiễn kiểm sát việc tạm 

giữ, tạm giam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

chất lượng hoạt động này. 

Từ khóa: Tạm giam ; Tạm giữ ; Luật Tố tụng hình sự ; Viện Kiểm sát nhân dân ; 

Việt Nam ; Kiểm sát. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009358-9. 



68. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc áp dụng biện pháp ngăn 

chặn tạm giữ, tạm giam của Viện Kiểm sát : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Hữu Tùng Lâm ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn . - Hà Nội, 

2018. - 107 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam của Viện Kiểm sát. 

Phân tích qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và thực tiễn về kiểm 

sát việc tuân theo pháp luật trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, 

tạm giam của Viện Kiểm sát; 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: Tạm giam ; Tạm giữ ; Luật Tố tụng hình sự ; Biện pháp ngăn chặn ; 

Viện Kiểm sát nhân dân ; Việt Nam ; Kiểm sát. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009330-1. 

69. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên, thực 

trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Thị Thu 

Thủy ; TS. Đoàn Thị Tố Uyên hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 93 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và pháp lí về kiểm tra văn bản qui phạm pháp 

luật. Phân tích thực tiễn hoạt động kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 

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

Biên; Kiểm tra văn bản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009274-5. 

70. Loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ trong 

hợp đồng theo pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn 

Mạnh Linh ; PGS. TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 91 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại do vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng. Nghiên cứu những trường hợp loại trừ 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng theo pháp 



luật Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Vi phạm hợp đồng ; Trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại ; Bồi thường thiệt hại ; Hợp đồng dân sự ; Trách nhiệm dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009512-3. 

71. Luật Quốc tế về thụ đắc lãnh thổ và áp dụng với quần đảo Hoàng Sa 

của Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Ngô Mai Anh ; TS. Nguyễn Toàn 

Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 85 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát vấn đề thụ đắc lãnh thổ theo qui định của Luật 

Quốc tế. Phân tích vị trí địa lí của quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông và việc sử 

dụng, quản lí quần đảo Hoàng Sa qua các thời kì lịch sử. Đánh giá lập trường 

của các bên và triển vọng giải quyết tranh chấp trên quần đảo Hoàng Sa trong 

tương lai. 

Từ khóa: Việt Nam ; Lãnh thổ ; Luật Quốc tế ; Quần đảo Hoàng Sa ; Chủ quyền 

quốc gia ; Thụ đắc lãnh thổ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009310-1. 

72. Ly hôn theo pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn giải quyết tại 

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật 

học / Hoàng Ngọc Lưu Ly ; PGS. TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn . - Hà Nội,  

2018. - 83 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát một số vấn đề lí luận và qui định của pháp luật về 

li hôn. Phân tích thực tiễn giải quyết li hôn tại Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc li hôn tại Tòa án. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Tòa án nhân dân ; Li hôn ; Ba Vì, 

Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009560-1. 

73. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông : luận văn thạc sĩ Luật học / 



Trương Thế Dũng ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 

100 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và pháp lí về tổ chức và hoạt động của chính 

quyền cấp xã. Phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; từ đó 

đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của 

các cơ quan này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Hội đồng nhân dân ; Ủy ban nhân dân ; Cấp xã ; Điện Biên 

Đông, Điện Biên ; Luật Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 0009224-5. 

74. Nghĩa vụ cung cấp, giao nộp chứng cứ của đương sự và các cơ quan, tổ 

chức trong tố tụng dân sự và thực tiễn tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Lạng 

Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Thị Thu Hường ; TS. Trần Phương 

Thảo hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 93 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về nghĩa vụ cung cấp, giao nộp chứng 

cứ của đương sự và các cơ quan, tổ chức trong tố tụng dân sự. Phân tích thực 

tiễn áp dụng qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về nghĩa vụ cung 

cấp, giao nộp chứng cứ của đương sự, cơ quan tổ chức tại các Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Chứng cứ ; Đương 

sự ; Lạng Sơn ; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 ; Cung cấp chứng cứ ; Giao nộp 

chứng cứ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009482-3. 

75. Nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh 

toán theo Bộ luật Dân sự năm 2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Anh 

Tuyên ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 68 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận chung về nghĩa vụ tài sản và thực hiện 

nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Phân tích qui định của Bộ luật Dân sự năm 

2015 về nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh 



toán, chỉ ra những bất cập và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Nghĩa vụ tài sản ; Thừa kế ; Bộ luật Dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009552-3. 

76. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng dân sự : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Thanh 

Hoa; TS. Nguyễn Triều Dương hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 95 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của đương sự trong tố tụng dân sự. Phân tích thực trạng các qui định của 

pháp luật hiện hành về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và 

thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả tham gia 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 ; Người tham gia tố tụng ; Đương sự ; 

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009534-5. 

77. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và thực tiễn thực 

hiện tại Tòa án : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Sơn Tùng ; TS. Hoàng 

Ngọc Thỉnh hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 126 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về người bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn thực 

hiện các qui định của pháp luật tố tụng dân sự về người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của đương sự tại các Tòa án, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật và đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tòa án nhân dân ; Đương sự ; Bảo vệ quyền lợi ; 

Việt Nam ; Người tham gia tố tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009426-7. 

78. Nguồn của Luật Dân sự và nguyên tắc áp dụng nguồn : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Trần Quốc Tuấn ; PGS. TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2018. - 101 tr. ; 28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nguồn của Luật Dân sự Việt Nam. 

Nghiên cứu thứ tự ưu tiên áp dụng các loại nguồn của Luật Dân sự theo pháp 

luật Việt Nam hiện hành. Phân tích thực tiễn áp dụng các loại nguồn của Luật 

Dân sự Việt Nam hiện nay, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và đề xuất một số 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Áp dụng pháp luật ; Tập quán ; Án lệ ; Văn 

bản qui phạm pháp luật ; Bộ luật Dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009548-9. 

79. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng – Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn : luận văn thạc sĩ Luật học / Trịnh Thị Thanh Thảo ; PGS. TS. 

Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 85 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận chung về bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng và nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Phân tích thực 

trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về nguyên tắc bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng; từ đó chỉ ra một số vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng 

và đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ; Bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009538-9. 

80. Nguyên tắc trách nhiệm cung cấp chứng cứ, tài liệu của cá nhân, cơ 

quan, tổ chức trong tố tụng dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Thùy Linh ; PGS. TS. Trần Anh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. 

- 109 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về nguyên tắc trách nhiệm cung cấp 

chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong tố tụng dân sự. 

Phân tích nội dung nguyên tắc trách nhiệm cung cấp chứng cứ của cá nhân, cơ 

quan, tổ chức trong pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện nguyên tắc này; 

từ đó 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: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Chứng cứ ; Cung cấp chứng cứ. 



Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009564-5. 

81. Nguyên tắc trách nhiệm hòa giải của Tòa án trong tố tụng dân sự : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Đặng Quang Huy ; TS. Nguyễn Công Bình hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2018. - 109 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về nguyên tắc trách nhiệm hòa giải của 

Tòa án trong tố tụng dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật tố tụng dân sự Việt 

Nam hiện hành về nguyên tắc trách nhiệm hòa giải của Tòa án trong tố tụng dân 

sự và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

luật và nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc này trong thực tế. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Hòa giải. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009452-3. 

82. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên trong việc giải quyết vụ án dân 

sự trên địa bàn tỉnh Sơn La : luận văn thạc sĩ Luật học / Hà Bích Diệp ; 

PGS. TS. Phan Hữu Thư hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 94 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát 

viên trong giải quyết vụ án dân sự. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về 

nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên trong việc giải quyết vụ án dân sự trên 

địa bàn tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

nhiệm vụ của Kiểm sát viên trong thực tiễn giải quyết các vụ án dân sự. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Vụ án dân sự ; Kiểm sát viên ; Sơn La ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009434-5. 

83. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát trong giai đoạn truy tố theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 : luận văn thạc sĩ Luật học/ 

Phan Trung Hiếu ; TS. Nguyễn Hải Ninh hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 96 

tr.; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm 

sát trong giai đoạn truy tố. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện 

qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của 

Viện Kiểm sát trong giai đoạn truy tố, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm bảo 

đảm chất lượng hoạt động này trong thực tế. 



Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Truy tố ; Viện Kiểm sát nhân dân ; 

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009366-7. 

84. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát trong kiểm sát việc giải quyết 

nguồn tin về tội phạm và khởi tố vụ án hình sự : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Đỗ Thu Thảo ; TS. Nguyễn Văn Tuân hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 100 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về 

tội phạm và khởi tố vụ án hình sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội 

phạm và khởi tố vụ án hình sự của Viện Kiểm sát; từ đó đưa ra yêu cầu và giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Vụ án hình sự ; Tội phạm ; Luật Tố tụng hình sự ; Khởi tố ; Viện Kiểm 

sát nhân dân ; Việt Nam ; Nguồn tin. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009368-9. 

85. Những vấn đề pháp lý về giám hộ - Thực tiễn áp dụng trong việc giải 

quyết vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Hứa Văn Nghiệp ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà 

Nội,  2018. - 88 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giám hộ. Phân tích thực trạng pháp luật về giám hộ 

đương nhiên, giám hộ cử và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Giám hộ ; Lạng Sơn ; Vụ 

án dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009540-1. 

86. Pháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn 

của Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Phạm Hồng Hạnh ; Người hướng 

dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hồng Thao, PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận . - Hà Nội, 

2019. - 269 tr. : minh họa ; 28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quản lí tài nguyên khoáng sản biển 

trong pháp luật quốc tế. Nghiên cứu thực trạng pháp luật quốc tế về quản lí tài 

nguyên khoáng sản biển. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam và 

thực tiễn thực thi pháp luật quốc tế về quản lí tài nguyên dầu khí; từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí tài nguyên dầu khí 

của Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Dầu khí ; Tài nguyên khoáng sản ; Tài 

nguyên biển ; Quản lí tài nguyên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009328-9. 

87. Pháp luật và thực tiễn quốc tế về phòng chống tham nhũng – Kinh 

nghiệm cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Phùng Thị Thu Hằng ; 

PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 91 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tham nhũng và phòng chống tham 

nhũng. Nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về phòng 

chống tham nhũng. Phân tích thực tiễn pháp luật và thực trạng tham nhũng, xử lí 

tội phạm tham nhũng ở Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác này ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Tham nhũng ; Phòng chống tham nhũng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009312-3. 

88. Pháp luật và thực tiễn quốc tế về phòng chống tội phạm công nghệ cao - 

Kinh nghiệm cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Quỳnh Anh ; 

PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 97 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tội phạm sử dụng công nghệ cao và hợp tác 

quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phân tích 

pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia và thực trạng pháp luật Việt Nam 

về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; từ đó đề xuất một số giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống loại tội phạm này ở Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Phòng chống tội phạm ; Tội phạm công nghệ cao ; Việt 

Nam ; Hợp tác quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009318-9. 



89. Pháp luật và thực tiễn Việt Nam về xác định pháp luật áp dụng cho hợp 

đồng dân sự có yếu tố nước ngoài : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Thị 

Thu Hà ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 87 tr. : minh 

họa; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về pháp luật áp dụng cho hợp đồng dân sự 

có yếu tố nước ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn thi hành 

về việc xác định pháp luật áp dụng cho hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài; từ 

đó đưa ra đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Hợp đồng dân sự ; Hợp đồng dân sự có 

yếu tố nước ngoài ; Áp dụng pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009322-3. 

90. Pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi – Kinh nghiệm thế giới 

và khuyến nghị cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Anh Ngọc ; 

TS. Nguyễn Bá Bình hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 107 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi. 

Nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia trên thế giới về bảo 

hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi; từ đó đưa ra kiến nghị cho Việt Nam trong việc 

xây dựng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Nhãn hiệu ; Bảo hộ nhãn hiệu ; Âm 

thanh ; Mùi. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009294-5. 

91. Pháp luật về công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã – Thực trạng và giải 

pháp hoàn thiện : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Hải ; TS. Nguyễn 

Ngọc Bích hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 94 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về pháp luật đối với công chức tư pháp 

– hộ tịch cấp xã. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật 

về công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Cấp xã ; Công chức tư pháp - hộ tịch ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009252-3. 



92. Pháp luật về trợ cấp đối với các nước đang phát triển theo quy định của 

WTO – Bài học với Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Quỳnh 

Trang ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nông Quốc Bình, PGS. TS. Hoàng 

Phước Hiệp . - Hà Nội,  2018. - 215 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận pháp luật cơ bản của WTO về trợ cấp 

đối với các nước đang phát triển. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật WTO 

về trợ cấp đối với các nước đang phát triển và thực tiễn áp dụng của một số nước 

thành viên. Đánh giá thực trạng pháp luật về trợ cấp của Việt Nam; từ đó rút ra 

bài học kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt 

Nam về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; WTO ; Trợ cấp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 009326. 

93. Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. 

Thực tiễn và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Nam Định : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Ngọc Linh ; TS. Dương 

Thanh An hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 102 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Khái quát chung về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực môi trường. Phân tích thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Vi phạm hành chính ; Môi trường ; Xử 

phạt vi phạm hành chính ; Nam Định. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009264-5. 

94. Phiên tòa phúc thẩm dân sự và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Thu Trà ; PGS. TS. 

Bùi Thị Huyền hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 94 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về phiên tòa phúc thẩm dân sự. Phân 

tích thực tiễn áp dụng pháp luật hiện hành về phiên tòa phúc thẩm dân sự tại Tòa 

án nhân dân tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

luật và bảo đảm áp dụng pháp luật về vấn đề này. 



Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Lạng Sơn ; Phiên 

tòa phúc thẩm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009442-3. 

95. Phiên tòa sơ thẩm dân sự từ thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn 

Thị Thùy Liên ; TS. Nguyễn Hải An hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 86 tr. ;  

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về phiên tòa sơ thẩm dân 

sự. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về phiên tòa sơ thẩm dân sự tại Tòa án 

nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật về phiên tòa sơ 

thẩm dân sự. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tòa án nhân dân ; Phiên tòa sơ thẩm ; Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội ; Việt Nam ; Vụ án dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009474-5. 

96. Phòng ngừa các tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Lương Thị Vũ Hằng ; TS. Hoàng Xuân Châu 

hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 88 tr. : minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình các tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình 

hình tội phạm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa 

loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm ma túy ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; 

Hải Phòng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009400-1. 

97. Phòng ngừa các tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Phạm Thu Thủy ; PGS. TS. Dương Tuyết Miên 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 91 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2013 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội 



phạm và đề xuất một số giải pháp phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm ma túy ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; 

Hưng Yên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009408-9. 

98. Phòng ngừa các tội về cờ bạc trên địa bàn tỉnh Nam Định : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Bùi Thị Lan Anh ; TS. Lý Văn Quyền hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2018. - 101 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình các tội về cờ bạc trên địa bàn tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2013 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội phạm 

và đề xuất một số biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh Nam 

Định trong thời gian tới. 

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

Tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009388-9. 

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

người khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh : luận văn thạc sĩ Luật học / Đinh 

Thị Diệu Linh ; GS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 94 tr. : 

minh họa ;  28 cm. 

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 tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 – 2017. Phân 

tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội phạm và đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội cố ý gây thương 

tích ; Bắc Ninh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009394-5. 

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

người khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương : luận văn thạc sĩ Luật học / 



Nguyễn Thị Nhung ; PGS. TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 

2018. - 95 tr. : minh họa ; 28 cm. 

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 tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 – 2017. Phân 

tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội phạm và đề xuất một số biện 

pháp phòng ngừa tội loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời 

gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Hải Dương ; Tội cố 

ý gây thương tích. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009402-3. 

101. Phòng ngừa tội cướp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Nguyễn Xuân Luân ; GS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - 

Hà Nội,  2018. - 99 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội cướp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2013 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội 

phạm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội 

phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Hà Nội ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội cướp 

tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009382-3. 

102. Phòng ngừa tội giết người trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Triệu Đức Chung ; GS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2018. - 94 tr. : minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội giết người trên địa bàn thành phố Hà Nội giai 

đoạn 2013 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội phạm 

và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm 

này trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Hà Nội ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội giết người. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009386-7. 



103. Phòng ngừa tội giết người trên địa bàn tỉnh Bắc Giang : luận văn thạc 

sĩ Luật học / Nguyễn Thị Yến Ngọc ; GS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa hướng dẫn 

. - Hà Nội, 2018. - 95 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội giết người trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong 

giai đoạn 2011 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội 

phạm và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm 

này trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Bắc Giang. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009406-7. 

104. Phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn 

thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Quách Tiến Dũng ; PGS. TS. 

Dương Tuyết Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 99 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên 

địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm 

tội, dự báo tình hình tội phạm và đề xuất một số biện pháp phòng ngừa loại tội 

phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Hà Nội ; Người chưa thành niên ; Phòng 

ngừa tội phạm ; Tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009398-9. 

105. Phòng ngừa tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện 

điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Nguyễn Bảo Thoa ; PGS. TS. Trương Quang Vinh hướng 

dẫn . - Hà Nội,  2018. - 115 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2013 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội 

phạm và đề xuất một số biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn 

thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Hà Nội ; Phòng ngừa tội phạm ; Mạng máy 

tính ; Tội phạm ; Chiếm đoạt tài sản ; Mạng viễn thông ; Phương tiện điện tử. 



Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009396-7. 

106. Phòng ngừa tội trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Đỗ Tuấn Long ; GS. TS. Lê Thị Sơn hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2018. - 97 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà 

Nội giai đoạn 2013 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình 

tội phạm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại 

tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Hà Nội ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội trộm 

cắp tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009380-1. 

107. Phòng ngừa tội trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Bích Ngọc ; PGS. TS. Dương Tuyết 

Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 100 tr. : minh họa ; 28 cm. 

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

Phòng giai đoạn 2013 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình 

tội phạm và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại 

tội phạm này trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Hải Phòng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009404-5. 

108. Phòng ngừa tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Thúy Nga ; GS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . 

- Hà Nội, 2018. - 89 tr. : minh họa ; 28 cm. 

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

giai đoạn 2013 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội 

phạm và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm 

này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội trộm cắp tài 

sản; Thanh Hóa. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009390-1. 



109. Phòng ngừa tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Đào Thị Hằng ; TS. Hoàng Xuân Châu hướng dẫn . - 

Hà Nội,  2018. - 90 tr. : minh họa ;  28 cm. 

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

giai đoạn 2013 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội 

phạm và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội 

phạm này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội trộm cắp tài 

sản; Vĩnh Phúc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009410-1. 

110. Phòng ngừa tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Phan 

Thị Hồng Hạnh ; TS. Lý Văn Quyền hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 108 tr. : 

minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội vi phạm qui định về điều khiển phương tiện 

giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2017. Phân 

tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội phạm và đề xuất một số biện 

pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà 

Nội trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm học ; Giao thông đường bộ ; Hà Nội ; Phòng 

ngừa tội phạm ; Điều khiển phương tiện giao thông. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009392-3. 

111. Phòng ngừa tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Diệu 

Linh ; GS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 90 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tội vi phạm qui định về điều khiển phương tiện 

giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2017. Phân 

tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội phạm và đề xuất một số biện 

pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc trong thời gian tới. 



Từ khóa: Việt Nam ; Giao thông đường bộ ; Phòng ngừa tội phạm ; Vĩnh Phúc ; 

Điều khiển phương tiện giao thông ; Tội phạm học. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009384-5. 

112. Quan hệ pháp luật về tài sản có yếu tố nước ngoài trong Bộ luật Dân 

sự 2015 – Lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thư 

Hiên ; TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 93 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận chung về quan hệ tài sản có yếu tố 

nước ngoài trong Bộ luật Dân sự. Nghiên cứu pháp luật áp dụng đối với quan hệ 

tài sản có yếu tố nước ngoài trong Bộ luật Dân sự 2015 và thực tiễn giải quyết 

quan hệ tài sản có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam; từ đó đưa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Tài sản ; Quyền sở hữu tài sản ; Quan hệ tài sản có 

yếu tố nước ngoài ; Bộ luật Dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009296-7. 

113. Quản lý hành chính nhà nước về báo chí tại tỉnh Điện Biên – Thực 

trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thị Thúy Lan ; TS. Trần 

Thị Hiền hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và pháp lí của quản lí nhà nước về báo chí. Phân 

tích thực trạng quản lí nhà nước về báo chí tại tỉnh Điện Biên; từ đó đưa ra quan 

điểm phát triển báo chí và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí nhà 

nước về báo chí trên địa bàn tỉnh. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Báo chí ; Quản lí nhà nước ; Điện Biên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009290-1. 

114. Quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay : luận văn thạc sĩ Luật học / Cao Đại Đoàn ; TS. 

Phan Thị Lan Hương hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 103 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về quản lí nhà nước đối với hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo. Phân tích thực trạng quản lí nhà nước đối với hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động này từ kinh nghiệm của một số quốc gia. 



Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Tín ngưỡng ; Tôn giáo ; Quản lí nhà nước. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009256-7. 

115. Quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Thiều Tất 

Phúc ; TS. Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về luật sư, hành nghề luật sư và quản lí 

nhà nước về luật sư, hành nghề luật sư. Phân tích thực trạng quản lí nhà nước về 

luật sư, hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Điện Biên; từ đó đưa ra phương hướng, 

giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lí nhà nước trong lĩnh vực này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật sư ; Quản lí nhà nước ; Nghề luật sư ; Điện Biên ; 

Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009218-9. 

116. Quy chế pháp lý của các cấu trúc trên biển theo quy định Công ước 

Luật Biển năm 1982 và liên hệ thực tiễn tại Biển Đông : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Nam Phương Chi ; TS. Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2018. - 99 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và nội dung qui chế pháp lí của các cấu 

trúc trên biển theo qui định Công ước Luật Biển năm 1982. Phân tích thực tiễn 

áp dụng qui định Công ước Luật Biển năm 1982 trong xác định qui chế pháp lí 

của các cấu trúc ở Biển Đông; từ đó làm rõ những tác động, ảnh hưởng đối với 

Việt Nam và đề xuất các biện pháp thực hiện lập trường quan điểm của Việt 

Nam về qui chế pháp lí của các cấu trúc ở Biển Đông. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Công ước quốc tế ; Biển Đông ; UNCLOS 1982 ; Luật 

Biển ; Cấu trúc trên biển ; Qui chế pháp lí. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009300-1. 

117. Quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện kết hôn và thực tiễn thi 

hành tại tỉnh Vĩnh Phúc : luận văn thạc sĩ Luật học / Đặng Thị Hồng Thái ; 

PGS. TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 91 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về điều kiện kết hôn. Phân tích qui định 

về điều kiện kết hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và thực tiễn áp 



dụng pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Kết hôn ; Điều kiện kết hôn ; Vĩnh Phúc ; Luật Hôn nhân 

gia đình 2014 ; Luật Hôn nhân gia đình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009492-3. 

118. Quy định về giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và thực 

tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Ngô Thị Hạnh ; TS. Bùi Minh Hồng hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. 

- 76 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về giải quyết yêu cầu công nhận thuận 

tình li hôn. Phân tích thực tiễn áp dụng qui định pháp luật về giải quyết yêu cầu 

công nhận thuận tình li hôn tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình; từ đó đưa 

ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Li hôn ; Thuận tình li hôn ; Thái 

Bình ; Tòa án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009550-1. 

119. Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện: 

luận văn thạc sĩ Luật học / Vũ Thị Phương ; TS. Đoàn Thị Tố Uyên hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2018. - 92 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về qui trình ban hành văn bản qui phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Phân tích thực trạng thực 

hiện qui trình ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên; từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

và nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Hội đồng nhân dân ; Ủy ban nhân dân ; Văn bản qui phạm 

pháp luật ; Điện Biên ; Luật Hành chính ; Ban hành văn bản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009278-9. 



120. Quyền tự định đoạt của đương sự và thực tiễn áp dụng tại các Tòa án 

nhân dân ở tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Mạnh Cường ; 

PGS. TS. Phan Hữu Thư hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 77 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật hiện hành về quyền tự định 

đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về 

quyền tự định đoạt của đương sự tại các Tòa án ở tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một 

số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo thực hiện pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tòa án nhân dân ; Quyền tự định đoạt ; Đương 

sự ; Sơn La ; Việt Nam ; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009484-5. 

121. Quyền xác định, xác định lại dân tộc và thực tiễn trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên : luận văn thạc sĩ Luật học / Đặng Thùy Trang ; TS. Lê Đình 

Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 86 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về quyền xác định, xác định lại dân tộc của cá 

nhân. Phân tích qui định của pháp luật hiện hành về quyền xác định, xác định lại 

dân tộc của cá nhân và thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; từ đó 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền dân sự ; Cá nhân ; Thái Nguyên ; 

Quyền nhân thân ; Xác định dân tộc ; Xác định lại dân tộc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009508-9. 

122. Tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự năm 2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Thanh Thủy ; 

PGS. TS. Nguyễn Văn Huyên hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 98 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về tạm đình chỉ và đình chỉ 

điều tra vụ án hình sự trong tố tụng hình sự. Phân tích thực trạng thực hiện qui 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra vụ án hình 

sự; từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật 

về vấn đề này. 



Từ khóa: Việt Nam ; Vụ án hình sự ; Điều tra ; Đình chỉ ; Tạm đình chỉ ; Bộ luật 

Tố tụng hình sự 2015 ; Luật Tố tụng hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009350-1. 

123. Thế chấp quyền tài sản theo pháp luật Việt Nam hiện hành và thực 

tiễn thực hiện tại các ngân hàng thương mại : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Vương Khánh Huy ; TS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 84 

tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về thế chấp quyền tài sản. Phân tích thực tiễn về 

thế chấp quyền tài sản tại các ngân hàng thương mại; từ đó đưa ra yêu cầu, giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền tài sản ; Thế chấp ; Ngân hàng 

thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009518-9. 

124. Thi hành các bản án, quyết định về tín dụng ngân hàng : luận văn thạc 

sĩ Luật học / Dương Thị Thanh Xuân; TS. Lê Thu Hà hướng dẫn . - Hà Nội, 

2018. - 89 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về thi hành các bản án, quyết định về tín 

dụng ngân hàng. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc thi hành các 

bản án, quyết định về tín dụng ngân hàng; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Thi hành án dân sự ; Tín dụng ngân hàng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009572-3. 

125. Thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính 

cấp huyện và thực tiễn tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên : luận văn thạc 

sĩ Luật học / Lò Thị Minh Phượng ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2018. - 93 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thi hành Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ở đơn vị hành chính cấp huyện. Phân tích thực trạng thi hành Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ở thị xã Mường Lay, Điện Biên; từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện. 



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

địa phương 2015 ; Mường Lay, Điện Biên ; Việt Nam ; Cấp huyện. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009280-1. 

126. Thời hạn trong tố tụng dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Khánh ; TS. Lưu Tiến Dũng hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 95 tr. ; 28 cm. 

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

thực trạng pháp luật hiện hành về thời hạn tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện; 

từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Thời hạn tố tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009462-3. 

127. Thụ lý vụ án dân sự và thực tiễn áp dụng tại các Tòa án nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Văn Duy ; TS. Lưu Tiến 

Dũng hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 78 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về thụ lí vụ án dân sự. Phân tích thực 

trạng thụ lí vụ án dân sự tại các Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn; từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thụ lí vụ án nói 

chung và tại các Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn nói riêng. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tòa án nhân dân ; Vụ án dân sự ; Lạng Sơn ; 

Thụ lí vụ án ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009440-1. 

128. Thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và thực tiễn áp 

dụng tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Đinh Thị Kim Tuyến ; TS. Nguyễn Quang Thái hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. 

- 84 tr. : minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận 

thuận tình li hôn. Nghiên cứu thực trạng các qui định của pháp luật hiện hành và 

thực tiễn thực hiện thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình li hôn tại các 

Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La, 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 Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Li hôn ; Thuận 

tình li hôn ; Sơn La ; Thủ tục dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009502-3. 

129. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Vũ Thị Sao Mai ; TS. Vũ Gia Lâm hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 

126 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về thực hành quyền công tố trong giai 

đoạn truy tố. Nghiên cứu các qui định của pháp luật hiện hành về thực hành 

quyền công tố trong giai đoạn truy tố và thực tiễn thi hành; từ đó đưa ra một số 

giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động này đáp ứng yêu cầu cải cách 

tư pháp. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Truy tố ; Quyền công tố ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009346-7. 

130. Thực hiện Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 2014 trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang – Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Thiều 

Khánh Phương ; PGS. TS. Hoàng Văn Tú hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 95 

tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thực hiện Luật Tổ chức Viện Kiểm 

sát nhân dân 2014. Nghiên cứu thực trạng thực hiện Luật Tổ chức Viện Kiểm sát 

nhân dân 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; từ đó đưa ra phương hướng, giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Luật này tại Hà Giang trong thời gian 

tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Hà Giang ; Luật Tổ chức Viện Kiểm sát 

nhân dân 2014. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009260-1. 

131. Thực hiện thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án 

nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên – Thực trạng và các giải pháp nâng 

cao hiệu quả : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Minh Thắng ; PGS. TS. Tô 

Văn Hòa hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 88 tr. ; 28 cm. 



Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp lí về thực hiện thẩm quyền 

áp dụng biện pháp xử lí hành chính của Tòa án nhân dân. Phân tích, đánh giá 

thực tiễn thực hiện thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lí hành chính của Tòa án 

nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên; từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Tòa án nhân dân ; Điện Biên ; Biện pháp 

xử lí hành chính ; Thẩm quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009270-1. 

132. Thực tiễn áp dụng pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt 

Nam và Lào : luận văn thạc sĩ Luật học / Somvichit Sengvilakhom ; TS. 

Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 94 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình 

sự. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật tương 

trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Lào ; Hình sự ; Tương trợ tư pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009304-5. 

133. Thực tiễn áp dụng pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng cho con khi ly 

hôn: luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Thị Huệ ; PGS. TS. Ngô Thị Hường 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 80 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật hiện hành về nghĩa vụ 

cấp dưỡng cho con khi li hôn. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về nghĩa vụ 

cấp dưỡng cho con khi li hôn; từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Áp dụng pháp luật ; Li hôn ; Cấp dưỡng ; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009460-1. 

134. Thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng bảo lãnh theo quy định của 

pháp luật dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Phương Thảo 

; TS. Nguyễn Minh Oanh hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 97 tr.;  28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về giải quyết tranh chấp 

hợp đồng bảo lãnh. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết 

tranh chấp hợp đồng bảo lãnh, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp trong thực tiễn. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Giải quyết tranh chấp ; Hợp đồng bảo lãnh ; 

Hợp đồng dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009494-5. 

135. Thực tiễn giải quyết việc nuôi con nuôi tại địa bàn quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thúy Hạnh ; TS. Nguyễn 

Phương Lan hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 114 tr. : minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về giải quyết việc nuôi con nuôi. Phân tích 

thực tiễn áp dụng pháp luật giải quyết việc nuôi con nuôi tại địa bàn quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội; chỉ ra một số vướng mắc, bất cập trong quá trình giải 

quyết và đề xuất biện pháp khắc phục những hạn chế này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Nuôi con nuôi ; Long Biên, Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009546-7. 

136. Thực tiễn hòa giải các vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Minh Huyền; 

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 80 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hòa giải vụ án dân sự tại Tòa án nhân 

dân. Phân tích thực trạng pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về 

hòa giải vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tòa án nhân dân ; Vụ án dân sự ; Hòa giải ; 

Lạng Sơn ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009526-7. 

137. Thực tiễn hòa giải vụ án dân sự tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La: 

luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thu Phương ; PGS. TS. Phan Hữu Thư 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 84 tr. ; 28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hòa giải vụ án dân sự theo pháp luật 

tố tụng dân sự Việt Nam. Phân tích qui định pháp luật hiện hành và thực trạng 

hòa giải vụ án dân sự tại các Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La; từ đó 

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

hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Vụ án dân sự ; Hòa giải ; Sơn La ; 

Tòa án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009418-9. 

138. Thực tiễn phân chia di sản thừa kế theo quy định Bộ luật Dân sự năm 

2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Hòa ; PGS. TS. Nguyễn Thị Quế 

Anh hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 96 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về di sản thừa kế và phân chia di sản thừa kế. Phân 

tích thực tiễn áp dụng các qui định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về phân chia di 

sản thừa kế; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Di sản thừa kế ; Thừa kế ; Bộ luật Dân sự 2015 ; Việt 

Nam ; Phân chia di sản thừa kế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009568-9. 

139. Thực trạng giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước Việt Nam và nhà đầu 

tư nước ngoài theo các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song 

phương : luận văn thạc sĩ Luật học / Đào Thị Lâm Anh ; TS. Trần Minh 

Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 103 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tranh chấp, giải quyết tranh chấp 

giữa Nhà nước tiếp nhận đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài. Phân tích thực tiễn 

giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài theo 

các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương; từ đó đưa ra một số 

kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này tại Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Đầu tư nước ngoài ; Nhà đầu tư nước ngoài; 

Giải quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009320-1. 



140. Thực trạng giải quyết tranh chấp thế chấp quyền sử dụng đất : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Vũ Thị Phước ; PGS. TS. Vũ Thị Hồng Yến hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2018. - 96 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giải quyết tranh chấp thế chấp quyền sử dụng 

đất. Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật trong hoạt động giải quyết 

tranh chấp thế chấp quyền sử dụng đất của Tòa án; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Giải quyết tranh chấp ; Thế chấp quyền sử 

dụng đất ; Tòa án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009504-5. 

141. Tính bất hợp pháp của đường lưỡi bò theo quy định của UNCLOS 

1982 và phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế trong vụ Philippines kiện 

Trung Quốc : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thanh Bình ; TS. Nguyễn 

Toàn Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 94 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc, đặc điểm, phạm vi “đường lưỡi bò” của Trung 

Quốc và những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông nhằm hiện thực hóa 

yêu sách "đường lưỡi bò". Phân tích tính bất hợp pháp của yêu sách “đường lưỡi 

bò” dưới góc độ các qui định của UNCLOS 1982 và phán quyết của Tòa án 

Trọng tài quốc tế; từ đó đề xuất phương hướng bảo vệ chủ quyền của Việt Nam 

trước yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Trung Quốc ; Philippin ; Đường lưỡi bò ; UNCLOS 

1982 ; Tòa án Trọng tài quốc tế ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009298-9. 

142. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trên địa bàn huyện 

Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Bùi Ngọc La ; PGS. TS. Tô Văn Hòa hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. 

- 86 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp lí về tổ chức, hoạt động của 

chính quyền địa phương ở huyện theo pháp luật hiện hành. Phân tích thực tiễn tổ 

chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh 



Điện Biên; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện về tổ chức và 

nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trên địa bàn này. 

Từ khóa: Chính quyền địa phương ; Điện Biên Đông, Điện Biên ; Việt Nam ; 

Luật Hiến pháp ; Cấp huyện. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009220-1. 

143. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

trong Bộ luật Hình sự năm 2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Đào Thị Thúy 

Thành ; PGS. TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 88 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về tội cố ý gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của người khác. Phân tích thực tiễn áp dụng qui định của 

Bộ luật Hình sự năm 1999 về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của người khác, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp 

dụng các qui định của Bộ luật Hình sự 2015 đối với tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội cố ý gây thương tích ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009332-3. 

144. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi trong Bộ luật Hình sự năm 2015 : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Thị Thúy Nga ; TS. Nguyễn Tuyết Mai 

hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 79 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu qui định của Bộ luật Hình sự 2015 về tội hiếp dâm người 

dưới 16 tuổi. Phân tích những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 so với Bộ luật 

Hình sự 1999 về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, từ đó đưa ra một số đề xuất 

triển khai qui định về tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội hiếp dâm ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009340-1. 

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

Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Lê Thanh ; PGS. TS. Cao Thị 

Oanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 95 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạn 

tài sản. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng qui định pháp luật về 



tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đối với loại tội phạm này. 

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

nhiệm; Bộ luật Hình sự 2015 ; Tội xâm phạm sở hữu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009376-7. 

146. Tội lừa dối khách hàng trong Bộ luật Hình sự năm 2015 : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Trần Văn Nghiêm ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2018. - 87 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tội lừa dối khách hàng. Phân tích thực trạng và 

thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội lừa dối khách hàng, 

từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm đảm bảo thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội lừa dối khách hàng ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009354-5. 

147. Tội nhận hối lộ theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam : luận 

văn thạc sĩ Luật học / Lưu Ngọc Ánh ; PGS. TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . 

- Hà Nội,  2018. - 94 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tội nhận hối lộ. Phân tích qui định 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội nhận hối lộ và thực tiễn áp dụng pháp luật 

hình sự về tội nhận hối lộ; từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với loại tội phạm này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội nhận hối lộ ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009338-9. 

148. Tội trốn thuế trong Bộ luật Hình sự năm 2015 : luận văn thạc sĩ Luật 

học / Trương Văn Tiến ; PGS. TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2018. - 95 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và qui định của Luật Hình sự về tội 

trốn thuế. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật đối với tội trốn thuế tại Việt 

Nam giai đoạn 2013 - 2017; từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đối với loại tội phạm này. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tội trốn thuế ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Việt Nam. 



Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009362-3. 

149. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong Bộ luật 

Hình sự năm 2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Phương Thảo ; 

TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 96 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề pháp lí về tội vi phạm qui định về tham gia 

giao thông đường bộ. Phân tích các qui định pháp luật về tội vi phạm qui định về 

tham gia giao thông đường bộ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả áp dụng Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Giao thông đường bộ ; Bộ luật Hình sự 

2015 ; Tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009374-5. 

150. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Minh 

Đức ; PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 94 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và khái quát lịch sử qui định pháp luật 

về trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố. Phân tích qui định pháp 

luật tố tụng hình sự hiện hành và thực tiễn thực hiện về trả hồ sơ để điều tra bổ 

sung trong giai đoạn truy tố; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao chất lượng hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Truy tố ; Điều tra bổ sung ; Trả hồ 

sơ ; Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009352-3. 

151. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành 

chính : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Hoàng ; PGS. TS. Trần Thị Huệ 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 153 tr. ;  28 cm. 

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

nước trong lĩnh vực quản lí hành chính. Phân tích thực trạng pháp luật và thực 

tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong 



lĩnh vực quản lí hành chính; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Trách nhiệm bồi thường ; Quản lí hành chính ; Việt 

Nam ; Nhà nước ; Bồi thường thiệt hại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009562-3. 

152. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong quản lý hành chính – 

Thực tiễn giải quyết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học/ 

Nguyễn Thị Hoàng Quế ; PGS. TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 

2018. - 97 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước trong quản lí hành chính. Phân tích thực tiễn giải quyết bồi thường của 

Nhà nước trong quản lí hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ đó đề xuất 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Trách nhiệm bồi thường ; Quản lí hành 

chính ; Lạng Sơn ; Nhà nước ; Bồi thường thiệt hại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009446-7. 

153. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra và 

thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La : luận văn thạc sĩ Luật 

học / Trần Mạnh Hùng ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 

2018. - 84 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Phân tích qui định pháp luật dân sự Việt Nam 

hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra 

và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, từ đó đưa ra một số kiến 

nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại ; Sơn La ; Bồi thường thiệt hại ; Nguồn nguy hiểm cao độ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009500-1. 

154. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng 

khác gây ra theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành : luận 



án tiến sĩ Luật học / Vũ Thị Lan Hương ; Người hướng dẫn: PGS. TS. 

Phùng Trung Tập, TS. Lê Mai Anh . - Hà Nội,  2018. - 297 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà 

cửa, công trình xây dựng khác gây ra. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn 

áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây 

dựng khác gây ra, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật dân sự Việt 

Nam về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Công trình xây dựng ; Trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009444-5. 

155. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo Bộ 

luật Dân sự 2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thị Mai Lan ; PGS. TS. 

Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 85 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

do sức khỏe bị xâm phạm. Phân tích qui định pháp luật hiện hành về trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, từ đó đề xuất kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ; Bộ luật 

Dân sự 2015 ; Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ; Quyền nhân thân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009496-7. 

156. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ cố ý gây thương tích và 

thực tiễn tại tỉnh Sơn La : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Thái Phương ; 

TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

trong các vụ cố ý gây thương tích. Phân tích qui định pháp luật hiện hành về 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý gây thương tích gây ra và thực 

tiễn áp dụng tại tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Cố ý gây thương tích ; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại; 

Sơn La ; Việt Nam ; Bồi thường thiệt hại. 



Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009514-5. 

157. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông 

đường bộ trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ 

Luật học / Hứa Thái Sơn ; PGS. TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 

2018. - 91 tr. ; 28 cm. 

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

trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Phân tích các qui định của pháp luật 

hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông 

đường bộ và thực tiễn áp dụng tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Bồi thường thiệt hại ; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ; 

Tai nạn giao thông ; Việt Nam ; Đường bộ ; Bắc Sơn, Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009530-1. 

158. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông 

đường bộ và thực tiễn tại tỉnh Sơn La : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm 

Văn Thành ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 79 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai 

nạn giao thông đường bộ. Phân tích qui định pháp luật hiện hành và thực tiễn 

thực hiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ gây 

ra trên địa bàn tỉnh Sơn La, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Đường bộ ; Trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại; Tai nạn giao thông ; Sơn La. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009476-7. 

159. Tranh chấp về chuyển nhượng quyền sử dụng đất áp dụng pháp luật 

và thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn 

La: luận văn thạc sĩ Luật học / Cầm Thị Thanh Huyền ; TS. Nguyễn Minh 

Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 97 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp về chuyển 



nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng hoạt 

động này tại Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Giải quyết tranh chấp ; Chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ; Quỳnh Nhai, Sơn La ; Quyền sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009448-9. 

160. Tranh tụng tại phiên tòa dân sự sơ thẩm và thực tiễn tại Tòa án nhân dân 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Thị Hạnh ; 

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 98 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tranh tụng tại phiên tòa dân sự sơ 

thẩm. Phân tích qui định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật tố tụng dân 

sự về tranh tụng tại phiên tòa dân sự sơ thẩm ở Tòa án nhân dân huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật 

và nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Tòa án nhân dân ; Phiên tòa sơ thẩm; 

Lộc Bình, Lạng Sơn ; Tranh tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009414-5. 

161. Tuyển dụng công chức trong cơ quan thi hành án dân sự - Thực trạng 

và giải pháp nâng cao hiệu quả : luận văn thạc sĩ Luật học / Mai Thị Minh 

Thu ; TS. Hoàng Quốc Hồng hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 80 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tuyển dụng công chức trong các cơ quan 

thi hành án dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn hoạt động tuyển dụng 

công chức trong cơ quan thi hành án dân sự; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Công chức ; Tuyển dụng ; Cơ quan thi hành án dân 

sự ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009234-5. 

162. Tuyển dụng viên chức trong các trường cao đẳng công lập từ thực tiễn 

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật 



học / Đoàn Thị Hưởng ; PGS. TS. Bùi Thị Đào hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 

90 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tuyển dụng viên chức trong các 

trường cao đẳng công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng tuyển dụng viên chức 

tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Viên chức ; Tuyển dụng ; Trường Cao đẳng Thương 

mại và Du lịch Hà Nội ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009286-7. 

163. Vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong quản lý hành chính nhà nước  – 

Thực tiễn tại tỉnh Điện Biên : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Văn Phục ; 

TS. Trần Thị Hiền hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp lí về vai trò của Hội Chữ thập 

đỏ trong quản lí hành chính nhà nước. Phân tích thực tiễn thực hiện vai trò của 

Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước tại tỉnh Điện 

Biên, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất 

lượng hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Hội Chữ thập đỏ ; Quản lí hành chính ; 

Điện Biên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009272-3. 

164. Vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong bảo đảm quyền con người 

từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Nông 

Thùy Trang ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 93 tr. : 

minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong 

việc bảo đảm quyền con người. Phân tích thực trạng pháp luật về nhiệm vụ, 

quyền hạn thể hiện vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong bảo đảm quyền con 

người. Đánh giá thực tiễn bảo đảm quyền con người của Viện Kiểm sát nhân 

dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả của công tác này. 



Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Viện Kiểm sát nhân dân ; Lạng Sơn ; 

Quyền con người. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009266-7. 

165. Vấn đề tự do hóa đầu tư trong khuôn khổ các hiệp định quốc tế và liên 

hệ với Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Hằng Nga ; PGS. TS. 

Nông Quốc Bình hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 97 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tự do hóa đầu tư. Phân tích qui định về tự 

do hóa đầu tư trong các hiệp định quốc tế và thực trạng thực hiện tự do hóa đầu tư 

của Việt Nam đối với cam kết quốc tế; từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động này tại Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Đầu tư quốc tế ; Tự do hóa đầu tư ; Đầu tư. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009324-5. 

166. Việc tham gia tố tụng dân sự của Viện Kiểm sát nhân dân và thực tiễn 

thực hiện tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn : 

luận văn thạc sĩ Luật học / Mã Lan Hương ; PGS. TS. Trần Anh Tuấn 

hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 98 tr. : minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về việc tham gia của Viện 

Kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn tham gia tố tụng dân 

sự của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tố tụng dân sự ; Viện Kiểm sát nhân dân ; Hữu 

Lũng, Lạng Sơn ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009478-9. 

167. Xác định tài sản chung, riêng, quyền và nghĩa vụ về tài sản của vợ 

chồng sau khi cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản chung của vợ chồng 

để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của một bên theo quyết định, bản án có 

hiệu lực của Tòa án : luận văn thạc sĩ Luật . - Hà Nội, 2018. - 86 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về xác định tài sản chung, riêng, quyền 

và nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng sau khi cơ quan thi hành án dân sự xử lí tài 



sản chung của vợ chồng để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của một bên theo 

quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về 

xử lí tài sản chung của vợ chồng để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của một bên và 

xác định tài sản chung, riêng, quyền và nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng sau khi xử 

lí tài sản chung của vợ chồng để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của một bên; từ đó 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Thi hành án ; Tài sản chung ; Tài sản 

riêng ; Vợ chồng ; Xử lí tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009576-7. 

168. Xác định trị giá hải quan theo Hiệp định Trị giá và thực tiễn áp dụng 

hiệp định này ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Việt Cường; 

TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 120 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về trị giá hải quan và Hiệp định Trị giá. 

Phân tích cơ chế xác định trị giá hải quan theo Hiệp định Trị giá và thực tiễn áp 

dụng xác định trị giá hải quan ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Trị giá hải quan ; Hiệp định Trị giá. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009308-9. 

169. Xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể - Thực trạng pháp luật và 

thực tiễn tại tỉnh Hà Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Kim 

Hương ; PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 116 tr. : 

minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về nhãn hiệu tập thể và xác lập quyền đối với nhãn 

hiệu tập thể. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn xác lập quyền đối với 

nhãn hiệu tập thể tại tỉnh Hà Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Hà Nam ; Nhãn hiệu tập thể ; 

Nhãn hiệu hàng hóa ; Quyền sở hữu công nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009432-3. 



170. Xử lý hợp đồng vô hiệu theo pháp luật dân sự Việt Nam : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Lê Thanh Tuấn ; PGS. TS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn . 

- Hà Nội,  2018. - 85 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về xử lí hợp đồng vô hiệu. Phân tích thực trạng 

pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành về xử lí hợp 

đồng vô hiệu; từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế và đề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hợp đồng dân sự ; Hợp đồng vô hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009464-5. 

171. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không - Thực tiễn tại 

các cảng hàng không khu vực phía Bắc : luận văn thạc sĩ Luật học / Vũ Thị 

Kim Ngọc ; TS. Trần Thị Hiền hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 87 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hàng không dân dụng. Phân tích thực trạng pháp luật xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng và thực tiễn xử phạt vi phạm hành 

chính tại các cảng hàng không khu vực phía Bắc; 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 Hành chính ; Vi phạm hành chính ; Hàng không dân dụng ; Xử 

phạt vi phạm hành chính ; Cảng hàng không ; Việt Nam ; Khu vực phía Bắc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009226-7. 

172. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy trên 

địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh ; TS. Nguyễn Ngọc Bích hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 79 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp lí về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Phân tích thực trạng pháp luật và 

thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên 

địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác này tại Hà Nội trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Vi phạm hành chính ; Hà Nội ; Xử phạt 

vi phạm hành chính ; Phòng cháy chữa cháy. 



Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009254-5. 

173. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa từ thực tiễn tỉnh 

Nam Định : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Mỹ Linh ; PGS. TS. Nguyễn 

Văn Quang hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 91 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực văn hóa. Phân tích thực trạng vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa tại tỉnh Nam Định; từ đó đề xuất phương hướng, giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Văn hóa ; Xử phạt vi phạm hành chính ; 

Nam Định ; Vi phạm hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009230-1. 

174. Yếu tố lỗi của các vụ tranh chấp trong trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / 

Vi Ngọc Diệp ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội,  2018. - 76 

tr. : minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về lỗi trong trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng. Phân tích thực trạng pháp luật về lỗi trong trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Tranh chấp dân sự ; Trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại ; Lạng Sơn ; Lỗi ; Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009438-9. 

 

 

 


